
Číslo 4   Ročník VII.         24. február 2005

TRENČÍN
informačné noviny

 Mesta Trenčín

Kronika oslobodenia Trenčína (1.)

INfO

Vozíčkari, paralympijský víťaz R. Tureček (vľavo) s manželkou a 12-ročný Martin Krajčovič (vpra-
vo) s mamou Patríciou prijali pozvanie B. Cellera (v strede) na slávnostné uvedenie do prevádzky 
výťahu, zabezpečujúceho bezbariérový vstup do hlavnej budovy mestského úradu. Viac sa dočíta-
te v reportáži na str. 8 a 9. Foto (la)

Ľady sa pohli

Valentínske odkazy 
z trenčianskej 
Krajiny lásky

Bez teba je zem šedá, bez 
teba sa žiť nedá, bez teba sa 
cítim sám, ako dobre, že ťa 
mám, ku šťastiu len málo tre-
ba, tebe mňa a mne zas teba, 
milujem Ťa ....Valika Kováčko-
vá. Tvoj Martin
Moja láska je len jedna a tou 
si Ty, Mati....
Miško, ľúbim Ťa, chýbaš mi....
Seniorom: Na svätého Valentí-
na, každý rád si zaspomína na 
tých, čo má rád a je ich kama-
rát. Nech láska v nás zotrvá, 
príkoria prekoná a bude nám 
krásne. Dôchodkyne.
Jurko, mám ťa rada...... tvoja 
Martinka.
Ivanka, milujem ťa a si moje 
všetko.... Tomáško, aj ty si 
moje všetko a milujem ťa z 
celej duše a navždy.....
Život je boj, z ktorého nikto 
nevyviazne živý! A preto si 
ho treba riadne užiť! Užívajte 
si ho do takej miery, aby ste 
nezničili život niekomu iné-
mu. Šťastného Valentína pre 
všetkých zamilovaných a tým 
druhým len poviem jedno: tr-
pezlivosť ruže prináša.
Paťko, Milujem ťa, ty môj an-
jelik..... Tvoja Deniska.
Anjel môj, milujem ťa... A 
nepotrebujem počuť to isté 
hneď späť len preto, že som to 
povedala prvá... Veľa pre mňa 
znamenáš. To je to, čo som ti 
nevedela povedať. Katka.
Pre moju lásku! Nech nám to 
vydrží do smrti... Od Ivušky 
pre Miška.

 Úplne znenazdajky, ako dar z nebies, sa kronikárovi Mesta Trenčín pár rokmi dostala do rúk 
písomná výpoveď JUDr. Gerharda Šebáka. Doplnená autentickými písomnosťami, fotografiami a 
odvolaniami sa na svedkov veľmi detailne približuje obdobie od vypuknutia Slovenského národné-
ho povstania 1944 cez oslobodenie mesta Trenčín po májové dni roka 1945. V tomto kritickom 
období pracoval ako predseda Krajského súdu v Trenčíne a 7. apríla 1945 ho členovia Mestského 
výboru v Trenčíne poverili vykonávať funkciu zástupcu mešťanostu, teda starostu, keďže mešťa-
nosta Štefan Markovič oznámil, že Trenčín aj s rodinou opúšťa. 
 Po roku 1945 bolo viacero 
snáh publicistov priblížiť toto 
významné obdobie našich dejín. 
Ale tieto vydania boli poplatné 
dobe, v ktorej privilégiá sa dá-
vali len jednému politickému 
subjektu a činnosť ostatných 
bola negovaná. Z autentickej 
výpovede autora kroniky z roku 
1945 však jasne vyplýva, že 
všetky politické subjekty bez 

rozdielu rovnakou silou vstúpili 
do zápasu o oslobodenie Tren-
čína.
 Aby však získané informácie 
nezostali anonymné, rozhodli 
sme sa ich s blížiacim sa 60. 
výročím oslobodenia Trenčína 
ponúknuť aj vám milí Trenčania 
a tak umožniť žijúcej najstaršej 
generácii konfrontovať svoje 
skúsenosti a prežité zážitky 

tohto obdobia s opísanou his-
tóriou a súčasne umožniť mlad-
ším generáciám, aby očami 
súčasníka nazreli do priebehu 
udalostí spred šesťdesiatych 
rokov, ktoré poznajú len z roz-
právania svojich rodičov, alebo 
starých rodičov.

 Viac čítajte na str .7

Dôležitá informácia

Klientské centrum MsÚ predl-
žuje úradné hodiny oddelenia 
daní a poplatkov:
Štvrtok 24. 2. od 8.00-18.00
Piatok 25. 2. od 8.00-18.00
Sobota 26. 2. od 8.00-12.00
Pondelok 28. 2. od 8.00-18.00
Dôvodom je podávanie pri-
znaní k dani z nehnuteľnosti. 
Lehota končí 28.2.20054!!!

(r)
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Francúzsky koncern Vinci prichádza do Trenčína
 Zástupcovia francúzskeho 
koncernu Vinci, generálny 
riaditeľ divízie Energies Est 
Bernard Latour a riaditeľ diví-
zie Gaston Wurger navštívili 
primátora Trenčína Branislava 
Cellera. Na stretnutí predsta-
vili záujem tohto významného 
dodávateľa technológií pre au-
tomobilový priemysel a tech-
nológií riadenia automatizácie 
výroby investovať na území 
mesta. 
 Koncern Vinci vytvoril spo-
ločný podnik s trenčianskou 
firmou Trellis, ktorú si vybral 

za partnera minulý rok spo-
medzi 14 slovenských firiem. 
Výroba sa spočiatku sústredí 
na dodávky pre automobilku 
Peugeot-Citroen. V budúcnosti 
sa môže spoločný podnik po-
dieľať na veľkých infraštruktu-
rálnych projektoch koncernu 
na Slovensku i vo východnej 
Európe, ako sú letiská, diaľni-
ce atď. „Nová firma bude mať 
výrazný vplyv na zamestna-
nosť a možnosti zamestnania 
kvalifikovaných ľudí v Trenčí-
ne,“ povedal na záver návšte-
vy B. Celler. (la)

Úspora 4 milióny najmä v prospech škôl
 Mesto Trenčín zmenilo od 
nového roku systém hospodá-
renia s tepelnými zdrojmi na 
území mesta. V najbližšom roku 
mesto týmto spôsobom ušetrí 
predovšetkým školám takmer 4 
milióny korún.
 Od januára totiž spoločnosť 
zabezpečujúca výrobu tepla 
pre mesto nebude mať tepelné 
zdroje v prenájme. Z mestskej 

kasy budú platené iba striktne 
stanovené náklady na prevádzku 
tepelných zariadení na základe 
mandátnej zmluvy. 

Zníženie nákladov na 
výrobu tepla
 Výsledkom verejnej súťaže na 
prevádzkovanie tepelných zdro-
jov, ktorá sa uskutočnila v roku 
2004 je z pohľadu mesta zníže-
nie nákladov na výrobu tepelnej 
energie. 
 Úspora je obzvlášť výrazná 

v prípade školských zariadení, 
pričom napríklad pri ZŠ na Novo-
meského ulici dosahuje ročne až 
540 tisíc korún.
Jediným kritériom, na základe 
ktorého boli posudzované kon-
kurenčné návrhy účastníkov ve-
rejnej súťaže bola cena. Verejná 
súťaž prebehla prehľadne a pres-
ne podľa zákona o verejnom ob-
starávaní.

 Mesto Trenčín vyhlásilo ve-
rejnú súťaž na prevádzkovanie 
tepelných zdrojov vo vlastníctve 
mesta v roku 2004 nakoľko 
predchádzajúcemu nájomcovi 
vypršala platná zmluva. 
 Podmienky súťaže a kritéria 
pre vyhodnotenie boli zverejne-
né v zmysle zákona vo Vestníku 
pre verejné obstarávanie, pričom 
súťažné podklady si prevzalo 
11 súťažiacich. Súťažné ponuky 
predložili dve spoločnosti.
 Spoločnosť, s ktorou mesto 

podpísalo zmluvu, ponúkla celko-
vú cenu nižšiu o 1,5 milióna Sk.

Porovnanie pôvodných 
a nových podmienok 
 Podľa podmienok pôvodnej 
zmluvy by náklady na výrobu tep-
la v roku 2005 na základe faktu-
rovanej čiastky v roku 2004 stáli 
Mesto Trenčín približne 25,6 mil. 
Sk.

 Na základe novej zmluvy so 
spoločnosťou ERES, a.s. Trenčín 
sú predpokladané náklady na 
výrobu tepla v roku 2005 zhruba 
21,7 mil. Sk. 
 Rozdiel v predpokladaných 
nákladoch na rok 2005 pri po-
rovnaní podmienok pôvodnej 
a novej zmluvy predstavuje pre 
Mesto Trenčín priaznivejšiu 
cenu o zhruba 3,8 mil. Sk (r)

Zástupcovia francúzskeho koncernu Vinci, generálny riaditeľ 
divízie Energies Est Bernard Latour a riaditeľ divízie Gaston 
Wurger (druhý a tretí sprava) navštívili primátora Trenčína Bra-
nislava Cellera. Foto: (pu)

Zníženie nákladov na výrobu tepelnej energie ušetrí ZŠ na Novo-
meského ulici (viď snímky) ročne až 540 tis. korún.

foto th, archív
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Z pracovného diára 
primátora

PONDELOK 7. a UTOROK 
8. 2.: Primátor odcestoval do 
Prešova, kde sa zúčastnil na 
pravidelnom rokovaní Klubu 
primátorov krajských miest K8 
a následne Prezídia Únie miest 
Slovenska, ktorého je členom 
za Mesto Trenčín.
STREDA 9. 2.: B. Celler prijal 
zástupcov investora z USA, 
ktorých oboznámil s postupom 
prác pri budovaní Priemyselné-
ho parku Zámostie.
 Trenčín navštívil mimoriad-
ny a splnomocnený veľvyslanec 
Bulharskej republiky na Sloven-
sku J. Golev. Počas prijatia na 
mestskom úrade ho štatutár 
mesta oboznámil s históriou 
i súčasnosťou Trenčína. Hosť 
ponúkol Trenčínu partnerstvo 
so zatiaľ nešpecifikovaným bul-
harským mestom.
 Primátor prijal zástupcov 
francúzskeho koncernu Vinci, 
ktorí začínajú podnikať v Trenčí-
ne.
ŠTVRTOK 10. 2. Pozemkové 
úpravy v katastrálnom území 
Opatová boli témou rokovania 
B. Cellera s funkcionármi Ob-
vodného úradu v Trenčíne.
 Štatutár mesta viedol riadne 
zasadnutie mestskej rady.
PIATOK 11. 2.: Predstavitelia 
firmy Reming Consult informo-
vali primátora o postupe prác 
na projektoch modernizácie 
železničnej trate v Trenčíne.
 Pracovné stretnutie na 
Ostrove absolvoval B. Celler 
so zástupcami podnikateľských 
subjektov, starostom Zamaro-
viec J. Plškom, a predstaviteľ-
mi špeciálnej štátnej správy 
- Úradu životného prostredia, 
zainteresovanými na budova-
ní oddychovo-rekreačnej zóny 
v danej lokalite.
PONDELOK 14. 2.: V Bratislave 
prijal trenčianskeho primátora 
riaditeľ Slovenského pozemko-
vého fondu F. Hideghéty. Hovo-
rili spolu o vysporiadaní pozem-
kov v budúcom priemyselnom 
parku Zámostie.
 O ďalšom postupe prác na 
tvorbe generelu dopravy Mes-
ta Trenčín hovoril B. Celler 
s predsedom predstavenstva 

a generálnym riaditeľom Do-
pravoprojektu Bratislava G. 
Koczkášom. 
UTOROK 15. 2.: Primátor sa 
zúčastnil na Veliteľskom zhro-
maždení Veliteľstva Pozemných 
síl OS SR v Trenčíne.
 Na pôde mestského úradu 
prijal B. Celler zástupcov fran-
cúzskeho investora, ktorí sa 
zaujímali o možnosti podnikať 
v trenčianskom priemyselnom 
parku.
 Štatutár mesta prijal M. 
Mečára, nedávno zvoleného 
dekana Fakulty sociálno-eko-
nomických vzťahov Trenčian-
skej univerzity A. Dubčeka. 
Hosťa sprevádzal prorektor 
univerzity pre sociálnu činnosť 
E. Broska.
 Vyhodnotenie spoločnej 
zmluvy a nové formy spoluprá-
ce boli témou rokovania medzi 
B. Cellerom a riaditeľom Kraj-
ského riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru v Trenčí-
ne M. Jurdíkom. 
STREDA 16. 2.: Predstavitelia 
spoločnosti Euro Max obozná-
mili primátora s budúcou štruk-
túrou nájomcov obchodných 
jednotiek komplexu Max, ktorý 
vyrastá na Štefánikovej ulici.
 B. Celler spolu s paralym-
pijským víťazom R. Turečkom 
slávnostne uviedol do prevádz-
ky výťah, ktorý zabezpečuje 
bezbariérový vstup do hlavnej 
budovy mestského úradu.
ŠTVRTOK 17. 2.: Štatutár 
mesta rokoval s predstaviteľmi 
spoločnosti HB Reavis o ďal-
ších prácach na príprave pro-
jektu Auparku v Trenčíne. (r)

