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Hľadajú podpaľačov
Policajti vyšetrujú požiar budovy bývalého 
poľnohospodárskeho družstva v obci Hor-
ný Moštenec. Požiar bol spozorovaný 25. 
októbra krátko pred polnocou. V súčasnos-
ti sídli v budove družstva súkromná firma, 
ktorá sa venuje kovovýrobe. Podľa vyjadre-
nia expertov z kriminalisticko-expertízne-
ho ústavu zatiaľ nie je možné vylúčiť úmy-
selné konanie cudzej osoby. Stanovenie 
príčiny požiaru je predmetom ďalšieho 
šetrenia a expertízneho skúmania. 
Majiteľovi haly vznikla škoda na zariadení 
a stavbe vo výške 20 miliónov korún. Poško-
dená spoločnosť má halu v prenájme. Na 
ďalších 12 miliónov korún sa odhaduje ško-
da na kovoobrábacích strojoch. Pri požiari 
neboli zranené ani ohrozené žiadne osoby. 
Neznámy páchateľ založil z 24. na 25. 
októbra oheň v miestnosti výčapu v budo-
ve pohostinstva v obci Kočovce, okres No-
vé Mesto nad Váhom. Majiteľovi budovy 
vznikla škoda za cca 1 milión korún. Ďal-
šia škoda asi za 200 tisíc korún vznikla po-
škodenej, ktorá má pohostinstvo v prenáj-
me. Zisťovateľ príčin požiarov uviedol ako 
príčinu požiaru úmyselné konanie nezná-
meho páchateľa. V oboch prípadoch začal 
policajný vyšetrovateľ trestné stíhanie pre 
zločin poškodzovania cudzej veci.

Odcudzili a poškodili náhrobné kamene
Policajti pátrajú po páchateľovi, ktorý od-
cudzil od 19. do 24. októbra z cintorína 
v Nemšovej náhrobné kamene. Zlodej po-
škodil tri rodiny, ktorým odcudzil spolu 7 

Ak ste niekedy absolvovali pešiu tú-
ru na Považský Inovec, možno ste našli 
popri turistickom chodníku pekné, žlté 
až sivé horniny so šupinovitou textúrou 
a s intenzívnym leskom. Niektorí z vás 
si možno tieto kamienky priniesli aj do-
mov ako suvenír. Táto hornina sa nazý-
va svor a patrí medzi najstaršie horniny 
v okolí Trenčína, ale aj na Slovensku. Po-
chádza z obdobia starších prvohôr, tak-
že jej vek sa pohybuje v rozmedzí 340 až 
600 miliónov rokov. Za typický trblieta-
vý vzhľad svoru sú zodpovedné ploché, 
lístkovité kryštály sľudy, ktoré majú per-
leťový lesk. Vďaka nim vyzerá táto hor-
nina ako drahokam a ozdobuje často 
poličky ľudí aj napriek tomu, že je bez-
cenná. Aj keď sa samotný svor speňa-
žiť nedá, určitú spojitosť s bohatstvom 
predsa len má – môže obsahovať dro-
bulinké kúsky zlata. Skupinu hornín, 
do ktorej patrí, označujú geológovia ter-
mínom „kryštalické bridlice“. Vznikli 

metamorfózou ílovitých hornín a patrí 
k nim fylit, svor a rula. Pre všetky meno-
vané horniny sú typické už spomínané 
ploché, lístkovité kryštály sľudy, ktoré 
im dodávajú pekný lesk. Medzi šupinka-
mi sľudy sa kde tu občas vyskytne aj šu-
pinka zlata – takzvaná zlatinka. Vo zvet-

