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VEĽKONOČNÝ VINŠ

K radu ďalších vinšovníkov

aj my podľa dobrých zvykov,

pripojiť chceme – keď nie inšie

aspoň naše skromné vinše:

Pekné sviatky, dobrú zhodu, 

ženám čerstvú sviežu vodu,

mužom tiež nech sladko je, 

nech si prídu na svoje...

Redakcia Info

 Najprv si odpovedzme na otázku, prečo Mesto Trenčín vyhlásilo verejnú neanonymnú súťaž 
na nové logo? Mesto Trenčín chce byť otvoreným mestom, chce priamo komunikovať so 
svojimi obyvateľmi, návštevníkmi mesta i investormi. Imidžom mesta sa musia stať aj iné 
výrazové prostriedky, ako je erb. 

 Erb mesta sa doteraz použí-
val na všetko, čo bolo spojené 
s mestom Trenčín. Odteraz sa 
bude používať len pri slávnost-
ných príležitostiach. Novým 
logom sa bude Trenčín prezen-
tovať v bežnom styku, napr. 

v tlačových výstupoch alebo 
na propagačných materiáloch, 
s cieľom zabezpečiť jednotný 
vizuálny štýl tlačených výstupov 
mesta Trenčín.
 Nové logo vybrala 8-členná 
odborná porota z 250 návrhov 

od 167 autorov. Do užšieho 
finále postúpilo 12 súťažných 
návrhov. Víťazom súťaže sa 
stal Emil Drličiak (na snímke) 
zo Žiliny.
 Foto a text (jč)
 Viac čítajte na 5. strane

 „Spoločným koncertom v Piaristickom kostole vyvrcholilo v stredu 9. marca päťdňové VI. me-
dzinárodné stretnutie školských speváckych zborov Trenčín – Krakov – Ľubľana,“ informoval Info 
dirigent Školského speváckeho zboru Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne Mar-
tin HOLÚBEK. 
 Okrem domáceho telesa sa 
na stretnutí zúčastnili Spevácky 
zbor Piaristického všeobecného 
lýcea Stanislava Konarského v 
Krakove s dirigentom Ryszar-
dom Żróbekom a Dievčenský 
spevácky zbor Diecézneho 
klasického gymnázia v Ľubľa-

ne s dirigentkou Helen Fojkar 
Źupančić. Na koncerte odzneli 
aj tri spoločné skladby zaspie-
vané všetkými zbormi spolu. 
Ave verum Volfganga Amadea 
Mozarta, Panis angelicus Cé-
sara Francka a najviac upútala 
svojou majestátnosťou hymna 

Európskej únie Óda na radosť 
Ludwiga van Beethovena pred-
nesená v štyroch jazykoch. 
Spoločne so zbormi účinkoval 
aj Komorný orchester Základ-
nej umeleckej školy v Trenčíne 
za dirigovania Aleny Piatkovej.
 (la)
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Zahraniční investori prejavujú záujem o podnikanie v Trenčíne
 Primátor Trenčína Brani-
slav Celler prijal za rok svoj-
ho pôsobenia vo funkcii 26 
predstaviteľov zahraničných 
investorov z Európy, Japonska 
a USA. Podľa slov štatutára 
mesta, hlavný impulz ich prí-
chodu na Slovensko spočíva 
v podmienkach, ktoré naša 
krajina vytvorila na podnikanie 
v daňovej oblasti a v oblasti 
zamestnanosti. „Samotný 
Trenčín ich láka z hľadiska 

polohy, vybudovanej doprav-
nej infraštruktúry a možností 
univerzitného vzdelávania 
mladých ľudí. Investorom po-
núkame najmä 115 ha prie-
myselný park,“ dodal B. Celler 
počas tohtotýždňovej návštevy 
v trenčianskej firme americkej 
spoločnosti Johnson Controls, 
ktorá už rozbieha činnosť.
 Trenčiansky primátor roko-
val v uplynulých pracovných 
dňoch s ďalšími nádejnými 

investormi. Záujem o vstup 
do Trenčína prejavil nemecký 
investor pôsobiaci v oblasti 
energetiky. Prevádzku v prie-
myselnom parku chce budovať 
aj francúzsky investor. V záve-
re minulého týždňa absolvovali 
v Trenčíne návštevu viacerí ne-
meckí podnikatelia. S primáto-
rom rokovali zástupcovia far-
maceutickej firmy a zástupca 
primátora Anton Boc rokoval s 
predstaviteľmi nemeckej spo-

ločnosti pôsobiacej v oblasti 
priemyselného dizajnu. 
 Za nádejné B. Celler ozna-
čil aj rokovanie so zástupcom 
investora, ktorý má v pláne 
vybudovať na Slovensku veľký 
technologický park so zamera-
ním na výskum a informačné 
technológie. Trenčín postúpil 
do užšieho kola jeho výberu, 
v rámci hľadania najvhodnej-
šieho miesta na území Sloven-
ska. (th)

Svetový deň vody
 Na 22. marca pripadol Svetový deň vody. Cieľom „sviatku“ 
bolo upozorniť na skutočnosť, že bez vody by život nebol schop-
ný vývoja a že voda má na planéte nezastupiteľnú funkciu. Žiaľ, 
ľudstvo sa v dobe prudkého rozmachu priemyslu správalo a ešte 
aj správa trochu macošsky.
 Pri príležitosti tohto dňa 
usporiadali Trenčianska vo-
dohospodárska spoločnosť 
a Trenčianske vodárne a kana-
lizácie pre záujemcov z radov 
občanov v sobotu 19. marca 
deň otvorených dverí v novej 
pravobrežnej čistiarni odpado-
vých vôd. Čistiareň čistí odpa-
dové vody z celej pravobrežnej 
časti Trenčína, zo Zlatoviec, 
Záblatia a Kostolnej. Perspek-
tívne by mala byť na ňu napo-
jená aj obec Drietoma. Ďalšie 
údaje nám poskytol Jozef Let-
ko, technológ čistiarne:
 „Čistiareň je dimenzovaná 
na odpad, ktorý vyprodukuje 

30 000 ľudí, má teda dosta-
točnú rezervu do budúcnosti. 
Normálne spracováva asi 90 
litrov znečistenej vody za se-
kundu, ale je schopná zvládnuť 
aj 170 l/s. V prípade náporu 
dažďových vôd až 260 sekun-
dových litrov. Čistiareň pred-
stavuje veľmi modernú stavbu 
aj po technologickej stránke. 
Je plne automatizovaná a na 
jej prevádzku dozerá jediný 
človek.“
 Celkové náklady na výstav-
bu ČOV predstavovali takmer 
330 miliónov korún, z ktorých 
polovicu financovala Európska 
únia. (ph)

J. Letko (v strede v okuliaroch) zoznamuje hostí s dovtedy pre 
nich neznámymi technológiami. Foto: (ph)

Zmena názvu Osvienčimskej ulice 
je pre Trenčín neprijateľná

 Minulý týždeň navštívil 
mesto Trenčín a primátora 
mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec Poľskej republiky 
na Slovensku Zenon Kosiniak-
Kamysz (na snímke vľavo). V 
rozhovore s Branislavom Celle-
rom sa zaujímal sa o históriu 
i súčasnosť tohto krajského 
mesta. Zaujali ho najmä slová 
štatutára o prostredí, ktoré 
mesto vytvára pre podnikate-
ľov, ale najmä domácich i za-
hraničných investorov v pripra-
vovanom priemyselnom parku 
Zámostie. 
 Z. Kosiniak-Kamysz otvoril 
v diskusii aj tému možného 
premenovania Osvienčimskej 
ulice v Trenčíne. Primátor hos-

ťa ubezpečil, že mesto a jeho 
volení predstavitelia v tomto 
smere neiniciujú a nepodpo-
rujú žiadne zmeny a neplánuje 
ich ani v budúcnosti. „Pre mňa 
ako primátora je neprijateľná 
akákoľvek diskusia na tému 
zmeny názvu Osvienčimskej 
ulice. Nový názov ulice by 
znamenal poškvrnenie pa-
miatky obetí holokaustu,“ 
povedal trenčiansky primátor. 
Poľský veľvyslanec v odpovedi 
poďakoval svojmu hostiteľovi a 
zdôraznil, že rovnako ako je pre 
Slovákov významným medzní-
kom dejín Slovenské národné 
povstanie, tak si poľský národ 
uctieva obete koncentračného 
tábora v Osvienčime. (r)



24. 3. 2005

 Informačné miesto Rady 
Európy (IMRE) v Trenčíne 
pripravilo v utorok 15. mar-
ca bezplatné konzultácie 
s právnikom k problematike 
ľudských práv. Ako nás infor-
movala vedúca IMRE Martina 
Pazderová, konzultácie sú 
zamerané aj na problematiku 
základných slobôd. Riešia uve-
denú problematiku v zmysle 
Dohovoru o ochrane ľudských 

práv a slobôd najmä z pohľadu 
mechanizmu domáhania sa 
ich ochrany vo vnútroštátnych 
konaniach.
 Občania dostanú informáciu 
aj o možnosti podania sťažnos-
ti na Európsky súd v Štrasbur-
gu. O deň skôr sa uskutočnili 
dve prednášky pre študentov 
trenčianskej Obchodnej akadé-
mie Dr. Milana Hodžu o proble-
matike ľudských práv. (la)

FÓRUM  INfO / 3 

Z pracovného diára 
primátora

PONDELOK 7. 3.: Primátor 
prijal zástupcov dôchodcov 
z najstaršieho trenčianskeho 
sídliska Sihoť. Diskutovali 
spolu o možnostiach zriade-
nia Klubu dôchodcov v tejto 
lokalite.
 S ďalším postupom prác 
na prípravách rekonštrukcie 
objektu Južanka informoval 
investor B. Cellera a pred-
nostku MsÚ I. Orgoníkovú.
UTOROK 8. 3.: Štatutár 
mesta zagratuloval a potešil 
kvetmi zamestnankyne MsÚ 
pri príležitosti MDŽ.
 Primátor prijal na pôde 
mesta mimoriadneho a spl-
nomocneného veľvyslanca 
Poľskej republiky na Sloven-
sku Z. Kosiniak-Kamysza. 
Poľský diplomat sa zaujímal 
aj o názor vedenia mesta 
na prípadné premenovanie 
Osvienčimskej ulice. 
 S generálnym riaditeľom 
Trenčianskej vodohospodár-
skej spoločnosti P. Koneč-
ným rokoval B. Celler o spolu-
práci mesta a firmy pri rozvoji 
infraštruktúry v Trenčíne. 
 Spolu s viceprimátorom A. 
Bocom prijal štatutár mesta 
pozvánku na stretnutie s pre-
miérom M. Dzurindom, ktoré 
sa konalo v KaMC OS SR.
STREDA 9. 3.: Vzájomnú 
diskusiu o ďalšom postupe 
pri riešení komunálneho 
odpadu, vyvážaného zo stra-
vovacích a pohostinských 
podnikateľských subjektov 
s predstaviteľmi Považskej 
odpadovej spoločnosti ab-
solvovali okrem primátora aj 
I. Orgoníková a vedúci útvaru 
životného prostredia a dopra-
vy L. Petrtýl.
 V sobášnej sieni MsÚ 
prijal B. Celler najlepších 
športovcov Trenčína v roku 
2004.
 Účastníci VI. medzinárod-
ného stretnutia školských 
speváckych zborov z Trenčí-
na, Krakova a Ľubľany, ktoré 
sa konalo v našom meste, 
navštívili aj trenčianskeho 
primátora.
 Štatutár mesta rokoval 

