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Starostlivosť o životné prostredie 

 

Dňom 1. januára 2002 vstúpil do platnosti zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, kto-
rého súčasťou bola i novela zákona o miestnych poplatkoch za 

zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov 
a drobných stavebných odpadov na území obce. Podľa tohto 

nového zákona o odpadoch je stanovené, ţe kaţdý občan od 

narodenia aţ po smrť je producentom odpadu. Z tejto sku-
točnosti vyplýva povinnosť platiť poplatok za zber, prepravu 

a zneškodňovanie komunálneho odpadu pre kaţdého občana 
ako i zamestnávateľa. V náväznosti na spomenutý zákon 

o odpadoch Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 13. De-

cembra 2001 schválilo Všeobecné záväzné nariadenie, kto-
rým bola stanovená výška poplatku za zber, prepravu a zneš-

kodňovanie komunálneho odpadu vo výške 500,- Sk. Mestský 
úrad v Trenčíne do 22. februára 2003 vyrúbil a vyexpedoval 

všetky platobné výmery občanom ako právnickým osobám 

a fyzickým osobám - podnikateľom.  
Vlastné poznámky 

 
Dňa 5. marca 2003 sa uskutočnil v Trenčíne odborný se-

minár pod názvom „Môj balkón, moja záhrada“, ktorý sa 

usporiadal za podpory primátora mesta Trenčín. Tento od-
borný seminár bol venovaný všetkým tým, ktorí majú vzťah 

ku estetiku svojho najbliţšieho prostredia a okolia. Pred-
nášajúcimi boli Ing. arch. Eva Wernerová a poslankyňa mesta 

Trenčín Janka Fabová. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 69/1/03 

 
Stalo uţ tradíciou, ţe v jarných dňoch sa rozbehla iniciatíva 

občanov v smere všeobecného čistenia mesta po zimných me-
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siacoch za pomoci pracovníkov Mestského hospodárstva 

Trenčín. Nebolo tomu inak ani v tomto roku, ţe pred by-

tovými jednotkami v celom meste v plánovanom období bol 
nevídaný pracovný ruch. Zhrabovalo sa lístie, zrezávali sa ko-

náre v korunách stromov, čistili sa okraje verejných ko-
munikácií a v neposlednom rade sa ľudia zbavovali nepo-

trebných vecí osobnej spotrebu, ktorých funkčnosť uţ doţila. 

Mesto Trenčín zas na krátky čas opeknelo. 
Vlastné poznámky 

 
V aprílových dňoch po päťročnej prestávke začalo pokra-

čovanie prác na záchrane unikátnej rotundy na Trenčianskom 

hrade. Bola odkrytá predčasom na hornom jeho nádvorí. Ide 
pravdepodobne o najstaršiu murovanú architektúru nielen na 

hrade, ale aj v celom regióne. Odborníci predpokladajú, ţe 
vznikla v období Veľkej Moravy. V roku 1997 sa stavba po 

reštaurátorskom prieskume a statickom zabezpečení iba pre-

kryla doskami. Keďţe na tento rok 2002 dostalo Trenčianske 
múzeum 4 milióny korún, tak sa práce rozbehli. Počas tu-

ristickej sezóny budú preto pri pohybe návštevníkov Tren-
čianskym hradom platiť určité obmedzenia, aby sa zabránilo 

ich úrazom.  

Trenčianske noviny 15.04.2003 
Pomocná evidencia 167/2/03 

 
Po niekoľkých rokoch prípravy a splnení podmienok Finan-

čného memoranda pre projekt trenčianskej 

čistiarne odpadových vôd na pravom brehu 
Váhu sa mesto Trenčín konečne dočkalo 

začiatku jej realizácie výstavby z finančných 
prostriedkov Európskej únie, prostredníc-

tvom Fondu ISPA. Stalo sa tak dňa 23. apríla 

2003 za účasti ministra ţivotného prostredia 
Ing. Jozef Ziška 
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vlády Slovenskej republiky Ing. Lázsló  Miklósa, manaţéra 