Považia

Neo(u)veriteľné
Prvok číslo 118
Všetci si zo školskej chémie isto pamä-
táme Mendelejevovu periodickú tabuľ-
ku. Základné stavebné kamene hmoty 
- prvky sú v nej zoradené podľa počtu 
protónov v jadre svojich atómov do rôz-
nofarebných „chlievikov“. V roku 1869, 
keď ruský chemik túto tabuľku vymyslel, 
poznalo ľudstvo len niekoľko desiatok 
prvkov. Tabuľka bola riadne „deravá“, 
no na jej základe sa dala predvídať exis-
tencia a dokonca aj niektoré vlastnosti 
radu vtedy neznámych a dokonca aj 
neexistujúcich prvkov. Od polovice 19. 
storočia doba poriadne pokročila. Do 
starej dobrej tabuľky odvtedy presne za-
pasovalo všetkých deväťdesiat na Zemi 
prirodzene sa vyskytujúcich prvkov, dva 
„mimozemské“ (ale na Zemi už umelo 
syntetizované neptunium a plutonium) 
a rad „čistokrvne“ umelých, v obrích 
urýchľovačoch častíc len na niekoľko 
zlomkov sekúnd vytvorených čudes-
ných prvkov s ešte čudesnejšími ná-
zvami. Kto by si nepamätal záhady ako 
Einsteinium, Fermium, Mendelevium, 
Nobelium, Lawrencium, Dubnium, 
Seaborgium. Ich chemické skratky bo-
li obľúbeným podrazom zlomyseľných 
učiteľov. Alebo komické Kurčatovium 
s atómovým číslom 104... Chudák tento 
prvok si (okrem zaslúženého výsmechu) 
„odniesol“ aj pád komunizmu - dnes už 
totiž neexistuje, volá sa Rutherfordium. 
No čo, znovu môžeme len konštatovať, 
že doba pokročila a kdečo sa zmenilo. 
Skončili rusko-americké preteky a ved-
ci oboch krajín spolupracujú aj v tejto 
oblasti. Výsledkom práve takejto spo-
lupráce je aj prvok s číslom 118. Pred 
niekoľkými dňami sa ho podarilo rusko-
-americkému tímu vedcov syntetizovať. 
Tvorilo ho síce len zopár atómov a aj 
to len menej ako tisícinu sekundy, ale 
existoval. Tento prvok už nemá meno 
(pomenovávanie po slávnych vedcoch 
sa od čísla 112 prestalo používať), je 
nestabilný, skrátka pre normálnych ľudí 
úplne nanič. Prečo ho teda spomíname? 
A prečo vyvolal vo vedeckých kruhoch 

nadšenie? Teórie predpovedajú, že 
niekde okolo prvku s číslom 126 a 184 
by mali existovať „ostrovčeky stability“, 
teda prvky, ktoré sa nerozpadnú okam-
žite po svojom vzniku. Pôjde o hmotu 
nevídaných vlastností. A prvok číslo 
118 znamená zdolanie ďalšieho schodu 
na ceste k nim.

Máte doma koňa?
Viete, kedy a kde zaznela takáto otázka 
prvýkrát? Teda viete, kedy a kde sa za-
čal ako domáce zviera chovať kôň? Ak 
to viete, tak si to nenechajte pre seba. 
Vedci totiž o začiatkoch chovu koní ve-
dú nerozriešené spory. Využívanie koní 
bolo kedysi významným „civilizačným“ 
faktorom - umožnilo totiž ľudstvu ob-
siahnuť podstatne väčšie priestory. 
Pravdepodobne najstaršie dôkazy 
chovu koní sa našli v Kazachstane. Ide 
o zvyšky ohrady a konského trusu v nej. 
Ohradu vybudovali tamojší obyvatelia 
pred 5600 rokmi.

Ešte stále Černobyl
Je to takmer neuveriteľné, ale ešte aj 20 
rokov po havárii atómovej elektrárne 
v Černobyle nie je rozumné zberať huby. 
Tvrdia to výskumníci z Nórska. Tí totiž 
pri kontrolách potravín zistili, že mäso 
ich oviec je kontaminované nezvykle 
vysokými dávkami rádioaktívnych prv-
kov (predovšetkým cezium-137). Keď 
hľadali príčinu tohto javu, zistili, že na 
vine sú huby, ktoré ovce konzumovali. 
Tento rok bol totiž na huby v Nórsku 
veľmi bohatý a dostali sa tak v oveľa 
väčšej miere aj do potravy a teda aj do 
tiel postihnutých oviec. O hubách je 
pritom známe, že z pôdy „čerpajú“ ove-
ľa viac rádioaktívnych látok ako bežné 
rastliny.