sa stretol s V. Chlebanom 
z Občianskeho združenia 
Refugium. Diskutovali spolu 
o ďalšom postupe prác pri 
výstavbe hospicu v Trenčí-
ne.
 Dni vidieka je zatiaľ pra-
covný názov akcie, ktorú na 
máj pripravuje v Trenčíne 
Vidiecky parlament Sloven-
ska. B. Cellera o prípravách 
a programe informoval pred-
seda vidieckeho parlamentu 
D. Mitický.
UTOROK 15. 3.: Na pôde 
Slovenského pozemkového 
fondu rokoval primátor o ďal-
šom postupe prác pri vyspo-
riadaní pozemkov pre tren-
čiansky priemyselný park. 
 B. Celler bol členom dele-
gácie Únie miest Slovenska, 
ktorú prijal minister financií 
I. Mikloš. O ďalšom postu-
pe fiškálnej decentralizácie 
a skúsenostiach z doteraj-
šieho priebehu tohto proce-
su diskutovali s ministrom aj 
primátori Trnavy Š. Bošňák 
a Nitry F. Vitek. 
STREDA 16. 3.: Spolu s ve-
dúcim ekonomického útvaru 
MsÚ Ľ. Štefánikom rokoval 
B. Celler v Bratislave s pred-
staviteľmi Slovenskej ratin-
govej agentúry.
 Na pozvanie A. Ďurkov-
ského, primátora Batislavy, 
navštívili magistrát hlavného 
mesta SR B. Celler spolu so 
svojím piešťanským kolegom 
R. Cicuttom a vedúcou útva-
ru marketingu a cestovného 
ruchu MsÚ v Trenčíne R. 
Kaščákovou. Bolo to prvé ofi-
ciálne stretnutie najvyšších 
predstaviteľov týchto troch 
miest, na ktorom deklarovali 
záujem o spoločnú prácu na 
rozvoji cestovného ruchu na 
trase Bratislava – Piešťany 
– Trenčín. 
ŠTVRTOK 17. 3.: Štatutár 
mesta viedol riadne zasad-
nutie mestskej rady.
PIATOK 18. 3.: Primátor od-
cestoval do Velkých Karlovíc 
(ČR), kde sa zúčastnil na 
Valnom zhromaždení Eurore-
giónu Bílé-Biele Karpaty. (r)

7. - 20. 3. 2005

 „Mesto Trenčín, ako správ-
ca poplatku za komunálny 
odpad zaslalo v marci a apríli 
2004 platobné výmery na po-
platok za komunálny odpad na 
rok 2004. Termín splatnosti 
tohto poplatku v platobných 
výmeroch určilo do dvoch splá-
tok:
• prvá splátka s úhradou do 
14 dní odo dňa doručenia;
• druhá splátka s úhradou do 
31.7.2004.
 Mesto Trenčín, ako správca 
poplatku, uhrádza likvidáciu 
komunálneho odpadu Považ-
skej odpadovej spoločnosti 
a.s. Trenčín. Mesto Trenčín za 
rok 2004 zaplatilo za likvidáciu 
komunálneho odpadu 67 mil. 
339 tisíc Sk, ale za komunálny 
odpad vybralo poplatky len vo 
výške 50 mil. Sk. Rozdiel vo 
výške 17 338 mil. Sk mohlo 
mesto Trenčín pri normálnej 
platobnej disciplíne použiť na 
financovanie školstva, kultúry, 

sociálnych vecí, opravy a údrž-
bu cestnej siete a pod.
 Neplatiči komunálneho odpadu 
boli na túto skutočnosť upozorne-
ní v Info Trenčín č. 24 zo dňa 2. 
12. 2004 s tým, že sa im nezapla-
tený poplatok v súlade s právnymi 
predpismi zvýši o 50 %. V prípade 
jeho nezaplatenia bude ho správ-
ca poplatku od daňovníka vymáhať 
v daňovom exekučnom konaní. 
 Vzhľadom na to, že niektoré 
fyzické a právnické osoby tento 
poplatok aj napriek upozorne-
niu neuhradili, neplatičom budú 
v marci a apríli 2005 expedované 
zvýšené platobné výmery, v kto-
rých bude premietnuté aj 50 % 
zvýšenie z dlžnej sumy nezaplate-
ného poplatku.
 Celý výnos z takto zvýšeného 
poplatku bude použitý len na kom-
penzáciu nákladov, ktoré mestu 
vznikli, alebo boli spojené s vy-
máhaním tohto poplatku resp. na 
úhradu komunálneho odpadu.“
 (r)

Jedna otázka pre... 
Ing. Ľubomíra Štefánika

vedúceho ekonomického útvaru MsÚ 
 „Ako platili fyzické a právnické osoby v roku 2004 za ko-
munálny odpad a aké prijalo mesto Trenčín opatrenia pre tých, 
ktorí tento poplatok nezaplatili?“ (js)

s mimoriadnou a splnomocne-
nou veľvyslankyňou Slovinska 
na Slovensku M. M. Lovrenčič 
Svetekovou. 
ŠTVRTOK 10. 3.: Na tlačovej 
konferencii v sobášnej sieni 
MsÚ spolu s autorom E. Dr-
ličiakom predstavil B. Celler 
nové logo Trenčína.
 Primátor sa zúčastnil v Bra-
tislave na rokovaní Prezídia 
Únie miest Slovenska.

PIATOK 11. 3.: Za účasti B. 
Cellera sa v Bratislave konal 
Snem Únie miest Slovenska. 
Trenčiansky primátor bol opäť 
zvolený do jeho prezídia.
 Trenčianska komora SOPK 
pozvala do Trenčína na stret-
nutie s miestnymi podnikateľ-
mi ministra hospodárstva P. 
Ruska. Na podujatí nechýbal 
ani B. Celler
PONDELOK 14. 3.: Primátor 

IMRE v Trenčíne
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 Na februárovom zasadnutí 
VMČ sa zúčastnili piati ob-
čania s požiadavkou zmeniť 
systém statickej dopravy na 
Šafárikovej ulici, čím sa zvýši 
počet parkovacích miest. Po-
slanec Branislav Zubričaňák 
dohodol stretnutie občanov 
s projektantom, na ktorom sa 
dohodli na vypracovaní štúdie 

parkovania na Liptovskej a Ša-
fárikovej ulici. Po preskúmaní 
štúdie a po vyjadrení občanov 
z tejto časti mesta formou 
ich podpisov pod tento zámer 
VMČ vyjadril súhlas s vypraco-
vaním projektu .
 Predseda VMČ Ing. Ján 
Bezák skonštatoval, že chova-
telia psov nedodržiavajú zása-

dy hygieny a naďalej znečisťujú 
verejné priestranstvá výkalmi 
psov, hoci sú na sídlisku roz-
miestnené nádoby na psie 
exkrementy. Mesto vydalo VZN 
upravujúce chov zvierat na 
území mesta. Jeho nedodržia-
vanie musí kontrolovať a sank-
cionovať mestská polícia.
 VMČ sa zaoberal aj petíciou 

majiteľov garáží za povolenie 
nadstavby garáží na Ul. K. 
Šmidkeho 1. Poslanec MUDr. 
Ľubomír Sámel odporučil ma-
jetkovoprávne vysporiadanie 
budúceho staveniska. Posla-
nec B. Zubričaňák navrhol 
stretnutie za účasti zástupcu 
útvaru životného prostredia 
a dopravy, zástupcu útvaru 
majetku mesta a zástupcu 
útvaru právneho a matriky, na 
ktorom sa prerokujú návrhy 
majiteľov garáží a návrhy zá-
stupcov mesta.

(la)
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Južanov trápi nedostatok parkovísk a čistoty sídliska
Na poslednom zasadnutí Výboru mestskej časti Juh 7. marca podal informáciu o realizácii pro-
jektu Chrámového areálu Juh II. Ing. arch. Ján KVASNICA. Pôvodný projekt zostal rozpracovaný, 
ale niečo sa na ňom doprojektovalo ďalej. „Vybudovali sa parkoviská s prístupom z Ulice gen. 
Svobodu a pokračovaním má byť architektonické uzavretie areálu. Zatiaľ nevyužitá plocha môže 
v budúcnosti slúžiť ako detské ihrisko s prírodnými prvkami. Doplnená bude aj zeleň v areáli a 
dorieši sa odvodnenie celého územia.“

 Takáto dvojkombinácia nás 
napadla pri vzhliadnutí reality 
po dlhotrvajúcej tohoročnej 
zime. Sneh sa príchodom prvé-
ho jarného dňa v našom meste 
takmer úplne stratil a na ces-
tách alebo asfaltových chodní-
koch sa objavili neutešené po-
hľady na komunikácie plné dier 
a popraskaných asfaltových 
povrchov. 
 Žalostný pohľad je napríklad 
na Soblahovskej ulici na poroz-
bíjané sklenné výplne krytých 
zastávok MHD, kde miestni 

siláci dokazovali svoju tzv. od-
vahu. Vandali takto upozorňujú, 
že nechýbajú ani v našom kraj-
skom meste.
 Možno čakáte na poznám-
ku a kde sú mestskí policajti? 
My sa skôr pýtame a kde sú 
občania nášho mesta, ktorí sa 
niekedy len ľahostajne prizera-
jú? Možno i zo strachu sa boja 
oznámiť kroky vandalov mest-
skej polícii, hoci boli iba neďa-
leko od miesta, kde nespratníci 
vyčíňali?! Zamyslime sa nad 
tým... Foto a text: F. Rybníček

Príroda a vandali

Po horúcej pôde v Dubnici čakala futbalistov AS horúca sauna

 Futbalisti AS Trenčín v uto-
rok 15. marca získali cenný 
bod na horúcej dubnickej pôde. 
Vtedy ešte netušili, že doma ich 
čaká rovnako „horúca“ sauna. 
„Po príchode z Dubnice horelo 
v priestoroch regeneračnej lin-
ky a tá žiaľ kompletne zhore-
la,“ povedal generálny manažér 
AS Trenčín Róbert Rybníček. 
„Našťastie oheň nepoškodil 

šatňu a sklady mužstva. Sú 
iba zadymené steny a všade je 
kopu prachu. Treba to najskôr 
poupratovať a všetko sa vyrie-
ši ich premaľovaním. Škody na 
majetku momentálne nevieme 
odhadnúť.“
 Presnú príčinu požiaru zatiaľ 
vyšetrovateľ OR PZ SR v Trenčí-
ne nezistil.

