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Deviaty ročník Národnej ceny SR za kvalitu pozná svojich víťazov. Zástupcovia Mesta Trenčín na 
čele s primátorom Branislavom Cellerom a prednostom MsÚ v Trenčíne Františkom Sádeckým 
prevzali v Bratislave z rúk prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča ocenenie finalistu 
Národnej ceny SR za kvalitu 2008. Trenčín je v poradí druhou samosprávou s týmto ocenením. 
Predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Peter Lukáč uviedol, že týmto spô-
sobom chcú oceniť manažmenty tých podnikov a organizácií, ktoré do svojho vnútra zavádzajú 
progresívne spôsoby riadenia kvality. „Národná cena za kvalitu je najvyššie ocenenie, ktoré môžu 
dostať podniky alebo organizácie, ktoré preukázali inovatívnosť a schopnosť takéto nástroje zavá-
dzať do svojho riadenia,“ uviedol počas slávnostného večera v Primaciálnom paláci P. Lukáč.

Z obsahu

Pred stanicou Zlatovce sa budú chodci pohybovať bezpečnejšie
 Na Bratislavskej ulici pred 
železničnou stanicou Zlatovce 
sa budú chodci pohybovať už 
onedlho bezpečnejšie. Na frek-
ventovanej ulici sa totiž mesto 

rozhodlo presunúť doterajší 
priechod pre chodcov, ktorý vy-
užívajú hlavne stredoškoláci, 
dobudovať deliace ostrovčeky 
a osvetlenie. Celkové náklady 

Mesto Trenčín oceneným finalistom Národnej 
ceny za kvalitu 2008

stavebných úprav dosiahnu 1,3 
milióna Sk (43 152 Eur). Pozdĺž 
autobusovej zastávky bude vy-
budovaný chodník, čím dôjde 
k usmerneniu výjazdu vozidiel 
z pozemku pred železničnou 
stanicou. Projekt je spolufinan-
covaný Ministerstvom dopra-
vy, pôšt a telekomunikácií SR 
dotáciou vo výške 400 000 Sk 
(13 278 Eur).
 Mesto Trenčín je od roku 
2007 signatárom Európskej 
charty bezpečnosti cestnej pre-
mávky. Jedným z jej cieľov je 
zvýšiť bezpečnosť chodcov na 
území mesta. (TASR, upravené)

 Petíciu za zachovanie leso-
parku Brezina v Trenčíne so 
6300 podpismi odovzdali ma-
gistrátu aktivisti z občianskych 
združení Pre prírodu a Cen-
tra environmentálnych aktivít 
(CEA). „Momentálne Brezine 
výstavba nehrozí, ale vieme 
o silných tlakoch investorov na 
mesto, ktoré im zatiaľ odoláva. 
Veríme, že aj vďaka tejto petícii 
bude samospráva odolávať aj 
naďalej,“ povedal Richard Me-
dal z CEA.
 Podľa primátora Branisla-
va Cellera však rozpor medzi 
ochranármi a mestom v prípa-
de lesoparku nie je „Pre nás je 
Brezina takisto nedotknuteľná. 
Nehrozí žiadne znižovanie vý-
mery. Naopak sme pripravení 
do Breziny v ďalšom období 
investovať zdroje tak, aby bola 
ešte atraktívnejšia a príťažlivej-
šia pre Trenčanov i návštevní-
kov mesta,“ povedal na margo 
petície B. Celler. (jm)

Petíciu za lesopark 
odovzdali mestu
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Od nového roka vznikne Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s.
 Mesto Trenčín musí podob-
ne ako ostatné mestá a obce 
na Slovensku vyriešiť vyberanie 
parkovného. Ročne prichádza 
vďaka novele zákona o milióny 
korún.  Pre tento účel zriadi od 
nového roka mestskú akciovú 
spoločnosť. Na októbrovom za-
stupiteľstve poslanci odhlaso-
vali nielen vznik uvedenej spo-
ločnosti, ale aj jej personálne 
obsadenie z radov poslancov 

a zamestnancov mestského 
úradu. Ako uviedol predseda 
komisie dopravy a životného 
prostredia MsZ Jozef Mertan, 
cieľom jej založenia je dlho-
dobé riešenie statickej dopravy 
v meste. „V budúcnosti očaká-
vame vstup strategického part-
nera. S jeho pomocou chceme 
zlepšiť podmienky pre parkova-
nie v centre mesta jeho lepšou 
organizáciou, ale napríklad aj 

investíciou do parkovacieho 
domu. Uvedeného partnera 
mesta budeme hľadať na zá-
klade podmienok, ktoré sme 
už definovali vo verejnej súťaži. 
Prioritou pri výbere budú jeho 
skúsenosti a know-how. Ako 
mesto si však chceme naďalej 
zachovať vplyv na výšku parkov-
ného,“ dodáva J. Mertan.
 (jm)

 vzhľadom na zvýšený záujem investorov o trenčiansky prie-
myselný park poslanci odsúhlasili zámenu pozemkov priľahlých 
súčasnej lokalite za účelom ich skompletizovania. okrem spoloč-
nosti CTP invest majú záujem o lokalitu pri diaľničnom privádzači 
aj ďalšie spoločnosti.  (jm)

Cena pozemkov pre Aupark sa 
meniť nemohla

V Auparku mesto vyrokovalo priestory za korunu pre nové  >
centrum pre seniorov

Debata o cene �
 Niektorí poslanci sa do-
mnievali, že sa cena za meter 
štvorcový pre Aupark ešte môže 
meniť a navrhovali vyššiu. 
Táto však bola stanovená ešte 
v roku 2004 zmluvou o budúcej 
zmluve, investor už značnú časť 
z celkovej sumy zaplatil, do 
mestskej kasy prinesie takmer 
21 miliónov korún. Na ostat-
nom zastupiteľstve poslanci 
iba opravovali formálny nedo-
statok uznesenia vzhľadom na 
zmeny v katastrálnej mape, kto-

ré prinieslo nové mapovanie. 
k téme ceny pozemkov uviedol 
primátor Branislav Celler: „Keď 
k spriemerovanej cene pridáme 
náklady, ktoré je investor pri-
pravený vložiť do riešenia do-
pravnej infraštruktúry, cena je 
viac ako 10-tisíc korún za meter 
štvorcový.“

Aupark v centre  �
a doprava
 viacerí poslanci sa vrátili pri 
téme Auparku k samotnému 
umiestneniu stavby. Poslanec 

Robert Lifka tvrdí, že mať Aupark 
alebo McDonald v centre nie je 
európske. „Rozmýšľame tu ako 
ľudia na západe v 70. rokoch,“ 
uviedol a dodal, že podobná 
stavba nepatrí do zúženého 
centra s obrovskými probléma-
mi s dopravou. Jeho oponent, 
poslanec Juraj Holubek, sa na-
opak domnieva, že stavba má 
v zastupiteľstve nekonštruktív-
nych kritikov a napriek svojim 
možným nedostatkom môže 
vrátiť do dnes už vyľudneného 
centra mesta návštevníkov.
 Primátor Branislav Celler 
dodal, že napriek tomu, že Au-
park ako každá nová stavba 
bude mať odporcov, je to stav-
ba s rovnakými funkciami ako 
bývalý Prior iba v novom šate. 
„Realita je taká, že v Európe 
sa obchodné centrá tohto typu, 
teda žiadne hypermarkety, do 
centier vracajú. Okrem toho, že 
sa investor bude podieľať na 
riešení dopravy, samotná stav-
ba nezačne skôr, kým súvisiaca 
dopravná infraštruktúra nebude 
vyriešená a prebudovaná. In-
vestor by išiel sám proti sebe, 

keby návštevníci stáli hodinu 
v zápche, kým sa k nemu dosta-
nú. Veľmi intenzívne rokujeme 
spolu s dopravnými inžiniermi 
o vyriešení celkovej dopravnej 
situácie v centre mesta od 
mostu až po hotel Tatra a už 
čoskoro budeme výsledok pre-
zentovať aj verejnosti,“ spresnil 
ďalší postup B. Celler.

Centrum pre  �
seniorov v Auparku
 v samotnom Auparku by 
si po dobudovaní mali nájsť 
miesto trenčianski seniori. Mes-
tu sa podarilo vyrokovať priesto-
ry, ktoré získa za korunu ročne 
a následne ich poskytne senio-
rom. „Už dlhšie pri rozhovoroch 
so staršími občanmi sme sa 
rozprávali o vytvorení centra pre 
seniorov priamo v centre mes-
ta. Podarilo sa nám dohodnúť 
s Auparkom, čo považujem za 
ústretový krok a vychádzame 
aj v ústrety najstarším Trenča-
nom, ktorí získajú priestor na 
svoje aktivity a stretávanie sa,“ 
dodal na záver B. Celler.
 (jm)

Poslanci na októbrovom zasadnutí schválili aj opravu pôvodného 
uznesenia, ktoré sa týkalo predaja pozemkov pre Aupark. Ne-
dávno sa uskutočnilo celo-obecné mapovanie pozemkov zo stra-
ny štátu prostredníctvom katastrálneho úradu. Niektoré parcely 
boli prečíslované a bolo nutné opraviť pôvodné uznesenie na zá-
klade skutočného stavu v katastri. V uznesení sa spriemerovala 
cena za meter štvorcový. Celková cena zostala rovnaká. 

Predseda Komisie dopravy 
a životného prostredia MsZ 
v Trenčíne Jozef Mertan
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 Poslanci mestského zastu-
piteľstva odsúhlasili predaj 
pozemkov, na ktorých sa na-
chádza Športový areál Noviny – 
tenisové kurty pre HoSS CoRP, 
a. s., za účelom vybudovania 
športového areálu – tenisových 
kurtov, polyfunkčného objektu, 
zázemia k športovému areálu, 
detského ihriska a parkovísk. 
„Pre mesto je zárukou dobrej 
investície, ktorá umožní rozví-
jať športové nadanie mládeže, 
práve meno Mariána Hossu. On 
sám dokázal pre prezentáciu 
nášho mesta urobiť viac ako 
reklamné spoty v televízii. Verí-
me, že svoje skúsenosti bude 
odovzdávať ďalej a že vďaka 
športovému centru na Novinách 
bude jeho zázemie vždy v Tren-
číne,“ uviedol po rokovaní za-
stupiteľstva primátor Branislav 
Celler. Nový investor na seba 
prevzal záväzky voči Teniso-
vému centru mládeže Trenčín 
a v spolupráci s blízkou školou 
by tu v budúcnosti mali nájsť zá-

zemie športové triedy tenistov. 
Podľa vedúcej Útvaru architek-
túry a stratégie Adriany Mlynče-
kovej štúdia, ktorú predložil M. 
Hossa, uvažuje aj s jeho prepo-
jením do plôch inundácie, kde 
je možné prírodný fenomén pre-
taviť do oddychovo-športových 
funkcií bez trvalých a pevných 
stavieb, ktoré sú v inundácii 
neprípustné. Práve v tejto časti 
sú naplánované ihriská pre plá-
žový volejbal a tréningový areál 
pre golf. 
 Podľa otca hviezdy NHL Fran-
tiška Hossu, keďže zimný šta-
dión v Trenčíne už postavil Ma-
rián Gáborík, tak Marián Hossa 
hľadal iné riešenia, ktoré by boli 
v prospech verejnosti a športo-
vej mládeže. „Chcel dať príleži-
tosť aj pre ďalšie športové akti-
vity. Jeho dôvodom bol fakt, že 
vyrastal v Trenčíne a hokejový 
klub a mesto sa takisto pričinili 
o to, aby mal vytvorené dobré 
podmienky,“ uviedol F. Hossa 
pre Hospodárske noviny.
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Na Novinách vznikne nový 
športový areál
Najlepší slovenský hokejista Marián Hossa investuje do podpory 
športu a mládeže v Trenčíne