7. - 20. 2. 2005

 „V 30-tych rokoch minulého 
storočia bola vypísaná urbanis-
tická súťaž, ktorej oficiálnym 
víťazom bol architekt Říha 
z Prahy. Z historicky doloženej 
korešpondencie vyplýva, že Sil-
berstein sa vtedajšej súťaže ne-
zúčastnil. Je však nesporné, že 
sa podieľal na tvorbe sídliska Si-
hoť a okrem projektov obytných 
domov je aj na jeho začiatku  
postavená budova silbersteino-
vej Obchodnej akadémie, čo je 
jedno z jeho najvýznamnejších 
diel zapísaných v Zozname pa-
miatok. Treba pripomenúť, že 

výstavbou Obchodnej akadémie 
sa započala aj samotná výstav-
ba sídliska Sihoť. Na jeseň to-
hoto roka pripadne 70. výročie 
začatia budovania Sihote, preto 
chce vedenie mesta tento mo-
ment pripomenúť aj poctou tvor-
covi, ktorý významne ovplyvnil 
jej ďalší vývoj. Niektoré otázky 
okolo samotnej osobnosti archi-
tekta Silbersteina zostávajú ne-
dopovedané. Jeho význam však 
nijako neklesá, faktom je, že 
bol jednou z najvýznamnejších 
osobností architektonického ži-
vota Trenčína.“ (r) 

Jedna otázka pre... 
Ing. arch. Adrianu Mlynčekovú,

vedúcu Útvaru hlavného architekta Mesta Trenčín
 „V druhom tohtoročnom čísle dvojtýždenník Info uverejnil člá-
nok s názvom „Trenčín na F. Silbersteina nezabúda“. Autor v ňom 
o.i. uvádza, že tento architekt je aj autorom urbanistickej koncep-
cie Sihote. Tento názor vyvolal polemiku medzi odborníkmi, ktorí 
tvrdia, že víťazom urbanistickej súťaže bol iný architekt...“ (im)

Memorandum o porozumení
 Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka navštívila veľvyslan-
kyňa afrického štátu Burkina Faso na Slovensku so sídlom vo Vied-
ni Beatrice Damiba. Na akademickej pôde ju prijali rektor doc. Ing. 
Juraj Wagner, PhD., prorektor prof. RNDr. Juraj Slabeycius, PhD. 
a dekani štyroch fakúlt TNUAD. Hostitelia priblížili významnej náv-
števe sféry perspektívnej spolupráce a možnosti štúdia na jednotli-
vých fakultách. Po rozhovoroch podpísala veľvyslankyňa afrického 
štátu Burkina Faso B. Damiba s rektorom J. Wagnerom „Memo-
randum o porozumení“, ktoré deklaruje záujem štátu Burkina Faso 
o štúdium študentov z tejto krajiny na Trenčianskej univerzite Ale-
xandra Dubčeka, ako aj o vedeckú a technickú kooperáciu. 

 Tento africký štát sme v 
minulosti poznali ako Hornú 
Voltu. Má usporiadané poli-
ticko-spoločenské pomery a z 
hľadiska hospodárstva najviac 
rozvinuté poľnohospodárstvo. 
Preto je z ich strany predo-
všetkým záujem o štúdium na 
vysokých školách, na ktorých 
sa vyučujú učebné odbory 
príbuzné poľnohospodárstvu. 
Nevylučuje sa však záujem aj 
o učebné odbory technického 
charakteru, ktoré sa učia na 
univerzite v Trenčíne. 
 Podľa slov veľvyslankyne prí-
chod na univerzitu v Trenčíne 
nebol náhodný. Sprostredkoval 
ho generálny riaditeľ firmy „Pe-
tina International“ z Bratislavy 
Peter Peniaška, ktorý má v 
Burkine Faso podnikateľské 
aktivity. Časový horizont vzdelá-
vania študentov tejto krajiny na 

Trenčianskej univerzite Alexan-
dra Dubčeka ozrejmil jej rektor, 
keď povedal, že univerzita je 
schopná vzdelávať študentov 
v anglickom, francúzskom a 
slovenskom jazyku. Zahraniční 
študenti so záujmom o štú-
dium v slovenčine musia prejsť 
ročnou jazykovou prípravou.
 (jč), foto (a)

Veľvyslankyňa afrického štátu Burkina Faso B. Damiba podpísa-
la s rektorom trenčianskej univerzity J. Wagnerom „Memoran-
dum o porozumení“.
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Aktívni seniori na Juhu
 ZDRUŽENIE KRESŤAN-
SKÝCH SENIOROV SLO-
VENSKA, Klub Trenčín - Juh 
v spolupráci s Kultúrnym cen-
trom AKTIVITY, o.z. pripravilo 
v priestoroch KS Juh pre star-
ších spoluobčanov prednášku 
na tému Vlastníctvo – bezpo-
dielové, podielové a výlučné. 
Odborný výklad k danej téme 
predniesla JUDr. Júlia Chle-
banová, ktorá v diskusii odpo-
vedala aj na otázky občanov 
a tým im pomohla vyriešiť 
problémy na uvedenú tému. 
 Prednáška však nebola 

jediným bodom programu. 
Prítomní si pripomenuli 320. 
výročie od narodenia a 255. 
výročie od smrti Johanna Se-
bastiana Bacha. Vypočuli si 
reprodukovanú hudbu z tvorby 
umelca so sprievodným slo-
vom o jeho živote a úctyhod-
nom diele, ktorý sprevádzalo 
motto: „Boh nás nestvoril na 
zem, aby sme na nej leňošili. 
Každého z nás vyzýva k čin-
nosti, aby sme zdokonaľovali 
seba samých a budovali obec 
Božiu a súčasne obec ľud-
skú.“ (chl)

Masarykove kasárne budú onedlho minulosťou. Po strhnutí stre-
chy sa stavbári pustili v polovici februára do rozoberania múrov 
budovy. Foto: (la)

Zatiaľ čo z Legionárskej ulice ešte stoja obvodové múry býva-
lých Masarykových kasární, z dvorovej časti už asanovali polo-
vicu šírky celej budovy. Investori musia podľa zmluvy s mestom 
ukončiť asanáciu objektu do konca mája. Foto: (la)

Päť „statočných“ Južanov
 Výbor mestskej časti Juh 
sa na svojom poslednom za-
sadnutí zaoberal okrem iného 
sťažnosťami občanov. Norbert 
Löbb mal výhrady voči kvalite 
stavbárskych prác v byte na 
Východnej ulici, keď mu vo ve-
černých hodinách spadla časť 
kuchynskej linky zo steny. Po-
škodila plynový sporák a rozbi-
la sa aj obedová súprava. 
 V dome nazývanom 61-by-
tovka sa takmer päť mesiacov 
nekúrilo kvôli nesprávnemu za-
pojeniu elektriny k čerpadlám. 
Preto VMČ Juh na základe sťaž-
ností žiada sociálne oddelenie 

a odbor životného prostredia 
a investícií MsÚ upozorniť na 
tieto nedostatky staviteľa bytov 
spoločnosť Byvyserv.
 Doslova horúcim problé-
mom je zákaz parkovania na 
Liptovskej ulici a vodorovné 
značenie statickej dopravy na 
Šafárikovej ulici.. Na zasadnu-
tie VMČ prišli len piati(!) obča-
nia a okrem týchto dvoch tém 
otvorili aj odvodnenie tejto čas-
ti sídliska. Poslanec Branislav 
Zubričaňák navrhol prizvať 
zástupcov občanov Šafárikovej 
ulice na MsÚ k riešeniu tohto 
problému. (la)

Kauza Kovohutí je vyriešená
 Ústne i písomné protesty občanov z mestskej časti Sever 
proti výrobe ohrozujúcej životné prostredie v podniku Kovohute 
v areáli bývalej TOS-ky budú onedlho minulosťou. Proti firme sa 
totiž začalo exekučné konanie. Výbor mestskej časti Sever o 
tom informovala na jeho zasadnutí 8. februára vedúca majetko-
vého odelenia MsÚ Gabriela Vanková, ktorá je garantom VMČ. 

 Poslanci odporučili prenájom 
dvoch pozemkov v katastrál-
nom území Kubrá. Žiadosť 
Márie Nemcovej o prenájom 
pozemku na zriadenie parkovis-
ka pri soche sv. Floriána VMČ 
neodporučil, keď paradoxne 
jeden poslanec hlasoval za, je-
den bol proti a šiesti sa zdržali 
hlasovania. Poslanec Ľubomír 
Dobiaš pritom tvrdí, že ak sa 
nájomníčka podujme starať sa 
o verejnú zeleň v tejto časti 
mesta, prenájom sa mestu 
oplatí. Poslankyňa Janka Fabo-
vá uviedla viaceré dôvody proti, 

najväčším argumentom je pod-
ľa nej nevyužívané parkovisko 
vzdialené 50 metrov od pozem-
ku, o ktorý je záujem.
 Výbor našiel priestory pre 
stredisko mestskej polície na 
Sihoti IV, lebo podľa slov pred-
sedu výboru Jána Babiča ma-
jiteľ Unicentra súhlasí s jeho 
zriadením v tomto objekte.
 Výbor sa stotožnil pri posu-
dzovaní žiadosti o premeno-
vanie Osvienčimskej ulice na 
Oravskú a po zhode všetkých 
prítomných poslancov zaujal 
negatívne stanovisko. (la)

Snehová nádielka v polovici tohto mesiaca dala poriadne zabrať 
pracovníkom zodpovedným za údržbu mestských komunikácií. 
Po spojazdnení ciest prišlo v stredu 16. februára na rad centrum 
mesta, odkiaľ odvážali mechanizmy zmluvných organizácií tony 
snehu.  Text a foto: (la)
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Grantová komisia rozdelila 3 milióny korún
 Veľmi dôležitou zmenou v 
rámci grantového programu pre 
rozvoj kultúrnych aktivít na území 
mesta z rozpočtu bolo menova-
nie novej 9-člennej komisie na 
posudzovanie projektov v rámci 
grantového programu. Doteraz 
bola totiž identická s Komisiou 
kultúry, cestovného ruchu a 
cirkví pri MsZ a tak sa stalo, že 
jej členmi boli napr. aj majitelia 
agentúr, organizujúcich kultúrne 
podujatia. Uzávierka prvého kola 
grantového programu bola 20. ja-
nuára, druhé kolo má uzávierku 
31. marca. Podľa schváleného 
Všeobecne záväzného nariade-
nia ju menoval priamo primátor 
Branislav Celler a jej zasadnutia 
zvoláva predseda, ktorým sa stal 
historik umenia a predseda Ko-

misie kultúry, cestovného ruchu 
a cirkví pri MsZ Marián Kvasnič-
ka.

BEZ POSTRANNÝCH 
ÚMYSLOV

 Grantové podmienky sú 
prepracované oveľa dôkladnej-
šie ako v minulosti, konkrétny 
projekt môže získať dotáciu vo 
výške 70% z celkových nákladov, 
maximálne však 200 tisíc korún. 
Na prvom zasadnutí Grantová 
komisia pre kultúru a záujmovú 
umeleckú činnosť posudzovala 
76 žiadostí o dotáciu z Granto-
vého programu mesta Trenčín na 
podujatia, na ktoré je v rozpočte 
mesta Trenčín vyčlenená suma 3 
mil. korún a 14 žiadostí na čin-
nosť, kde môže mesto poskytnúť 
podľa prijatého rozpočtu spolu 
500 tisíc korún.