Fondu ISPA Carstena Rasmussena, viceprimátora mesta 

Trenčín Ing. Jána Krátkeho. Prítomných vzácnych hostí pri 
tejto príleţitosti otvorenia výstavby pre Trenčín, tak prepo-

trebného objektu privítal riaditeľ Trenčianskych vodární 
a kanalizácií Ing. Jozef Ţiška. V ďalšej časti svojho príhovoru 

priblíţil cestu výstavby objektu čističky odpadových vôd od 

prípravy aţ po realizáciu. O prvých prieskumoch a štúdiách sa 
začalo hovoriť uţ v roku 1985. Aţ v roku 1997 vybraná 

projekčná firma vypracovala projekt pre Západoslovenské 
vodárne a kanalizácie Trenčín. Pre nedostatok finančných 

prostriedkov v roku 1999 sa vypracovávanie ďalších stupňov 

projektovej dokumentácie zastavilo. No vtedy sa uţ začalo 
hovoriť o moţnosti spolu financovania Európskej únie, jej 

zriadeným fondom ISPA, Slovenskou republikou a vlastnými 
zdrojmi. V tom čase Trenčianske vodárne a kanalizácie 

nechali spracovať potrebnú projektovú dokumentáciu za 1,5 

milióna Sk a podali ţiadosť o financovanie realizácie projektu 
zo spomínaného fondu. Pôvodne sa uvaţovalo o príspevku 

ISPA vo výške 75 % predpokladaných nákladov, no v skutoč-
nosti bolo odsúhlasených len 50 %. Výberovými konaniami na 

dodávateľa sa rozpočtované investičné náklady zníţili z 8 

miliónov eur na 6,2 milióna eur. Dnes v deň začiatku výstavby 
čističky odpadových vôd v Trenčín sa vyjasnili otázky reali-

zácie jej financovania, keď : 
- príspevok ISPA predstavuje 50 % z cel-

kových nákladov, t.j. 3,1 milióna eur; 

- príspevok Slovenskej republiky predsta-
vuje 12 % z celkových nákladov, t.j. 777 

tisíc eur; 
- a úver Trenčianskych vodární a kanalizá-

cií predstavuje 38 %,   t.j. 2.323 milióna eur. 

Ing. Lázslo Miklóš 
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 Na príhovor riaditeľa Trenčianskych vodární a kanalizácií   

Ing. Jozefa Ţišku nadviazal minister ţivot-

ného prostredia vlády Slovenskej republiky 
Ing. Lázsló Miklós, ktorý vyjadril svoj ra-

dostný pocit zo začiatku realizácie tren-
čianskej čističky odpadových vôd, keď pove-

dal, citujem : „Tento deň je pre mňa skutoč-

ným vstupom do Európskej únie a ešte výz-
namnejším pre ţivotné prostredie na Slovensku, pretoţe sa 

pripájame k najvyspelejším štátom na svete. Hoci práca na 
príprava nebola ľahká, keď sa museli prekonávať nespočetné 

úskalia, som vďačný všetkým, ktorí sa podieľali na projekto-

vaní trenčianskej čističky 
odpadových vôd, pretoţe 

sme sa učili ako treba 
pripravovať projekty na 

čerpanie finančných 

prostriedkov z fondov 
Európskej únie. Dnešok 

dokazuje, ţe to vieme“. 
Manaţér fondu ISPA Carsten Rasmussen vo svojom vystúpení 

nezabudol zvýrazniť, ţe ide o prvý projekt na Slovensku, na 

ktorom sa podieľal Fond ISPA. No budú nasledovať aj ďalšie 
čističky odpadových vôd popri Váhu a to v Povaţskej 

Bystrici, Ţiline, Martine a v Liptovskom Mikuláši. Spomínané 
diela predstavujú spoločné investičné náklady slovenskej 

vlády a Európskej únie 62 miliónov Eur, čo je 2,5 miliardy Sk. 

Generálnym dodávateľom výstavby čističky odpadových vôd 
bude Doprastav, akciová spoločnosť, ktorú je postaví za 540 

dní. Tak to prisľúbil v svojom príhovore predseda predstaven-
stva dodávateľa Ing. Ivan Šesták. 