Zastupiteľstvo schválilo sociálnu 
a bytovú politiku do roku 2015

 Ako uviedla dlhodobo uvoľne-
ná poslankyňa pre výkon funkcie 
Janka Fabová, nová sociálna 
koncepcia vychádza zo súčasné-
ho demografického vývoja mesta 
a tiež z pripravovaného zákona 
o sociálnych službách, ktorý 
prenesie niektoré kompetencie 
na samosprávy. v súčasnosti je 
v Trenčíne viac ako 10 000 dô-
chodcov z približne 57 000 oby-
vateľov. „Sociálna koncepcia sa 
orientuje na potreby týchto ľudí, 
a to aj výstavbou penziónov, do-
movov dôchodcov a hospicov,“ 
uviedla Fabová. Podľa jej slov 
chce mesto do budúcnosti za-
bezpečiť domovy dôchodcov reži-
mového typu v rozsahu 2,4 miest 
na 1000 obyvateľov a zariadenia 
penziónového typu v rozsahu 0,8 
miest na 1000 obyvateľov. 
 Pri získaní finančných 

prostriedkov na výstavbu týchto 
zariadení sa chce trenčianska 
samospráva orientovať jednak 
na prostriedky Štátneho fondu 
rozvoja bývania – Európskeho 
sociálneho fondu a jednak chce 
využiť financie mesta. 
 Medzi základné priority mes-
ta v oblasti bytovej politiky patrí 
prilákanie súkromných investo-
rov bytovej výstavby do mesta 
a spolupráca s nimi pri prípra-
ve územia. Nemenej dôležité je  
však i zabezpečenie sociálneho 
bývania v nevyhnutnom rozsa-
hu, v spolupráci so ŠFRB zvýše-
nie starostlivosti o bytový fond 
v meste či samotná revitalizácia 
obytných zón. v súčasnosti zo 
strany mladých rodín je veľký zá-
ujem najmä o „štartovacie“ jed-
noizbové a dvojizbové byty. 
 (TASR), ilustračné foto (la)

V časti lužného lesa vodohospodári 
zásahy robiť nebudú
 Menšia časť víchricou 
poškodeného lužného lesa 
v Trenčíne ostane bez zása-
hov. Po spoločnej obhliadke 
vyše štvorhektárového územia 
sa na tom zhodli vodohospo-
dári a ochranári. Povodie váhu 
v lese odstraňovalo popadané 
a poškodené stromy po augus-
tovej veternej smršti. ochranári 
naopak žiadali, aby poškodený 
les nechali bez zásahu člove-
ka, aby sa s kalamitou vyspo-
riadala príroda, čím by vznikla 
ekoturistická atrakcia.
 „Spolu s ľuďmi z mesta sme 
šli priamo na miesto a dohodli 
sa, že približne pätinu územia 
ponechajú tak,“ povedal Rado-
van Jambor zo Slovenskej orni-
tologickej spoločnosti BirdLife 
Slovensko. Podľa jeho slov Po-
vodie váhu ponúklo ako kom-

penzáciu vybudovanie jazierka.
 vodohospodári stromy od-
straňujú v rámci protipovod-
ňových opatrení, nachádza sa 
totiž v záplavovom území. keby 
prišla veľká voda, mohla by 
stromy zobrať so sebou a po-
škodiť neďalekú hať. Preto ešte 
podľa Milana koščála zo Slo-
venského vodohospodárskeho 
podniku niekoľko ďalších ne-
bezpečných stromov odstrá-
nia. Jambor hovorí, že v tomto 
prípade ide ochrana pred po-
vodňami na úkor ochrany bio-
topu európskeho významu a je 
v rozpore so zákonom o ochra-
ne prírody. v Trenčíne a okolí 
silný vietor počas augustovej 
búrky poškodil stovky stromov, 
viaceré z nich pilčíci odstránili. 
Búrka tiež napáchala škody na 
majetku. (SITA)

Mesto výnimočne odpustilo dlh matke, 
lebo je na tom zle
 Na takmer 330 tisíc korún 
(10 954 Eur) sa vyšplhalo pená-
le za neplatenie nájmu v mest-
skom byte pre Trenčianku Dag-
mar Žuborovú, samospráva sa 
jej dlh rozhodla výnimočne od-
pustiť. Podobných žiadostí za 
posledné roky prišlo na mesto 
viacero, avšak táto ako jediná 
prešla sociálnou komisiou, 
mestskou radou a tento týždeň 
napokon aj mestským zastupi-
teľstvom. Matke dvoch malole-
tých detí v priebehu niekoľkých 

rokov vznikol dlh na nájomnom 
149 500 korún (4 963 Eur), 
pre dlhodobé nesplácanie sa 
poplatok z omeškania viac ako 
zdvojnásobil oproti pôvodnému 
dlhu. Nájomné napokon zapla-
tila, iné dlhy spojené s užíva-
ním bytu či voči mestu nemala. 
Trenčiansky primátor Branislav 
Celler odpustenie penále odô-
vodnil zlou životnou situáciou 
rodiny, matka sa rozvádza, ako 
krajčírka zarobí priemerne 11-ti-
síc korún (365 Eur). (SITA)

Sociálna a bytová koncepcia mesta Trenčín sa bude v rokoch 
2008 – 2015 orientovať najmä na dôchodcov a mladé rodiny. 
V meste by tak mali pribudnúť penzióny, domovy dôchodcov 
i hospice. Problémy bezdomovcov, týraných či telesne postihnu-
tých osôb a tiež odchovancov detských domovov chce mesto rie-
šiť i v spolupráci s dobrovoľnými a neziskovými organizáciami.
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úroveň základovej škáry rebier 
asi 0,9 m až 1,5 m pod terénom 
na vzdušnej strane múru. Nakoľ-
ko na vzdušnom líci bola malta 
v murive zvetraná do hĺbky až 
50 mm, ktoré bolo viditeľné na 
celej ploche múru. K ešte väčšej 
degradácii povrchu došlo v sty-
ku s murivom karneru, kde bol 
oporný múr porušený zvislou trh-
linou, ktorá dosahovala šírku asi 
20 mm,“ uviedol vilam Hubinský 
z Útvaru životného prostredia 
a dopravy MsÚ Trenčín. Preto 
bola potrebná sanácia muriva 
samotného múru a rebier. Sa-
nácia pozostáva zo spätného 
vyplnenia škár celého líca múru 
vápenatou maltou, ktorej recep-
túra bola odsúhlasená krajským 
pamiatkovým ústavom. Zhlavie 
rebier bude prekryté novými 

kamennými blokmi tak, aby sa 
zabránilo zatekaniu vody do 
konštrukcie rebier a múru. Pri 
rozoberaní zhlavia rebier bol pô-
vodný kameň očistený a podľa 
schémy ukladaný späť na pôvod-
né miesto. 
 Práce v uvedenej časti rekon-
štrukcie budú ukončené najne-
skôr do 30. novembra, pričom 
mesto na túto rekonštrukciu vy-
naloží okolo 5 miliónov korún.
 Rekonštrukčné práce na 
múre mestského opevnenia by 
mali podľa vyjadrenia v. Hubin-
ského pokračovať v roku 2009 
v lokalite zo strany od lesopar-
ku Brezina v blízkosti karneru 
a v zónach s najväčším naruše-
ním pôvodného stavu múru spô-
sobeného vegetáciou.
 (la)
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Múr na Mariánskom námestí 
už nie je hrozbou
 Rekonštrukčné práce na 
múre opevnenia farského kos-
tola na Mariánskom námestí sú 
ďalším pokračovaním investič-
ných zámerov mesta v tejto lo-
kalite a lesoparku Brezina. Múr 
bol súčasťou opevnenia nazýva-
ného aj Marienburg (Mariánsky 
hrad) a pri karneri sa napájal na 
múr mestského opevnenia. Prvá 
časť rekonštrukcie múru bola re-
alizovaná v roku 2007 pri kladení 
dlažby na Mariánskom námestí. 
Múr sa zo strany od námestia 
odvodnil a odizoloval do hĺbky 2 
metrov, položila sa nová dlažba 
a kanalizácia, doriešili sa sadov-
nícke úpravy námestia, osvetle-
nie kostola a karnera. „Pred 
položením dlažby sme upozornili 
na potrebu prieskumu podložia 

sondami, aby sme zistili skut-
kový stav podložia. Z prieskumu 
vyplynula potreba sanovať celý 
múr aj z vonkajšej strany,“ pove-
dal zástupca riaditeľa krajského 
pamiatkového úradu v Trenčíne 
Jozef Múdry. Zlý stavebno-tech-
nický stav múru a jeho pokra-
čujúca deštrukcia boli dôvodom 
na realizáciu druhej etapy rekon-
štrukcie múru. Jedenásť pilierov 
z vonkajšej strany bolo potrebné 
najskôr ukotviť do skaly.
 „Oporný múr je murovaný 
z lomového kameňa prekla-
daného pálenou tehlou, spá-
janého vápennou maltou. Na 
vzdušnom líci je stabilizovaný 
výstužnými  kamennými rebrami 
(piliermi). Sondami realizovaný-
mi v roku 2007  bola zistená 

Všetky trenčianske cintoríny boli na 
sviatky pripravené
Všetkých dvanásť cintorínov v správe a prevádzke trenčian-
skej mestskej rozpočtovej organizácie Mestské hospodárstvo 
a správa lesov (MHaSL) boli pripravené na nadchádzajúci Svia-
tok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých.

 Podľa slov Marcely Pappovej 
z MHaSL, pracovníci v týždni 
pred sviatkami ukončili posled-
né tohtoročné kosenie trávy 
a zabezpečili jej odvoz i likvidá-
ciu. „Na všetkých cintorínoch 
bolo zároveň vyhrabávané lístie, 
upravená zeleň, zabezpečené 
strihanie a orezy kríkov a koná-
rov,“ povedala M. Pappová.
 Likvidácia cintorínskeho 
odpadu, ktorého bolo pri príle-
žitosti tohto sviatku viac ako 
zvyčajne, bolo zabezpečené 

prostredníctvom veľkoobjemo-
vých kontajnerov, ktoré boli 
po zaplnení vyvezené a opäť 
pristavené.
 Na najväčšom cintoríne 
v meste Trenčín – cintoríne na 
Juhu bola vykonávaná úprava 
nespevnených chodníkov ka-
mennou drvou.
 Mestská polícia počas svia-
točných dní zvýšila kontrolnú 
činnosť na cintorínoch nielen 
počas dňa, ale najmä vo večer-
ných a nočných hodinách. (jm)

Štyridsaťštyri rozšantených strašidiel sa prehnalo ulicami v Záblatí 
v utorok 29. októbra. všetci ľudia sa čudovali, čo sa deje, a to 
deti z Materskej školy, Pri parku si takto pripomenuli Halloween. 
Do sprievodu sa zapojili aj zamestnanci materskej školy a rodi-
čia detí. Tohto nezvyčajného podujatia sa zúčastnila aj riaditeľka 
ŠZTN D. Lorencová. Strašidelný sprievod mal úspech, veď deti 
„vystrašili“ celú mestskú časť Záblatie a dostali za to aj sladkú 
odmenu. Kolektív MŠ, PRI PARKU
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VÝbERoVÉ KoNaNIE

Mesto Trenčín v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zá-
kona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme vypisu-
je výberové konanie na obsadenie
FUNKCIE RIADITEĽA
Základná škola, Potočná 86, 911 01 Trenčín

Kvalifikačné predpoklady:
– odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky č. 
41/1996 Z.z. 
– absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
– minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
Iné požiadavky:
– znalosť príslušnej legislatívy 
– komunikačné a organizačné schopnosti 
– osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť
– schopnosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
– znalosť práce s PC
Uchádzači o výberové konanie k prihláške doložia:
– stručný profesijný životopis
– úradne overené doklady o vzdelaní 
– výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
– návrh koncepcie rozvoja základnej školy
uzávierka prihlášok je 10. november 2008. Prihlášky posielajte 
na adresu: MsÚ Trenčín, Útvar školstva a sociálnych vecí, Mie-
rové námestie č. 2, 911 64 Trenčín. obálku označiť „Výberové 
konanie, názov a sídlo základnej školy“.