 Po skúsenostiach z prvého 
zasadnutia komisie jej predse-
da M. Kvasnička skonštatoval, 
že funguje opratívnejšie, bez 
„postranných úmyslov“: „Nie je 
vystavená takým pokušeniam, v 
akých môžu byť poslanci, pokiaľ 
sú členmi komisie, ktorá roz-
hoduje o verejných peniazoch. 
Lobing v zmysle podpory, nie vy-
tláčania iných možno prebieha, 
no cez odborníkov v komisii je 
rozptýlený medzi všetky žánre a 
druhy kultúry, ktoré sú v Trenčí-
ne zastúpené. Nemôže sa stať, 
že by niektorý typ kultúry bol 
privilegovaný a iný zase nemal 
priestor.“
 Komisia pritom nemala jed-
noduchú úlohu. Hlavnou dilemou 
novej komisie bolo, akou cestou 

vlastne ísť. Byť dobrý a každému 
dať trochu a teda v konečnom 
dôsledku nič je podľa M. Kvas-
ničku cesta do slepej uličky. 
„Mohli sme deklarovať sym-
bolickú podporu alebo ísť inou 
cestou a urobiť hierarchiu pod-
ujatí podľa ich dôležitosti, podľa 
potrieb mesta a podľa toho, ako 
sú vnímaní obyvateľmi mesta. 
Nakoniec sme sa rozhodli pre 
kompromis. Žiadnu žiadosť sme 
neodložili ad acta, ale spravili 
sme hierarchiu podľa závažností 
podujatí.“
 Príkladom môže byť popu-
larizácia vážnej hudby Klubom 
priateľov vážnej hudby. Ak chce 
do Trenčína doviesť špičkových 
interpretov a špičkové telesá, 
nemôže si na seba sama zarobiť, 
ale v celoslovenskej hierarchii je 
jej činnosť hodnotená ako najlep-
šia v rámci krajských miest.

DVE TRETINY 
ŽIADATEĽOV USPELI

 Komisia napokon uspoko-
jila dve tretiny žiadateľov, ale 
finančné čiastky boli rôznorodé 
podľa významu a finančných 
limitov, vyplývajúcich z platné-
ho VZN. Podľa M. Kvasničku 
niektorí žiadatelia vystupňovali 
svoje požiadavky do takej výšky, 
že uspokojiť ich by bolo poruše-
ním pravidiel a právnych noriem 
mesta. „Niekedy bolo pre nás 
ťažko čitateľné, či tá premršte-
nosť nie je typickou slovenskou 
filozofiou typu, že keď budeme 
pýtať veľa, dostaneme čosi, ale 
keď budeme pýtať, koľko potre-
bujeme, suma sa napokon zníži 
a nepomôže,“ hovorí predseda. 
„Ale tu je priestor pre Odbor kul-
túry MsÚ, aby preskúmal, aké 
sú reálne náklady. Naozaj niek-
torí naschvál nadsadzujú, aby 
sa dostali do pozície, ktorá im 
umožní akciu robiť. Vynára sa 
otázka, či naozaj ten rozdiel nad 
70% si vedia sami dofinancovať, 
či mesto nedostavajú do pasce, 
že vlastne financujú z tých 70% 
celú akciu. Ale to je vec dô-
slednej kontroly, na ktorej ako 
poslanec a predseda grantovej 
komisie musím trvať.“
 Dlhé diskusie viedla komi-
sia o oprávnenosti niektorých 
žiadateľov uchádzať sa o grant. 
Trenčianska astronomická spo-
ločnosť, pôsobiaca pri Gymnáziu 
Ľ. Štúra, žiadala 1,5 mil. Sk na 
výstavbu hvezdárne. „Trenčian-
ske gymnázium je dôležitou 
súčasťou kultúrneho a spolo-

čenského života mesta, reálne 
sme pomohli jeho folklórnemu 
súboru Trenčan aj záslužnej 
akcii mladých rockových ka-
piel, akou je Gympelrock, ale 
zriaďovateľom gymnázia je iný 
subjekt, vyšší územný celok. A 
hneď na začiatku činnosti tejto 
grantovej komisie sme prijali 
filozofiu, že nebudeme suplovať 
činnosť iných zriaďovateľov, 
ktorým starosť o svoje inštitú-
cie vyplýva zo zákona. Tým sa, 
pravda, nijako nedištancujeme 
od potrieb stredoškolskej popu-
lácie, ktorá tvorí významnú časť 
nášho obyvateľstva,“ po dlhšom 
premýšľaní uvážlivo hľadá slová 
M. Kvasnička. 

DRUHÉ KOLO

 Predseda komisie tvrdí, že 
všetci jej členovia mohli mať po-
cit, že ich predstavy boli naplne-
né, že dosiahli čestný výsledok 
bez veľkých trápení a kompro-
misov. Druhá vec je, že trojmili-
ónový limit na granty je dnes už 
vyčerpaný do čísla 2 692 000 
korún, čiže na druhé kolo s uzá-
vierkou 31. marca zostáva pri-
bližne 300 tisíc korún. „V súpise 
žiadateľov v prvom kole sú všet-
ky významné telesá, o ktorých 
vieme a všetky významné podu-
jatia, ktoré sa dali očakávať, sú 
uspokojené. Zostáva teda rezer-
va, keby nám čas ostávajúci do 
uzávierky druhého kola priniesol 
projekty, spĺňajúce kritériá na 
poskytnutie príspevku,“ konšta-
tuje na záver M. Kvasnička.

Tibor Hlobeň, Foto: archív

Pohľad na Trenčín z hradu je nádherný, pohľad na kultúrne dia-
nie v meste za ním vraj onedlho nebude zaostávať.

Festival Pri trenčianskej bráne patrí každoročne k populárnym 
kultúrnym podujatiam v rámci turistickej sezóny.



Číslo 4/ročník VII.SAMOSPRÁVA6 / INfO 

Lokalita: Ul. Legionárska, Rybárska, Električná, Karpatská, J. Zemana, Poľná, Palárikova, Narciso-
vá, Sasinkova, Stromová, Javorinská, Riznerova, Nové prúdy, Bottova, Biskupická, Úzka, Záhumen-
ská, Puškinova, Nozdrkovce.
Inštitúcie a miesta spoločenského ruchu: Podnikateľské objekty, tenisové kurty, detské ihriská.
Problémové miesta: Prekračovanie maximálne povolenej rýchlosti na viacerých uliciach.
Inšpektor: Patrik Tomášek 

RAJÓN č. 25RAJÓN č. 25

Lokalita: Ul. Bratislavská, Rastislavova, Žabinská, V. Roya, Ľ. Stárka, M. Kišša, Radlinského, Duk-
lianskych hrdinov.
Inštitúcie a miesta spoločenského ruchu: Old Herold, žel. stanica Zlatovce, pohostinstvá, bary.
Problémové miesta: Bratislavská ul., hromadné garáže pri železničnom moste.
Inšpektor: Marcel Kostifal

RAJÓN č. 8RAJÓN č. 8

Predstavujeme inšpektorov Mestskej polície v Trenčíne

 „V prvom rade chcem rie-
šiť situáciu s parkovaním 
nákladných automobilov na 
Bratislavskej ulici a vyha-
dzovanie odpadu na čiernu 

skládku pri hromadných gará-
žach neďaleko železničného 
mostu. V poslednej dobe sú 
problematickí aj neadaptova-
teľní ľudia, častokrát končiaci 

ako bezdomovci. Schádzajú sa 
najmä pri hrádzi rieky Váh a 
pri spomínanom železničnom 
moste a znečisťujú tieto verej-
né priestory.“

 „Môj rajón je pomerne roz-
ľahlý, od sídliska Noviny až 
po Nozdrkovce. V prvom rade 
budem dbať na poriadok na 
detských ihriskách, dozerať 
na parkovanie počas mest-

ských líg v malom futbale a 
tenisových turnajov. Veľkým 
problémom je nedodržiavanie 
maximálne povolenej rýchlosti, 
najmä na štvorprúdovej Elek-
tričnej ul. Vodiči nedodržiavajú 

ani predpísanú štyridsiatku na 
Biskupickej ul., viacerí však na 
to doplatili zaplatením blokovej 
pokuty. Verím, že v budúcnosti 
budú voči chodcom či cyklis-
tom oveľa ohľaduplnejší.“

Región Biele Karpaty oslávi 5. výročie vzniku 
 Združenie právnických osôb Región Biele Karpaty (RBK), 
zakladajúci člen slovensko-českého združenia Euroregión Bílé-
-Biele Karpaty, bude na svojom slávnostnom Valnom zhromaž-
dení 1. 3. 2005 v Nemšovej bilancovať 5 rokov svojej činnosti 
v cezhraničnej spolupráci. Pri tejto príležitosti jeho členovia 
spracovali publikáciu Región Biele Karpaty 1999 – 2004. Pre-
zentuje stručne históriu vzťahov na moravsko-slovenskom po-
medzí, vznik a vývoj členov i štruktúr združenia a jeho aktivity. 

 Od roku 2000 RBK získal 
prostredníctvom 19 projektov 
na informačné, servisné, vzde-
lávacie, analytické a rozvojové 
štúdie, priame cezhraničné ak-
cie i spoluprácu na národnej, 
medzivládnej i európskej úrovni 
7,6 milióna Sk z grantových 
zdrojov Delegácie Európskej ko-
misie v SR, zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom Systému pod-
pory rozvoja euroregionálnych 
aktivít z MVRR SR, z Nadácie 
pre podporu občianskych aktívit 
Bratislava a z programu Phare 
CBC 1999 z CFCU. 
 Predseda Regiónu Biele 
Karpaty Branislav Celler privíta 
okrem členov združenia na ro-
kovaní i hostí z Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, minister-
stiev vnútra, výstavby a regionál-
neho rozvoja, zahraničných vecí 

a samozrejme nebudú chýbať zá-
stupcovia partnerského zruženia 
Region Bílé Karpaty zo Zlína. 
 Valné zhromaždenie RBK na 
svojom zasadnutí taktiež zvolí na 
nasledujúce štvorročné funkčné 
obdobie predsedu, podpredse-
du, Správnu i Dozornú radu. 
 Keďže po vzniku národných 
členov RBK následne vzniklo 
i spoločné slovensko-české 
združenie Euroregión Bílé-Biele 
Karpaty, uskutoční sa 18.–19. 
3. 2005 vo Velkých Karloviciach 
pod vedením jeho predsedu Bra-
nislava Cellera a podpredsedu 
Tomáša Úlehlu starostu morav-
ského Zlína, taktiež slávnostné 
Valné zhromaždenie s účasťou 
významných hostí a prezentá-
ciou bulletinu „5 rokov združenia 
Euroregión Bílé-Biele Karpaty“.
 Dagmar Lišková

Jeden policajt na tisíc obyvateľov
 „Výberové konanie na 
doplnenie Mestskej po-
lície v Trenčíne sa ukon-
čilo začiatkom februára 
a úspešne ho absolvovalo 
9 záujemcov. Od 1. marca 
posilnia rady trenčianskych 
policajtov a celkový stav 
tak dosiahne číslo 59 uni-
formovaných príslušníkov, 
dopĺňa ich jeden občiansky 
zamestnanec,“ povedal pre 
Info náčelník MsP v Trenčíne 
František Országh. Týmto 
stavom sa naplnil optimálny 
stav mestských policajtov 
podľa bezpečnostnej doktrí-
ny v Slovenskej republike. 
Tá uvádza, že minimálne je-
den policajt má pripadnúť na 
tisíc obyvateľov. 
Noví policajti v praxi posilnia 
svojich kolegov až po troch 
mesiacoch, ktoré potrebujú 
na získanie odbornej spô-
sobilosti. V júni potom budú 
opäť rozdelené úseky v mes-
te a naviac sa uvažuje o zria-
dení ďalších vysunutých pra-
covísk priamo v jednotlivých 
mestských častiach. Väčší 

počet policajtov prinesie 
v konečnom dôsledku rých-
lejšie a operatívnejšie zá-
sahy priamo v jednotlivých 
rajónoch, zvýši sa frekvencia 
obchôdzkovej činnosti. Po-
licajti slúžiaci priamo v rajó-
noch budú mať lepší prehľad 
o aktuálnej situácii v rajóne. 
Častejšia prítomnosť policaj-
tov v jednotlivých mestských 
častiach bude mať priamy 
vplyv aj na zvýšenú ochranu 
majetku občanov, rovnako aj 
majetku mesta. Zároveň sa 
rozšíria preventívne aktivity 
vo všetkých častiach mesta 
a zvýši sa poradná činnosť 
policajtov. Vyššia bude aj 
ich účasť na akciách v jed-
notlivých častiach mesta, 
na schôdzach v domových 
samosprávach a zlepší sa aj 
spoločné riešenie problémov 
občanov. Mestskí policajti 
nemajú za cieľ pôsobiť iba 
represívne, dôraz sa bude 
klásť na prevenciu, na spo-
lupôsobenie na mládež i do-
spelých.