Vlastné poznámky 

Info Trenčín 09.05.2003 

Carsten Rasmussen 

zľava – Carsten Rasmussen, tlmočníčka, Ing. Lázsló Miklós a Ing. Jozef Ţiška 
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Pomocná evidencia 284/1/03 

Fotoalbum č. 30/03 

 
Dňa 25. apríla 2003 sa uskutočnila vernisáţ výstavy 

zdruţenia Euroregiónu „Bíle – Biele Karpaty“ vo vestibule 
Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, v ktorej jej orga-

nizátori hodnotili svoj prínos na zachovaní spoločného kul-

túrneho a prírodného dedičstva krajín strednej Európy ešte ich 
pred vstupom do spoločného domu – Európskej únie. Pri jej 

otvorení predseda zdruţenia Ing. Jozef Ţiška povedal, ţe : 
- štátna hranica je miestom, kde územie jedného štátu končí 

a na strane druhej začína, ale nemusí byť symbolom roz-

delenia; 
- štátna hranica však nerozdeľuje priateľstvo medzi ľuďmi, ba 

naopak, náš príklad spolupráce dokázal, ţe ho moţno stme-
liť pre spoločnú vec a umoţniť rozvoj na 

oboch stranách hraníc; 

- keď je dnes perspektívou, ţe Európa sa 
stane jednotným územím bez hraníc, ktorú 

charakterizujú len regióny so zachovaním 
svojich národných a etnických osobitostí, 

tak Euroregión „Bíle – Biele Karpaty“ je 

našim prínos pre novú Európu; 
- výstava na inštalovaných 

paneloch vizuálne pribliţuje, 
čo sme za obdobie spoločnej 

práce bezmála troch rokov 

vykonali v prospech ţivota-
schopnosti zdruţenia „Euro-

regiónu Bíle – Biele Kar-
paty“. Ing. Jozef Ţiška na 

záver svojho príhovoru odo-

vzdal členovi správnej rady zdruţenia „Bíle Karpaty“ so 

Ing. Jozef Ţiška 

Mgr. Radomír Zemánek preberá od Ing. Jozefa Ţišku sadu 

výstavných panelov o činnosti Euroregiónu Bíle-Biele Karpaty 
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sídlom v Zlíne Mgr. Radomírovi Zemánkovi sadu výstav-

ných panelov na propagáciu činnosti Euroregión „Bíle – 

Biele Karpaty“ ich zdruţenia. Vernisáţ výstavy ukončila 
podpredsedníčka Biele Karpaty v Trenčíne Dagmar Liško-

vá a pozvala prítomných novinárov na tlačovú besedu, 
v ktorej funkcionári zdruţenia „Euroregiónu Bíle – Biele 

Karpaty“ poskytli ďalšie informácie o výsledkoch činnosti. 

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 32/03 

 
V posledný februárový týţdeň, od 25. do 28. marca 2003 

usporiadalo Centrum enviromentálnych aktivít v Trenčíne 

Nultý ročník „Festivalu ekofilmov“ určených ţiakom zá-
kladných škôl v Trenčíne pre zábavu a poučenie. Organizátor 

poskytol pre tento cieľ viac ako 40 filmov z oblasti ţivotného 
prostredia. najväčší záujem vzbudil film o Vysokých Tatrách 

a najviac bol premietaný film o Lesoparku Brezina.  

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 17.03.2003 

Pomocná evidencia 173/1/03 
Poznámka :  Televízny šot v Trenčianskej televízii 10. 

týţdni 2003 

 
Mesto Trenčín v spolupráci s Povaţskou odpadovou spo-

ločnosťou a.s. Trenčín a Mestským hospodárstvom Trenčín sa 
vykonalo priebehu mesiaca marca a apríla 2003 jarné uprato-

vanie podľa presne vypracovaného časového harmonogramu. 

Na určených miestach boli rozmiestnené veľkoobjemové kon-
tajnery, do občania ukladali odpady z pivníc a garáţí, orezané 

konáre a iné drobné odpady. Ţelezný šrot a olovené akumu-
látory bola povinnosť vyloţiť v sobotu k veľkoobjemovým 

kontajnerom. 