Mesto ocenilo študentov za návrhy 
možnej premeny železničného mosta
Primátor Branislav Celler ocenil študentov Fakulty architektúry 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za zaujímavé ná-
vrhy, ktoré skúmali možné využitie jestvujúceho železničného 
mosta po modernizácii trate v Trenčíne.

 v rámci už dlhšie trvajú-
cej spolupráce Mesta Trenčín 
a Fakulty architektúry STu sa 
v tomto roku rozvinula myš-
lienka, ktorá zaujala budúcich 
architektov a v intenciách ate-
liérovej tvorby spracovali za-
danie témy stanovej mestom 
v dvoch rovinách. v jednej išlo 
o nové možnosti využitia želez-
ničného mosta, jeho premenu 
na funkciu občiansku (bývanie, 
administratíva a pod.), v druhej 
preverenie možností stvárnenia 
mosta ako výtvarného diela 
v architektúre. 
 „Obe skupiny študentov sa 
tejto témy zhostili s ľahkosťou 
a invenciou, ktorá je príznač-
ná ich veku a nezaťaženosti 
problémami samotnej realizá-
cie,“ ohodnotil prácu študentov 
primátor. 

 výsledok ich práce bol verej-
nosti predstavený v mesiaci jún 
na vernisáži v priestoroch Cen-
tra rozvoja mesta v Trenčíne za 
účasti ich pedagógov i samot-
ných spracovateľov. 
 Možnosti premeny mosta 
predstaviteľov mesta Tren-
čín mimoriadne zaujali, a tak 
v rámci vernisáže výstavy 
v priestoroch FA STu v Bratisla-
ve boli jednotlivým študentom 
odovzdané aj ocenenia. Na po-
myselnom zlatom stupienku sa 
pohľad mesta nestotožnil s po-
hľadom pedagógov FA STu, 
a tak návrh, ktorý bol pre mesto 
najzaujímavejší, bol ohodnotený 
samostatnou cenou primátora. 
Tú získala študentka piateho 
ročníka katarína kamienová.
 (jm), foto (jč)

Výchova k humánnemu prístupu ku 
zvieratám v MŠ na Ul. 28. októbra
 Predškolský vek je obdobie 
rýchleho rastu osobnosti a for-
movania všetkých charaktero-
vých vlastností. Psychológovia 
tvrdia, že deti, ktoré majú styk 
so živou prírodou a pozitívny 
vzťah k zvieratám, sú oveľa 
vnímavejšie, empatickejšie 
a zodpovednejšie aj vo vzťahu 
k človeku.
 Materská škola na ulici 
28.októbra venuje zvýšenú po-
zornosť environmentálnej vý-
chove, ktorej súčasťou je aj vý-
chova k humánnemu prístupu 
ku zvieratám. Postupne vedie-
me deti k pochopeniu, že člo-
vek nevlastní túto planétu, ale 
delí sa o ňu s ostatnými živými 
tvormi, že i zvieratá majú svo-
je potreby a práva a že nemajú 
vždy ľudské požiadavky pred-
nosť pred potrebami zvierat.
 Prijať zodpovednosť za tie 
zvieratá, ktoré si človek vybral 

za spoločníkov, sa deťom sna-
žil vysvetliť MvDr. Marek kičin-
ko vo veterinárnej ambulancii, 
ktorú sme navštívili s našimi 
predškolákmi. Deti sa tu do-
zvedeli, že zvieratá majú veľa 
spoločného s človekom, že ich 
trápia také isté choroby ako 
ľudí, že sa správajú podobne 
ako ľudia a potrebujú veľa lásky 
ako my – ľudia.
 Práve tu u zverolekára deti 
pochopili, že i zvieratá sú cí-
tiace bytosti, ktoré si zaslúžia 
rešpekt a úctu.
 Mnohé naše postoje k zvie-
ratám, či už pozitívne alebo 
negatívne pramenia zo skúse-
ností a zážitkov, ktoré sme zís-
kali častokrát v detstve a ktoré 
predurčili naše budúce reakcie 
a konanie.
 Helena Drgová,
 riaditeľka MŠ 
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 Na udalosti z októbra 1968 
si po 40 rokoch spomenul Emil 
Sedlačko, prezident občianske-
ho združenia Rovnosť - bratstvo 
– sloboda a pri pamätnej lipe 
pripravil pútač s dobovými foto-
grafiami Miloša Abela.
 „V ten deň zorganizovali mla-
dí aktivisti hnutia odporu oku-
pácie (v Trenčíne to bolo veľmi 
silné a aktívne hnutie, uznávané 
po celom Slovensku) spomien-
kový akt pripomenutia si 50. 
výročia vzniku ČSR so sadením 
mladej lipky slobody. Prišli aj 
známe osobnosti kultúry herci 
Mikuláš Huba, Eva Kristínová 
a básnik T. H. Florin. Po prího-
vore predsedu Mestského ná-
rodného výboru Antona Tomáša 
sa k mladým občanom a Trenča-
nom prihovoril Róbert Harenčár, 
vtedy predseda Slovenského ÚV 
Združenia detských a mládež-
níckych organizácií Slovenska 

(ZDMOS). Konala sa aj slávnost-
ná akadémia.“
 Emil Sedlačko vyzdvihol prá-
cu ZDMoS, ktoré pracovalo po 
reformácii mládežníckeho hnu-
tia po pražskej jari v prospech 
záujmov mladých ľudí. Súčasťou 
stretnutia bola aj demonštrácia 
proti pobytu sovietskych vojsk 
na území Československa.
 „Po krátkej folklórnej vložke 
mal prejav predseda OV ZDMOS 
Vojto Tomša a predseda Zväzu 
pracujúcej mládeže Mišo Morav-
čík. Ten zburcoval prítomných 
k pokračovaniu odporu. Všetci 
sme tušili, čo nás čaká. Totiž 
16. októbra 1968 bola podpísa-
ná v Prahe zmluva medzi ČSSR 
a ZSSR o dočasnom pobyte so-
vietskych vojsk a o dva dni FZ 
ČSSR vyslovilo súhlas! Už nie 
okupanti, ale spriatelené armá-
dy. Už nie okupácia, ale bratská 
pomoc. Už sme neboli „zlatá 
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Oslavy 50. výročia vzniku ČSR a sadenie lipy na Mierovom námestí v Trenčíne
Písal sa 30. október 1968. Sychravý podvečer na Mierovom 
námestí sa rozsvetľoval fakľami účastníkov spomienkového 50. 
výročia vzniku ČSR. Tento akt sa potom zmenil v prvú tichú 
demonštráciu.

Emil Sedlačko pripravil na výročie malú výstavku z roku  >
1968. Foto: (jč)

Deň otvorených dverí v MŠ, Kubranská cesta

 Tak, ako ľudia v záhradkách 
majú na jeseň plné ruky práce, 
aj v našej materskej škole sa 
robili veľké prípravy na význam-
ný deň. Je to Deň otvorených 
dverí, a keďže sa uskutočňuje 
na jeseň, má aj príznačný ná-
zov – Deň jablka. 
 Materskú školu zaplnili ro-
dičia, starí rodičia, súrodenci. 
v každej triede boli pripravené 
tvorivé dielne s rôznymi tech-
nikami výtvarných prác, kde si 
každý mohol vyskúšať svoju ši-

kovnosť. A verte, všetci k tomu 
pristupovali nanajvýš zodpoved-
ne, o čom svedčí výstava prác. 
Za svoju usilovnú prácu boli 
odmenení občerstvením. Pani 
učiteľky pripravili z jabĺk koláče, 
kompóty, mušt, čaj a v ponuke 
boli i sušené jablká. 
 o tom, že to bolo popoludnie 
mimoriadne vydarené, svedčí 
vysoká návštevnosť a po uprša-
nom ráne a dopoludní sa na 
nás prišlo pozrieť aj slniečko.
 Kolektív MŠ, Kubranská cesta

mládež“, ale oportunisti a ne-
priatelia štátu! Nech odpadne, 
čo je plávajúce, nech odpadne, 
čo je oportunistické, vrieskal do 
sveta a národu ortodoxný ruso-
fil a bezhlavý kariérista súdruh 
Gustáv Husák,“ prezentuje svo-
je spomienky Sedlačko.
 Stačilo slovo do mikrofónu na 
tomto akte a Mierové námestie 
sa zmenilo na prvú tichú demon-
štráciu proti „Husákovej akti-
vite“! Bola pripravená „listina“ 
o bratstve Čechov a Slovákov, 
ktorú prečítal ivo veliký. Lipku 
sadil Róbert Harenčár, Anton 
Tomáš a mestský záhradník pán 
ondruška. Táto lipa je symbo-
lom výročí vzniku ČSR a symbo-
lom našej krátkej slobody, ktorá 
od invázie 21. augusta 1968 tr-
vala 56 dní. viera a nádej v slo-
bodu žitia a bytia sa končila tzv. 
normalizáciou. Pre niektorých 

aktivistov hnutia to bolo kruté 
a zlé. Začali sa prezliekať kabáty 
a udavačstvo malo prioritu.
 Aká budúcnosť čaká lipu? 
„Už piaty rok sa snažím, aby to 
konečne Mestské zastupiteľstvo 
prijalo za svoje a pomohlo tento 
symbol slobody zachovať. Bolo 
by veľmi vhodné položiť vedľa 
tohto stromu tatranskú žulu – 
balvan so štítkom s krátkym 
textom o strome. Pod lipou je 
zakopaný tubus s pamätnými 
dokumentmi a odkazom svoj-
bytia a právnosti vtedajšej ge-
nerácie. Stálo by za uváženie, 
dať pod tento symbolický balvan 
nové dokumenty z dnešných 
čias ako písomný odkaz ďalším 
generáciám,“ uzavrel Emil Sed-
lačko. v hlave mu vŕta otázka, 
či sa pri plánovanej revitalizácii 
námestia uchová tento strom.
 (la)

 v súlade so všeobecne záväzným nariadením Mesta Tren-
čín č. 2/2004 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín 
vyhlasujeme grantové kolo z rozpočtu Mesta Trenčín na akti-
vity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti v roku 
2009.
 upozorňujeme žiadateľov, že len kompletne a čitateľne vy-
plnená žiadosť s povinnými prílohami na každý projekt zvlášť 
bude predložená na rokovanie grantovej komisie.
 Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií, ich 
používania a zúčtovania, ako aj tlačivá žiadostí spolu s infor-
máciami o ich vyplnení sú k dispozícii na Útvare kultúry MsÚ 
v Trenčíne, tel. 032/7435 193 alebo na webovej stránke 
www.trencin.sk (všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2004). 
Žiadosti sa odovzdávajú v podateľni Mestského úradu Trenčín, 
Mierové nám. 2, v pracovné dni v čase od 8.00 – 16.00, alebo 
zasielajú poštou (rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obál-
ke). uzávierka prijímania žiadostí je 15. decembra 2008.
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ZŠ, Východná – Zelená škola
 Projekt Zelená škola sa už dostáva do po-
vedomia verejnosti, a tak pre nezainteresova-
ných len krátko. Je to projekt, v ktorom škola 
žije v súlade so zásadami trvalo udržateľného 
života. Ocenená škola má okrem certifikátu 

právo používať vlajku Fee. Týka sa to 

už viac ako sedemdesiatich škôl na Sloven-
sku. No a keďže sa nám darilo aj v minulom 
školskom roku, boli sme pozvaní na oficiál-
ne vyhodnotenie, ktoré sa konalo v Nových 
Zámkoch v dňoch 23. a 24. októbra. Počas 
prvého dňa organizátori pripravili množstvo 

Tvorivé dielne v Opatovej
Tvorivé dielne pripravili v piatok 24. októbra v Základnej škole, 
Potočná v spolupráci s rodičmi.