(r)
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Kronika oslobodenia Trenčína (1.)
Ústup Nemcov
 Obkľúčenie 6. nemeckej 
armády vedenej poľným marša-
lom Paulusom vo februári 1943 
v bojoch o Stalingrad a jej veľká 
porážka Sovietskou armádou 
donútila nemecké vojská ku 
generálnemu ústupu. A tak po-
tom i ďalšie porážky nemeckej 
armády na východnom fronte 
zmenili nacistické heslo „Drang 
nach Osten“ (Tlak na východ) na 
„Flucht nach Western“ (Útek na 
západ). 
 Ústup nemeckého vojska za-
čiatkom roka 1945 sa prejavil 
aj v Trenčíne, keď mestom pre-
chádzalo čoraz viac nemeckých 
jednotiek železnicou alebo po 
vlastnej osi. Pokyny k ďalšiemu 
pohybu dostávali od vojenské-
ho veliteľstva „Frontleitstelle“, 
umiestneného v budove Tren-
čianskeho múzea. V polovici 
januára 1945 sa postupne do-
časne presídlilo veliteľstvo 29. 
nemeckej armády generála von 
Schrödera, ktorá ustupovala 
z východu na Považie. Okrem 
toho miestne nemecké veliteľ-
stvo „Ortskommando“ v Trenčí-
ne, so sídlom v bývalej židovskej 
škole, umiestnilo nemecké poľné 
a rezervné nemocnice s veľkým 
množstvom ranených a chorých 
nemeckých vojakov, ako aj vo-
jenské útvary na trenčianskych 
školách. 
 Najväčšia z nemeckých ne-
mocníc bola umiestnená v bu-
dove Piaristického gymnázia, 
čo vzbudzovalo veľké obavy 
miestneho obyvateľstva, pretože 
v jeho tesnej blízkosti parkova-
lo veľké množstvo vojenských 
vozidiel. Časté nálety americ-
kých lietadiel vyvolávali hrozbu 
bombardovania historickej časti 
mesta. Trenčania sa obávali aj 
rozšírenia nákazy, pretože do tej-
to nemocnice Nemci umiestnili 
infekčné oddelenie.

Povinné zákopové 
práce
Stupňujúca nervozita, najmä 
nemeckých veliteľov prezrádza-
la, že sa blíži neslávny koniec 
nemeckého ťaženia na východ, 
čo bolo v rozpore so všeobec-

ne vyhlasovanou nemeckou 
propagandou a pridruženou pro-
pagandou Slovenského štátu. 
Nemecké vojenské veliteľstvo 
všetkými dostupnými prostried-
kami, i s pomocou slovenských 
úradov, nútilo Trenčanov, aby aj 
v najtuhšej zime pracovali pod 
dozorom vojenských hliadok na 
zákopových prácach na svahoch 
Breziny v rôznych smeroch, 
v okolí Biskupíc, v severovýchod-
nej časti trenčianskeho chotára 
smerom k obci Kubra, no aj na 
vzdialenejších miestach ako boli 
vŕšky nad obcami Istebník a Ore-
chové. 

 Mimoriadnu pozornosť ve-
novali Nemci opevňovacím 
prácam na pravej strane Váhu, 
kde budovali protitankové ste-
ny na rovine i v kopcoch a 150 
metrové betónové hrádze vysoké 
1,5 metra. Na poliach a pri ces-
tách zakopávali veľké betónové 
gule pre strelcov, osádzali veľké 
betónové kvádre, vykopávali 
zákopy pre strelcov, veľké jamy 
pre mínomety a protigranátové 
jamy, aby mali túto časť mesta 
pripravenú na ústup pod tlakom 
sovietskych vojsk. 
 Zákopové práce vykonávalo 
obyvateľstvo bez ohľadu na vek 
a pohlavie povinne na základe 
príkazu Okresného úradu v Tren-
číne. Viedla sa presná evidencia 
občanov o plnení, či neplnení 
si tejto povinnosti. Tých, ktorí 
sa týchto prác z akéhokoľvek 
dôvodu nezúčastnili, čakali ne-

príjemné vyšetrovania. Jedine 
zaplatené lekárske svedectvo 
mohlo oslobodiť občana aj vyš-
šieho veku od tejto práce. Kopať 
chodili aj továrenské brigády 
a slovenskí vojaci z trenčianskej 
posádky, títo však bez zbraní. 

Robota pre Nemcov za 
slovenské koruny
 Účastníkov zákopových prác 
neodmeňovalo Nemecko, ale 
Slovenský štát, hoci činnosť sa 
vykonávala v prospech nemec-
kej vojenskej mašinérie. Muži 
dostávali na hodinu 7,50 korún, 
ženám patrilo 5 korún. Tesári 

a iní odborní pracovníci boli od-
meňovaní dvojnásobne.
 Organizáciu prác Trenčania 
často kritizovali. Stále otvorenej-
šia a hlasnejšia kritika však len 
zintenzívnila činnosť bezpečnost-
ných orgánov nemeckého vojska 
Sicherheitsdienstu a Gestapa. 
Pomocou konfidentov hľadali ne-
pohodlných občanov a po udaní 
ich väznili v trenčianskej väznici. 
Vo väznici neboli len Trenčania, 
ale aj ľudia susedných okresov, 
z Bánoviec nad Bebravou a Prie-
vidze. V kronike sa uvádza, že 
v januári 1945 bolo v Trenčíne 
väznených viac ako 50 žien 
z Dolných Vesteníc, podozrivých 
z podpory partizánom. 
 Väzni boli zaradení do pracov-
ných táborov. Vtedajšia správa 
mesta Trenčín sa im snažila po-
máhať rôznymi spôsobmi. Zabez-
pečovala im stravu, ubytovanie 

v drevených barakoch pri mest-
skom kúpalisku a organizovala 
práce pri čistení ulíc mesta. 

V Trenčíne začínalo byť 
pritesno
 Začiatkom roka 1945 začalo 
byť v Trenčíne naozaj pritesno. 
Mesto sa stalo prechodným 
domovom pre mnohé úrady so 
zamestnancami z iných krajov 
Slovenska, ktoré ustupovali 
s nemeckým vojskom. V bu-
dove okresného úradu sídlila 
pobočka Slovenskej ústrednej 
štátnej bezpečnosti, v sokolovni 
Pohotovostný oddiel Hlinkovej 
gardy, nemecká bezpečnost-
ná služba “Sicherheitsdienst“ 
sídlila v učiteľskom internáte 
pri moste, v dnešnej budove 
internátu Strednej zdravotníckej 
školy na Piaristickej ulici sa usa-
dilo Gestapo a nemecké poľné 
žandárstvo „Feldgendarmerie“ 
aj s miestnym nemeckým ve-
liteľstvom „Ortskommandom“ 
sídlilo v budove bývalej židovskej 
školy pri synagóge. Maďarské 
szállasovské poľné žandárstvo 
a Slovenská štátna polícia mali 
v Trenčíne tiež svoje zastúpe-
nie.
 Sústredenie veľkého počtu 
jazykovo odlišných bezpečnost-
ných orgánov v meste malo 
za cieľ zaistiť bezpečnosť pre 
ustupujúcich Nemcov a ich ko-
laborantov proti aktivite partizá-
nov a postupujúcej Sovietskej 
armáde. Preto Trenčanov všetky 
bezpečnostné orgány prísne po-
zorovali a hodnotili. Miestni mali 
často strach o holý život.
 V Trenčíne sa načas usadilo 
aj veľa dobrovoľných a nedob-
rovoľných evakuantov z východ-
ných častí Slovenska. Do mesta 
sa uchýlili tiež početné maďar-
ské rodiny, ktorých sa ujala ma-
ďarská politická strana „Magyar 
part“ so sídlom na dnešnom 
Mierovom námestí č. 16. Naj-
väčšiu pozornosť však vzbudzo-
vali najrozličnejší vysokí cirkevní 
hodnostári. Jednak svojím oble-
čením a jednak s ich titulovaným 
oslovovaním „Exelencia“.

Spracoval: Jozef Čery

JUDr. Gerhard Šebák
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Mestský úrad má bezbariérový vstup zo Sládkovičovej ulice

Ľady sa pohli
 V stredu 16. februára popoludní sa zastavovali zvedavci pri 
mestskej bráne, kde sa chystala malá slávnosť. Červeno-bie-
la stuha rozdeľovala nájazdovú rampu pred novým výťahom na 
mestský úrad. Vozičkári Rastislav Tureček a 12-ročný Martin 
Krajčovič, starší ľudia s „kamarátkami“ barlami, ale aj mladší 
sa zišli na otvorení bezbariérového prístupu na úrad. Primátor 
Branislav Celler niekoľkými vetami ocenil neveľké, ale pre te-
lesne postihnutých Trenčanov veľmi potrebné dielo. Pásku sláv-
nostne prestrihol víťaz paralympiády v Aténach Rastislav Ture-
ček a úspešne mu pri tom „kibicoval“ trenčiansky primátor. 

 Branislav Celler po krátkom 
ceremoniáli pozval prítomných 
do zasadačky mestského úra-
du, kde sa mohli občania mes-
ta vyjadriť na tému Integrácia 
telesne postihnutých do bežné-
ho života. Na besede sa zúčast-
nili viacerí poslanci mestského 
zastupiteľstva i predstavitelia 
samosprávy. Primátor Celler 
stručne spomenul ďalšie aktivi-
ty mesta v tejto oblasti, najmä 
výstavbu bezbariérového WC na 
Sládkovičovej ulici, ktoré v cen-
tre mesta stále chýba. Potom 
dostali slovo občania.

Telesne postihnutých 
netreba ľutovať

 Predseda Okresnej rady 
Slovenského zväzu telesne 
postihnutých Pavol Mrákava 
sa poďakoval za prekonanie 
architektonickej bariéry, ale za 
závažnejšie považuje prekona-

nie bariéry v mysliach ľudí. „Te-
lesne postihnutí nie sú chorí 
ľudia, sú iba hendikepovaní. 
Niektorí od narodenia, iní po 
úraze, či prekonanej chorobe 
a zaradia sa medzi nás. Preto 
žiadame zlepšovanie podmie-
nok pre integráciu, vzdeláva-
nie detí a dospelých občanov 
so zdravotným postihnutím 
prostredníctvom lobistickej 
kampane najmä na regionálnej 
úrovni. V deväťdesiatych ro-
koch, keď sa otváral bezbarié-
rový vstup do budovy vtedajšej 
štátnej správy na Hviezdosla-
vovej ulici, mi v hlave skrsla 
myšlienka sprístupniť rovnako 
aj mestský úrad. Dovoľte mi, 
aby som sa v mene širokej zá-
kladne postihnutých občanov, 
v mene mamičiek s kočiarmi, 
i starších občanov poďakoval 
vedeniu mesta za toto pre-
krásne dielo.“ 

 P. Mrákava už pri prvom stret-
nutí s primátorom Branislavom 
Cellerom po jeho nástupe do 
funkcie požiadal o pomoc pri vy-
značení parkovísk na Štúrovom 
námestí, na Palackého ulici, pri 
poliklinike, ako aj umožnenie 
celodenného vstupu občanov 
ťažko zdravotne postihnutých 
s označením 01 na Mierové 
námestie. „Všetko je splnené, 
mali by však tieto parkoviská 
častejšie kontrolovať mestskí 
policajti,“ konštatoval predse-
da OR SZTP.