Text a foto. (la)

Rýchly rast denných teplôt zlikvidoval v posledných dňoch 
bohatú snehovú prikrývku a odhalil aj našu zimnú poriadkumi-
lovnosť.
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 „Ležatá osmička je symbo-
lom pre nekonečno, ktorá v no-
vom logu vyjadruje budúcnosť 
mesta. Na oboch koncoch je 
otvoreným tvarom, čo symbo-
lizuje tiež otvorenosť mesta 
voči okoliu (obyvateľom, príro-
de, zahraničiu, novým myšlien-
kam,..). Tým vystihuje Trenčín 
ako moderné, dynamické 
mesto, ktoré sa neuzatvára 
pred svetom.
 Farebnosť loga vychádza 
zo zadania - červená, modrá 
i žltá farba. Tie sa vyskytujú 
v symboloch mesta (zástava, 
erb) a zelená farba je prirodze-
ným prienikom žltej a modrej. 
V centre loga zelená farba 
symbolizuje zelený park v srd-
ci mesta (Brezina), ale i kri-
žovatku ciest (žltá) a Váhu 
(modrá). Farebnosť zároveň 
rozvíja fantáziu, predstavuje 
tvorivosť.
 Logo možno tiež vnímať kar-
tografickým pohľadom. Logo 

je vlastne zmenšenou mapou 
mesta. Pri pohľade z lietadla 
vidíme rovnako hrad, pod ním 
križovatku ciest a rieky Váh a 
zelený lesopark. Pri pohľade 
z diaľnice zase takto vníma-

me oblúky priľahlých kopcov 
a hradného brala, pod ktorými 
tečie rieka.
 Dynamické prvky (kompozí-
ciu tvoria 4 samostatné oblúky 
a 2 štvorce) umožňujú docieliť 

variabilitu pri ich použití, pri 
zachovaní jednotného “rukopi-
su” mesta vo všetkých svojich 
materiáloch (propagačné pred-
mety, tlačoviny a pod.).“
 Logo prvýkrát prezentovalo 
naše mesto minulý týždeň na 
veľtrhu cestovného ruchu v Bu-
dapešti. Tento týždeň ho diváci 
uvidia aj na ľadovej ploche zim-
ného štadióna na Sihoti počas 
víkendových semifinálových 
zápasov play-off so Slovanom 
Bratislava. Okrem toho bude 
zdobiť aj dresy našich hokejis-
tov.
 Logo sa stane tiež základom 
pre grafiku pri tvorbe nových 
oficiálnych stránok mesta 
Trenčín, ktoré sa práve pripra-
vujú. Ďalšie použitie loga bude 
vychádzať z dizajn-manuálu, 
ktorý vznikne po dohode s au-
torom loga. Časový horizont 
ďalšieho použitia je niekoľko 
mesiacov.
 (KO MAR)
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Nové logo očami E. Drličiaka

Ak zapracuje vaša fantázia, logo mesta ľahko prenesiete na túto mapu.
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 Na obrovskej výstavnej plo-
che 150 000 m2 rozprestrelo 
prezentačné stánky 10 000 vy-
stavovateľov, z ktorých mnohé 
vyzerali, ako keby ste navštívili 
danú destináciu, či mesto.

Egypt prišiel so sfingou, Berlín 
s Brandenburgskou bránou, 
Botswana s veľkoplošnými fot-
kami zvierat, Papua Nová Gui-
nea s ľudožrútom, Británia so 
známym hercom Hughom Gran-

tom... Keby chceli návštevníci 
prejsť a popozerať si všetky 
stánky, strávili by na veľtrhu 
minimálne 3 dni.
 Trenčín sa prezentoval na 
tomto veľtrhu prvýkrát. Snažil 
sa zaujať nielen svojimi pro-
pagačnými materiálmi, ale aj 
trenčianskou medovinou, me-
dovníkmi a vínom. Pochutná-
vala si na nich najmä staršia 
generácia Nemcov a Poliakov, 
ktorí Trenčín poznali a dokon-
ca ho aj na svojich cestách 
po Slovensku navštívili, alebo 
ho v budúcnosti plánujú nav-
štíviť. Nemeckí záujemcovia 
o naše mesto viackrát položili 
základnú otázku: „Ak prídeme 

do Trenčína, bude nám tam 
niekto rozumieť?“
 Slovensko a najmä Trenčín 
sú krásne, ale naša prezentá-
cia, podľa ktorej by nás svet 
mal vnímať, je v plienkach. 
Máme pred sebou dlhú cestu 
a veľmi veľa práce, aby sme 
našli dostatok inšpirácie a chuť 
niečo urobiť a zviditeľniť sa. 
Chýbajú nám produkty, ktoré 
prilákajú turistov, a hlavne ser-
vis a služby. Trenčiansky hrad 
je nádhernou a veľkou devízou, 
ale kým u nás nevzniknú ďalšie 
zaujímavé turistické produkty 
a nezlepšia sa služby, bude 
stále naša propagácia v zahra-
ničí skromnejšia... (rl)

SAMOSPRÁVA6 / INfO 

Lokalita: Opatová – Potočná ul., Ul. 10. apríla, Ul. Horeblatie, Mlynská ul., Ul. Niva, Mníšna ul., 
Ul. Pod driením.
Inštitúcie a miesta spoločenského významu: kultúrne stredisko, ARAVER a.s., Poľnohospodárske 
družstvo Trenčín-Opatová.
Problémové miesta: nespočetné množstvo výtlkov na miestnych komunikáciách, chýbajúce chod-
níky, nesprávne parkovanie na verejnom priestranstve.
Inšpektor: Jozef Tatík 

RAJÓN č. 13RAJÓN č. 13

Lokalita: Zlatovce – Hanzlíkovská ul., Ul. Na vinohradoch, Ul. Na záhrade, Hlavná ul., Ul. Na dolinách, 
Poľovnícka ul., Jarná ul., Severná ul., Malozáblatská ul., Záblatie – Záblatská ul., Ul. Rybáre, Ul. Pri 
parku, Ul. Ku kyselke, Ul. Dolné pažite, Ul. Sigôtky
Inštitúcie a miesta spoločenského významu: Detské mestečko, základná škola, Poľnohospodárske 
družstvo Zámostie, BOSKO-Poľnonákup, Fakulta mechatroniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka.
Problémové miesta: nedodržiavanie predpísanej rýchlosti, čierne skládky.
Inšpektor: Miroslav Galbavý

RAJÓN č. 1RAJÓN č. 1

Predstavujeme inšpektorov Mestskej polície v Trenčíne

 „Vo svojom rajóne sa zame-
riavam hlavne na dodržiavanie 
všeobecne záväzných nariade-
ní mesta Trenčín. Mnohokrát 
riešim medziľudské vzťahy. 

Najviac ma rozčuľuje bezohľad-
nosť občanov pri vytváraní 
čiernych skládok. Pri komuni-
kácii s občanmi vítam každý 
dobrý podnet na zlepšenie 

života v tejto oblasti. Výboru 
mestskej časti držím palce pri 
ich snahe skrášľovať túto časť 
mesta Trenčín.“

„V porovnaní s inými rajónmi 
mesta Trenčín môžem vyjad-
riť len spokojnosť s týmto 
rajónom. Toto konštatovanie 
potvrdzujem faktom, že počas 

zimy som musel na neodhrnutý 
sneh upozorniť len v troch prí-
padoch. Aj to išlo o prestárlych 
občanov, ktorý nevládali chod-
ník očistiť. V najbližšej budúc-

nosti musím doriešiť parkova-
nie na verejnom priestranstve, 
ktoré nie je vždy v súlade so 
zákonom.“ (r)

Máme pred sebou veľa práce
 Zviditeľniť a spropagovať svoje špecifiká a zaujímavosti na 
výstavu cestovného ruchu prišlo do Nemecka v prvej polovici 
marca asi 180 krajín. Na ITB Berlín, ktorý sa pokladá za je-
den z najväčších a najprestížnejších veľtrhov cestovného ruchu 
v Európe, sa prezentovalo aj Slovensko, okrem Bratislavy aj ďal-
šie mestá - Trenčín, Piešťany, Veľký Meder, Vysoké Tatry a CK 
Pressburg, S-Tour a SATUR.
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Kronika oslobodenia Trenčína (3.)

VEREJNÉ ÚRADY 
PARALYZOVANÉ

 Činnosť štátnych a ostatných 
verejných úradov bola postupne 
tlmená a 6. apríla úplne para-
lyzovaná. Zamestnanci týchto 
úradov dostali trojmesačnú 
zálohu mzdy z nejakého fondu 
dopraveného zo Žiliny a potom 
sa odobrali na vidiek k svojim 
rodinám. Z väznice krajského 
súdu boli v popoludňajších ho-
dinách prepustení všetci väzni 
a trestanci.
 Zásobovací referent okres-
ného úradu prikázal nazhro-
maždené zásoby cukru a múky 
dať do obchodov a umožniť tak 
obyvateľstvu zásobiť sa na naj-
bližšiu neistú budúcnosť. 
 Veliteľ „Kamfkommanda“ 
(Bojového veliteľstva) zvolal 
7. apríla do Istebníka všetkých 
veliteľov trenčianskych vojen-
ských útvarov a prečítal im ne-
mecký rozkaz odobrený vyšším 
slovenským vojenským rozka-
zom, na základe ktorého sa 
2. peší pluk a ostatné slo-
venské vojenské útvary pod 
velením veliteľa trenčianskej 
divízie plukovníka Antona 
Adamicu musel presunúť do 
Nemšovej. Tam k evakuovanej 
vojenskej akadémii a vojenskej 
reálnej školy z Bratislavy malo 
pribudnúť ďalších 800 vojakov 
a dôstojníkov. No dosť z nich 
i napriek hrozbe zastrelením, 
dezertovalo.

G. ŠEBÁK ZÁSTUPCOM 
MEŠŤANOSTU

 Večer zvolal mešťanosta 
Štefan Markovič členov mest-
ského výboru a niektorých úrad-
níkov na mimoriadnu schôdzu, 
na ktorej všetkým oznámil, 
mávajúc s nejakou listinou, že 
mesto opúšťa a odchádza za 
rodinou. Na záver svojho mo-
nológu povedal, že sa možno 
vráti, a preto z funkcie mešťa-
nostu neabdikuje. Na nalieha-
nie prítomných sa ujal vedenia 
úradu predseda Krajského 
súdu v Trenčíne JUDr. Gerhard 
Šebák. V prehlásení G. Šebák 
uviedol, že vedenie úradu pre-
berá v nastávajúcich kritických 
chvíľach z lásky k rodnému 
mestu. Pri výkone funkcie mu 
pomáhali v dolnom meste Ján 
Barytus a za Váhom Ernest Te-
sár.
 Predpoludním 8. apríla 
1945 G. Šebáka ústne infor-
moval veliteľ mestskej polície 
Štefan Liška o odkaze veliteľa 
„Kamfkommanda“ sídliaceho 
v Istebníku v Pečeňanskom 
dome. Podľa Liškových slov sa 
mestská a štátna polícia spolu 
so žandárstvom mala presunúť 
do Nemšovej a od 14. hodiny 
byť k dispozícii nemeckému ve-
liteľovi.
 G. Šebák zvolal veliteľov 
mestskej a štátnej polície 
a žandárstva a oznámil im, že 
rozkaz vydaný z nekompetent-

ného miesta je v rozpore s me-
dzinárodným právom, a preto 
ho nesplní. Odpoveď veliteľovi 
„Kamfkommanda“ skoncipo-
vali v nemčine, aby nenastala 
chyba pri tlmočení. Zdvorilost-
nou, ale pritom rozhodnou 
formou Nemcov upozornili, že 
rozkaz odporuje všeobecne 
známym zákonným ustanove-
niam a úradným inštrukciám 
vydaných Slovenským štátom 
a je veľmi málo času na to, aby 
sa mohol vykonať v stanove-
nom termíne. 