 „Pri práci sme používali pre-
važne prírodný materiál, ktorý 
si deti nazbierali na jesenných 
vychádzkach a turistike v Opa-
tovskej doline. Žiaci boli rozde-
lení do dvoch skupín. Najskôr 
pracovali deti 1. a 2. ročníka, 
tretiaci a štvrtáci zatiaľ navštívi-
li pobočku Verejnej knižnice 
M. Rešetku v Opatovej v rám-
ci týždňa školských knižníc. 
V knižnici sa venovali detskej 
literatúre, rozprávali sa o au-
toroch píšucich pre deti, čítali, 
dramatizovali príbehy, riešili za-
ujímavé úlohy a rébusy. Potom 

sa pracovné skupiny vymenili,“ 
rozprávala Zdenka Hricková, 
poverená vedením školy.
 v tvorivých dielňach sa pra-
covalo na štyroch stanovištiach. 
Na prvom vytvárali jesenné ruže 
z javorových listov, na druhom 
ježkov z tekvicových semienok, 
na treťom majstrovali venčeky 
na dvere z prírodných materi-
álov. Štvrté pracovisko malo 
rôznu náplň práce pre mladšie 
a staršie deti. Prváci a druháci 
robili ovocie – jablká a hrušky 
zo žmolkov krepového papiera 
a staršie deti vyrábali šarkanov 

z prírodných materiálov. „Poďa-
kovanie patrí ochotným mamič-
kám M. Chlebanovej, A. Vančo-
vej, M. Tehlárikovej, všetkým 

pani učiteľkám a V. Gavendovi, 
ktorý nám pomohol pri zaobsta-
rávaní materiálu na tvorivé diel-
ne,“ dodala Z. Hricková. (la)

vzdelávacích aktivít, na 
ktorých si koordinátori 
mohli vymieňať skúsenosti. 
Na druhý deň sa uskutoč-
nila za účasti oficiálnych 
zástupcov z Ministerstva 
školstva SR a environmen-
tálnych organizácií sláv-
nosť vyhodnotenia. Oce-
není boli aj pedagógovia, 
ktorí na projekte pracujú 
od samého začiatku a je 
potešujúce, že sa to týka aj 
nás. Poďakovanie patrí ko-
ordinátorke projektu Márii 
Turčanovej a aktívnym de-
ťom ZŠ na Východnej ulici. 
Malý plamienok zapálenej 
sviečky symbolicky odštar-
toval ďalší ročník projektu.

 Text a foto: dl

SCHOLA LUDUS  v týždni od pondelka 13. ok-
tóbra sa v priestoroch Základ-
nej školy na východnej ulici 
uskutočnil zaujímavý vzdelávací 
projekt určený žiakom, ale aj ši-
rokej verejnosti. Jeho realizácia 
sa uskutočnila v spolupráci ZŠ, 
východná a Centra pre pod-
poru výchovy k vede a rozvoj 
celoživotného neformálneho 
vzdelávania z Fakulty matema-
tiky, fyziky a informatiky univer-
zity komenského v Bratislave. 
vzdelávací modul fyziky bol za-
meraný na ťažisko a obsahoval 

interaktívnu výstavu, divadelné 
predstavenie, tvorivé dielne 
a súťažno – vzdelávacie hry. 
Živý program bol spracovaný 
zrozumiteľným a vtipným spô-
sobom s dôrazom na vnútornú 
motiváciu a stimuláciu žiakov 
k „hre s vedou“, čo sa u žiakov 
stretlo s úspechom. Pozitívom 
bolo, že si jednotlivé pokusy 
mohli vyskúšať sami. okrem 
žiakov ZŠ na východnej ul. 
vzdelávací modul navštívili žia-
ci zo ZŠ na Novomeského, ZŠ 
v kubre a GľŠ. Text a foto: dl

Veda hrou
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 Svetová finančná kríza po-
stihuje niektoré slovenské fir-
my, ktorým zahraniční partneri 
obmedzujú objednávky. To ich 
núti znižovať objem výroby. 
Pomôcť im môže získanie no-
vých obchodných a kooperač-
ných partnerov zo zahraničia. 
internetový portál SARio infor-
mation Centre (SiC) registruje 
takmer 2000 dopytov a ponúk 
firiem. Po zaregistrovaní získa 
podnikateľ prístup k dopytom 
zahraničných spoločností, rov-
nako k databáze podnikateľov 
vo svojom priemyselnom sekto-
re, ktorých môže so svojou po-
nukou osloviť, alebo zverejniť 
v databáze vlastnú ponuku. 
  Firmy majú záujem o rôz-
ne formy obchodného part-
nerstva, najvyšší je dopyt po 
produktoch, potom ponúk na 
subkontrakting a joint-venture, 
podnikatelia v databáze nájdu 
rovnako dopyty na odkúpenie fi-
riem. v databáze SiC je aj viac 
ako 400 informácií o tendroch 

v zahraničí. Podnikatelia môžu 
vyhľadávať dopyty a ponuky 
podľa priemyselných odvetví 
alebo podľa krajín. Registrá-
cia a všetky služby SiC sú bez 
akýchkoľvek poplatkov.
 okrem databázy SiC vyhľa-
dáva SARio vhodných obchod-
ných partnerov slovenským 
spoločnostiam aj inými spôsob-
mi, a to na základe ich konkrét-
nych požiadaviek. Len nedávno 
sa zástupcom agentúry podari-
lo spojiť dve firmy s kórejskou 
spoločnosťou z oblasti automo-
bilového priemyslu, ktorá mala 
záujem o vytvorenie joint-ventu-
re a v súčasnosti spolu rokujú.
 Agentúra SARio pripravuje 
štyri projekty na aktívnu ochra-
nu slovenských podnikov pred 
dôsledkami globálnej krízy. 
v pondelok pošle ministerstvu 
hospodárstva ďalšie návrhy 
a pripomienky na riešenie do-
padu finančnej krízy. 
 Jana Murínová, 
 hovorkyňa agentúry SARIO

 Zámerom tohto projektu 
je priblížiť čo najširšej verej-
nosti možnosti celoživotného 
vzdelávania v rámci Trenčian-
skeho kraja a spolu s kariér-
nym poradenstvom tak zlepšiť 
uplatnenie sa na trhu práce. 
určený je občanom, ktorí po-
čas aktívneho života potrebujú 
niekoľkokrát zmeniť kvalifiká-
ciu, a zamestnávateľom, ktorí 

svojou produkciou, službami 
a zavádzaním inovácií vytvára-
jú nové pracovné miesta, na 
ktoré potrebujú novo kvalifiko-
vané pracovné sily.
 Cieľom projektu je priblížiť 
čo najširšej verejnosti mož-
nosti poskytovania ďalšieho 
vzdelávania sa s cieľom zlep-
šiť kvalifikáciu a adaptabil-
nosť zamestnancov. v rámci 

MoZAikA8 / INfO 

Prekonať krízu pomôžu aj noví 
obchodní partneri

Projekt Trenčianskej nadácie Učiaci sa región
Do konca novembra realizuje Trenčianska nadácia v spoluprá-
ci s partnermi Trenčianskou regionálnou komorou Slovenskej 
obchodnej a priemyselnej komory, Trenčianskou univerzitou A. 
Dubčeka v Trenčíne a Krajským školským úradom v Trenčíne 
zaujímavý projekt nazvaný Učiaci sa región Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja. Projekt získal v roku 2006 podporu z Európ-
skeho sociálneho fondu.

Jesenné plody záhrad sú nielen pochutinami, ale dokážu  >
pri troške fantázie tvorcov poslúžiť na výrobu čarovných hra-
čiek, svetlonosov či strašidiel. Mnohí „dospeláci“ dokážu 
vyrobiť tajomné tváre z tekvíc a deti majú z toho obrovskú 
radosť, ako 3,5-ročná Nikoleta na snímke. (la)

projektu bola zriadená sieť 
podporujúca celoživotné vzde-
lávanie prostredníctvom Lear-
ning Centra v Trenčíne a pia-
tich lokálnych Self-Learning 
Shopov v Trenčianskom kraji 
– v Novom Meste nad váhom, 
Považskej Bystrici, Prievidzi, 
Handlovej a Bánovciach nad 
Bebravou. v nich sú prostred-
níctvom kvalifikovaných kariér-
nych poradcov a operátorov 
poskytované klientom infor-
mácie a rady, ktoré sa týkajú 
ďalšieho vzdelávania a práce, 
čo je základný predpoklad ná-
sledného využívania tejto re-
gionálnej siete celoživotného 
vzdelávania. 
 Jadro tvoria najmä informá-
cie o všetkých typoch vzdelá-
vania realizovaného na území 
TSk, ako sú rekvalifikačné kur-
zy, kvalifikačné i odborné vzde-
lávania. výsledkom aktivít má 
byť systém, v ktorom by všetci 
občania mali prístup k vysoko 

kvalitným informáciám a ra-
dám, ktoré sa týkajú vzdelá-
vania, odborného vzdelávania 
a práce, čo je základný pred-
poklad následného využívania 
regionálnej siete celoživotné-
ho vzdelávania.
 Bližšie informácie o pro-
jekte, ktorého zámer vychá-
dza z Národnej stratégie pre 
učiace sa regióny, nájdete 
v Learning centre v budove 
Slovakotexu na 5. poschodí 
alebo www.trencin.ucreg.sk, 
informo vala koordinátorka pro-
jektu Mária Pavlačková.
 Learning centrum poskytuje 
služby v oblasti celoživotného 
vzdelávania, bezplatne pomá-
ha pri hľadaní informácií pre 
rekvalifikačné kurzy, pomatu-
ritné a nadstavbové štúdium, 
akreditované vzdelávacie 
programy, vzdelávacie progra-
my s oprávnením a odborné 
semináre.
 (la)

Text k foto ptb: Babie leto sa pomaly poberá preč, aj  >
deti budú s nostalgiou spomínať na krásne časy, keď sa 
dalo romanticky „zababrať“ od rôznych lahôdok počas 
tradičných jarmokov na Mierovom námestí. (la)
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Na cintoríne sú si všetci rovní

 Miesto, kde si budeme nao-
zaj rovní – cintorín. Miesto po-
sledného odpočinku a zároveň 
miesto ticha a pokoja. vedľa 
seba tu ležia bohatí i chudob-
ní, honosné pomníky nedáva-
jú výhodu ich majiteľom pred 
obyčajným dreveným krížom či 
zanedbaným a opusteným hro-
bom. Akékoľvek vyvyšovanie sa 
stráca zmysel, veď platí z pra-
chu si a na prach sa obrátiš.
 Pamiatka zosnulých vyženie 
ľahostajných aspoň raz na cin-
toríny, aby si spomenuli na svo-
jich najbližších, ktorí už opustili 
tento svet. Jeseň prináša so 
sebou smútok a vtedy sme akí-
si citlivejší...
 Na cintoríne pribudne nový 
hrob. Čerstvá hrobľa zeme 

alebo krypta sú zahalené do 
kvetov a vencov. Po ich zväd-
nutí ich mnohokrát nemá kto 
odpratať a urobí to až správca 
cintorína pri upratovaní. končí 
sa vzťah k človeku jeho ulože-
ním do zeme?
 Sú však aj takí, čo navšte-
vujú cintorín častejšie. Hyeny 
v ľudskej koži kradnú a rabujú, 
nezastavia sa ani pred posvät-
nou úctou k mŕtvym. Bolo tak 
pred tisíckami rokov a pretrvá-
va to až do dnešných čias.
 Teraz, keď je už po sviat-
koch, spomeňme si častejšie 
na všetkých, čo už nie sú me-
dzi nami. Zapáľme im symbolic-
kú sviečku a nerušme ich ticho 
a pokoj na mieste posledného 
odpočinku. (la)

Farský úrad sprístupnil vchod 
do Ilešháziovskej hrobky
Rímskokatolícky farský úrad v Trenčíne umožnil Trenčanom 
nazrieť do neznámych zákutí Kostola Narodenia Panny Márie, 
keď začiatkom novembra sprístupnil vchod do Ilešháziovskej 
hrobky.