 Členovia rady ZO pozorujú 
a zároveň upozorňujú na ar-
chitektonické bariéry v meste. 
Členka rady Ing. arch. Tatia-
na Blichová sama spracovala 
mnohé projekty. Niektoré sú 
náročné na financie, ale ve-
ľakrát stačí málo – odstrániť 
schody, primontovať držadlo, 
niekedy stačí aspoň dobré 
slovo. „Telesne postihnutých 
netreba ľutovať, ale treba ich 
integrovať do spoločnosti,“ 
uviedol ďalej P. Mrákava. „Ako 
predseda okresnej rady a zá-
kladnej organizácie budem 
stále podporovať a vyzdviho-
vať aktivity na odstraňovanie 
architektonických bariér, ako 
je dnešná. Ešte stále v meste 
zostáva balvan bariér. Sú to 
najmä podchody na Hasičskej 
ulici, pri Tatre, železničná 
stanica. Samozrejme cesty 
a chodníky a mnoho ďalších.“

Bariéry sú nielen pre 
vozičkárov, trápia aj 
starších ľudí

 O slovo sa prihlásil aj para-
lympijský víťaz Rastislav Ture-
ček. Spočiatku hľadal slová, 
ale o chvíľu sa rozbehol ako na 
olympijskej trati. „Ďakujem za 
realizáciu supernápadu, ktorý 
odstráni architektonickú ba-
riéru pre vozičkárov a pre star-
ších ľudí. Podobne aj bezba-
riérové WC na Sládkovičeovej 

ulici ušetrí postihnutým spolu-
občanom mnohé ťažké chvíle.“ 
Na ocenenie medailí (na osvie-
ženie pamäti zlatej a striebor-
nej) z paralympiády Rasťo za-
reagoval so smiechom: „Toľko 
chvály, neviem či nebudem 
namyslený.“ Vzápätí zvážnel 
a dodal: „Ďakujem mestu za 
pomoc na dôkladnú prípravu 
na paralympijské hry. Cítil som 
zodpovednosť za reprezentáciu 
Slovenska i Trenčína a spravil 
som preto určite všetko. Ako 
zdravý som aktívne športoval 
v Dukle ako zápasník. Každý 
športovec chce medailu, či na 
MS alebo ME, ale keď je z OH, 
je to nádherné. V tej chvíli je 
svet ružový, splní sa človeku 
detský sen, ktorý som mal od 
malička. Som olympijský ví-
ťaz. Je to super, veď som vždy 
obdivoval Zátopkovcov, Anto-
na Tkáča. Po súťaži mi volal 

...a takto to vyzerá dnes.
Takto to vyzeralo v susedstve mestskej veže v závere minulého 
roka...
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práve Tono Tkáč a blahoželal 
k zlatu. Je to super, ak je člo-
vek najlepší. Keď robí šport 
vrcholovo, môže s úsmevom 
na tvári zaspávať, že sa mu to 
podarilo. Minulý týždeň som 
robil rozhovor pre jeden slo-
venský denník a redaktorka 
ma zaskočila otázkou, či mám 
ešte nejakú métu, ktorú som 
nedosiahol. Odvtedy nad tým 
rozmýšľam. Métu už nemám, 
výsledok ma upokojil, ale že-
nie ma ďalej. Byť najlepším je 
pekné, ale potom obhájiť zlato 
je omnoho ťažšie.“
 Do reči sa nedal ponúkať 
najmladší z hostí Martin Kraj-
čovič: „Som rád, že sa pre 
vozíčkarov postavil tento vý-
ťah. Verím, že sa bude aj po-
kračovať napríklad pri riešení 
bezbariérového vstupu do kina 
alebo do divadla, ale hlavne 
do školy. Nech sa pokračuje 
v týchto aktivitách, dobre sa 
začalo,“ skončil Martin za po-
tlesku pozorných poslucháčov.
 „Ako spomínal Martin, dob-
re sa začalo, ale je veľa vecí 
pred nami, s ktorými sa bude-
me musieť popasovať. Mnoho 
rokov sa niektoré problémy 
neriešili, ale stali sme sa sú-
časťou iného priestoru ako to 
bolo pred pätnástimi rokmi. 
Chystáme ďalšie projekty. Naj-
väčší problém je podchod pri 
Tatre, nielen pre imobilných 
občanov, ale aj pre mamičky 
s kočiarikmi. Chystáme vy-
konávací projekt, aby sme to 
zrealizovali v roku 2006 a vy-
budovali dva výťahy, aby sa 
odstránila táto bariéra deliaca 
mesto a umožnila prechod cez 
Štefánikovu ulicu,“ povedal B. 
Celler. „Aj budovanie bezba-
riérového WC v centre mesta 
sa začne na jar. Tieto projekty 
vytvárajú lepšie podmienky 
pre život všetkých občanov 
mesta.“
 Za splnenie svojho dávneho 
sna sa poďakovala architektka 
Tatiana Blichová: „Pred 15 
rokmi som spracovala celé 
námestie a v spolupráci s fa-
kultou architektúry sme pri-
pravili prvý komplexný mate-
riál mapujúci architektonické 
bariéry. Páči sa mi myšlienka 
aj na druhý výťah zo strany 

schodišťa k sobášnej sieni. 
Pre ľudí je bariérou napríklad 
podchod pri Tatre, lebo „nor-
málna“ mamička tam s ko-
čiarikom neprejde, iba vzpie-
račka. Preto ďakujem nielen 
za odstránenie architektonic-
kých bariér, ale najmä bariér 
v nás.“
 Patrícia Krajčovičová 
rozprávala o problémoch so 
svojím synom Martinom, odká-
zaným na vozík. Chlapec chodí 

do Základnej školy na Bezru-
čovej ulici, kde je vybudovaná 
rampa pre príchod do školy. 
Priamo v budove školy sú však 
schodištia neprekonateľné 
pre vozíčkara. Menšie deti sú 
na prízemí, druhý stupeň na 
poschodí a tak Martina čaká 
od budúceho školského roku 
tortúra s vynášaním po scho-
doch. „Nedalo by sa urýchliť 
dobudovanie jednej bezbarié-
rovej školy? Veď rozdeľovanie 
peňazí na čiastkové projekty 
je neúnosné,“ myslí si matka. 
Lepšie je združiť prostriedky 

na jednu školu, argumentovala 
svojimi skúsenosťami z brati-
slavských škôl. Na to pozna-
menal B. Celler, že žiadosti 
škôl sú v balíku projektov pre 
štrukturálne fondy Európskej 
únie. „Rýchlejšie sa postaví 
výťah, ako sa prerobí mysle-
nie ľudí,“ dodal primátor. 
Na záver uvedieme ešte kon-
štatovanie P. Mrákavu: „Mis-
ky je lepšie propagovať, ako 
nás krivých!“ K tomu už vari 

netreba komentár. Ale ľady sa 
v Trenčíne konečne pohli.

Technické parametre výťahu:
PROJEKTANT: 
Ing. arch. Pavol Balaščák
DODÁVATEĽ: 
Gala s.r.o. Trenčín
NÁKLADY: 4,8 mil. Sk (staveb-
ná časť + technológie), 200 
tisíc Sk projekt a vyvolané in-
vestície

TECHNICKÉ ÚDAJE:
TYP VÝŤAHU: 
Schindler 630 TR80

NOSNOSŤ: 630 kg/8 osôb
RÝCHLOSŤ: 1m/s
POČET STANÍC: 4
- 1 – nástupná stanica z chod-
níka na Sládkovičovej ul.
0 - prízemie MsÚ – Klientské 
centrum
1 - 1. podlažie MsÚ – kance-
lárie primátor, prednosta MsÚ, 
sobášna sieň
2 - 2. podlažie MsÚ – ekono-
mický odbor, nástup na mest-
skú vežu
OVLÁDACIE PRVKY: tlačidlové
DVERE: presklené teleskopic-
ké – upravené pre telesne po-
stihnutých občanov
PRÍSTUP: bezbariérový 
INFORMÁCIE PRE OBČANA: 
- vývesné tabule pri dverách 
výťahu v nástupnej stanici
- vývesné tabule na jednotli-
vých staniciach na podlažiach 
MsÚ pri výstupe z výťahu.

 Výťah predstavuje nadštan-
dard vo vyhotovení, ako aj z hľa-
diska splnenia požiadaviek eu-
rópskych technických noriem 
a bezpečnostných predpisov.
 Stiesnené priestory v pre-
luke medzi starou a novou 
časťou budovy MsÚ neumožnili 
umiestniť širšiu kabínu a tým aj 
dvere kabíny, ale napriek tomu 
spĺňa normu – 800 mm široké 
vstupné dvere výťahu a výťaho-
vej kabíny - z Vyhlášky č. 532 
/2002 a stavebného zákona 
na administratívne stavby, 
užívané aj osobami s obme-
dzenými možnosťami pohybu 
a imobilnými, pohybujúcimi sa 
na klasických invalidných vozí-
koch.
 Výťah má ďalej vstup osvet-
lený tak, aby nevznikol náhly 
a veľký kontrast medzi von-
kajším a vnútorným osvetle-
ním. Šírka výťahovej kabíny je 
1100 mm, hĺbka 1400 mm.
 Kabína výťahu má na vnútor-
nom obvode držadlá vo výške 
750 a 900 mm, chodbový pri-
volávač je vo výške 900 mm. 
Po zastavení výťahu bude výš-
kový rozdiel medzi podlahou 
výťahovej kabíny a podlahou 
chodby najviac 20 mm. Príjazd 
privolanej kabíny oznamuje 
zvukový signál.

Text a foto: Leo Kužela

Pásku slávnostne prestrihol víťaz paralympiády v Aténach Ras-
tislav Tureček (vľavo) a úspešne mu pri tom „kibicoval“ tren-
čiansky primátor. 
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 V minulom čísle sme predčasne zazvonili na svadobné zvony 
v rovnomennej rubrike trom dvojiciam. Nie, neobávajte sa, všetky 
páry naďalej spája láska, ale svadobný deň budú mať M. Koren-
číková s B. Dorušincom, J. Kopšová s P. Lokšíkom v apríli a M. 
Hoštáková s M. Patkom v septembri t.r. (r)

Čítanie kníh otvára deťom svet poznania
 Štyri krajiny detstva, taký je názov nevšednej výstavy det-
ských kníh, ktorú v spolupráci s vydavateľstvom BUVIK uspo-
riadala Galéria M. A. Bazovského. Odbor školstva a sociálnych 
vecí MsÚ v Trenčíne za účasti zástupkyne tohto vydavateľstva 
Mgr. Márie Števkovej pripravil metodické stretnutie pedagógov 
ZŠ a odborných zamestnankýň Verejnej knižnice M. Rešetku 
v Trenčíne, zamerané na motivovanie detí mladšieho školského 
veku ku knihe, k rozprávkam i rečňovankám.

 Toto nevšedné podujatie 
má v súčasnom, miestami až 
pretechnizovanom svete zvlášť 
veľký význam. Nájsť si čas na 
prečítanie knihy je čoraz väč-
šou vzácnosťou, to poznáme 
asi všetci. Málokto si však uve-
domuje dôsledky, ktoré tento 
deficit prináša hlavne pre zdra-
vý vývoj detí. 
 Čítanie kníh od útleho det-
stva rozvíja citovú i rozumovú 
výchovu, fantáziu, ilustrácie 
podporujú rozvoj estetického cí-
tenia, ale čo je najdôležitejšie, 
cez čítanie rozprávok vznikajú 
medzi rodičom a jeho dieťaťom 

nenahraditeľné citové väzby, 
ktoré ho sprevádzajú celým 
životom. V školskom veku má 
vzťah ku knihe taktiež neza-
stupiteľnú rolu. Z kníh sa žiaci 
dozvedajú množstvo informácií, 
prostredníctvom čítania si fixu-
jú pravopis, učia sa správne 
vyjadrovať, ľahšie komunikujú 
či štylizujú. 
 Na všetky tieto aspekty pou-
kázali účastníčky metodického 
podujatia, ktoré si dali záväzok, 
že svojimi aktivitami budú zís-
kavať ešte viac mladých čitate-
ľov a tiež ich rodičov.

Mgr. Ľubica Kršáková

Majster medzi šperkármi

 V priestoroch Mestskej galé-
rie v Trenčíne sa 17. februára 
2005 uskutočnila autorská 
vernisáž výstavy Petra Janíka 
(na snímke)pod názvom „4D 
(Štvrtý rozmer šperku)“. Šperk 
bol odjakživa  prejavom nielen 
technickej zrelosti zlatníka, ale 
aj citlivosti ducha pretaveného 
do jeho umeleckého prevede-
nia. Čím boli tieto dve stránky 
kvalitnejšie, tak bol o ne väčší 
záujem. A práve v Petrovi Janí-
kovi sa skĺbili tieto vzácne vlast-
nosti. Po vyštudovaní Strednej 
umeleckej školy, odbor zlatníc-

tvo - strieborníctvo v Kremnici 
sa venuje vlastnej tvorbe. To, 
že je mimoriadne talentovaným 
umelcom potvrdzujú viaceré 
uznania so súťaží, ktorých sa 
zúčastnil nielen doma, ale 
i vo svete. Najviac si cení prvé 
miesto v súťaži 2and Tahitian 
Pearl Trophy – International 
New York v roku 2002. Získal 
ho najvariabilnejším perlovým 
šperkom prsteňového systému 
„Go Create“, zhotoveným z bie-
leho a ružového zlata, emailu 
a tahitských perlí anticor. 
 (jč), foto a

Kubrania opäť pochovali basu
 V Kulúrnom stredisku Kubrá 
v utorok 8. februára pochova-
li členovia folklórnej skupiny 
Kubran basu. S príchodom 
polnoci položili basu na máry 
a v smútočnom sprievode ju 
priniesli do sály, kde sa počas 
veselých pohrebných obradov s 
ňou všetci s plačom lúčili. Smú-
točné tóny hudby prehlušovalo 
kvílenie pozostalých, ktorí sa 
lúčili s milovanou basou.
Basa je symbolickou dušou 
muziky, bez nej nie je rytmus. 
Keď zmĺkne basa, zmĺkne celá 
hudba a to znamená koniec 
zábavy. Plačky ju ospevovali a 
plynulo prechádzali na komen-
tovanie dôležitých udalostí v 
dedine počas roka, venovali sa 
jednotlivým občanom a „zgust-
li“ si najmä na mladých. 