S VÝBUŠNINAMI PRED 
MESTSKÝM DOMOM

 Odpoveď veliteľovi „Kamf-
kommanda“ odniesol poľný 
dozorca Štefan Kalaba vo veľmi 
napätom ovzduší, lebo Nemci 
zaujali pri mostoch bojové po-
stavenie s guľometmi za drô-
tenými prekážkami a znemož-
ňovali obyvateľom prechod na 
druhú stranu Váhu. Š. Kalaba sa 
k veliteľovi „Kamfkommanda“ 
ani nedostal. Ten odpoveď pri-
jal telefonicky, ale naďalej trval 
na splnení evakuácie do stano-
veného času. 
 Okolo 16. hodiny zastali 
pred mestským domom dve 
nemecké autá, z ktorých vystú-
pila skupina nemeckých dôs-
tojníkov s vojakmi. Ich veliteľ, 
vyšší štábny dôstojník, sa pýtal 
na zástupcu mešťanostu. Keď 
G. Šebák prišiel pred mestský 
dom, predstavil sa veliteľovi. 
Ten sa na neho zostra oboril, 
že nesplnil rozkaz a nazval ho 
„laganom“. Súčasne vyhlásil, 
že bezpodmienečne trvá na 
splnení rozkazu, aby policajti 
a žandári do 20. hodiny odišli 
do Nemšovej. V prípade, že ne-
bude rozkaz v termíne splnený, 
bude posúdený podľa nemec-
kého vojenského trestného 
práva. 
 Po tomto výstupe sa nemec-
kí dôstojníci ešte o niečom ra-
dili, pričom ukazovali na okolité 
budovy v centre mesta a na 
svoje autá, naložené výbušni-
nami na demoláciu objektov. 
Asi len prítomnosť značného 

počtu slovenských ozbrojených 
orgánov im prekazila vykonať 
skazonosné dielo. Nemeckú 
prítomnosť pred mestským 
domom ukončil veliteľ slovom 
„einpacken“ (zabaliť) a dôstoj-
níci s vojakmi nasadli do dvoch 
áut a odišli smerom pod mest-
skú vežu. 
 Večer po predchádzajúcej 
príprave odpálili Nemci výbuš-
niny na objektoch Ústrednej 
zbrojnice v Kubrici a úplne ju 
zničili. Horiace plamene a dym 
ohrozovali susednú továreň 
Thiberghien a okolie.

K MESTU SA BLÍŽIL 
FRONT

 V noci z 8. na 9. apríla zača-
lo byť v Trenčíne postupne veľ-
mi „teplo“, pretože sa k mestu 
približoval front. Občania v cen-
tre mesta nemali možnosť 
dozvedieť sa, čo sa deje na 
perifériách, lebo spojenie me-
dzi správou mesta a dozorca-
mi J. Barytusom a E. Tesárom 
bolo prerušené. Vír vojnového 
požiaru zasiahol mesto v raňaj-
ších hodinách 9. apríla, keď na 
územie Trenčína začali dopa-
dať delostrelecké granáty. Za-
siahli napríklad malú kaplnku 
povedľa hradskej do Biskupíc, 
budovu okresnej nemocenskej 
poisťovne a štátnej nemocni-
ce i súkromné domy na Ulici 
K dolnému nádražiu. V kaplnke 
sv. Anny bol zničený interiér 
a budova rehole dominikánov 
zhorela do tla.
 Nad okolím továrne „Thi-
berghien“ preletelo sovietske 
lietadlo typu „Rata“, z ktoré-
ho zhadzovali do továrne i na 
železničnú stanicu a mestský 
park zápalné žabky.
 Večer okolo 18. hodiny vyho-
dilo nemecké „Sprengkomman-
do“ do povetria malý železničný 
mostík v tesnej blízkosti drož-
diarne. Výbuch bol taký silný, 
že otriasol blízkymi domami 
na pravej i ľavej strane Váhu, 
na ktorých zostali porozbíjané 
okná a vznikli poruchy aj v ich 
statike.
 Spracoval: Jozef Čery

Granát zničil budovu dominikánov.
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Školám zostane po minuloročných opatreniach takmer 
20 miliónov korún
 Tento rok uvidíme prvé pozitíva v oblasti 
starostlivosti mesta o základné školy. Po ne-
priaznivo vnímaných racionalizačných opatre-
niach, zostane v roku 2005 viac na odmeňo-
vanie a aj na rozvoj škôl. Takmer 20 miliónov 
korún navyše sa môže použiť na motivačnú 
zložku platu pre učiteľov, na nové pomôcky, na 
údržbu, prípadne na opravu školských budov.

 Zmena financovania škôl zo 
strany štátu formou finančného 
príspevku (normatívu) na jedné-
ho žiaka priniesla minulý rok aj 
Trenčínu dôvody na prehodno-
tenie ich fungovania. 
 V prvých ročníkoch každoroč-
ne klesá počet žiakov a demo-
grafický vývoj nepredpokladá 
zmenu ani v budúcnosti.Z to-
hoto dôvodu klesá aj celkový 

objem peňazí, ktoré školy do-
stávajú od štátu. Základné ško-
ly však dostali do kompetencie 
mestá a tie sa musia postarať 
napríklad o správu školských 
budov a nové investície.
 Minulý rok mestské zastu-
piteľstvo pristúpilo k raciona-
lizačným opatreniam a zlúčilo 
dve školy na Juhu a zrušilo ZŠ 
na Študentskej ul. 

 Tento rok aj vďaka týmto 
opatreniam zostane školám po 
spočítaní všetkých príjmov zo 
strany štátu a výdavkov takmer 
20 miliónov korún na vlastný 
rozvoj a odmeňovanie. 
 Mesto navyše na výdavky 
škôl (opravy, údržby, školské 
súťaže…) zabezpečilo ďalšie 
4 milióny korún.
 Z mestskej kasy budú ten-

to rok financované rozsiahle 
investície do školských ihrísk 
a ihrísk v materských školách 
v objeme 30 miliónov korún. 
Vďaka sponzorskému príspev-
ku získajú materské školy 
priestory pre pohybovú výchovu 
detí pre prípad nepriaznivého 
počasia v hodnote 500 tisíc 
korún.

• Po racionalizácii siete škôl v Trenčíne zostane pre ich potre-

by 20 mil. Sk. Táto čiastka sa použije na odmeny pre učiteľov 

a zamestnancov (rezerva tzv. mzdového normatívu) a na opra-

vu a údržbu škôl.

• Mesto poskytne na bežné výdavky školám ďalších 4 mil. Sk 

na opravy a údržba škôl a školských zariadení, školské súťaže, 

oceňovanie žiakov, poistenie školských budov a podobne.

• Na mimoriadne výdavky do školských kotolní poskytne 

mesto 9 mil. Sk.

• Mesto navyše z vlastného rozpočtu investuje do športových 

areálov základných škôl 26,7 mil. Sk.

• Na rekonštrukciu ihrísk v materských školách mesto poskyt-

ne 4 mil. Sk.

• Dar mestu od spoločnosti Letecké opravovne Trenčín a.s. 

vo výške 500 tis. Sk bude použitý na vybudovanie malých te-

locviční v materských školách. Deti sa tak budú môcť venovať 

pohybovým aktivitám aj v nepriaznivom počasí.

Finančný prínos pre školy v správe 
mesta v roku 2005

 Po racionalizačných opat-
reniach mesta a zúžení siete 
trenčianskych základných 
škôl zostane viac financií aj 
na odmeňovanie pre učiteľov 
a školských zamestnancov 
– a to v priemere o 28 tisíc 
korún ročne na jedného.
 V tomto roku môžu riadi-
telia použiť na odmeny pre 
zamestnancov škôl takmer 

dvojnásobok sumy z roku mi-
nulého. Predpokladaná výška 
nenárokovaných motivačných 
zložiek totiž predstavuje na 
jedného zamestnanca základ-
nej školy v Trenčíne viac ako 
28 tisíc korún. 
 Napríklad v roku 2004 zo-
stalo na motiváciu pracovní-
kov priemerne 15-tisíc korún.

Dvojnásobné odmeny 
pre zamestnancov škôl

Mesto dá na školy ďalšie milióny
 V rámci projektu otvore-
ná škola budú z mestské-
ho rozpočtu financované 
významné rekonštrukcie 
školských areálov a det-
ských ihrísk v materských 
školách v objeme 30 mili-
ónov korún. V tomto roku 
je pripravená aj nevyhnutná 
modernizácia školských 
kotolní za 9 mil. Sk.
 Mestský úrad v Trenčíne 
vypracoval projekt „Otvorená 
škola“, v rámci ktorého sa 
budú postupne rekonštruo-
vať ihriská v školských are-
áloch. Tieto budú prístupné 
po vyučovaní aj verejnosti.
 V tomto roku sa na ZŠ 

Hodžova začne modernizo-
vať športový areál za 15,5 
mil. Sk. na ZŠ Veľkomorav-
ská ulica začne s rekon-
štrukciou športového areálu 
za 10 mil. Sk.
 Zároveň sa pracuje na 
podobných projektoch pre 
základné školy na Novo-
meského ulici, Bezručovej 
ulici a na Kubranskej ulici 
ktorých realizácia umožní 
ďalší rozvoj športovania detí 
a mládeže.
 Detské ihriská v mater-
ských školách získajú nový 
šat z mestských peňazí 
v objeme približne 4 milióny 
Sk.
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 Súčasťou Plánu hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja 
Mesta Trenčín do roku 2016 
je aj možnosť prechodu správy 
základných škôl na neziskové 
organizácie. 
 Tie by mali kompetenciu 
zriaďovateľa školy. Zastúpenie 
v neziskovej organizácii by mali 
členovia pedagogického zboru, 
zamestnanci školy, rodičia. Ak 
by im mesto zverilo majetok, tak 
musí byť zastúpené aj mesto.
 Touto formou môže vedenie 
neziskovej organizácie v spolu-
práci s riaditeľom školy a pe-
dagogickým zborom dať škole 
svoje predstavy a smerovanie 
bez iného vplyvu. Mohli by za-

bezpečovať finančné zdroje aj 
z iných oblastí.
 Normatívy, ktoré platia pre 
zriaďovateľa školy, by získala 
nezisková organizácie. Ak by 
vznikla škola, ktorej zriaďova-
teľom nie je mesto a mala by 
menej ako 250 žiakov, norma-
tív by sa upravil. Zvýhodneným 
koeficientom by sa navršova-
li prostriedky. V súčasnosti 
takýmto spôsobom funguje 
v Trenčíne Základná škola K. 
Royovej.
 To znamená, že školu môžu 
v budúcnosti riadiť pedagógo-
via spolu s rodičmi a samo-
zrejme s občanmi, ktorí majú 
záujem starať sa o ňu.

Budúcnosť školy môže byť 
v rukách rodičov a pedagógov

 Nové priestory získalo aj Centrum voľného času, ktoré pôvodne 
sídlilo síce v centre mesta blízko Štúroveho námestia, avšak v ne-
vyhovujúcich priestoroch.
 Na najväčšom trenčianskom sídlisku Juh, kde je aj najviac ško-
lopovinných detí, mu boli uvoľnené priestory v rámci areálu ZŠ 
Východná.

 V rámci racionalizácie siete škôl v Trenčíne sa riešili nové pra-
covné miesta pre 78 učiteľov. Z tohoto počtu si 76 našlo zamest-
nanie na iných základných školách v meste a okolitých obciach, 
v Detskom mestečku alebo odišli do predčasného dôchodku.

 V súvislosti s prípravou Plánu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja Mesta Trenčín do roku 2016 boli oslovení Trenčania 
v rámci sociologického prieskumu. Mohli určiť prioritné oblasti, 
ktoré považujú za dôležité riešiť, respektíve by podľa nich malo 
mesto vytvoriť pre tieto oblasti reformnú politiku.
 Na prvom mieste sa umiestnili základné školy, tesne pred cest-
nou sieťou a dopravou. 

 Pri zrušení Základnej školy na Študentskej ulici bolo mesto ob-
viňované, že sa tak nedeje vo vzťahu k zlej ekonomickej situácii 
školy, ale so zámerom túto budovu predať. Vzhľadom na rozvoj 
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka a vzniku Ústavu zdravotníctva 
a ošetrovateľstva bola táto budova prenajatá za symbolickú čiast-
ku práve univerzite a študentom, ktorí môžu získať aj takýto typ 
vzdelania.

Budovu zrušenej ZŠ získala univerzita

Učitelia sa uplatnili na iných miestach

Školstvo je aj podľa prieskumov pre 
Trenčanov prioritou

Keramická dielňa Na Dolinách je kompletná

Základ keramického krúžku tvoria dievčatá, z chlapcov im naj-
viac konkuruje piatak Ondrík Čaploš.