Info Trenčín 13.03.2003 
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Pomocná evidencia 138/1/03, 153/1/03 

 

Dňa 2. apríla 2003 oţilo Výstavisko Trenčín mesto módy 
mimoriadne atraktívnou trojicou výstav „Záhradkár“, „Včelár“ 

a „Zdravý ţivotný štýl“, 
čo sa samozrejme odra-

zilo na počte vystavu-

júcich ako i na počte 
návštevníkov. Ťaţiskom 

spomínaných výstav sa 
stal 9. ročník veľtrhu 

záhradkárskych potrieb 

„Záhradkár 2003“. Na 
celkovej ploche  3 880 

m
2
 ponúkalo 167 vystavovateľov široký sortiment osív, sadív, 

okresných a úţitkových rastlín, záhradkárskych potrieb a ma-

lej poľnohospodárskej techniky, čo je oproti predchádzajú-

cemu roku nárast o 9,6 
%. Pre odborníkov a lai-

kov boli pripravené pred-
nášky a semináre k zá-

hradkárskej problemati-

ke. V symbióze so zá-
hradkárskym veľtrhom 

sa uţ po siedmy krát ko-
nal veľtrh včelárskych 

potrieb a včelárskych 

produktov „Včelár“, na 
ktorom sa prezentovalo 15 vystavovateľov na ploche 97 m

2
. 

Do tretice sa prezentovala v 5. ročníku výstava „Zdravý ţi-
votný štýl“, na ktorej sa predstavilo 44 vystavovateľov na 

ploche 815 m
2
. K atraktívnosti výstavy prispeli odborné pred-

nášky a semináre určené pre lekárov ako i širokú verejnosť. 
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Ďalej bezplatné vyšetrenia ukáţky zdravotníckych techník 

a tieţ moţnosť vidieť významné osobnosti z oblasti kul-

turistiky a fitnessu ako napríklad majstra sveta v kulturistike 
za rok 2002 Igora Kočiša, majstra Európy v kulturistike za rok 

2002 Štefana Havlíka a majsterku sveta vo fitness za rok 2002 
Natáliu Lenártovú. 

Tlačová informácia Výstaviska 

Záhradkár č. 04/2003 
Pomocná evidencia  

 
Dňa 25. apríla 2003 sa pri príleţitosti 10. výročia mest-

skej príspevkovej organizácie Správa mestských lesov Trenčín 

uskutočnilo v lesoparku Brezina slávnostné odhalenie pamät-
nej tabule lesníkovi Gustovi Hanovi za prítomnosti jeho man-

ţelky Heleny Hanovej a syna Ing. Tibora Hanu, viceprimátora 
mesta Trenčín Ing. Jána Krátkeho, predsedu komisie ţivot-

ného prostredia a dopravy Mestského zastupiteľstva v Trenčí-

ne RNDr. Jozefa Mertana, exprimátorov mesta Trenčín Šte-
fana Reháka a Jozefa Ţišku a ďalších hostí.  O 15,

00 
hodine 

posvätné ticho lesa sprevádzané jarným vetríkom prerušili 
verše významného slovenského básnika P. O. Hviezdoslava na 

oslavu prekrásnej prírody, ktorá vo chvíľach najťaţších bola 

vţdy lásky plnou matkou s otvorenou náručou, aby sme sa 
v nej zotavili a vyliečili z jatrivých rán v interpretácii Iva Veli-

kého. Po tomto lyrickom úvode Ivo Veliký priblíţil genézu 
vývoja trenčianskej Breziny. Pripomenul, ţe sa uskutočnilo 

v mesiaci apríl, povaţovaného za mesiac lesov, v ktorom sme 

si pripomenuli 10. výročie existencie Správy mestských lesov 
v Trenčíne. Mesto Trenčín malo to šťastie, ţe keď pán Boh 

rozdával zo svojej noše dobroty, tak časť z týchto odrobiniek 
doprial aj mestu Trenčín – rieku Váh, Trenčiansky hrad a leso-

park Brezinu. To sú šperky, ktoré nám Trenčanom kaţdý zá-

vidí. Nám súčasníkom preto dnes patrí s úctou a vďakou sa 
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pokloniť a vysloviť poďakovanie všetkým tým našim obyva-

teľom, ktorí postupne mesto Trenčín a jeho najbliţšie okolie 

budovali a zveľadili do dnešnej podoby. Dnes pri tejto sláv-
nostnej príleţitosti je nutne s touto súvislosťou pripomenúť 

dve významné osobnosti, ktoré ovplyvnili budovanie pľúc 
mesta Trenčín – lesoparku Brezina. Predovšetkým treba spo-

menúť trenčianskeho katolíckeho kňaza Ľudovíta Bonaven-

túru Stárka, svojím spôsobom polyhistora, ktorý okrem svojho 
kňazského povolania sa zaujímal o prírodu, čoho výsledkom 

bolo pred 156 rokmi zalesňovanie holého kopca zvaného 
Brezina. Ďalej sa zaujímal aj o objasňovanie histórie mesta 