 O polnoci basu za veľkého 
plaču vyniesli zo sály, muzikan-
ti sa potichu pobalili a začal sa 
dlhý 40-dňový pôst, trvajúci až 
do Veľkej noci. V ňom kedysi 
nesmeli bývať zábavy, svadby, 
ani žiadne hlučné akcie. Mlá-
denci a dievčatá sa neschádza-
li a nebavili, nehrávali ani diva-
dlo. Utíchla aj krčma a dokonca 
sa nehrávali ani karty.
Fašiangové obdobie na Slo-
vensku každoročne vrcholí v 
poslednú nedeľu pred Popol-
covou stredou. Hoci v okolí 
Trenčína spontánne obchôdzky 
fašiangovníkov už vymizli, po-
chovávanie basy v utorok pred 
popolcovou stredou, ktorý je 
posledným dňom fašiangového 
obdobia, zostalo.
 Text a foto: (la)

Oprava



24. 2. 2005 KULTÚRNE POZVÁNKY  INfO / 11 

Kultúrne stredisko Dlhé Hony
28. 2. o 13.30  Hodnotiaca členská schôdza 1. Základnej  
   organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska 
   v Trenčíne.
Kultúrne stredisko Juh
3. 3. o 9.00 h  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
   v Trenčíne - prednášajú Mgr. M. Cingálková 
   a V. Porubská
Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská ul.
1. 3. o 13.00 h Prezentácia Biografického lexikónu 
   Slovenska, zv. II. a beseda s autormi  
   A. Maťovčíkom a P. Pareničkom. Podujatie 
   je spojené s autogramiádou a predajom 
   lexikónu za prezentačnú cenu.

Galéria Miloša Alexandra Bazovského
10. 12. – 27. 2. ČESKÉ MALIARSTVO V PRELOME 19. 
   A 20. STOROČIA - Zo zbierok Krajskej galérie
   výtvarného umenia v Zlíne
14. 12. – 27. 2. Štyri krajiny detstva 
   – čítame s Osmijankom, pridaj sa aj ty
Trenčianske múzeum
10. 12. – 28. 2. POĽSKÉ ĽUDOVÉ UMENIE 
   – maľba na skle, drevené plastiky
Mestská galéria, Mierové námestie 22
4. 2. – 27. 2.  PETER JANÍK – štvrtý rozmer šperku
Výstavná sieň, Mierové námestie 16
4. 2. – 27. 2. Ing. arch. PAVEL MIŠKOVIČ - koláže
KaMC OS SR
8. - 29. 3. Výstava k 80. výročiu založenia Klubu 
   filatelistov v Trenčíne

Výstavy

Šróbiky (fejtón)

 Stále expozície:
Katov dom

ZO STARÉHO TRENČÍNA, PRÁVO A PORIADOK V STAROM MESTE

Prednášky a kurzy

Spoločenské zábavy a plesy
Somer Trenčín

26.2. o 19.00 KONTAKTY – Spoločenské stretnutie osamelých

 Každý prvý štvrtok v mesiaci 
sa môžu o 15.00 h prihlasovať 
a schádzať dievčatá na „bab-
skom“ Klube D 2005, ktorí pre 
ne pripravujú pracovníčky úse-
ku literatúry pre deti a mládež 
z Verejnej knižnice M. Rešetku. 
Na stretnutiach na Hasičskej 

ul. sa dozvedia ako sa správať 
v spoločnosti, čo robiť, keď ich 
trápi tréma, aký účes si zvoliť. 
Spoznajú aj život v Hollywoode, 
dozvedia sa, čo robia spisova-
telia, keď práve nepíšu a mno-
ho ďalších zaujímavostí, potreb-
ných pre život mladých dám. (r)

 Spisovne je vraj „skrutky“. 
Ale „šróbiky“ je krajšie. Existu-
je totiž šrób a šróbik, ale nee-
xistuje skrutka a skrutôčka.
 Keď sme pred mnohými 
rokmi chodievali v nočných ho-
dinách v Bratislave električkou 
číslo 3 na pivo z internátu Mla-
dá Garda do Poľovníka (oficiál-
ne Topoľčianskej reštaurácie), 
všimol si kolega Jožo z Veľké-
ho Šariša, že celá električka 
je vlastne zošróbovaná. Nikde 
žiaden poriadny zvar. Samé 
šróby. Po piatom pive ho napa-
dla geniálna myšlienka, že pri 
každej nočnej jazde vždy v inej 
električke niečo odšróbujeme 

a postupne si na izbe zložíme 
vlastnú. Dopravný podnik mes-
ta Bratislavy by vôbec neprišiel 
na to, že mu chýba jedna celá 
električka. Myšlienku sme za-
vrhli, vznikli ťažkosti s odšró-
bovaním podvozku a trakčného 
elektromotora. Počas jazdy by 
sa strata elektromotora javila 
nápadná. 
 Śťastie nám prialo počas 
jednej z nočných jázd. Jedna 
trubka určená na držanie v zad-
nej časti kĺbového dopravného 
prostriedku bola značne uvoľ-
nená (dodnes ma fascinuje ná-
pis „Ak stojíte, držte sa!“, ku 
ktorému nejaký zdokonaľovač 

dopísal: „Ak ležíte, nekričte!“). 
Počas prudkého brzdenia pred 
Dvoma levmi sa trubka defini-
tívne odtrhla a ostala Jožovi 
v ruke. Ten nezaváhal ani se-
kundu a vystúpil aj s ňou. Mali 
sme prvú súčiastku! Aj posled-
nú. Trubku potom namontoval 
na internátnej izbe. Keď sa 
mu nechcelo do Poľovníka po-
žiadal nás, aby sme mu kúpili 
fľaškové a on sa so solidarity 
s nami, ktorí sme cestovali, 
držal trubky na izbe.
 Pevne verím, že parlament-
né kreslá sú prišróbované. 
Celý parlament by sa mohol ro-
zobrať a znova zložiť v opuste-

nej časti Aljašky. Vzhľadom na 
veľkosť opustených priestorov 
by sa tým vyriešil problém Slo-
venského národného divadla, 
veď divadlo je v priestoroch 
parlamentu doma odjakživa. 
Nuž a vzhľadom na poslanecké 
platy by sa doriešil aj problém 
financovania SND. Čo sa týka 
tepelných pomerov na Aljaške, 
bolo by asi v novozošróbova-
nom parlamente menej faktic-
kých poznámok.
 Ochranke parlamentu odka-
zujem: Kašlite pri kontrole na 
strelné zbrane a útočné nože! 
Bacha na šróbováky! 

Váš Peter

Babinec aj o Hollywoode
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Šanca pre mladých Trenčanov
 Trenčianska nadácia štartuje nový grantový program Mladí filantropi, nazvaný „Trenčín ži“, ktorý koordinujú komunitné nadácie v spolu-
práci s Asociáciou komunitných nadácií Slovenska a Nadáciou SPP. Podľa koordinátorky projektu Dany Adamusovej z Trenčianskej nadá-
cie, iniciatíva je zameraná na zapojenie mladých ľudí do rozvoja komunít, pričom celá zodpovednosť a právomoci sú v rukách mládeže. 

 V Trenčíne mladým určite 
niečo chýba, či už sú to reci-
tačné večery alebo deathme-
talové koncerty a preto chcú 
mladí filantropi dianie v meste 
ovplyvniť, pokiaľ im to možnos-
ti dovolia. Trenčianska nadá-
cia odštartovala nový projekt 
venovaný mladým filantropom 
(podľa Slovníka cudzích slov 
sú to ľudomili, dobročinní ľu-
dia). Študenti Gymnázia Ľudo-
víta Štúra, Strednej zdravotnej 
školy a tri vysokoškoláčky sa 
zišli na školení v Kubrici a strá-
vili tam príjemne zasnežený a 

bezpochyby poučný víkend pod 
heslom Možnosti. 
 Za heslom možnosti sa 
však neskrýva len 50 000-ová 
čiastka od donátora Trenčian-
skej nadácie, ale i práca a 
nápady ďalších ľudí, potencio-
nálnych grantistov. Čiastočne 
sa odkryla aj úloha, ktorá čaká 
organizátorov, ba niektoré čas-
ti, ako získavanie sponzorov, 
si mohli nacvičiť na kubrických 
babičkách a deduškoch. Na-
cvičovali aj iné veci. Napríklad 
tlačovú konferenciu, ktorá ich 
určite čaká, prezentáciu urči-

tého produktu a prispôsobe-
nie ponuky záujmom cieľovej 
skupiny a v neposlednom rade 
tímovú prácu. Popri diskusiách 
sa našiel čas aj na zábavu. 
 Pri získavaní teoretických 
znalostí mladým filantropom 
pomáhali Danka Adamusová 
a Alenka Karasová z Trenčian-
skej nadácie a školitelia – zá-
stupcovia občianskeho zdru-
ženia Nomos Michal Baláž a 
Matúš Pošvanc.
 Mladí filantropi teda podpo-
ria nápady mladých Trenčanov. 
Dospelí sú iba poradcami, 
program je určený pre mladých 
ľudí vo veku od 16 do 25 rokov. 
Program sa začne prieskumom 
potrieb v komunite, vytvorením 
grantového systému, pokraču-
je schvaľovaním grantov a mo-
nitoringom jednotlivých projek-
tov až po zhodnotenie ročných 
aktivít mladých filantropov.
 Cieľom projektu je najmä 
podpora klubovej činnosti, 
pričom pod pojmom klub rozu-
mejú organizátori skupinu ľudí, 
ktorých spájajú určité vzťahy 

a spoločné záujmy, napríklad 
šport, divadlo, koncert, záuj-
mové krúžky, videoprojekcia, 
tanec a iné. Grant môžu získať 
mladí ľudia alebo neformálne 
skupiny mladých vo veku od 
15 do 30 rokov. Prvé gran-
tové kolo má uzávierku 11. 
apríla a projekty realizované v 
prvom kole grantu musia byť 
ukončené 31. augusta. Výška 
príspevku na jeden projekt je 
maximálne 10 tisíc korún.
 Projekt Mladí filantropi je 
inšpirovaný programom Yo-
uthBank zo západnej Európy 
a jeho úlohou je zapájať mla-
dých ľudí do aktívneho rozvoja 
svojich komunít. Vznikol v roku 
1999 vo Veľkej Británii, kde 
v súčasnosti existuje sieť 18 
YB. Jeho prostredníctvom zís-
kavajú mladí ľudia možnosť 
rozširovať svoje vedomosti, 
rozhodovať o použití peňazí, 
ktoré sú im zverené, pracovať 
popri dospelých a majú šancu 
ovplyvniť či zmeniť svoje oko-
lie.

Maja Deličová, la

Deň otvorených dverí 
 V piatok, 4. marca 2005, v 
čase od 8.30 do 15.30 hod. 
je pre všetkých záujemcov o 
štúdium na Vysokej škole ma-
nažmentu v Trenčíne (VŠM) 
ponúkajúcej programy City Uni-
versity so sídlom v americkom 
Bellevue, pripravený deň otvo-
rených dverí.
 Návštevníci si môžu prezrieť 
študijné oddelenie školy, učeb-
ne, knižnicu a počítačové labo-
ratória. Súčasťou dňa otvore-
ných dverí je aj prezentácia o 
jednotlivých programoch VŠM 
a detailná prehliadka knižnice 
s odborným výkladom. Väčšie 
skupiny sa ale musia prihlásiť 
vopred na študijnom oddelení 
školy (032/6528174-5).
 Akcia je zameraná pre zá-
ujemcov o štúdium z radov 
maturantov, študijných porad-
cov stredných škôl, rodičov, 

absolventov škôl, ktorí si chcú 
doplniť svoje štúdium, ale aj 
pre ostatných, ktorí sa chcú 
dozvedieť o možnostiach a 
podmienkach štúdia. Škola 
záujemcom ponúka Intenzívny 
program výučby anglického ja-
zyka, akreditovaný bakalársky 
program v odbore podnikový 
manažment vyučovaný v anglic-
kom alebo slovenskom jazyku, 
graduálne štúdium MBA na prí-
pravu vrcholových manažérov 
v anglickom jazyku a večerné 
jazykové kurzy.
 Novinkou na VŠM sú semi-
náre pre študentov, organizo-
vané vedením školy. Príkladom 
môže byť seminár, ktory sa 
konal 22. 2. 2005. Viedla ho 
Susan Hackley, M.P.A. Mana-
ging Director na Harvardskej 
univerzite.
 (mv)

PRÁZDNINOVÝ SUPERKLUB

 Každoročne sa počas jar-
ných prázdnin koná v pobočke 
Verejnej knižnice M. Rešetku 
na sídlisku Juh „Prázdninový 
superklub“. Aj tento rok čakal 
na deti zaujímavý program. 
Okrem prírodopisného a roz-
právkového videoklubu si 
mohli vyskúšať svoju zručnosť 

pri maľovaní veľkonočných vají-
čok, kreslení rozprávkových hr-
dinov a svoju fantáziu uplatnili 
i pri tvorení obrázkov z gombí-
kov. Vstup bol voľný pre deti 
všetkých vekových kategórií 
i pre tie, ktoré nie sú čitateľmi 
knižnice. 