 Pred kaplnkou ilešháziovcov 
v ľavej lodi kostola otvorili úzky 
otvor, cez ktorý sa po rebríku 
dalo zostúpiť do neveľkého kle-
nutého priestoru. Tomu v pra-
vej časti dominuje tabuľa s er-
bom ilešháziovcov a nápisom, 
ktorý dal napísať trenčiansky 
farár opát ľudovít Stárek v roku 
1860. 
 „Z nábožnej štedrosti (pia 
munificentia) veľaváženého 
pána kniežaťa Filipa Baťániho, 
rytiera zlatej ostrohy svätého 
Cisársko-Kráľovského veličen-
stva cisára Leopolda, komorní-
ka, aktuálneho tajného radcu, 
dedičného župana železnohrad-
skej stolice táto krypta bola 
postavená a určená pre rodinu 
grófov Ilešháziovcov na Boží 
kult. Sem boli prenesené od-
počívajúce telá dňa 30. apríla 
1860,“ píše sa v úvode textu.
 „Tu ležia Pánovi veľavážení 
a osvietení páni grófi Ilešházi-
ovci, dediční hlavní župani Tren-
čianskej a Liptovskej stolice: 
Jozef, sudca kráľovského dvora 
svätého Cisársko – Kráľovské-
ho veličenstva a radca váženej 
Cisársko – Kráľovskej Miesto-
držiteľskej rady, (ktorý zomrel 

vo februári 1766 vo veku 65 ro-
kov), Ján, syn Jozefa, skutočný 
tajný radca svätého Cisársko-
Kráľovského veličenstva a (prí-
sediaci) Sedmipanskej tabule, 
(ktorý zomrel 10. mája 1799 vo 
veku 62 rokov), Juliana, dcéra 
Jozefa (Ilešháziho), manželka 
Tadeáša, grófa Herbesteina, 
(ktorá zomrela v roku 1793), 
Štefan, syn Juraja, (ktorý zomrel 
v r. 1649 vo veku 5 rokov), Te-
rézia v r. 1787, Jana v r. 1838, 
Alžbeta Lengyelová, žena Šte-
fana Krstiteľa Ilešháziho, vtedy 
pozostalá vdova po druhom mu-
žovi Gabrielovi Krstiteľovi Bala-
šovi v r. 1684 a v tejto tombe 
sú uložené aj štyri neznáme 
ostatky rodiny. Nech odpočíva-
jú v pokoji. L. Stárek, opát.“
 v texte sú viaceré nezrovna-
losti v letopočtoch, napríklad  
úmrtie Jany v roku 1838. Zo-
mrela v roku 1791 a v uvádza-
nom roku 1838 zomrel Štefan 
ii. Aj Alžbeta Lengyelová pochá-
dzala z inej vetvy ilešháziovcov, 
v roku uvádzanom pri jej úmrtí 
1684 zomrela Mária Forgáčo-
vá, manželka Juraja ilešháziho, 
doplnila informácie riaditeľka 
Trenčianskeho múzea katarí-

 Sviatok všetkých svätých a Pamiatka verných zosnulých 
majú v cirkevnom kalendári dôležité miesto. V tieto dni sa celé 
Slovensko dá do pohybu a ľudia cestujú zo západu na východ, 
z juhu na sever a navštevujú miesta posledného odpočinku svo-
jich blízkych. Tento rok prispelo k prežívaniu týchto sviatkov aj 
príjemné teplé počasie, slabý vetrík sa v nedeľu upokojil a pre-
stal zhášať zapálené kahance a sviečky. (la) 

na Babičová. Fotografia textu 
a jeho preklad sú súčasťou ex-
pozície Trenčianskeho múzea 
v karneri sv. Michala.
 Trenčiansky farár ľudovít 

Stárek (1803 – 1863), znovu-
objaviteľ rímskeho nápisu na 
hradnej skale, zomrel tri roky 
po uložení pozostatkov ilešhá-
ziovcov v krypte. (la) 
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Excelentný Real na Grand Prix Ostrava

 Dve zlaté medaily, štyri strie-
borné a päť bronzových - takúto 
bohatú úrodu medailí si prinies-
li karatisti Real team Trenčín 
z prestížneho medzinárodného 
turnaja Grand Prix ostrava. 
 v silnej konkurencii 5 krajín, 
66 klubov a viac ako 400 prete-
károv bojovali v kata a kumite. 
Najcennejší zlatý kov získala 
Gabika Holíčková v kata juni-
orky a kata team Chochlíkova, 
kuricová, Bohušová. Striebor-
nú medailu vybojovala Simon-
ka Prpičová v kata žiačky, kata 
team Lexmann, Nemeček, Bo-
huš, v kumite veronika kadlečí-
ková a Gabika Holíčková. Bron-
zový žatvu zavŕšili: kata team 

Habánková, Prpičová, Mičková, 
v kumite Marek vlasák, Andrej 
vrškový, kristína kosecová 
a Róbert Lexmann. v celkovom 
hodnotení všetkých klubov sa 
umiestnili na 4. mieste.
 „Takto som ešte mojich 
zverencov súťažiť nevidel! Ne-
poznával som našich, všetci 
boli super. Som na nich veľmi 
hrdý,“ vyjadril sa na adresu 
pretekárov po súťaži tréner Ján 
Plachký. 
 Pod tento vynikajúci výsle-
dok sa podpísali tréneri Lenka 
Beňová, Ján Plachký, Jarosla-
va Malchová a systematická 
príprava, usilovnosť a výborná 
súťažná atmosféra. (lb)

 Vyše 450 pretekárov z 5 štátov sa zúčastnilo na jubilejnom 
40. ročníku prestížneho turnaja v karate North Bohemia v Ústí 
nad Labem, ktorého sa zúčastňujú pravidelne aj pretekári z klu-
bu Laugaricio Trenčín. Mladí pretekári sa dokázali prebojovať na 
medailové priečky, keď 2. miesto medzi mladšími žiakmi – 35 kg 
získal Libor Vlček. Medzi dorastenkami do 45 kg vybojovala 3. 
miesto Nicoll Beláková. Tréner klubu Dušan Hajmach obdržal 
ako rozhodca Českého svazu karate od predsedu rozhodcovskej 
komisie Českého svazu karate cenu riaditeľa turnaja za priateľ-
stvo a spoluprácu. (r)

Program návštevy Alžbety II. 
pripravovali aj v Trenčíne
 Anglickú pedantnosť a dô-
slednosť mohli Trenčania 
zblízka sledovať počas príprav 
návštevy britskej kráľovnej Al-
žbety ii. na Slovensku. Súčas-
ťou programu bol aj hokejový 
zápas v Poprade medzi Hk 
Aquacity ŠkP Poprad a anglic-
kým tímom Guildford Flames. 
klub z Guilfordu nič nenechal 
na náhodu a v polovici septem-
bra si urobil týždňové sústrede-
nie v Trenčíne. Prípravný kemp 
navštívil v piatok 12. septem-
bra vo večerných hodinách veľ-
vyslanec Britského kráľovstva 
v Bratislave Michael Roberts. 
Na „malom zimáku“ Mariána 
Gáboríka ho po tréningu priví-
tal zástupca primátora Tomáš 
vaňo, asistent trénera Flames 
33-ročný Miloš Melicherík 

a tréner Paul Dixon. Potom veľ-
vyslanec absolvoval s hráčmi 
spoločnú večeru. Počas veče-
re prebrali aj otázky súvisiace 
s návštevou a protokolom, ale 
hovorilo sa veľa aj o športe.
 „Trenčan Miloš Melicherík 
urobil kus dobrej roboty počas 
piatich sezón v Anglicku a vzor-
ne reprezentuje slovenský ho-
kej aj samotný Trenčín. Jeho 
zásluhou je aj tento kemp na 
Slovensku. Využil som teda 
príležitosť stretnúť sa s našimi 
hokejistami a prezrieť si toto 
pekné mesto,“ pochválil tren-
čianskeho hokejistu britský 
veľvyslanec. 
 Hokejisti Guidford Flames 
prehrali na pôde Popradu 5:6, 
keď úvodné bully vhodila brit-
ská kráľovná Alžbeta ii. (la)

Počas rozhovoru na zimnom štadióne zľava M. Meliche- >
rík, P. Dixon, T. Vaňo a Michael Roberts s dcérou

Text pod foto počasie: Nestále jesenné počasie s častý- >
mi zmenami dokáže takto „vyzdobiť“ Trenčín. (la)
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Pocta životu z pera Jany 
Jablonskej
 uvítanie štvrtej básnickej 
zbierky Jany Jablonskej Pocta 
životu vo štvrtok 23. októbra sa 
slávnostne začalo vystúpením 
speváka Juliana Kupku v kore-
petícii Milice Ilčíkovej. Úlohy 
moderátorky sa bravúrne zhosti-
la Viera Štefulová, ktorá privíta-
la hostí v preplnenej koncertnej 
sále Galérie M. A. Bazovského 
básňou „Dve roviny“ z posledne 
vydanej básnickej zbierky autor-
ky Jany Jablonskej. v prednese-
nej básni autorka poukázala na 
polaritu medzi mestom a dedi-
nou v osobnosti človeka, sna-
žiaceho sa dostať z času na čas 
z hektického naplneného života 
mesta do objatia prírody, pri 
kontakte s ktorou sa naše na-
pätie, únava strácajú. v ďalšej 
časti podujatia moderátorka pri-
blížila poetickú tvorbu Jany Jab-
lonskej, do ktorej vstúpila ako 
zrelá osobnosť zbierkou „Podo-
ba lásky“. Posilnená úspechom 
u čitateľov sa autorka prejavila 
potrebou vyjadriť svoje život-
né postoje a skúsenosti, ktoré 

pretavila do svojej druhej zbier-
ky „S klaunom za ruku“. k ne-
opakovateľným chvíľam detstva 
a mladosti sa vrátila vo svojej 
tretej zbierke „Dotyky s časom“. 
vo svojej štvrtej zbierke sa do-
týka so všeobecnou rovinou 
hodnôt, prejavuje úctu k osob-
nostiam, s ktorými sa stretla. 
Ústrednou básňou najnovšej 
básnickej zbierky je báseň Poc-
ta životu, venovaná vzácnemu 
človeku prof. Štefanovi Pozdi-
šovkému, podľa ktorej autorka 
pomenovala celú novú zbierku.
 v každej básnickej zbierke 
Jany Jablonskej je cítiť ľudský 
nadhľad, ktorý je možné získať 
iba s pribúdajúcimi rokmi. veď 
nie každý je schopný s pokojom 
v duši v pokročilom veku nájsť 
„lúč mladosti, čo ožiari“. Na to 
treba kus citlivého srdca, veľ-
ký diel entuziazmu a i ten „dar 
od Boha daný“, ktorý dostala 
do vienka pri svojom narodení. 
Zbierka bola vydaná pomocou 
finančného príspevku Mesta 
Trenčín a Únie žien Slovenska 

a ilustrovaná kresbami Júliusa 
Činčára. 
 Zbierku medzi čitateľov čer-
venou ružou uviedol riaditeľ vy-
davateľstva spolku slovenských 
spisovateľov Roman Michelko, 
ktorý pri tejto príležitosti konšta-
toval, že „vníma najnovšiu zbier-
ku Jany Jablonskej ako prúd 
myšlienok a impresií, ktorými vy-
jadruje svoje pocity z prežitého 
života. Práve prvá časť zbierky 
sa nesie v znamení poetického 
prevedenia svojich impresií, zá-
žitkov, reflexií voči svojmu okoliu 
a prežívame s autorkou jej trápe-
nia, strádania, smútok a radosť. 