Trenčín a výsledkom jeho snáh bolo objavenie unikátneho 

rímskeho nápisu na hradnej skale. Druhou osobou, ktorú treba 
spomenúť je Gustav Hano, ktorý v druhej polovici 20. storočia 

svojím tvorivým entuziazmom vloţil do Breziny svoju dušu, 
aby sa táto stala miestom oddychu a poučenia pre všetkých, 

ktorý ju navštívia. Jedným z prvých krokov po konštituovaní 

orgánov samosprávy v roku 1989, v záujme zveľadenia mest-
ských lesov, bolo zriadenie vlastnej organizácie Správy mest-

ských lesov Trenčín v roku 1993. Tá pod vedením dnešného 
riaditeľa Ing. Jaroslava Baláţa sa snaţila do dnešných dní nie-

len zveľaďovať výsledky práce spomínaných priekopníkov, 

ale vloţiť aj kus svojho tvorivého kumštu. V tomto smere tre-
ba spomenúť : 

- obnovu horárne pri Soblahove a mostu na dolinách; 
- vyuţívanie náučných chodníkov ţiakmi trenčianskych zá-

kladných škôl; 

- organizovanie demonštračných cvičení poslucháčov vyso-
kých škôl; 

- oţivovanie folklórnych tradícií v meste Trenčín a obci So-
blahov; 

- organizovanie celoslovenských konferencií o vyuţívaní re-

kreačných lesov. 
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Potom sa k prítomným prihovoril riaditeľ Správy mest-

ských lesov Trenčín Ing. Jaroslav Baláţ a priblíţil ţivot 

a prácu lesníka Gusta Hanu, ktorý za pomoci svojich spolu-
pracovníkov s veľkým citom vytváral v lesoparku Brezina 

jeho príťaţlivé hodnoty, aby sa stali hlavne pre mládeţ a mla-
dé rodiny zdrojom zábavy, rozptýlenia, oddychu a ponaučenia. 

Dnes sa tieto vytvorené hodnoty berú ako samozrejmé, ale 

v tom čase, keď sa tvorili, bolo treba zvádzať nemalé úsilia pri 
ich finalizácii. Dnes, keď stojíme pred slávnostnou chvíľou 

odhalenia pamätnej tabule jednoduchému a prostému človeku, 
je tá najlepšia príleţitosť obzrieť sa tri desiatky rokov späť 

a spomenúť niektoré jeho realizované projekty : 

- odpočinková zóna pred hotelom Brezina, kde sa nachádzajú 
preliezačky, hojdačky, pieskovisko a iné herné priestory; 

- kyslíková dráha pre športovcov; 
- smerníky v lesoparku Brezina. 

Preto dnes, keď sme sa všetci stretli na tomto mieste pri 

príleţitosti odhalenia pamätnej tabule lesníkovi Gustovi Hano-
vi je len odrobinkou vďaky za jeho prácu, ktorú odviedol 

v prospech trenčianskeho lesoparku Brezina, na úţitok obča-
nov mesta Trenčín. Na záver svojho príhovoru poďakoval aka-

demickému sochárovi Igorovi Mosnému za citlivé stvárnenie 

umeleckého diela – pamätnej tabule lesníkovi Gustovi Hanovi 
vloţené do prírodného materiálu – kameňa. Po príhovoroch 

potom viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján Krátky a predseda 
komisie ţivotného prostredia a dopravy Mestského zastupi-

teľstva v Trenčíne RNDr. Jozef Mertan odhalili pamätnú tabu-

ľu lesníkovi Gustovi Hanovi a pracovníci Správy mestských 
lesov Ing. Erika Vravková a Ing. Miroslav Minárik dekorovali 

pamätnú dosku vencom vďaky. Záver slávnosti ukončil Ivo 
Veliký recitáciou recitáciou básne horára Severa, ktorý ňou 

vyznal svoju lásku k chrámu prírody, k lesu. 