(kad), Foto (pet)

Anna Štefániková
Oľga Porubská, rod. 

Tománková
Jozef Miškerník

Jozef Zajac
Anna Baginová

Ivan Lubják
Anna Havranová

 
Ing. Alojz Ondrovič
Ing. Ján Klačanský

Helena Maršalová, rod. 
Němcová

Cirkevné rozlúčky
december 2004 - 

 január 2005

Občianske rozlúčky
december 2004 - 

 január 2005 
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Grantová komisia zverejnila návrhy o poskytnutí dotácií
Na základe čl. 6, ods. 1 VZN 
č. 2/2004 O poskytovaní do-
tácií z rozpočtu Mesta Trenčín 
je menovanie členov Grantovej 
komisie pre kultúru a záujmo-
vú umeleckú činnosť v priamej 
kompetencii primátora. Ten me-
noval komisiu v tomto zložení:

Predseda komisie: 
Marián Kvasnička - poslanec 
MsZ, historik umenia
Podpredsedníčka komisie: 
ALENA MESZÁROŠOVÁ - cho-
reografka
Členovia: 
RUDOLF DOBIÁŠ - spisovateľ
VILIAM DIVÍLEK - divadelný re-
žisér
KATARÍNA HANZELOVÁ - ma-
nažérka a folkloristka
Zuzana LÍMOVÁ - študentka, a 
publicistka alternatívnej kultúry
VERONIKA SOUKUPOVÁ - ria-
diteľka Základnej umeleckej 
školy
Radovan STOKLASA - fotograf 
JOZEF VYDRNÁK - výtvarník
Pri menovaní členov komisie 
boli uplatnené predovšetkým tri 
základné kritériá: 
1. skúsenosti a prehľad v od-
bore
2. nezávislosť na pridelení do-
tácie
3. záujem o spoluprácu pri po-
sudzovaní žiadostí o dotácie.

Komisia navrhla 
poskytnúť dotáciu 
týmto žiadateľom:
Podujatia:
Žiadateľ: Trenčianska nadácia, 
Názov projektu: Trenčianske 
korzo - jarné, jesenné. 
Celkové náklady projektu: 
40 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 30 000 Sk – 75%. 
Odporučená suma: 20 000 Sk

Žiadateľ: Folklórny súbor Druž-
ba o.z ., Názov projektu: Repre-
zentácia mesta Trenčín a SR 
v zahraničí.
Celkové náklady projektu: 
225 000 Sk. Požadovaná výš-
ka príspevku: 75 000 Sk - 33%. 
Odporučená suma: 60 000 Sk

Žiadateľ: Klub priateľov vážnej 
hudby v Trenčíne, Názov projek-

tu: Trenčianska hudobná jar
Celkové náklady projektu: 
215 000 Sk. Požadovaná 
výška príspevku: 150 000 Sk 
–70%. Odporučená suma: 
100 000 Sk

Žiadateľ: Klub priateľov vážnej 
hudby v Trenčíne. Názov pro-
jektu: Trenčianska hudobná 
jeseň
Celkové náklady projektu: 
215 000 Sk. Požadovaná 
výška príspevku: 150 000 Sk 
- 70%. Odporučená suma: 
100 000 Sk

Žiadateľ: Trenčianske osvetové 
stredisko. Názov projektu: Ma-
liar s perníkovým srdcom – au-
torská výstava trenčianskeho 
výtvarníka Josefa Jelínka k ne-
dožitým 70. narodeninám
Celkové náklady projektu: 
45 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 25 000 Sk - 55%. 
Odporučená suma: 15 000 Sk

Žiadateľ: Divadlo Normálka. 
Názov projektu: Divadelné pred-
stavenie „Bol raz jeden človek 
alebo aj viac“
Celkové náklady projektu: 
25 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 20 000 Sk – 80%. 
odporučená suma: 5 000 Sk

Žiadateľ: Divadlo Normálka. 
Názov projektu: Divadelné pred-
stavenie Studňa lásky s.r.o.
Celkové náklady projektu: 
50 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 40 000 Sk – 80%. 
Odporučená suma: 10 000 Sk

Žiadateľ: Mgr. Katarína Vako-
šová – ag. JoVa. Názov projek-
tu: Trenčianske hodiny 2005
Celkové náklady projektu: 
31 500 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 18 000 Sk – 57%.
Odporučená suma: 15 000 Sk

Žiadateľ: Gymnázium Ľ. Štúra.
Názov projektu: Gympelrock 
2005
Celkové náklady projektu: 
37 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 15 000 Sk – 40%. 
Odporučená suma: 15 000 Sk

Žiadateľ: Trenčiansky spevác-
ky zbor. Názov projektu: 25. 
rokov Trenčianskeho spevác-
keho zboru + CD
Celkové náklady projektu: 
108 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 93 000 Sk – 86%. 
Odporučená suma: 60 000 Sk

Žiadateľ: KC Sihoť. Názov pro-
jektu: Priateľstvo bez hraníc 
– 2. ročník
Celkové náklady projektu: 
250 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 50 000 Sk – 20%. 
Odporučená suma: 15 000 Sk

Žiadateľ: KC Sihoť. Názov 
projektu: Ad Fontes Musicae 
– K prameňom hudby
Celkové náklady projektu: 
180 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 80 000 Sk – 44%. 
odporučená suma: 50 000 Sk

Žiadateľ: Centrum pre rodinu, 
Názov projektu: Deň rodiny 
2005 
Celkové náklady projektu: 
86 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 65 000 Sk – 76%. 
Odporučená suma: 30 000 Sk

Žiadateľ: Duchovná správa 
kostola Sv. Rodiny. Názov 
projektu: Festival spevokolov 
a kostolných zborov.
Celkové náklady projektu: 
40 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 30 000 Sk - 75%. 
odporučená suma: 10 000 Sk

Žiadateľ: MO Matice sloven-
skej. Názov projektu: Studňa 
sa tajne s dažďom zhovára 
– 13. ročník literárnej súťaže 
J. Braneckého
Celkové náklady projektu: 
25 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 12 000 Sk - 48 %. 
Odporučená suma: 12 000 Sk

Žiadateľ: TJ Mladosť. Názov 
projektu: Juniáles – MDD
Celkové náklady projektu: 
50 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 30 000 Sk – 60%. 
Odporučená suma: 15 000 Sk

Žiadateľ: TJ Mladosť. Názov 
projektu: Benefičný koncert 

k svetovému dňu invalidov
Celkové náklady projektu: 
20 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 10 000 Sk – 50%. 
Odporučená suma: 10 000 Sk

Žiadateľ: TJ Mladosť. Názov 
projektu: Benefičný koncert 
pre zdravotne postihnuté deti.
Celkové náklady projektu: 
20 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 10 000 Sk – 50%. 
Odporučená suma: 10 000 Sk

Žiadateľ: Medzinárodný výtvar-
ný festival detí – ICHAF. Názov 
projektu: Detský výtvarný a li-
terárny Trenčín
Celkové náklady projektu: 
1 350 000 Sk. Požadovaná 
výška príspevku: 550 000 Sk 
- 41%. Odporučená suma: 
150 000 Sk

Žiadateľ: LampArt. Názov pro-
jektu: Dramaturgický plán 
LampArt 2005.
Celkové náklady projektu: 
690 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 420 000 Sk - 61%. 
odporučená suma: 160 000 Sk

Žiadateľ: LampArt. Názov pro-
jektu: Vydanie CD Komorného 
orchestra mesta Trenčín.
Celkové náklady projektu: 
103 000 Sk. Požadovaná výš-
ka príspevku: 60 000 Sk - 58%. 
Odporučená suma: 25 000 Sk

Žiadateľ: Slovenský skauting, 
32. zbor. Názov projektu: 
Skautská bašta 2005. 
Celkové náklady projektu: 
60 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 43 000 Sk, - 72%. 
odporučená suma: 25 000 Sk

Žiadateľ: Kultúrne centrum 
Dlhé Hony o.z. Názov projektu: 
Z rozprávky do rozprávky.
Celkové náklady projektu: 
60 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 40 000 Sk – 67%. 
Odporučená suma: 15 000 Sk

Žiadateľ: Kultúrne centrum 
Dlhé Hony o.z. Názov projektu: 
19. ročník festivalu „Pri tren-
čianskej bráne“ (9. - 11. 9. 
05)
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Celkové náklady projektu: 
411 000 Sk. Požadovaná 
výška príspevku: 344 000 Sk 
– 84%. Odporučená suma: 
200 000 Sk

Žiadateľ: Trenčianske hradné 
divadlo. Názov projektu: Nové 
premiéry v THD: Kabaret, O čo 
ide, Lás.ka.nie, Veno pre Ve-
ronu
Celkové náklady projektu: 
238 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 124 000 Sk – 52%. 
Odporučená suma: 30 000 Sk

Žiadateľ: Mgr. Jana Propperová 
– PRO - WORX. Názov projektu: 
SOUND ATTACK III
Celkové náklady projektu: 
416 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 100 000 Sk – 24%. 
Odporučená suma: 10 000 Sk

Žiadateľ: Komorný orchester 
mesta Trenčín. Názov projektu: 
15. výročie vzniku KOMT
Celkové náklady projektu: 
120 000 Sk. Požadovaná výš-
ka príspevku: 45 000 Sk - 38%. 
Odporučená suma: 45 000 Sk

Žiadateľ: KC Aktivity. Názov 
projektu: Tvorivé dielne pre 
deti a mládež so špeciálnymi 
potrebami
Celkové náklady projektu: 
122 500 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 66 500 Sk – 54%. 
Odporučená suma: 30 000 Sk

Žiadateľ: Skupina historického 
šermu Wagus. Názov projektu: 
Matúšovo leto 2005 (nočné 
prehliadky, THS)
Celkové náklady projektu: 
700 000 Sk. Požadovaná 
výška príspevku: 300 000 Sk 
– 43%. Odporučená suma: 
150 000 Sk

Žiadateľ: Verejná knižnica M. 
Rešetku v Trenčíne. Názov pro-
jektu: 80 rokov trenčianskej 
knižnice – trenčianski literáti 
– známi, neznámi – 2. stret-
nutie verejnosti s literátmi so 
vzťahom k Trenčínu, vydanie 
personálnej bibliografie M. Re-
šetku
Celkové náklady projektu: 

40 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 28 000 Sk - 70%. 
Odporučená suma: 28 000 Sk

Žiadateľ: Kolomaž, o.z. Názov 
projektu: Nestála divadelná 
scéna
Celkové náklady projektu: 
620 000 Sk. Požadovaná 
výška príspevku: 300 000 Sk 
– 49%. Odporučená suma: 
130 000 Sk

Žiadateľ: Kolomaž, o.z. Názov 
projektu: Sám na javisku
Celkové náklady projektu: 
400 000 Sk. Požadovaná 
výška príspevku: 250 000 Sk 
– 63%. Odporučená suma: 
200 000 Sk

Žiadateľ: Ľubomír Sabo - Del-
tax. Názov projektu: Koncertné 
štvrtky
Celkové náklady projektu: 
1 020 000 Sk. Požadovaná 
výška príspevku: 416 000 Sk 
– 41%. Odporučená suma: 
160 000 Sk

Žiadateľ: Trenčianska jazzová 
spoločnosť. Názov projektu: 
Jazz pod hradom – 12. tren-
čiansky jazzový festival
Celkové náklady projektu: 
1 140 000 Sk. Požadovaná 
výška príspevku: 500 000 Sk 
– 44%. Odporučená suma: 
200 000 Sk
 
Žiadateľ: Cirkevný zbor Evanje-
lickej cirkvi a.v. na Slovensku 
so sídlom v Trenčíne. Názov 
projektu: Vydanie CD - 70. 
výročie vzniku Trenč. evanjel. 
spevokolu ZVON
Celkové náklady projektu: 
48 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 34 100 Sk - 71%. 
Odporučená suma: 15 000 Sk