V druhej časti zbierky sa vyznáva 
zo svojho vzťahu k Alexandrovi 
Dubčekovi, hercovi a recitátoro-
vi Jurajovi Sarvašovi, sochárovi 
Jánovi Kulichovi a svojmu kole-
govi Štefanovi Pozdišovskému. 
I preto je nová zbierka autorky 
poctou nielen abstraktnému 
životu, ale poctou konkrétnym 
ľuďom, osobnostiam, bez kto-
rých by bol náš život oveľa chu-
dobnejším. Je to aj pocta kráse 
a smútku, citom a pocitom, teda 
všetkému, čo tvorí náš duchov-
ný život, čo nás obohacuje, čo 
nás robí lepšími.“
 (jč)

Premiéra vystavujúcej Zuzany 
Janíčkovej
 viacerých milovníkov výtvarné-
ho umenia priviedla v stredu 29. 
októbra do výstavných priestorov 
Mestskej galérie v Trenčíne zve-
davosť, aby spoznali výtvarné die-
la doposiaľ málo známej mladej 
výtvarníčky Zuzany Janíčkovej, vý-
tvarnej pedagogičky v Základnej 
umeleckej škole v Trenčíne. kto 
prišiel na vernisáž, neoľutoval 
chvíle strávené pri pohľade na 
jej obrazy. i napriek tomu, že jej 
tvorba sa vyznačuje charakteris-
tickými rysmi naturálnej abstrak-
cie, ktorá neruší vizuálne vnemy, 
ba naopak pôsobí na diváka mi-
moriadne upokojujúco. Zrejme 
je to tým, že sa snaží vo svojich 
obrazoch dať vyniknúť štruktúre, 
línii, detailom, jednoduchosti či 
správnej kombinácii farieb, ktoré 
lahodia oku.  
 vernisáž výstavy otvorila Jan-
ka Masárová, vedúca Útvaru 
kultúry MsÚ v Trenčíne. Privítala 

hostí a poďakovala Sláčikovému 
kvartetu Základnej umeleckej 
školy v Trenčíne za interpretáciu 
skladieb národného umelca Jána 
Cikkera a odovzdala slovo kurá-
torom výstavy. Ako prvý vystúpil 
Jozef Švikruha, ktorý si zaspomí-
nal na školský rok 1990/1991, 
„keď v mojej triede 70 žiakov sa 
objavilo aj malé usmievavé diev-
čatko Zuzka s veľkými okáľmi, 
zvedavé na všetko, spontánne 
v prejave, milé a talentované. 
Mám radosť, že môžem práve 
o nej prehovoriť na jej prvej veľkej 
výstave. Som na ňu pyšný ako na 
žiačku našej školy a teraz i na ko-
legyňu z výtvarného odboru.“ ku-
rátorka izabela Bulková charak-
terizovala osobnosť vystavujúcej 
Zuzany Janíčkovej ako „akčnú, 
veselú, plnú elánu, optimizmu 
a tvorivých nápadov. Takú si ju 
pamätám ako žiačku základnej 
umeleckej školy. Jej práca s deť-

Jana Jablonská s Júliusom Činčárom >

Zuzana Janíčková (vľavo) s kurátormi výstavy Izabelou  >
Bulkovou a Jozefom Švikruhom

mi sa vyznačuje spontánnosťou 
a veselosťou. V maľovaní na-
chádza zmysel života.“ kurátor-
ka sa dotkla i osobného života 
vystavujúcej výtvarníčky, ktorý 
bol poznačený ťažkými životnými 
skúsenosťami. To sa prejavilo 
zákonite aj v jej tvorbe prevlá-
dajúcou monochromnou maľbou 
v odtieňoch tmavej, modrej až 
čiernej farby. „V jej tvorbe bolo 
cítiť smútok a všetko to vyznie-
valo ako hľadanie ciest, hľadanie 

východísk, hľadanie samej seba. 
Boli to akoby výkriky jej vnútra.“ 
A zrazu je tu nečakaný zvrat, keď 
Zuzka je plná optimizmu a všet-
ku tú radosť pretavuje do obra-
zov. „Jej život sa naplnil krásou, 
harmóniou a láskou. Svojimi ob-
razmi nás vyzýva vnímať krásu 
a harmóniu každodenného živo-
ta.“ Zuzana Janíčková sa poďa-
kovala všetkým návštevníkom, 
že si prišli pozrieť jej najnovšiu 
tvorbu. (jč)
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GALéRIA M. A. BAZOVSKéHO
Palackého 27, 032/743 68 58, 
www.gmab.sk

26. 9. – 30. 11.  Trenčín 2008
výber zo súčasného slovenského umenia.

MATERSKé CENTRUM SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, 
www.mcsrdiecko.sk

8. 11. (10.00)  v „rozprávkovej sále“ 
Verejnej knižnice M.Rešetku v Trenčíne. 
Bábkové divadlo Košice a OZ Návrat 
v spolupráci s MC Srdiečko uvádzajú: 
Dve –tri prasiatka – čítacie divadielko 
pre deti a ich rodičov. 
10. 11. (16.30)  v MC Srdiečko 
Maminec – klub mamičiek. Vedie Ivanka 
Strapková. Mamičky sa rozprávajú na 
tému: „Očkovanie detí“, príde známy 
pediater
5., 9. 11. (9.30–12.00)  v Galérii MAB 
Vyrábam si svoj lampión.
11. 11. (16.30)  Lampiónový sprievod – 
svetielka zo srdiečka
13. 11. (17.00)  v MC Srdiečko 
Porozprávajme sa o znakovaní bábätiek 
a o bezplienkovej metóde. 
11. a 18. 11. (17.00)  v telocvičňi ZŠ, 
Novomeského ul. na Juhu, cvičenie detí 
s rodičmi Cvičíme s Adamkom a tetou 
Štefkou Fabovou.
11. a 25. 11. (10.30)  v MC, Mami, 
spricht Deutsch. Mamičky sa rozprávajú 
po nemecky, vedie mama Nicole FUCHS.
12. a 19. 11. (17.00)  v KC Dlhé Hony 
– cvičenie pre tehotné vedie pôrodná 
asistentka Zuzka Duncová.
12., 19., 26. 11. (17.00)  v telocvični 
v Sokolovni – cvičenie detí s rodičmi 
s tetou Žofkou Hrančovou.
6., 13., 20. 11. (10.00)  v MC Srdiečko, 
vedie Miriam Mičudová.
Z rozprávočky do pesničky trénujeme jazýč-
ky – predpoludnie s tetou Miriam. Hudobno 
– pohybové stretnutia pre deti od 2 rokov 
a ich rodičov. 
23. 10. (17.00)  Prednáška v MC 
Srdiečko: Jód a zdravie matiek a detí, 
vedie Miroslava Krížová, pôrodná 
asistentka a pediatrička Jana 
Petrášová. 
11. 11. (12.00–14.00)  Právne 
poradenstvo vedie Elenka Gogoláková
13. a 27. 11. (13.00–15.00)  
Psychologické poradenstvo vedie Janka 
Lesajová. 
18. 11. (10.00)  v MC Srdiečko. 
Podporná skupina mamičiek v dojčení,
vedie laktačná poradkyňa Milka 
Hromníková. 
19. 11. (9.30)  Galéria M. A. 

Bazovského – Galerkovo – hravé tvorivé 
predpoludnie pre deti do 6 rokov a ich 
rodičov vedie Monika Drocárová.
22. 11. (9.00 – 17.00)  Rodičovský kurz
MC Srdiečko je otvorené: pondelok 
15.00 – 19.00 h
utorok – piatok 10.00 – 19.00 h

VEREJNá KNIŽNICA M. REŠETKU
Všetky pracoviská

Vyučovacie hodiny informatickej výchovy 
pre žiakov ZŠ a SŠ v knižnici – ponuka pre 
pedagógov.
kontakty na jednotlivé pracoviská: 
www.vkmr.sk
6. 11. (10.00)  Poznávame Trenčanov – 
Igor Majzlan – Pes Buky – Oddelenie pre 
deti a mládež Hasičská ulica. Repríza 
v Školskom klube detí Sedmička, 
Gagarinova ul. o 14.00.

JUH – KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 032/658 26 08, 
www.kcaktivity.sk

Prednášky
8. 11. (10.00)  Klub Veronika. Rastliny 
ako zdroj éterických olejov a možnosti 
ich využitia na liečebné použitie – 
Zbyněk Šedivý.
13. 11. (18.00)  Pozor na zmluvné 
pokuty,
prednáša Júlia Chlebanová.
14. 11. (16.00)  Klub Veronika – LIEČIVé 
RASTLINY A STARNUTIE ORGANIZMU 
Na čo všetko môžeme využiť echinaceu 
a aké druhy poznáme. Ochutnávka 
bylinkových čajov.
Tvorenie s potešením s tetou Aničkou.
12. 11. (16.00)  Rámik na fotografiu – 
magnetka. 
19. 11. (16.00)  – Vyrezávanie z dreva 
a servítková metóda.
26. 11. (16.00)  – Práca s látkami, 
papierom a výroba ozdôb.
30. 11. (14.30)  Príďte medzi nás 
pravidelné stretnutie celiatikov.
7. 11. (17.00)  Kurz zdobenia 
medovníkov
s Máriou Murárikovou, treba sa prihlásiť 
na t.č. 0915 784 886, 0910 9420549.
14. 11. (17.00)  POZNAJ, ČO JEŠ
ochutnávka zdravých jedál a prezentácia 
združení SS Celiatikov TN, príprava jedál 
preceliatikov. klub vERoNikA – ochutnáv-
ka liečivých čajov a sirupov. JEDLo Ako 
LiEk – L. Bátkyová, detoxikácia organizmu, 
Alenka a vilo Weberovci a kC Aktivity – 
príprava a ochutnávka zeleninových jedál, 
nátierok.
výstavy
5. – 18. 11.  VEČERA PRE KRáĽA 