Vlastné poznámky 
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Info Trenčín 09.05.2003 

Pomocná evidencia 264/1/03, 313/1/03 

Fotoalbum č. 31/2003 
 

Dňa 5. mája 2003 predstavilo Centrum enviromentálnych 
aktivít v Trenčíne v priestoroch na Mierovom námestí č. 29 

v Trenčíne výstavu občianskeho zdruţenia Tatry pod názvom 

„Horúca planéta – globálne klimatické zmeny“. Na farebných 
fotografiách, komentároch a grafických porovnaniach sa náv-

števníkom výstavy priblíţili skutočnosti 21. storočia ako sú 
extrémy počasia, topenie ľadovcov, rast hladín oceánov, rozši-

rovanie púští, úbytok vodných zásob, ohrozenie potravinovej 

bezpečnosti, posun klimatických a vegetačných pásiem, zme-
ny v biodiverzite, šírenie chorôb, dopady na ekonomickú a so-

ciálnu stabilitu regiónov a to všetko v kontexte problému glo-
bálnych klimatických zmien.  

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia  
 

Na Obvodné oddelenie Policajného zboru v Trenčíne ozná-
mil náhodný chodec dňa 30. mája 2003 krádeţ pamätnej bron-

zovej tabule, ktorá bola odhalená dňa 25. apríla 2003 Gustovi 

Hanovi v lesoparku Brezina. Do litery sa naplnila predtucha, 
ţe i táto pamiatka, ako predtým kríţ a tŕňová koruna z miesta 

pamätníka 69 pochovaných na trenčianskej Brezine asi tieţ 
skončila v zberni odpadových surovín. 

Trenčianske noviny 09.06.2003 

Pomocná evidencia 372/2/03 
 

Dňa 14. júna 2003 mesto Tren-
čín, Regionálna organizácia Syn-

dikátu novinárov v Trenčíne, Správa 

mestských lesov, m.p.o. Trenčín, 
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obce Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce a Soblahov 

pripravili pre svojich najmenších obyvateľov pestrý program 

pri príleţitosti Medzinárodného dňa detí „ZOO domácich 
zvierat“ pri horárni obce Soblahov. V tento prekrásny slnečný 

letný deň smerovali deti aj so svojimi rodičmi pešo, na 
bicykloch alebo autami do Soblahova, aby tu zaţili niečo 

nové. Hlavní protagonisti podujatia Ferdinand Rybníček 

a Mária Kûhlöfelová vytvorili pre deti príjemné prostredie 
pohody a zábavy, k čomu prispelo aj perfektné počasie. Deti 

mali všakovaké vyţitie. Spomenúť moţno ich účasť na rôz-
nych druhoch súťaţí ako napríklad hádzanie lopty na cieľ, 

skákanie vo vreciach, maľovanie na výkresy a podobne. 

Podobne to platí aj o poznávaní domácich zvierat, keď 
v ponuke boli zajace, holuby, kačice, husi, sliepky. Najväčší 

kurz malo vozenie sa na konských 
povozoch. A tak všetky deti od-

chádzali domov unavené, ale spo-

kojné z preţitého dňa. 
Vlastné poznámky 

Info Trenčín 03.0.7.2003 
Pomocná evidencia 356/1/03, 

438/1/03 

Fotoalbum č. 58/03 
 

Počas tohtoročnej jari a leta sa zapojili niektorí ţiaci 
základných škôl Trenčianskeho okresu do pozorovania bielych 

bocianov, ktoré organizovala trenčiansky pobočka Spoločnosti 

na ochranu vtáctva na Slovensku. Do projektu „Bocian“ sa 
zapojilo 60 ţiakov šiestich tried zo základných škôl z Tren-

čianskych Stankoviec, Trenčianskej Turnej, Nemšovej, Ulica 
Jána Palu, Nemšovej sv. Michala, Horného Srnia, Trenčian-

skej Teplej, Svinnej a Trenčín, Hodţovej ulice. Najprv pre-

behla príprava premietaním diapozitívov a besedami a potom 
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sa išlo na ostro do terénu, kde pozorovali ţivot bocianov od 

príletu, cez svadobné tance, opravu hniezda, sedenie na vajíč-

kach, kŕmenie mláďat aţ po ich odlet do teplých krajín. Tí 
najlepší a najaktívnejší sa zúčastnili návštevy bojníckej zoolo-