Trenčiansky viceprimátor Anton Boc spolu s riaditeľkou ZŠ Na 
Dolinách Evou Masácovou symbolickým prestrihnutím pásky 
odovzdali nový hrnčiarsky kruh do užívania.

Dvojstranu pripravil Útvar marketingu a cestovného ruchu MsÚ.

CVČ má nové priestory na Juhu

 Keď v decembri 2004 otvára-
li v Základnej škole Na Dolinách 
v areáli Detského mestečka 
Zlatovce novú keramickú dielňu, 
málokto z pedagógov, či rodičov 
by uveril, ako nadchne táto zá-
ujmová činnosť deti a mládež 
z celého Trenčína. Dnes je ke-
ramická dielňa plná prekrásnych 
výrobkov nielen detí, ale aj ich 
rodičov. Pod odborným vede-
ním učiteľky výtvarnej výchovy 
Nadeždy Geržovej vytvorili za 
necelý polrok množstvo neopa-
kovateľných rybičiek, srdiečok, 
mís, čertov, zajačikov, rozpráv-
kových bytostí a rôzne ozdobné 
predmety. 

 Chýbali snáď len hrnčeky, 
poháre či krčahy. No od minu-
lého týždňa aj toto konštatova-
nie patrí minulosti. Základnej 
škole Ul. na Dolinách v areáli 
Detského mestečka Zlatovce 
k vypaľovacej peci pribudol nový 
hrnčiarsky kruh, ktorý deťom 
sľúbil pred časom viceprimátor 
mesta Trenčín Anton Boc, aby 
sa skompletizovalo základné 
technické vybavenie keramickej 
dielne. Na základe jeho iniciatívy 
poslanci Mesta Trenčín preuká-
zali veľkorysosť a dobrú vôľu vo 
vzťahu k mládeži, keď z mest-
ských financií uvoľnili na tento 
účel čiastku 30 tisíc korún.
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 A práve Andrej Štiavnický 
i keď si spisovateľa J. Niž-
ňanského váži, má k jeho 
dielu kritické výhrady. Predo-
všetkým sú v tom, že román 
je postavený na vymyslených 
dejoch a často aj postavách. 
Opisované udalosti a fakty sú 
z historického pohľadu často 
zavádzajúce. Svojím 25-roč-

ným štúdiom a výskumom 
historických dokumentov o A. 
Báthoryovej, najmä v štátnom 
archíve v Budapešti a konzul-
táciami svojich zistení s reno-
movanými historikmi a lekármi 
mohol vysloviť kritické slová. 
Odmieta napríklad vraždiace 
monštrum – železnú pannu, 
ktoré reálne nemohlo existovať 

v 16. storočí. Odmieta aj kúpa-
nie A. Báthoryovej v krvi nevin-
ných dievčat, keďže dnes po-
známe rýchlosť zrážania krvi. 
 Alžbeta Báthoryová podľa 
výpovedí mohla mať na sve-
domí približne 3000 obetí. 
Spisovateľ Andrej Štiavnický 
na stretnutí s čitateľmi pre-
zentoval svoju knihu „Alžbeta 
Báthoryová – V tieni smrti“, 
ktorá vyšla v novembri 2004. 
Sú v nej spracované udalosti 
po jej smrti a centrom pozor-
nosti čitateľa je ďalšia krvilač-
ná žena Anna Rosina Listiuso-
vá, o ktorej sa predpokladá, 

že mala v Alžbete Báthoryovej 
svoju učiteľku. Obe sa totiž 
stretli vo väzení Čachtické-
ho hradu a zrejme si mali čo 
povedať. Tiež sa vyznačovala 
krutosťou v týraní služobníctva 
a poddaných. Na jej konte bolo 
zaznamenaných okolo 300 
obetí. 
 Touto knihou uzatvoril An-
drej Štiavnický knižný cyklus 
pohľadov na život vplyvných 
rodov na Slovensku – Thurzov-
cov, Nádaždiovcov a Báthory-
ovcov na základe historických 
súvislostí a faktov.
 (j.č.)
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Zastavenie pri výstave Danky Pekarovičovej

Báthoryčka bez železnej panny
 Knižnica Michala Rešetku v Trenčíne pripravila pri príleži-
tosti „Mesiaca knihy“ stretnutie so spisovateľom historického 
faktu Andrejom ŠTIAVNICKÝM, známym najmä úspešnou triló-
giou o osude čachtickej pani Alžbety Báthoryovej. Jej život sa 
stal vďačnou predlohou pre filmárov i spisovateľov, čo napokon 
viedlo aj známeho slovenského spisovateľa Joža Nižňanského 
k napísaniu možno najpredávanejšieho diela u nás. 

Knihou „Alžbeta Báthoryová – V tieni smrti uzavrel“ spisovateľ 
Andrej Štiavnický knižný cyklus pohľadov na život vplyvných ro-
dov na Slovensku – Thurzovcov, Nádaždiovcov a Báthoryovcov 
na základe historických súvislostí a faktov. Foto (a)Veľkonočný pozdrav 

 V Kultúrnom stredisku Tren-
čín – Opatová otvorili v nedeľu 
6. marca výstavu pod názvom 
„Veľkonočný pozdrav 2005“. 
„Veľkonočné tradície sú bo-
hatým zdrojom námetov pri 
tvorbe výstavy,“ povedala pre 
Info vedúca strediska Margita 
Dobiašová. Ústrednú myšlien-
ku výstavy tvorila kresťanská 
tradícia sviatkov, umocnená 
tradičným prestieraním stola, 
obradovými jedlami, cukrovými 
veľkonočnými baránkami, per-
níkmi, kraslicami maľovanými 
i oblepovanými, vyšívanými 

obrusmi, pohľadnicami s téma-
tikou Veľkej noci, maľovankami 
i knihami. 
 Účastníkmi výstavy boli aj 
deti materskej i základnej školy 
z tejto mestskej časti Trenčína. 
Vystavovali svoje výtvarné prá-
ce so sviatočnými námetmi. 
Atmosféru sviatkov dopĺňali 
aranžované bahniatka a rozkvi-
tajúce konáriky zlatého dážďa.
 Výstavu pripravilo Kultúrne 
stredisko Opatová v spolupráci 
s Klubom dôchodcov Opatová 
a trvala do stredy 9. marca 
2005. (la)

Dankin farebný svet
 Výstavná sieň na Mierovom námestí č. 16 v Trenčíne pripra-
vila výstavu 26-ročnej Daniely PEKAROVIČOVEJ (na snímke na 
vozíku) z Vrbového pod názvom „Dankin farebný svet“. Na prvý 
pohľad nič zvláštne, ale ak nazrieme do životného príbehu autor-
ky, tak sa nám predstaví mimoriadne tvrdá a húževnatá práca 
jej samej za pomoci rodičov. Tak teda trocha poodhaľme závoj 
tohto tajomstva. 

 Rodičia po narodení dcérky 
Danky hneď zbadali, že jej zdra-
votný stav nie je v poriadku. Preto 
s ňou absolvovali náročné vyšet-
renia, až nakoniec museli od le-
károv prijať diagnózu mimoriadne 
vážneho ochorenia, extrapyramí-
dového diskynetického syndrómu. 
Vážnemu ochoreniu dieťaťa sa 
prispôsobila celá rodina. I keď sa 
zdá, že z tohto kruhu niet výcho-
diska, Danke pomohla náhoda. 

Jedného dňa, keď sedela pri kres-
liacich deťoch, vzala im nohou 
ceruzku a začala ich napodob-
ňovať. Za dnešným umeleckým 
majstrovstvom, ktorým maľuje 
svoje najbližšie okolie, rodinné 
udalosti, prírodu, sviatky, zátišia, 
je prejav jej vnútorného sveta, ale 
predovšetkým veľa, veľa hodín 
trpezlivosti tých, ktorí ju slimačím 
krokom usmerňovali. Po čase sa 
dostavili aj medzinárodné uznania 

výsledkov jej umeleckej práce, čo 
jej umožnilo stať sa štipendistkou 
medzinárodnej asociácie umel-
cov maľujúcich nohami a ústami 
v Lichtenštajnsku a členkou na-
kladateľstva UMUN pre telesne 
postihnutých umelcov maľujúcich 
nohami a ústami na Slovensku. 

Na jej umelecký rast mala a má 
vplyv učiteľka výtvarného odboru 
ZUŠ v Piešťanoch Janka Rajíková. 
Výstava v Trenčíne potvrdila, že ak 
má človek snahu niečo dosiahnuť, 
prekoná všetky prekážky.
 Lenka Meravá

foto: (j.č.)
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Klub Lúč
26. 3. o 21.00 Live koncert: GABRIEL KRCHNAVEK

Galéria Miloša Alexandra Bazovského

23. 2. – 27. 3. ČESKÉ MALIARSTVO 19. storočia a prelomu

   19. a 20. storočia v zbierkach 

KGVU v Zlíne

4. 3. – 17. 4. DRAHOMÍR PRIHEL – výstava skla

4. 3. – 17. 4. STOPY A SVEDECTVÁ... (európskej kultúry)

   v koncepcii prof. Ľudovíta Hološku

Trenčianske múzeum

11. 3. – 15. 5. RASTLINY V HUDBE

Mestská galéria, Mierové námestie 22

3. 3. – 29. 3. JHARNA-KALA – výstava obrazov

31. 3. – 24. 4. FOLKLÓRNE OZVENY – výstava výtvarníčky 

Lenky Juričkovej zo Bzenca (ČR) a fotografa Miroslava Potyku.

Krajský úrad

16. 3. – 31. 3. VESMÍR OČAMI DETÍ – výstava výtvarných

   prác detí

Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská ul. 

(oddelenie pre deti a mládež)

marec 2005 SLOVENSKÉ VYDAVATEĽSTVÁ DEŤOM

   - NETRADIČNÉ TYPY KNÍH

   - NAJKRAJŠIE KNIHY DEŤOM

   - MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETSKEJ KNIHY

   – Hans Christian Andersen (200. výročie 

   narodenia)

Katov dom

17. 3. – 16. 4. V ROZPRÁVKE JE TO TAK - súťaž prác žiakov

   ZŠ v Trenčíne

STÁLE EXPOZÍCIE:

Katov dom

ZO STARÉHO TRENČÍNA, PRÁVO A PORIADOK V STAROM MESTE

Výstavy

Divadelné predstavenia a koncerty

Prednášky a kurzy
KaMC OS SR, klubovňa č. 301 alebo 227

31. 3. o 16.00 Aktuálna beseda o letectce a parašutizme 

– s premietaním videa Ing. Sadloň

24.-28.3. LEN o 17.00 hod
LETEC 

USA - Japonsko 2005, ŠUP, 
170 min, do 15 r. MN, titl., 

Dolby SR
Neuveriteľný životný príbeh le-
gendárneho filmového režisé-
ra a podnikateľa preniesol na 
filmové plátno režisér Martin 
Scorsese. Do hlavnej úlohy 
obsadil fenomenálneho Leo-
narda Di Capria. Vznikol tak 
jeden z najzaujímavejších a 
najočakávanejších filmov tejto 
sezóny.

29. - 30. 3. o 17.00 a 19.00
KONEČNÁ STANICA 

SR 2005, KL, 95 min, do 12 
r. MN, Dolby SR 

Komédia Stanislava Štepku o 
príchodoch a odchodoch vla-
kov a ľudí. Do ospalej atmosfé-
ry malej, opustenej železničnej 
stanice ako blesk z čistého 
neba zasiahne mimoriadna 
udalosť. Na záchode nájdu 
mŕtvolu. A každý z cestujúcich 
mal motív na vraždu...