Mierové nám., 032/743 44 15, www.lampart.sk

6. 11. (17.30)  Spalovač 
mrtvol 
Česko, 1968, réžia: Juraj 
Herz. 
Príbeh prerodu zdanlivo 
slušného, romantického 
meštiaka na psychopatic-
kého maniaka, udavača 
a vraha vlastnej manželky a detí. R. 
Hrušinský sa zaskvel v jednej zo svo-
jich životných úloh.
7. – 9. 11. (19.00)  Katyń
Poľsko, 2007, réžia: Andrzej Wajda.
Píše sa rok 1939. vypukla 2. svetová 
vojna a Poľsko je jej prvou priamou 
obeťou, keď si jeho územie rozdeľujú 
nacistické Nemecko a komunistický 
Sovietsky zväz. Zmätení civilisti i ustu-
pujúci vojaci sa sťahujú pred nemec-
kou armádou stále viac na východ, kde 
na nich čakajú sovietski vojaci... 
10. – 14. 11. (19.00)  Máj
Česko, 2008, réžia: F. A. Brabec.
výpravný historický film režiséra a ka-
meramana F.A. Brabca „Máj“ vznikol 
na motívy rovnomennej básne karla 
Hynka Máchu. vrcholné dielo české-
ho romantizmu adaptoval autor filmu 
v epickom duchu. 
14. 11. (16.30)  Filmový klub 
mladých: ANIME PLAY 
Stretnutie priaznivcov japonských 
animovaných filmov spojené s pred-
náškou Daria Delgada.
15. – 17. 11. (19.00)  Zamilované 
zvieratá
Francúzsko, 2007, réžia: Laurent Char-
bonnier. Dokumentárny film zachytáva 
zvieratá v rôznych štádiách hľadania si 
partnera. 
19. a 21. 11. (19.00)  Svätá hora 
– La montaña sagrada / The Holy 
Mountain
Mexiko/uSA, 1973, réžia: Alejandro 
Jodorowsky.
Zástupca hnijúcej európskej spoloč-
nosti, dieťa kokakolovej kultúry alebo 
latinskoamerický desperado? Alejan-
dro Jodorowsky sa vydáva na cestu na 
Posvätnú horu a počas svojej cesty borí 
všetky tabu. Zároveň máme dočinenia 
s posvätným iniciačným dielom, ktoré 
je reakciou na autorovu teóriu o zmene 
ľudstva prostredníctvom filmov. 

Aktivity pre deti sú zeleným písmom
KIC – kultúrno-informačné centrum 
mesta Trenčín, Sládkovičova ulica,  
tel.: 16 186.

aRTKINo METRo
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– Zlatá medaila na celosvetovej 
olympiáde v Erfurte. Výstava diel 
jednej z najlepších medovníkárok na 
svete Márie Murárikovej.
Podujatie podporilo Mesto Trenčín. 

KULTÚRNE CENTRUM – DLHé HONY
Ul. 28. októbra 2/1168, 032/652 21 36

KURZOVá ČINNOSť:
GITARA – lektor: Dušan Dobiáš
KLAVÍR – lektor:  Natália Říhová 
Klubová činnosť:
klub dôchodcov – denne (14.00 – 18.00).
Združenie kresťanských seniorov, ponde-
lok (8.30 – 11.30),
Jednota dôchodcov v utorok (8.30 
– 11.30).
klub filatelistov – nedeľa (8.30 – 12.00).

Pohybové aktivity:
Cvičenie Tai chi – začiatočníci v ponde-
lok (17.00 – 18.30).
Cvičenie Tai chi – pokročilí – pondelok 
(18.30 – 20.00).
DFS Radosť – utorok (15.30 – 19.00),
sobota (8.30 – 12.00).
Cvičenie pre tehotné ženy – streda 
(17.00 – 18.30).
Cvičenie Pilates – streda (19.00 – 20.00).
Joga – štvrtok (17.30 – 18.45).
Aerobik s Mirkou – štvrtok (19.00 
– 20.00).
TŠ Paškovci – piatok (16.30 – 19.00).

Prednášky, besedy, iné:
7. 11. (7.30)  Projekt zdravia: 
konzultácie s liečiteľom.
7. 11. (8.00)  Projekt zdravia: Liečivé 
bylinky a ich využitie.
9. 11. (8.00)  Veľká filatelistická burza.
10. 11. (9.00)  Janka Vindišová: 
Psychologické aspekty odpustenia.
18. 11. (18.30)  TŠ GREGOR – 
začiatok kurzu spoločenských tancov 
pre dospelých.
24. 11. (9.00)  Blažej Beták: 
Veršované povesti z okolia Trenčína. 
28. 11. (15.00)  Katarínska zábava pre 
seniorov.
29. 11. (19.00)  Spoločenský večer pre 
osamelých.   

KULTÚRNE CENTRUM – SIHOť
M. Turkovej 22, 032/743 45 35, 
0904 339 401, www.kcsihot.sk

Ponúka v školskom roku 2008/09 
kurzy:
hudobné – akordeón, flauta, gitara, klavír 
(spinet), spev, historický tanec
jazykové – pre deti i dospelých: angličtina, 
nemčina, taliančina, poľština, ruština

kurz intenzívneho kreslenia – 4-dňový
kurz cvičenia pamäti – intenzívny, 
4-dňový
praktické – strihy, šitie, ručné práce, stu-
dená kuchyňa, vegetariánska kuchyňa
odborné – gramotnosť na PC, účtovníctvo 
(jednoduché, podvojné), strojopis
Musica Poetica a Fistulatoris Consort: 
Súbory starej hudby hľadajú muzikantov 
– husle, violončelo, spev a iné.
Cyklus zdravotných prednášok: 
(Tritium, s. r. o.)
6. 11. (9.00)  – Alternatívna medicína 
(osobné konzultácie).
6. 11. (17.00)  prednáša J. Sitár.
25. 11. (19.00)  „VTáK OHNIVáK“ 
Slovenské divadlo tanca J.Ďurovčíka 
KAMC OS SR. 
15. 11.  zájazd do Nového Targu 
(Poľsko).
Prihlášky a info: 032/743 45 35, 
0904 339 401 
7. 11. (17.00)  Prvé stretnutie klubu 
Rusov a rusky hovoriacich priateľov 
žijúcich na Slovensku.

KULTÚRNE CENTRUM – KUBRA
Kubranská ul. 94, 032/743 54 71, 
0907 516 720

V školskom roku ponúkame tieto 
krúžky:
Keramický – pre deti i dospelých. Tkáč-
sky – pre deti i dospelých. Bábkarský,
šachový
Pohybové aktivity:
Cvičenie kalanetiky, aerobic, joga
Záujmové aktivity:
Detský foklórny súbor Kubranček
Folklórna skupina Kubra
Detská dychová hudba
Praktické aktivity:
Kurz studenej kuchyne
Kurz vegetariánskej kuchyne
každý utorok a štvrtok v popoludňajších 
hodinách detský kútik pre najmenších.

CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská ul. 3, 032/74 337 63, 
0948 807 18, otvorené denne 
9.00 – 18.00 h

Každý pondelok (14.30, 16.00) Joga
Každú stredu (16.00) Angličtina
Každý piatok (9.00) kondično-
rehabilitačné cvičenie 
Pondelok – piatok: Kurz práce s PC 
(dohodou s vyučujúcim).
Kurz klavíra – dohodou s vyučujúcim.
Denne (9.00 – 18.00)
Právne poradenstvo
Biliard 
Šachy (klubové stretnutie každý štvrtok 

o 15.00). 
Karty 
Čitáreň a knižnica 
PC a internet
Masáže – podľa objednávok.
Telocvičňa so stacionárnymi bicyklami
Športový areál – loptové hry, petang, 
park oddychu.
Organizujeme prednášky, zájazdy, 
turistické výlety, besedy so známymi 
osobnosťami, kultúrne programy a iné 
zaujímavé podujatia.

RODINNé CENTRUM JUŽANČEK
10., 11., 18., 24., 25. 11. (9.00, 9.15, 
10.15, 11.00, 11.15 a 16.45 hod.)  
Tancujúce tigríky
Rodinné centrum Južanček v spolupráci 
s maminou Peťou pripravili vo svojich 
priestoroch malé tanečné kurzy pre deti 
od jedného do troch rokov.
6., 7., 11., 13., 18., 20., 21., 25., 27., 
28. 11.   Hopsajúce žabky
Cvičenie detí s rodičmi na fitlopte,
vopred sa prihlásiť.

PROGRAMY TELEVÍZIE TRENČÍN
MOZAIKA 
7. 11. – Vlado Koštial – Dubnický, 
Dubnica nad váhom kedysi a dnes
14. 11. – Ján Dudák, prezident Asociácie 
klubov abstinujúcich 
STUDŇA
7. 11. – Je to osud
14. 11. – Zjazd na bicykli

HODINA „H“
6. 11. Ako sa vyrovnať so smrťou blízkej 
osoby – depresie 
13. 11. – Družbáci sa vrátili z Mexika 
20. 11. 2008 – Nové možnosti štúdia ...

POZVáNKY
15. 11. (13.00)  Mestská športová 
hala – Celoslovenský súťažný festival 
pódiových skladieb.
20. 11. (16.00)  KaMC OS SR 
Rozpad Rakúsko-uhorskej monarchie 
v archívnej pozostalosti provinciála 
a rektora piaristov, spisovateľa 
a historika Jozefa Braneckého. 
Prednáška Márie Ďurčovej zo Štátneho 
archívu Trenčín. 
10. 11. (17.00)  KS Zlatovce – 
stretnutie s občanmi pripravil zástupca 
primátora a poslanec za VMČ Západ 
Tomáš Vaňo.
16. 11. (19.00)  KaMC OS SR – 
premiéra muzikálu Stretnutie svetov.
Reprízy: 23. 11. (19.00), 30. 11. 
(19.00), 7. 12. (16.30).
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 Na výstave návštevníci mohli 
obdivovať aj detské výtvarné 
práce s tematikou záhrad a prí-
rody, citlivo aranžované sušené 
kvety, nechýbali ani včelárske 
produkty a potreby.
 výstava prezentovala najmä 
prácu ovocinárov, najviac bolo 
jabĺk a hrušiek. Napriek au-
gustovej smršti spojenej s ľa-
dovcom, ktorý poškodil a na 
niektorých miestach úplne zni-

čil úrodu ovocia, mali záhradká-
ri čo ponúknuť obdivovateľom 
ovocia.
 v zeleninárskom kútiku za-
ujal svojou samostatnou expo-
zíciou  nazvanou Záhrada bez 
chémie Willy Weber. Hoci ho 
verejnosť pozná ako humoris-
tu, jeho najväčším koníčkom 
je záhradníčenie. v rámci po-
kusov s krížením zeleniny pra-
videlne predstavuje Trenčanom 
výsledky svojich experimentov. 
okrem klasických zelenín, ovo-
cia a zavarenín aj tento rok pri-
šiel s niečím novým. 
 „Minulý rok som pokrížil me-
dzi sebou viaceré druhy reďkvi-
čiek a reďkví, čo som ukázal aj 
na výstave. Výsledkom kríženia 

našej reďkvičky a dlhej bielej 
japonskej reďkvi je reďkvička 
veľkosti malej repy s charak-
teristickou korenistou chuťou 
našej  reďkovky. Farbu má buď 
ružovobielu, červenobielu alebo 
až fialovú, podľa toho, koľko gé-
nov z ktorej plodiny semiačko 
pochytilo,“ vysvetlil viacfareb-
nosť zeleniny W. Weber. Takto 
krížená plodina sa dá sadiť 
počas celého roka, aj v čase 

horúčav, čo naše reďkvičky ne-
znášajú. Aby si udržali šťavna-
tosť a v horúčavách nečerviveli, 
sadí ich vždy medzi celoročným 
šalátom. Willy Weber skrížil aj 
našu zimnú čiernu reďkev so 
spomínanou japonskou, výsled-
kom čoho je biela zimná s hru-
bou šupou alebo zimná čierna, 
ale podlhovastá mrkvovitého 
tvaru.
 v minulosti predstavil „mi-
nerálnu bombu“ korilu, ktorej 
mexický názov je ačokča a „vi-
tamínovú bombu“ peruánsku 
višňu. Tento rok vypestoval 
biele baklažány a najmä aztéc-
ke zemiaky. „Tie by mohli v bu-
dúcnosti byť plodinou vhodnou 
najmä pre ľudí chorých na cuk-