gickej záhrady. 
Trenčín 21 24.10.2003 

Pomocná evidencia 652/1/03 

 
Mesto Trenčín prostredníctvom Povaţskej odpadovej spo-

ločnosti a Mestského hospodárstva Trenčín organizovalo uţ 
tradičné jesenné upratovanie v čase od 2. októbra do 3. no-

vembra 2003. Na tento účel bolo na vopred určených miestach 

umiestnené veľkoobjemové kontajnery, ktoré sa po naplnení 
odpadu z pivníc, garáţí, záhrad, trávnikov, orezané konáre zo 

stromov občanmi, pravidelne odnášali na povolané skládky 
odpadov. Mesto Trenčín bolo rozdelené do piatich etáp : 

1) etapa sa uskutočňovala v čase od 2. do 6. októbra 2003 

v oblasti celej Sihote; 
2) etapa sa uskutočňovala v čase od 9. do 13. októbra 2003 

v oblasti Pred poľom, Pod Sokolice, Kubra, Kubrica, 
Opatová, ţelezničná stanica; 

3) etapa sa uskutočňovala v čase od 16. do 20. októbra 2003 

v oblasti Centrum, Dolné mesto, Dlhé Hony, Noviny, 
Biskupice, Nozdrkovce; 

4) etapa sa uskutočňovala v čase od 23. do 27. októbra 2003 
v oblasti Zámostie, Zlatovce, Záblatie, Kvetná, Nové 

Zlatovce, Istebník, Orechové; 

5) etapa sa uskutočňovala v čase od 30. októbra do 3. 
novembra 2003 v oblasti sídliska Juh. 

Trenčiansky denný infoservis 25.09.2003 
Pomocná evidencia 596/1/03 
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V sychravé jesenné po-

poludnie dňa 10. októbra 

2003 náhodný návštevník 
lesoparku Brezina pred 

hotelom „Brezina“ stretol 
malú skupinu ľudí, ktorí 

prijali pozvanie riaditeľa 

Mestskej správy lesov 
Trenčín Ing. Jaroslava Ba-

láţa zúčastniť sa odovzda-
nia do uţívania náučného chod-

níka „Sever“. Krátko po 13,
00 

hodine táto skupina sa vydala 
k východiskovému bodu ná-

učného chodníka „Sever“, kto-
rý asi po 15 minútach chôdze aj 

dosiahla. No prv, neţ prebehol 

akt odovzdania náučného chod-
níka „Sever“ do uţívania, orga-

nizátori pozvali prítomných pozrieť si zaujímavé miesto 
nazvané „Štefánikova vyhliadka“. Pochod do tohto miesta ne-

bol ničím nezvyčajným, ale po východe z hustého lesného po-

rastu sa všetkým zarazil dych. Charakterizovať to moţno ako 
keď sa zdvihne opona v divadle. Zrazu sa otvorilo niečo ne-

zvyčajné a pre viacerých nepoznané, prekrásna panoráma 
severnej časti mesta Trenčín, t.j. s pohľadom od Trenčian-

skeho hradu, Hornú Sihoť, Štefánikovu ulicu, mestské časti 

Kubra, Opatová aţ po kláštor na Skalke. I napriek nečasu, 
spôsobeného chladom a mrholením, boli prítomní očarení ešte 

doposiaľ nevidenou krásou svojho mesta Trenčín. Po takomto 
prekrásnom záţitku sa skupina vrátila do východzieho miesta 

náučného chodníka „Sever“, aby bola prítomná na jeho 

odovzdaní do uţívania. Moderátor podujatia Ivo Veliký priví-

zaujímavé pohľady 

zaujímavé pohľady 
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tal prítomných veršom Maši Haľamovej venovanej našim ho-

rám. Vyjadril radosť na tým, ţe lesopark 

Brezina je od dnešného dňa bohatší o ďal-
ší pozoruhodný objekt – Náučný chodník 

„Sever“. Pre jeho realizáciu vyuţila Mest-
ská správa lesov Trenčín diplomovú prácu 

bývalej poslucháčky Prí-

rodovednej fakulty Univer-
zity Komenského v Bra-

tislave, dnes uţ Mgr. Blan-
ky Szabovej pod názvom 

„Fyzicko-geografická charakteristika lesoparku 

Brezina a návrh informačných tabúl pre nový 
náučný chodník“. Po tomto úvode, bliţšie realizáciu nového 

náučného chodníka „Sever“ priblíţil vo svojom príhovore 
riaditeľ Správy mestských lesov Trenčín Ing. Jaroslav Baláţ. 