31. 3. - 3. 4.o 16.00 a 18.00
ROBOTI 

USA 2005, MP, slovenské 
znenie, Dolby SR

Režiséri megaúspešnej „Doby 
ľadovej“ sa tento raz vydávajú 
do nablískaného futuristické-
ho sveta. Jeho obyvateľmi sú 
roboti a hlavným hrdinom je 
model menom Rodney. Sym-
patický génius sa bude musieť 
vysporiadať s intrigánskym 
vynálezcom, ktorý je najmoc-
nejším strojom v meste a s 
láskou k lahôdkovo zostrojenej 

Cappy. Počítačom animovaná 
komédia so slovenským dabin-
gom pre veľkých i malých.

4. 4. o 19.00 - ART CLUB 
filmový klub

PINK FLOYD: THE WALL 
V. Británia 1982, 95 min, 

réžia: Alan Parker
Kultový film, na počiatku kto-
rého bol mimoriadne úspešný 
dvojalbum skupiny Pink Floyd.
Je spleťou symbolických obra-
zov a animovaných sekvencií, 
voľne spojených piesňami a 
situáciami fiktívnej hlavnej po-
stavy rockovej hviezdy Pinka. 
Film nemá nijaký jednoznačný 
lineárny dej, ale v podstate v 
ňom sledujeme životné etudy 
Pinka od detstva cez školské 
roky a dospelosť, kedy sa ako 
rocková hviezda duševne zrúti 
na predávkovanie sexom, dro-
gami a rock´n´rollom. 

5. - 6. 4. LEN o 19.00 
RAY

USA 2005, KL, 152 min, 
do12 r. MN, titl., Dolby SR

„Soul je životná cesta, ale 
vždy je to cesta neľahká.“ (Ray 
Charles). Ray je dosiaľ neroz-
právaný príbeh dramatického 
osudu americkej hudobnej 
legendy, ktorého vzniku pred-
chádzal pätnásťročný zber ma-
teriálu a sledovanie Rayovej 
tvorby uznávaným režisérom 
Taylorom Hackfordom. Za 
vynikajúci výkon, ktorý v tejto 
hudobnej dráme podal Jamie 
Foxx pri stvárnení postavy 
Raya, bol prednedávnom oce-
nený Oscarom.

Pozvánka do kina Metro

Spoločenské stretnutia
SOMER, a.s.

26. 3. o 19.00 KONTAKTY – spoločenské stretnutie osamelých

Kino v KaMC OS SR (dom armády)
24. – 25. 3. o 18.30 O dve slabiky pozadu 
26. – 27. 3. o 18.30 Volanie mora 
31. – 3. 4. o 18.30 Agenti nula nula

 Stalo sa už tradíciou, že úsek literatúry pre deti a mládež 
Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne, pripravil počas 
„Mesiaca knihy“ pre deti z materských a základných škôl rad 
zaujímavých podujatí.

 Pre tých najmenších boli 
určené dramatizované pásma 
rozprávok dánskeho rozprávká-
ra H. Ch. Andersena.
 Pre žiakov základných škôl 
Trenčianskeho kraja je urče-
ný 3. ročník literárnej súťaže 
„Píšem, píšeš, píšeme ..“, do 
ktorej sa doteraz prihlásilo 148 
mladých autorov.
 Na počesť narodenia H. Ch. 
Andersena sa uskutoční v rám-
ci Medzinárodného dňa detskej 
knihy 1. apríla medzinárodná 
internetová konferencia detí 

z celej Európy pod názvom 
„Noc s Andersenom“. Do podu-
jatia, ktoré sa uskutoční v noč-
ných hodinách, je prihlásených 
už 296 knižníc z Česka, Poľska 
a Slovenska. Deti čaká zaují-
mavý program, z ktorého treba 
spomenúť sadenie rozpráv-
kovníkov, protistrašidelný čaj, 
prechádzku s duchmi a ďalšie 
prekvapenia. Treba pripome-
núť, že prípadní záujemcovia si 
musia so sebou vziať karimat-
ku a spací vak.

Darina Ďurkechová

Noc s Andersenom
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 „Áno, naša univerzita za 
krátky čas svojej existencie už 
dokázala svoju životaschopnosť 
a obhájila si svoje miesto v spo-
ločnosti i v štruktúre univerzít 
nielen na Slovensku, ale aj 
v Európe. Na základe uzavretých 
dohôd aktívne spolupracujeme 
s mnohými univerzitami od At-
lantiku až po Ural. Univerzita 
však priniesla zmenu aj do živo-
ta Trenčína a celého Trenčian-
skeho regiónu. Všeobecne sa 
už priznáva, že Trenčín omladol. 
Stále intenzívnejšie si to uve-
domujú aj predstavitelia mesta 
a vidia v tom prísľub pre jeho 
nový dynamický rozvoj. 
 Očakávame, že v tomto roku 
sa rozhodne o tom, kde v Tren-
číne by mal byť perspektívne 
situovaný univerzitný kempus, 
aby sme mohli lepšie konkreti-
zovať naše dlhodobé rozvojové 
zámery. V tejto súvislosti netr-
pezlivo očakávame aj rozhodnu-
tie o Štefánikových kasárňach, 
kde by sme chceli umiestniť 
Fakultu špeciálnej techniky, 
ktorá jediná z fakúlt nemá dote-
raz vlastnú budovu. Tu by sme 
radi vybudovali veľkokapacitný 
internát pre študentov, ako aj 
výskumno-vývojové a inovačné 
centrum, ktoré by malo vytvoriť 
hig-tech zázemie pre úzke prepo-
jenie výskumno-vývojovej a pe-
dagogickej základne univerzity 
s podnikateľskou praxou, s cie-
ľom napomôcť rozvoju malého 
a stredného podnikania v Tren-
číne a jeho okolí. Tento zámer 
vyplýva z poznania vyspelejších 
štátov, že prepojenie univerzity 
s praxou potrebuje adekvátnu 
infraštruktúru. Len potom je 
možné žiadať, aby nové myš-
lienky vedecko-pedagogických 
pracovníkov univerzity neskončili 
len v publikačnej činnosti, ale 
našli aj realizáciu v praxi. K to-
mu v súčasnosti dokončujeme 
projektovú štúdiu, podporenú aj 
z fondov EÚ. 
 Realizácia centra si však vy-
žiada nemalé finančné prostried-

ky nielen na stavebné úpravy, 
ale najmä na vybavenie unikát-
nych laboratórií a špičkových 
technologických uzlov, ktoré 
predpokladáme postupne získať 
zo štrukturálnych fondov EÚ, 
štátneho rozpočtu a z vlastnej 
podnikateľskej činnosti. Tomuto 
zámeru má napomôcť aj na uni-
verzite budované oddelenie pro-
jektových manažérov, s cieľom 
širšie rozvinúť práce na nových 
projektoch podporovaných z eu-
rópskych fondov a rozbiehajúci 
sa významný projekt „Regionál-
na inovačná stratégia Trenčian-
skeho regiónu“, ktorý je podpo-
rený 6. Rámcovým programom 
EÚ, kde univerzita je koordináto-
rom a hlavným riešiteľom.“

• To ste hovorili o budúcnosti. 
Zaujímavá však je aj prítomnosť 
v oblasti, ktorú, pán prorektor 
riadite. Obyvateľov mesta isto 
bude zaujímať, čo sa robí v sú-
časnosti. 
 „V roku 2004 sme prein-
vestovali takmer 40 mil. Sk na 
stavebné rekonštrukcie v areáli 
Záblatie a v budove bývalej ZŠ 
Študentská, za ktorú mestu 
ďakujeme. V rámci rozvojových 
projektov sme pokračovali aj 
v rozvoji informačných technoló-
gií a laboratórií za asi 4 mil. Sk. 
V tomto roku plánujeme naše 
investičné aktivity zdvojnáso-
biť. Na ilustráciu spomeniem 
niektoré naše ciele, stanovené 
ešte pre prebiehajúci akademic-
ký rok. Ide o prestavbu bývalej 
kotolne v Záblatí na veľkú pred-
náškovú miestnosť a o sanáciu 
a rekonštrukciu už dávnejšie 
rozostavaného objektu bývalého 
areálu zdravia na ubytovanie 
a výučbu. Pokračujeme v rekon-
štrukcii bývalej II. ZŠ pre výuko-
vé a laboratórne potreby FSEV, 
vrátane napojenia budovy na 
akademickú prenosovú sieť SA-
NET II. Prepojíme budovy VIII. ZŠ 
mikrovlnným spojom na SANET 
II. pre potreby Ústavu zdravotníc-
tva a ošetrovateľstva i samotnej 

ZŠ. Chceme uviesť do prevádzky 
základný systém pre e-learning 
a ďalšie.“ 

• Úloh v rámci rozvoja univer-
zity je teda neúrekom. S ich 
riešením pomohli i mestskí 
poslanci na čele s primátorom 
B.Cellerom, keď vlani pridelili 
univerzite priestory, ktoré vý-
datne pomohli pri jej žiadúcom 
rozrastaní sa. Študentov však 
každým rokom pribúda. Takže, 
ako bude tento proces pokra-
čovať?
 „Mestská samospráva veľmi 
pomohla v minulom roku našej 
univerzite tým, že nám dala 
k dispozícii pre rozvoj vedecko-
-pedagogickej činnosti univerzity 
priestory po bývalej II. ZŠ a E-pa-
vilón v areáli VIII. ZŠ. Bez toho by 
sme nemohli uvažovať o budova-
ní Ústavu zdravotníctva a ošetro-
vateľstva, obhájiť nový študijný 
program Ošetrovateľstvo a ani 
rozširovať kapacitu študijných 
programov Verejná správa i Ľud-
ské zdroje a personálny manaž-
ment, o štúdium ktorých je stále 
veľký záujem. Boli by sme veľmi 
radi, keby takto pragmaticky 
chápaná spolupráca univerzity 
s mestskou samosprávou po-
kračovala aj v ďalšom období. 
Máme rozpracovanú aktualizá-
ciu koncepcie rozvoja TnUAD do 
roku 2010 s výhľadom do roku 
2015, ktorú po jej schválení 
v orgánoch univerzity, predloží-
me aj mestskému zastupiteľstvu 
s očakávaním, že nám v rámci 
svojich možností pri jej realizácii 
pomôže. Už teraz však môžeme 
povedať, že v záujme posilnenia 
efektívnosti univerzity vzniká po-
treba rozšírenia univerzity pre asi 
7 tisíc študentov. V súčasnosti 
má univerzita 4 300 študentov, 
z toho 3 500 študuje v Trenčíne 
(ostatní na FPT v Púchove). To 
je program aj pre mesto Trenčín 
a rozvoj jeho služieb.“
• Je to dobrá perspektíva, sved-
čiaca o obojstrannej prospeš-
nosti. Univerzita tiež ponúkla 

mestu odbornú spoluprácu pri 
budovaní Trenčianskej optic-
kej metropolitnej siete, napo-
jenej na rýchlu optokáblovu 
prenosovú sieť SANET II., kde 
univerzita spravuje trenčiansky 
uzol. S akou odozvou sa stretla 
táto ponuka a čo prinesie obča-
nom? 
 „SANET II. je vysokorých-
lostná (1 Gb/s) akademická 
optokáblová prenosová sieť, 
prepojená na medzinárodné 
siete (Internet). Je spravovaná 
neziskovým združením, ktorého 
členmi sú slovenské univerzity 
a niektoré štátne orgány a or-
ganizácie, ktoré boli pri zrode 
tohto programu. TnUAD ako člen 
združenia a správca trenčian-
skeho uzla doteraz už pripojila 
na túto sieť Obchodnú akadémiu 
M. Hodžu, Gymnázium Ľ. Štúra, 
Piaristické gymnázium J. Branec-
kého a CITY univerzitu. Podľa 
vzoru niektorých ďalších uzlo-
vých miest sme ponúkli Mestu 
Trenčín možnosť vybudovať si 
vlastnú optickú metropolitnú sieť 
s pripojením na SANET II. s cie-
ľom vytvoriť podmienky na rozvoj 
nových služieb a budovanie in-
formačnej spoločnosti v Trenčí-
ne. Mesto by malo chápať túto 
možnosť podobne, ako v minu-
losti budovalo mestské osvetle-
nie, alebo mestskú kanalizáciu. 
Teda išlo by o vybudovanie novej 
mestskej infraštruktúry, na kto-
rú by sa postupne pripájali po-
tenciálni užívatelia – organizácie 
i občania. Pre mesto by nemal 
byť problém s investíciami, ktoré 
predstavujú asi 2 mil. Sk na 1 km 
položeného optokábla a Trenčín 
by potreboval položiť asi 40 km 
týchto káblov. Je však možné ísť 
na realizáciu po etapách a sú-
časne sa zaujímať o príspevky 
zo štrukturálnych fondov EÚ.“