Žiadateľ: Združenie rodičov 
Základnej školy, Kubranská 
cesta. Názov projektu: Čarovný 
prútik – divadlo sluchovo po-
stihnutej autorky M. Pilarovej 
Celkové náklady projektu: 
10 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 10 000 Sk – 100%. 
Odporučená suma: 7 000 Sk

Žiadateľ: Trenčianske osveto-
vé stredisko. Názov projektu: 
Pádivého Trenčín 2005 – festi-
val veľkých dychových orches-
trov. 
Celkové náklady projektu: 
350 000 Sk. Požadovaná 
výška príspevku: 290 000 Sk 
– 83%. Odporučená suma: 
160 000 Sk

Žiadateľ: Trenčianske osvetové 
stredisko – Združenie neprof. 
výtvarníkov. Názov projektu: 
13. výtvarný salón – výstava 
tvorby výtvarníkov Trenčian-
skeho kraja
Celkové náklady projektu: 
35 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 20 000 Sk - 57%. 
Odporučená suma: 20 000 Sk

Žiadateľ: Folklórny súbor Tren-
čan. Názov projektu: Účasť FS 
Trenčan na medzinárodnom FF 
v Belgicku
Celkové náklady projektu: 
120 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 80 000 Sk – 67%. 
Odporučená suma: 30 000 Sk

Žiadateľ: Združenie rodičov pri 
Piaristickom gymnáziu J. Bra-
neckého. Názov projektu: 6. 
medzinárodné stretnutie škol-
ských speváckych zborov
Celkové náklady projektu: 
188 000 Sk. Požadovaná výš-
ka príspevku: 97.000 Sk - 52%. 
Odporučená suma: 75 000 Sk

Žiadateľ: Kultúrne centrum 
KUBRA. Názov projektu: Osla-
va MDD
Celkové náklady projektu: 
12 500 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 5 000 Sk – 40%. Od-
poručená suma: 5 000 Sk

Žiadateľ: Spolok Mestský dy-
chový orchester Trenčín. Ná-
zov projektu: Účasť na festivale 
v Békéscsabe (Maďarsko)
Celkové náklady projektu: 
70 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 50 000 Sk – 71%. 
Odporučená suma: 40 000 Sk

Žiadateľ: Materské centrum 
SRDIEČKO. 
Názov projektu: „Našim naj-

menším“ – 6 podujatí.
Celkové náklady projektu: 
51 700 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 48 700 Sk – 94%. 
Odporučená suma: 20 000 Sk

Žiadateľ: Združenie kresťan-
ských spoločenstiev mládeže.
Názov projektu: Vlastné diva-
delné predstavenie „Rúcho“
Celkové náklady projektu: 
15 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 11 000 Sk – 73%. 
Odporučená suma: 10 000 Sk

Žiadateľ: Občianske združenie 
občanov Istebníka a Orecho-
vého. Názov projektu: Stavanie 
a váľanie mája.
Celkové náklady projektu: 
30 800 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 21 560 Sk – 70%. 
Odporučená suma: 10 000 Sk

Žiadateľ: IZART – Ivan Zábraž-
ný. Názov projektu: „Živý Bet-
lehem“. 
Celkové náklady projektu: 
143 000 Sk. Požadovaná výš-
ka príspevku: 60 000 Sk – 42% 
Odporučená suma: 40 000 Sk

Žiadateľ: Občianske združenie 
Finestrina. Názov projektu: „O 
dvúch uherských pánoch... – 2 
reprízy + nahr. CD 
Celkové náklady projektu: 
200 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 100 000 Sk – 50%. 
Odporučená suma: 75 000 Sk

Žiadateľ: Občianske združenie 
Finestrina. Názov projektu: „O 
svatém Jozefovi“ – 4 reprízy + 
nahr. CD.
Celkové náklady projektu: 
200 000 Sk. Požadovaná výška 
príspevku: 100.000 Sk – 50%. 
Odporučená suma: 75 000 Sk

SPOLU:            2 692 000 Sk

Odporučené sumy sa podľa 
platného VZN stanú záväz-
nými po ich podpise primá-
torom Mesta Trenčín B. 
Cellerom. V budúcom čísle 
prinesieme odporučené dotá-
cie na činnosť a neodporuče-
né dotácie.

(r)

Grantová komisia zverejnila návrhy o poskytnutí dotácií
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Sviatok krásy v Trenčíne
 Minulý týždeň sa už trinástykrát otvorili brány trenčianskeho 
Výstaviska TMM, aby privítali širokú odbornú a laickú verejnosť na 
medzinárodnom odbornom kozmetickom veľtrhu BEAUTY FORUM 
SLOVAKIA a 10. ročníku výstavy drogériového tovaru a čistiacej 
techniky Expodrogéria Clean 2005. Aj keď výstavu krásy sprevá-
dza väčšinou príchod jari, tohtoročná bola v znamení zimy a sne-
hu. Návštevníkov však neodradilo ani nepriaznivé počasie. Hneď 
po otvorení výstavy zaznamenali organizátori ich rekordnú účasť. 
Najväčší záujem vzbudili najnovšie trendy v účesovej tvorbe, líčení 
a nechtovom dizajne, ktoré prišlo do Trenčína predstaviť 119 vysta-
vovateľov zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska.

 Premiéru mali aj Majstrovstvá 
SR v japonskom tetovaní. Ako 
nám povedali organizátori, japon-
ské tetovanie je nepermanentné 
zdobenie tela. Súťaž pozostávala 
z maľovania povinného obrázku a 
obrázku podľa vlastného návrhu 
na tému Vodný svet. Témou líče-
nia Majstrovstiev SR v make-upe 
pre rok 2005 bola Think Pink. 
Podľa názvu už mnohí vedia, že 
figurovala moderná ružová farba 
v líčení. Súťažné práce hodnotili 
nielen odborníci ale aj laická po-
rota, do ktorej zasadli finalistky 
súťaže Dievča za milión.
 Tohtoročný medzinárodný 

veľtrh zaznamenal v porovna-
ní s minulým ročníkom nárast 
hrubej výstavnej plochy a počet 
vystavovateľov o 32 %. Príťažli-
vosť veľtrhu pre vystavovateľov 
a návštevníkov zaručil aj bohatý 
odborný program a workshopy s 
odborníkmi z oblasti dermatoló-
gie, kožného lekárstva, plastickej 
chirurgie a vlasovej kozmetiky. 
Každý rok sa organizátori snažia 
prilákať do sveta kozmetiky nie-
čím novým a moderným nielen 
nežnejšie pohlavie, ale aj pánov. 
Ako bolo vidieť na sviatku krásy v 
Trenčíne, aj muži už dbajú o svoj 
zovňajšok. Z. Bejdová

 Správne riešenie osemsmerovky z čísla 3 znie: „...práškujete.“ Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali Pavla Moudrého. Cenu – prí-
vesok na kľúče s trenčianskym erbom a publikáciu o meste si môže vyzdvihnúť v redakcii na Farskej ulici č. 1. Blahoželáme! Ostatným 
prajeme veľa šťastia pri lúštení krížovky. Správne odpovede nám posielajte do 4. 3. 2005. (r)

 Krížovka
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príslovie

osobné 
zámeno
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trávovej 
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opravov-
ne (skr.)
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NAVA, 
SIAM

obec v 
okrese 
Nové 

Mesto n/V

hoblica túz 51 rím. 
číslicami určite koráb 

púšte

zobaním 
ohrýzol

1
maďarské 

ženské 
meno 

(Csáková)

Autor: 
Jozef 

Páleník

sníva krúti, 
točí

Sloven-
ský spi-
sovateľ 
(Gejza) 

čaj po 
česky 

(hovor.) 5  

podmien-
ková 

spojka
   

indiánsky 
symbol

2 3 4
sídlo v 

Indonézii

náš 
hokejový 
brankár

západo-
české 
mesto

medonos-
ný hmyz

oslavuj

astrovitá 
rastlina

juhoamer.
nejed. had

dlh (pren. 
hovor.)

oplodniť 
peľom

stav 
niečoho

žen. meno 
(24.5.)

klopkaj, 
klop

oblok

býv. názov 
Thajska

citoslovce 
kvočky

predpoveď 
výsledku

drevená 
zátka

post 
scriptum

mám v 
pamäti

znoj

nemotaná

sídlo v 
Mexiku

patriaci 
Relovi

opasok

tu máš

baliť, po 
česky

televízia 
(skr.)

Takto vyzerá detail chrbta, 
zdobeného japonským teto-
vaním. Foto (lm)

O japonské tetovanie bol veľký záujem. Foto (lm)
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Zomrel hokejový tréner Jaroslav Kohút
 Vo veku nedožitých 64 
rokov v sobotu 12. februára 
zomrel v Trenčíne bývalý hoke-
jista a tréner Jaroslav Kohút. 
V roku 1965 prišiel do Tren-
čína a hral hokej za Jednotu 
Trenčín, kde sa po skončení 
aktívnej činnosti začala aj jeho 
trénerská kariéra. Trénoval 
mládežnícke kolektívy i senio-

rov v Trenčíne a v Dubnici n/V. 
Počas posledných troch rokov 
venoval svoj čas práci v há-
dzanárskom klube HK Štart 
Trenčín.
 Syn Jozef získal s Duklou 
Trenčín majstrovský titul v se-
zóne 1993/94 a v súčasnosti 
hrá za anglický klub Guildford 
Flames. (la)

Už v lete na Gáboríkov ľad
 Z iniciatívy hráča NHL Mariána Gáboríka vyrastá v Trenčíne 
druhá krytá ľadová plocha, ktorá by mala slúžiť najmä mládeži. 
Známy hokejista celý projekt aj financuje.

 Ako pokračujú práce na 
dokončovaní štadióna sme sa 
spýtali Jozefa Jankoviča z firmy 
Monolit, ktorá realizuje staveb-
nú časť: „Stavať sme začali 
v júli 2004 a štadión by mal 

slúžiť svojmu účelu už koncom 
1. polroka 2005. V súčasnosti 
montujeme vzduchotechniku, 
mantinely a dokončujeme prá-
ce na obslužných priestoroch.“ 
Na štadióne bude návštevní-

kom k dispozícii reštaurácia 
s výhľadom na ľadovú plochu, 
fitness centrum a ubytovanie 
v izbách na hotelovej úrovni.
 Nič však nie je ideálne a po-
čas výstavby štadióna najmä 
starší občania rozhorčene re-
agovali na výrub stromov pred 
stavbou. Výrub nijako nesúvisí 
so štadiónom. Nariadil ho z 
bezpečnostných dôvodov Slo-
venský plynárenský priemysel 

(SPP). Skutočným dôvodom 
odstraňovania starých stro-
mov je tlakové vedenie plynu 
v podzemí, ktoré je ohrozované 
koreňovou sústavou stromov. 
Na mieste spílených stromov 
budú vysadené nízkokoreniace 
ozdobné kríky. K celej proble-
matike sa ešte vrátime v budú-
com čísle.
 (ph), foto (a)

Skautský šampionát
 Dlhé mrazivé večery priviedli 
starších skautov z 32. zboru v 
Trenčíne na myšlienku vrátiť sa 
do detských čias a zahrať sa 
ako v detstve s autodráhami. 
Túto myšlienku podporilo Kul-
túrne centrum Aktivity, o. z. a 
tak v dňoch 17. – 18. 2. 2005 
vyrástla v spoločenskej sále 
Kultúrneho strediska na Juhu 
spletitá autodráha s množ-
stvom zákrut. 
 A keďže fantázia nadšencov 
pracovala naplno, tak sa usku-

točnil aj Skautský šampionát. 
Po ňom už museli odovzdať 
ovládanie rýchlych áut do rúk  
mladších skautov z 32. zboru 
a ostatným návštevníkom KS 
Juh, ktorý tiež neodolali chvíľ-
ke detskej zábavy. A keďže sa 
všetci dobre zabavili, zrodila 
sa myšlienka potešiť aj ostat-
ných občanov mesta Trenčín, 
ktorí ešte celkom nevyrástli z 
detských hier a  už teraz skauti 
pre nich plánujú celomestský 
šampionát. (kom)

 V minulých dňoch sa deti z HK-65 Trenčín-Opatová vráti-
li z VIII. ročníka medzinárodného turnaja v pozemnom hokeji 
v poľskej Toruni. Na memoriáli Adama Filemonoviča si vo svojej 
kategórii nepočínali zle, spomedzi 20 zúčastnených družstiev 
skončili na 6. mieste. Okrem športových výkonov reprezentovali 
Trenčín aj prostredníctvom propagačných materiálov o meste, 
ktoré pomohli zviditeľniť Trenčín za hranicami našej vlasti.
 Foto a text (hk)