Na základe Generálneho plánu lesoparku Bre-

zina v Trenčíne na obdobie rokov 1997 aţ 2001 
vypracovaného Ing. Jozefom Hašuľom bol 

chodník „Sever“ vytýčený a v roku 1999 firmou 
„Staving Univerzal“ Trenčín aj vybudovaný. 

V náväznosti s výstavbou chodníka „Sever“ bola 

vznesená poţiadavka na Prírodovednú fakultu 
Univerzity Komenského v Bratislave a Lesnícku fakultu Tech-

nickej univerzity vo Zvolene na vypracovanie textu informač-
ných tabuľ, ktoré by s ním tématicky súviseli. 

Na základe tejto poţiadavky vypracovala vte-

dajšia poslucháčka Prírodovednej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave Blanka 

Szabová pod odborným vedením RNDr. 
Márie Bizubovej diplomovú prácu. Po odo-

vzdaní vyššie uvedenej diplomovej práce sa 

začala vlastná realizácia náučného chodníka „Sever“ Správou 

Ivo Veliký 

Ing. Jaroslav Baláţ 

Mgr. Blanka Szabová 

prvý panel 
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Mestskou lesov Trenčín v tomto roku 2003. Náučný chodník 

„Sever“ so siedmymi zástavkami meria 1410 metrov, má 43 

metrové prevýšenie, ktorý sa dá prejsť nenáročnou chôdzou za 
35 minút. Je určený predovšetkým deťom, ţiakom a študen-

tom, ako aj ostatným návštevníkom lesoparku Brezina, aby sa 
pre nich stal zdrojom ponaučenia, miestom aktívneho odpo-

činku po náročnej práci a vytvárania správneho vzťahu k prí-

rode a jej krásam. Symbolické 
prestrihnutie stuhy, v tomto 

prípade nahradené smrekovou 
vetvičkou, vykonala poslanky-

ňa Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne Mgr. Anna Plánko-
vá za asistencie riaditeľa Škol-

ských zariadení mesta Trenčín 
Ing. Rudolfa Čiernika a riaditeľky Základnej školy Trenčín, 

Bezručova ulica, Mgr. Gabriely Mahríkovej. Správa mest-

ských lesov Trenčín pri tejto príleţitosti vydala účelovú publi-
káciu pod názvom „Náučný chodník Sever“ vďaka finančnej 

pomoci Lesostav a.s. Nitra. 
Vlastné poznámky 

Info Trenčín 07.11.2003 

Pomocná evidencia 587/1/03, 678/1/03 
Fotoalbum č. 77/03 

 
Pri príleţitosti Stredoeurópskeho dňa 

stromov vyhlásila hovorkyňa Regionálneho 

enviromentálneho centra v Trenčíne Zuzana 
Hudeková víťaza  súťaţe  „Strom  2003“.   

Stal  sa  ním 150 ročný strom pagaštan kon-
ský s obvodom  274 centimetrov stojaci na 

Námestí   svätej   Anny pri budove lekárne 

„Ave Mária“, ktorá v tomto roku získala 

Mgr. Anna Plánková pri prestrihnutí vetvičky 
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víťazné ocenenie „Stavba roka 2002“ v Trenčíne Trenčiansky 

strom spomedzi 40 návrhov počtom odovzdaných hlasov 

predbehol vŕbu bielu z Ivánky pri Dunaji a gingo dvojlaločné 
z Košíc. Nominantom víťazného stromu bola jeho majiteľka 

Ľubica Matejková. 
Trenčianske noviny 27.10.2003 

Trenčín 21  24.10.2003 

Pomocná evidencia 636/2/03, 652/1/03 
 

V druhej polovici 
kalendárneho roka 2003 

sa zmenil pohľad na fut-

balový štadión Merina 
Ulica Pod Sokolicami, 

keď nový majiteľ po-
zemku pristúpil k úplnej 

asanácii jednak hracej 

plochy tak aj tribúny 
a začal tak vytvárať 

podmienky pre budovanie nového výrobného areálu. 
Vlastné poznámky 

 

 
 

 