Pripravila Ružena Wagnerová

 Trenčania, po ôsmich rokoch pôsobenia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v meste a re-
gióne, ju prijali za svoju. Pochopili jej význam a tešia sa z jej prítomnosti, pretože prispieva k rozvoju 
vzdelanosti, kultúrnosti a ekonomiky. Málo však vedia o dlhodobejších rozvojových zámeroch univerzi-
ty v oblasti investičnej výstavby do roku 2007, s výhľadom do roku 2012. A to je parketa prorektora 
doc. Ing. Ignáca PRNA, CSc. (na snímke), ktorý má na starosti rozvoj a investície:

Trenčín vďaka univerzite omladol
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Senzácia sa nekonala
 V minulom čísle sme vás informovali o havárii v obytnom 
dome na Železničnej ulici v Trenčíne, kde sa 7. marca ráno pre-
padla časť podlahy na chodbe prvého poschodia. V čase havárie 
bolo k trvalému pobytu v štyroch bytoch domu prihlásených 38 
občanov, väčšinou rómskeho pôvodu. Ešte v ten deň popoludní 
boli pozvaní na mestský úrad na doriešenie stavu z minulého roku 
(viď Info č. 5/05). Po veľmi búrlivých rokovaniach, keď najprv zá-
sadne odmietali presťahovanie do voľných bytov na Kasárenskej 
ul. (garsónka, 1-izbový a 2-izbová byt), nakoniec pristúpili na toto 
riešenie pätnásti občania bez dlhov na nájomnom z bytu č. 2. Po 
ich odchode bolo treba doriešiť zvyšných 23 užívateľov z bytov 
č. 1, 3 a 4, z ktorých väčšina nemá platné nájomné zmluvy.
 Po skončení tohto rokovania 
Mesto Trenčín vyhlásilo krízový 
stav na Železničnej ul. a vytvorilo 
krízový štáb na čele s primáto-
rom mesta, ktorý okamžite začal 
riešiť vysťahovanie ľudí z celého 
domu, jeho uzavretie a hľadal pre 
nich dočasné náhradné ubytova-
nie. Už o 24 hodín sa vyskytla 
možnosť dočasne ich ubytovať 
v chatkách rekreačného stredis-

ka v mestskej časti Kubrica.
 V prípade, že by odmietli odísť 
z pôvodných bydlísk, krízový štáb 
na základe zákona o civilnej 
ochrane obyvateľstva by nariadil 
ich evakuáciu. 

DEŇ D
 V deň „D“ bol dom na Želez-
ničnej ulici od rána obstúpení 
televíznymi, rozhlasovými štábmi 
i píšucimi novinármi. Nervozita 
obyvateľov domu sa stupňovala, 
až vyhlásili, že sa odsťahujú až 
po odchode zástupcov novinár-
skej obce. S týmto stanoviskom 
sa zas neuspokojili žurnalisti 
a nastala slovná prestrelka. Čím 
viac vulgarizmov vypúšťali z úst 
naši rómski spoluobčania, tým 
viac sa ostrili perá a kamery zá-
stupcovia siedmej veľmoci. „Vr-
cholné číslo“ prišlo, keď z okien 
na Železničnej ulici začali lietať 
rôzne plechové predmety a dvaja 

iniciatívni Rómovia sa rozhodli 
rozobrať plechovú strechu. Až 
zákrok mestskej polície ukľud-
nil situáciu. Sťahovanie sa, ale 
z pôvodnej jedenástej hodiny 
posunulo na šestnástu, takže 
pokračovalo aj na ďalší deň.
 Obyvatelia si vzali do chatiek 
len osobné veci a nábytok bol 
uložený v mestskom sklade na 
Kasárenskej ulici.

DOHODY
 Nasledovali ďalšie rokovania, 
výsledkom ktorých bolo odstrá-
nenie všetkých závad v chatkách 
rekreačného strediska Kubrica 
a čestné prehlásenie dvoch ro-
dín o spôsobe a výške mesačnej 
splátky dlžôb voči Mestu Trenčín 
i prípadných škôd na zariadení 
ich dočasného bydliska. S daným 
stavom a priebehom evakuácie 
sa zoznámili poslanci, členovia 
mestskej rady, na svojom riad-
nom rokovaní 17. marca. Záro-
veň poverili finančnú komisiu pri 
MsZ, aby navrhla zásady finanč-
ného krytia definitívneho riešenia 
situácie a komisiu sociálnych 
vecí a zdravotníctva, aby navrhla 
možnosti definitívneho vyriešenia 
bytovej otázky rodín zo Železnič-
nej ulice tak, aby najneskôr do 
konca mája t.r. opustili Kubricu. 
Celým problémom sa mestská 

rada bude opäť zaoberať na svo-
jom prvom aprílovom stretnutí.

SENZÁCIA SA NEKONALA
 Problematika rodín zo Želez-
ničnej ulice sa dostala na prvé 
stránky celoštátnych novín, patrila 
k otváracím materiálom televízne-
ho a rozhlasového spravodajstva. 
Nik z novinárov neprekročil svoj 
tieň, žiadna komplexná objektív-
na informácia s uvedením napr. 
prvej ponuky na presťahovanie 
ešte v novembri minulého roka, 
či výsledky štátneho stavebného 
dohľadu, ktorý v januári vykonal 
prehliadku objektu a vydal jasné 
stanovisko o životu nebezpeč-
nom stave domu, sa v našich 
médiách neobjavili a ak áno, tak 
len sporadicky.
 Vyrobiť senzáciu sa napokon 
bulvárnym médiám nepodarilo. 
Akurát sme sa dozvedeli, že 
dosácaní a poudieraní hrdinskí 
reportéri neuhli ani pred rozzú-
reným davom a o nezvyčajne 
vysokom výskyte diviačej zveri 
v jednej z mestských častí Trenčí-

na. Napokon, bulvár vie, čo jeho 
čitateľov najviac v teple obývačky 
poteší, ale ak sa k podobným 
praktikám pripojí aj štátna tlačo-
vá agentúra TASR, tak je to prinaj-
menšom zarážajúce. V správe tej-
to verejnoprávnej inštitúcie sme 
sa 8. marca dočítali, že „Štvor-
bytový dom na Železničnej ulici 
v Trenčíne ohrozuje životy rodín, 
ktoré v ňom bývajú. V pondelok 
ráno (t.j. 7. marca pozn. red.) sa 
preborila časť podlahy na prvom 
poschodí.“ Pätnásteho marca 
však už TASR vydala správu, kde 
je o.i. uvedené: „Situáciu v naru-
šenom dome mesto minulý týž-
deň zveličilo.. . Podľa ľudí však 
spadla iba omietka, spomínaná 
časť stropu spadla už pred nie-
koľkými mesiacmi.“
 Čo k tomu dodať? Snáď len 
poznámku, že ešte v nedávnej 
minulosti bolo otázkou cti pre 
každého žurnalistu, aby pracoval 
len s overenými faktami. Predsta-
vitelia Mesta Trenčín i členovia 
redakcie Infa tak robia.
 Tibor Hlobeň
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VYHLÁSENIE GRANTOVÉHO KOLA 
V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Trenčín 

č. 2/2004 „Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín“ sa 
vyhlasuje 

2. grantové kolo
 poskytovania dotácií z Grantového programu Mesta Trenčín 
na aktivity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti 

v roku 2005.

Upozorňujeme žiadateľov, že len kompletne a čitateľne vyplne-
ná 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 informáciami o ich vyplnení

sú k dispozícii na útvare kultúry MsÚ v Trenčíne, tel. 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 – 15.00, alebo 
zasielajú poštou (rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke).

Uzávierka prijímania žiadostí je 30. apríla 2005.

Komisia navrhla neposkytnúť 
dotáciu týmto žiadateľom
(pokračovanie z predchádzajú-
ceho čísla)

Žiadateľ: Združenie rodičov 
Základnej školy, Kubranská 
cesta, názov projektu: Tvorba 
školského časopisu. Celkové 
náklady projektu: 10 000 Sk, 
požadovaná výška príspevku: 
8 000 Sk - 80%

Žiadateľ: Trenčianske hradné 
divadlo, názov projektu: Miku-
láš 2005. 
Celkové náklady projektu: 
46 500 Sk, požadovaná výška 
príspevku: 23 100 Sk – 50%

Žiadateľ: Trenčiansky Bonsai 
klub No.1 n. o., názov projek-
tu: Výstava a činnosť Bonsai 
klubu.
Celkové náklady projektu: 
20 000 Sk, požadovaná výška 
príspevku: 20 000 Sk – 100%

Žiadateľ: Armádne folklórne 
združenie, názov projektu: 
Folklórny Trenčín 2005. 
Celkové náklady projektu: 
358 000 Sk, požadovaná výška 
príspevku: 147 000 Sk – 42% 

Žiadateľ: Armádne folklórne 
združenie, názov projektu: Lau-
go 2005 – celorezortný hudob-
ný festival. 
Celkové náklady projektu: 
181 340 Sk, požadovaná výška 
príspevku: 34 240 Sk – 19%

Žiadateľ: Futbalový klub SOS 
TTS Trenčín, názov projektu: 
Publikácia „100 rokov futbalu 
v Trenčíne“.
Celkové náklady projektu: 
300 000 Sk, požadovaná 
výška príspevku: 200 000 Sk 
– 66,6%. 

Žiadateľ: Slovenský zväz slu-
chovo postihnutých v Trenčí-
ne, názov projektu: Divadelné 

predstavenia – 2x.
Celkové náklady projektu: 
35 000 Sk, Požadovaná výška 
príspevku: 25 000 Sk – 71%.