Aztécke zemiaky môžu dorásť až do výšky dvoch metrov >

 ZáHRADkáRSTvo14 / INfO

Chladné jesenné dni síce vystriedali na chvíľu teplé dni  >
babieho leta s teplotami šplhajúcimi sa k 20°C, ale fontány 
v meste aj napriek tomu osireli, aby ich neprekvapil figliar 
Mráz. (la)

Willy Weber predstavil na výstave aztécke zemiaky
V prvej polovici októbra sa vo vestibule Kultúrneho a metodic-
kého centra Ozbrojených síl SR uskutočnila výstava ovocia a ze-
leniny Čo záhrada dala. Pripravili ju KVV – sekcia záhradkárov 
a OV SZZ Trenčín.

rovku, pretože zemiaky obsahu-
jú látky prirodzeným spôsobom 
znižujúce hladinu cukru v krvi. 
Navyše napomáhajú jeho vstre-
bávaniu sa do buniek. Chuťovo 
sú najbližšie asi nášmu kalerá-
bu,“ vysvetlil Weber. Podobné 
účinky má podľa jednej štúdie 
amerických lekárov aj mletá 
škorica, ktorú zaradil pestova-
teľ do svojho jedálneho lístka 
a podľa jeho slov sa mu zlepšil 
zdravotný stav natoľko, že už 

rok vykazuje dobré výsledky.
 Počas slávnostného otvo-
renia výstavy sa uskutočnili aj 
„zeleninové hody“, na ktoré 
Weberovci pripravili pätnásť 
druhov rôznych jedál, koláčov, 
ovocných pohárov, zelenino-
vých fašírok, omáčok a šalá-
tov. v ponuke boli aj zelenino-
vé hamburgery. A že všetkým 
chutilo, o tom svedčili onedlho 
prázdne stoly. (la)

W. Weber čistí hľuzy aztéckych zemiakov >
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osla

nazýval, 
menoval

spôsobím 
ranu
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Milí čitatelia! Za správne riešenie tajničky z osemsmerovky z č. 21/2008 „A nabudúce mám ešte platiť vstupenky?“ bola vyžrebo-
vaná Helena Nováková, Legionárska 41/41, 911 01 Trenčín, ktorého v našej redakcii čaká publikácia „Trenčín a okolie“. k výhre 
srdečne blahoželáme! vylúštenú tajničku krížovky z infa č. 22/2008 zasielajte na adresu našej redakcie do 13. 11. 2008.
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 kvôli prácam na zariadeniach rozvodu elek-
trickej energie budú podľa informácie techničky 
odstávok RSEZ Sever Trenčín Mariany Pížovej vo 
štvrtok 13. novembra bez dodávky elektrickej 
energie nasledovné ulice: 
 v čase od 9. do 14. hodiny: ulice Brančíko-
va, Ľ. Stárka, Svätoplukova, Veľkomoravská, 
Zlatovská, Žabinská, Školská, Bratislavská, 
Duklianskych hrdinov, Piešťanská, Rastislavo-
va, Royova.
 v piatok 14. novembra od 8. do 11. hodiny 
ulice Bratislavská, Duklianskych hrdinov, Hollé-
ho. od 11. do 15. hod. ulice Bratislavská, Duk-
lianskych hrdinov, Hollého, Kvetná, Staničná.
 v utorok 18. novembra budú v čase od 8. 
do 11. hodiny bez dodávky elektrickej energie 
nasledovné ulice: Bavlnárska, Bratislavská, Bu-
dovateľská, Kožušnícka, Kvetná, Staničná, Sú-
ťažná, Školská, Továrenská, Veľkomoravská, 
Zlatovská. 
 v čase od 11. do 15. hodiny ulice Hrabov-
ská, Chotárna, Istebnícka, Kvetinová, Okružná, 
Matice slovenskej, Na záhumní, Ružová, Zá-
hradná, Orechovská, Súhrady, Široká, Vlárska, 
Lesnícka, Majerská.  (r)

 Trenčianske výstavisko sa v dňoch 14. – 17. októbra stalo štrnástykrát dejis-
kom medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELo SyS. 
veľtrh je s rekordnou výstavnou plochou 18 658 m2 a počtom 362 vystavovateľov 
najväčším a najvýznamnejším podujatím svojho druhu na Slovensku. Domácich 
vystavovateľov bolo 249, z Českej republiky 83, z Poľska 10, Rakúska 5, Taiwanu 
6, Švajčiarska, Maďarska 
a Nemecka po 2, Francúz-
ska, Chorvátska a veľkej 
Británie po jednom vystavo-
vateľovi. Záštitu nad podu-
jatím malo Ministerstvo 
hospodárstva SR. Jeho sú-
časťou bol bohatý sprievod-
ný program počas štyroch 
dní trvania veľtrhu a súťaže 
o elektrotechnický výro-
bok roka, najúspešnejší 
exponát veľtrhu ELo SyS, 
konštruktéra roka, unikát 
roka a ekologický počin 
roka. Talentovaná mládež 
si zmerala sily počas celo-
slovenského finále súťaže 
mladých elektronikov.
 (la) Foto: (jč)

Rekordný veľtrh ELOSYS
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PROGRAM Festivalu dobrodružných filmov HoryZonty 6. – 8. novembra

Štvrtok 6. 11. 2008 �

10.30 – 11.30 • KaMC OS SR
 – Dopoludňajšie premietanie pre školy

19.00 – 22.00 • KaMC OS SR
 – Slávnostné otvorenie 3. ročníka Festivalu dobrodružných 

filmov HoryZonty
 – Mandarínkový výlet – Tangerine trip , réžia: Rastislav Ha-

tiar, Slovensko 2008, 21 minút 
 – Juzek Psotka, réžia: Pavol Barabáš, Slovensko 2008, 26 

minút
 – Vyhlásenie výsledkov fotosúťaže
 – Rita, réžia: Alison Teal Blehert – koehn, uSA 2006, 6 minút
 – Ivan Gálfy – priekopník česko-slovenského expedičného 

himalájskeho horolezectva a jeho multimediálne vystúpenie 
(film kánčendžonga + diashow) spojené s besedou.

Piatok 7. 11. 2008 �

8.30 – 12.00 • KaMC OS SR 
 – Dopoludňajšie premietanie pre školy

15.00 – 18.00 • KaMC OS SR 
 – Majstrovstvá Česka a Slovenska v surfingu, réžia Michal 

Púchy, Slovensko 2008, 8 minút
 – Odhodlaní – Committed, réžia: Paul Diffley a Dave Brown, 

uk 2007, 31 minút 
 – Rovníkové horizonty, réžia: Ján kostolanský, Slovensko 

2008, 18 minút
 – Klopanie na nebeskú bránu – Knocking on Heaven´s Door, 

réžia: Robin kaleta a Base Team, Česko 2008, 26 minút
 – Nice days, réžia: Braňo Molnár, Slovensko 2007, 6 minút
 – Drop in Season 4, réžia: RiP Tv, Canada 2007, 20 minút
 – Air free, réžia Ctibora Bley, Slovensko 2008, 10 minút
 – Biele súznenie – White Chord, réžia: Aleš Hladík, Česká 

republika 2008, 6 minút
 – 15 m/s, réžia: Marek Šedivý, Slovensko 2008, 3 minúty
 – Bambuti, réžia: Jan Popelka, Česko 2008, 40 minút

19.00 – 22.00 • KaMC OS SR
 – Acopan, réžia: Jochen Schmoll, Nemecko 2008, 43 minút
 – Oléé alebo Sedím na Kanároch a je mi dobre..., réžia: 

Jaroslav „Rarach“ Naď, Slovensko 2008, 30 minút
 – The way it is, réžia: Natália Šlepecká, Slovensko 2008, 13 

minút 
 – G5 Free solo, réžia: Peter Jež, Gabriel Čmárik, Slovensko 

2008, 5 minút
 – Hlinená rieka, réžia: Petr kašpar, Česká republika 2008, 

28 minút.
 – Projekcia Petra Kašpara, českého vodáka a dokumentaris-

tu, s názvom Tanec se Šivou. 

 – Jan „Zajíc“ Lásko, kajakár svetového mena a jeho diashow 
spojená s besedou

Sobota 8. 11. 2008 �

9.00 – 15.00 • Cvičná lezecká stena Trenčín
 – Boulderingové preteky a skoky do chytov

9.30 – 14. 30 • Farské schody v Trenčíne
 – Nosičov sen – preteky vo vynáške a znáške pivného suda 

určené pre širokú verejnosť

11.00 – 13.00 • Mierové námestie Trenčín
 – Súťaž v sekaní sôch do ľadu

14.00 – 17.00 • KaMC OS SR 
 – France 2008, réžia: Milan Makiš, Slovensko 2008, 8 minút
 – Tandem, réžia: Jakub Frey, Slovensko 2008, 7 minút
 – Skaly a voda – Nórska misia – Rocks and Water – Mission 

Norway, réžia: vojtěch Hejtmánek, Česko 2008, 10 minút 
 – Čínske lezenie – China climb, réžia: Slawek Slawatecki, 

Poľsko 2008, 44 minút
 – Islandský expres – Island express, réžia: Jochen Schmoll, 

Nemecko 2008, 10 minút
 – Slackliner.At – Dimensions, réžia: Slackliner.at, Rakúsko 

2008, 25 minút
 – AOTEAROA Expedícia Nový Zéland 2008, réžia: Pavel 

Andrássy, Slovensko 2008, 24 minút
 – Magické čísla – Magic Numbers PSYCHE, réžia: Alastair 

Lee, veľká Británia 2007, 26 minút

17.15 – 18.45 • univerzálna sála KaMC OS SR 
 – Workshop Ladislava Siegra Prežitie v prírode 

19.00 – 22.00 • KaMC OS SR 
 – Gabriel Čmárik, Viliam Šujan – rozprávanie mladých tren-

čianskych horolezcov o pôsobení v expedícii karakoram 
2008 

 – Karakoram 2008-Charakusa Valley, réžia: Marek Šedivý, 
Slovensko 2008, 30 minút

 – Slávnostný ceremoniál ukončenia festivalu s odovzdáva-
ním cien autorom amatérskych filmov

 – 68° severne – 68° North, réžia: Simon Christy, uk 2007, 15 
minút

 – Carstensz – Siedma hora, réžia: Pavol Barabáš , Slovensko 
2008, 44 minút

 – Kurzíva – amatérske súťažné filmy

LÚČ klub od 22.00 hod.
 – Afterpárty s premietaním nepostupujúcich amatérskych 

filmov + DJ

Sprievodné podujatia počas trvania festivalu:
 – Autorská výstava fotografií Aleny Žákovskej a Milana 

Daněka BAMBUTI
 – Autorská výstava fotografií WW8 Expedition Group TANEC 

SO ŠIVOU
 – Fotosúťaž amatérskych fotografov
 

Predpredaj vstupeniek: KIC Trenčín, Čajovňa JAIPUR
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