Žiadateľ: Združenie kresťan-
ských spoločenstiev mláde-
že, názov projektu: Festival 
kresťanských mládežníckych 
zborov.
Celkové náklady projektu: 
7 000 Sk, požadovaná výška 
príspevku: 5.500 Sk – 79%

Žiadateľ: Občianske združenie 
občanov Istebníka a Orecho-

vého, Názov projektu: Detský 
karneval. 
Celkové náklady projektu: 
19 600 Sk, požadovaná výška 
príspevku: 13.720 Sk – 70%

Žiadateľ: Umelecká agentúra 
Tina Music, názov projektu: 
„Repete v Trenčíne“.
Celkové náklady projektu: 
143 000 Sk, požadovaná výška 
príspevku: 100 000 Sk – 70%

Dokončenie v budúcom čísle

Mesto TRENČÍN a HK DUKLA Trenčín
Majster Slovenska 2003/2004

Vás pozývajú
na zápasy play-off slovenskej extraligy ľadového hokeja

a zároveň Vám ponúkame možnosť výhodného zakúpenia 
nových permanentných vstupeniek na sezónu 2005/2006

(platí aj pre výmeny súčasných permanentiek)

KÚP si teraz 2 permanentky
na sezónu 2005/2006 

za zvýhodnenú
cenu a VYHRAJ

Zakúpením 2 permanentiek na novú sezónu 
sa zapojíš do súťaže o tieto zaujímavé ceny: 

1. cena – zájazd pre 2 osoby do 5*hotela s polpenziou v 
Egypte venuje CK HYDROTOUR

2. cena – Liečebné procedúry pre 2 osoby 
venujú Kúpele Trenčianske Teplice

3. cena – Víkendová permanentka pre 2 osoby
venuje SKI centrum Vrátna

4. - 15. cena – Hokejový dres HK DUKLA Trenčín
16. - 20. cena – Polo tričko GATORADE

21. - 30. cena – Čiapka HK DUKLA Trenčín
31. - 40. cena – Fan šál HK DUKLA Trenčín

Ďakujeme Vám za podporu! Ste časťou nášho tímu!

INFO: vrátnica Zimného štadióna HK DUKLA Trenčín,
Predpredaj vstupeniek, tel. 0903 902 116, www.hkdukla.sk

Akcia platí iba do 31. 5. 2005

 Mesto Trenčín oznamuje všetkým potenciálnym užívateľom 
mestského rozhlasu, že z technických dôvodov od 1. apríla ukon-
čuje jeho vysielanie v centrálnej časti Trenčína. Toto rozhodnutie 
sa netýka mestských častí Záblatie, Zlatovce, Istebník, Opatová 
a Kubrica, kde bude miestne rozhlasové vysielanie fungovať aj 
naďalej.

 
(pk)

Grantová komisia zverejnila návrhy o poskytnutí dotácií

Rozhlas v centre končí

Mesto Trenčín, Veliteľ Posádky Trenčín, MO a OV Zväzu 
protifašistických bojovníkov Trenčín

si vás dovoľujú pozvať na 
Oslavy 60. výročia oslobodenia mesta Trenčín 

v piatok 8. apríla 2005.
Program:

14.00 h   Pietny akt kladenia vencov 
                           k Pamätníku umučených na Brezine

Odchod autobusov od budovy Mestskej polície o 13:30.
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 Správne riešenie osemsmerovky z čísla 5 znie: „Stretnutie Bush Putin.“ Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali Máriu Ščípovú. 
Cenu – Publikácie 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 1. 4. 2005. (r)

 Krížovka

Slo-
venské 
príslovie

zamiešaj 
s vodou 

bielu 
maltovinu

často 
jazdil 

(hovor.)

Autor: 
Jozef 

Páleník

symet-
rála

Rozhlas.
a televíz. 

spoločnosť 
Bruheia

fran-
cúzsky 

hudobný 
skladateľ

meno 
Dubaya

zora-
denie, 

nastúpe-
nie

Pomôcky: 
Akor, RNL, 
RTB, Alov

všetko v 
poriadku 
(z angl.)

športový 
kód 

Južnej 
Kórei

urobím 
znak na 
budove

vlastnil 
si beluša 

(hovr.)

zur zeit 
(skr.)

druh che-
mického 
vlákna

pádová 
otázka 
(6. p.)

1

jedenkrát

ozvena, 
ohlas

staro-
rímsky 
peniaz

nespalo

dieťa bez 
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 Nestor slovenského knihov-
níctva, publicista a literát Juraj 
Gönci (na snímke), umelec-
kým menom Juro Trenčiansky, 
zomrel v Trenčíne v nedeľu 
6. marca vo veku 90 rokov. 
J. Gönci v decembri oslávil 
v kruhu svojich priateľov a bý-
valých spolupracovníkov 90. 
narodeniny. Patril k najstaršej 
generácii žijúcich trenčianskych 
rodákov, ktorí sa všestranne 
venovali kultúrnej a osvetovej 
činnosti a bol v dobrom slova 
zmysle, dedične zaťažený lokál-
patriot. Už ako 22-ročný založil 
Klub priateľov umenia a spo-
luorganizoval známe Literárne 
štvrtky v 30. rokoch minulého 
storočia. Okrem toho sa po-
dieľal na príprave divadelných 
predstavení, akadémií, plesov 
vysokoškolákov. Takmer 25 ro-
kov bol riaditeľom trenčianskej 
knižnice, ktorá sa v roku 1968 

pod jeho vedením stala kraj-
skou knižnicou. Vytvoril knižnicu 
univerzálneho charakteru, pat-
riacu k popredným zariadeniam 
na Slovensku. Redakčne sa po-
dieľal na tvorbe niekoľkých re-
gionálnych periodík a 20 rokov 
viedol Divadlo poézie. Vydal 
aj tri básnické zbierky (Hluché 
ozveny, Zradená zem a Veterný 
kohút), tri zbierky epigramov 
(Letopisy, Kontraband, Glosy). 
Známa je aj jeho odborná li-
terárna činnosť. O knižniciach 
v Trenčíne napísal tri publi-
kácie. Aj vo vysokom veku sa 
stále venoval politickej satire 
a písal epigramy. V roku 1998 
bol Juraj Gönci vyhlásený za 
Osobnosť roka mesta Trenčín 
v oblasti kultúry.
 Toľko stručne o živote a die-
le Jura Gönciho. Všetko sa 
však vypovedať nedá, najmä 
nie dlhé hodiny rozhovorov 

o Trenčíne, jeho vývoji a sme-
rovaní. O novinách, ktoré budú 
iba trenčianske a občania sa 
z nich dozvedia všetko, čo ich 
zaujíma. Na staré časy nespo-
mínal s nostalgiou, skôr ho za-
ujímal pohľad dnešného člove-
ka so súčasnými vedomosťami 
na veci dávno minulé. Tvrdil, že 
inšpirácia a poučenie v minu-
losti nás môžu posunúť o dva 
kroky vpred do budúcnosti. 
Viac duševne ako fyzicky čulý 
starý pán sa zaujímal o politi-
ku, hospodárstvo i kultúru. Pod 
jeho zdanlivo prísnym zrakom 
sa skrývalo dobré srdce. Ak 
niekoho pokarhal, vždy mu uká-
zal aj správnu cestu a snažil sa 
pomôcť. Navždy si ho uchovám 
v pamäti v jeho izbe, zaprata-
nej knihami a rukopismi, kde 
sa cítil ako ryba vo vode. Neboli 
to iba dekoračné prvky, využíval 
ich pri svojej práci a tvorbe do 

posledných chvíľ života. 
 Juraj Gönci by sa určite 
z chuti zasmial, keby som pí-
sal o vyoranej brázde na poli 
Trenčína, svietiacom meteore, 
či iných prirovnaniach. Tak, ako 
skromne a ticho žil, rovnako 
náhle a ticho odišiel. Juraj, ďa-
kujeme za ochotu a čas, ktorý 
ste venoval dobrým nápadom, 
ale i kolegom a priateľom pri 
riešení pracovných, či osob-
ných problémov.

Česť Tvojej pamiatke!
Leo Kužela

Juraj Gönci nás opustil vo veku 90 rokov
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Hviezdy trenčianskeho športu

 Všetci pozvaní reprezentujú 
na vrcholných podujatiach nie-
len Slovensko, ale aj mesto 
Trenčín. Primátor však vyzdvihol 
aj inú stránku ich športových 
výkonov, keď uviedol: „Vaše 
športové výkony a výsledky sú 
vzorom pre našich mladých 
ľudí, z ktorých verím, raz vyras-
tú aj vaši nasledovníci.“
 V týchto dňoch vrcholí sezó-
na v zimných športových odvet-
viach a zase naopak, prípravné 
obdobie pre tých, ktorým súťaže 
začínajú s príchodom jari. Pre-
to sa nepodarilo určiť termín, 
kedy by sa naraz zišli všetci 
športovci, ocenení ďakovným 
listom primátora Mesta Tren-

čín za športové výsledky v roku 
2004. Medzi ospravedlnenými 
boli aj dve najväčšie hviezdy sú-
časného trenčianskeho športu 
– paralympijský víťaz Rastislav 
Tureček, sústredenie v zahra-
ničí a hokejista Pavol Demit-
ra, ktorého čakal ťažký duel 
v play-off našej extraligy. Medzi 
prítomnými však nechýbala 
napr. majsterka sveta v kultu-
ristike vo váhovej kategórii do 
57 kg Jana Purdjaková a cenu 
pre najlepší kolektív – tím ho-
kejových majstrov Slovenska 
v sezóne 2003/2004 prevzal 
prezident HK Dukla Trenčín  
Jozef Mitocha. (th)

 Mesto Trenčín vo svojom tohtoročnom rozpočte vyčlenilo na 
športové aktivity takmer 65 miliónov korún, z toho je 12 milió-
nov určených na vybudovanie trávnatých ihrísk a umelého tráv-
nika v areáli Ostrova. Aj týmito slovami sa primátor Branislav 
CELLER prihovoril najlepším športovcom mesta, ktorých pozval 
na stretnutie do sobášnej siene mestského úradu.

Primátor Mesta Trenčín blahoželá majsterke sveta v kulturisti-
ke J. Purdjakovej.

A tu sú najlepší športovci spolu s predstaviteľmi mesta, tréner-
mi a hosťami slávnosti: T. Duchovný (hore prvý zľava), J. Purdja-
ková (siedma zľava), J. Opatovský (nad ňou), B. Kacina (štvrtý 
sprava), M. Vašek (tretí sprava), J. Mitocha (druhý sprava) a P. 
Klimo (v podrepe prvý zľava).

Usmiaty prezident HK Dukla Trenčín Jozef Mitocha (vpravo). Že 
by vysvetľoval B. Cellerovi tajomstvá z taktického arzenálu Duk-
ly, ktoré budú v semifinále play off platiť na Slovan? 

Do pamätnej knihy Mesta Trenčín pribudli ďalšie mená.

Rastislav Tureček - TJ DUKLA Trenčín, telesne postihnutý špor-
tovec, vozíčkár; Jana Purdjaková - AŠK DUKLA Trenčín, kulturis-
tika (hmotnostná kategória do 57 kg); Attila Bátky - AŠK DUKLA 
Trenčín, zápasenie gréckorímskym štýlom (hmotnostná kategória 
do 84 kg); Jozef Žabka, Martin Líška - AŠK DUKLA Trenčín, drá-
hová cyklistika; Marián Ostrčil - AŠK DUKLA Trenčín, rýchlostná 
kanoistika; Pavol Demitra, HK DUKLA Trenčín, ľadový hokej; Ju-
raj Potoček, Musher Club Trenčín, psie záprahy; Jozef Opatov-
ský, Vysokohorský klub pri SVTS Trenčín, horolezec; Branislav 
Kacina, HK JAMES Trenčín, skialpinizmus; Peter Klimo, Fitness 
Gabrhel Trenčín, silový trojboj — masters.

Hokejový klub DUKLA Trenčín, ľadový hokej - Majster Slovenska 
r. 2004

Tibor Duchovný, Klub trenčianskych modelárov, rádiom riadené 
vetrone F3J; Martina Kohlová, TJ Slávia Športová škola Trenčín, 
kanoistika; Milan Vašek, Karate Klub Ekonóm Trenčín, kumite.

Najlepší kolektív

Juniorská kategória

Najlepší športovci v Trenčíne v roku 2004