Prekladateľský oriešok
(:ppress:) Tlmočnícko-prekladateľ-
ský chlebíček má niekedy naozaj po-
riadne tvrdé kôrky. Napríklad anglič-
tina neumožňuje použiť v jednej vete 
dva zápory. Takže vetu „neinzerovať sa 
neoplatí“ Angličanovi nepreložíte. V ta-
kom prípade mu už môžete povedať len
„Pardon!“ jokl@pardon.sk

ralinách menovaných hornín sa preto dá 
zväčša ryžovať zlato. Na Slovensku je 
však žiaľ koncentrácia zlatiniek v náno-
soch riek taká úbohá, že sa ryžovať pre 
zisk vôbec neoplatí. Svor vznikol počas 
veľmi zdĺhavého a zložitého geologické-
ho procesu a patrí medzi horniny s naj-
komplikovanejším vznikom. Jeho gené-
za začala v starších prvohorách v dobe, 
keď sa na území Slovenska rozprestieral 
praoceán Tethys. Na jeho dne sa usadzo-
vali nánosy ílu, ktoré sem priniesli rieky 
z okolitých pevnín. Spočiatku tvárna ílo-
vitá hmota sa postupne menila v prie-
behu miliónov rokov na pevnú horninu 
- ílovec. Litosferická doska obsahujúca 
vrstvy ílovca sa geologickými posuvmi 
začala podsúvať pod inú litosferickú do-
sku. Tak sa ílovec dostal do väčšej hĺbky, 
čiže do podmienok vyššieho tlaku a tep-
loty. V takomto drsnom prostredí zotr-
vala hornina milióny rokov. Počas tohto 
času nastali v hornine chemické zmeny 
a z ílovitých minerálov vznikli iné mine-
rály, ako napríklad sľuda, alebo živec. 
Inak povedané nastala premena - meta-
morfóza. Ílovec sa zmenil na fylit, svor, 
alebo rulu, pričom typ výslednej horniny 
bol závislý od výšky tlaku, teploty a od 
doby trvania metamorfózy. Na svahoch 
Považského Inovca môžeme nájsť všet-
ky tri menované typy kryštalických brid-
líc. Najnápadnejší je však svojím vzhľa-
dom svor. Ak sa niekedy vyberiete na 
prechádzku smerom na chatu pod Inov-
com a chceli by ste si svor pozrieť, choď-
te z Mníchovej Lehoty od motorestu Ra-
dar po zelenej značke. Nájdete ho v prvej 
tretine trasy popri ceste v úseku medzi 
chatovou osadou a kyselkou. Hornina 
je však nesúdržná a ľahko sa rozpadá na 
menšie kusy.

 Mgr. Václav Janský

Svory na Inovci

Ako a kde vznikol nápad zorganizovať 
takéto podujatie?
Na jar sa konal festival Hory a mesto Bra-
tislava, ktorý má už sedemročnú tradíciu. 
Stretla som sa s jeho organizátorom Ala-
nom Formánkom, s ktorým sa poznáme 
už dlhé roky. Práve on sa na mňa obrátil 
s myšlienkou zorganizovať niečo podob-
né i v Trenčíne.
Prípravy na festival sa začali len nedáv-
no. Čo ti pri organizovaní robilo najviac 
problémov? 
Na začiatku som nemala ani potuchy, čo 
všetko organizovanie takéhoto podujatia 
so sebou prináša. Na všetko som bola sa-
ma. Postupne som sa do toho dostávala, 
naučila som sa komunikovať s firmami, 
od ktorých som potrebovala získať pe-
niaze, bolo treba spraviť plagáty, webo-
vú stránku, vybrať vhodné filmy, spraviť 
program. Našťastie som sa obklopila 
niekoľkými šikovnými ľuďmi, pomáha mi 
aj manžel a moje dve dcéry. Neustále však 
bojujem s nedostatkom času. Budúci roč-
ník začnem organizovať hneď v januári.
Kedy sa festival oficiálne začína a kto 
ho, okrem teba, príde otvoriť?
Festival odštartuje vo štvrtok 9. novem-
bra 2006 krstom novej knihy Ivana Bulí-
ka Afriky. Krstným otcom nebude nikto 
iný, ako najúspešnejší slovenský doku-
mentarista, držiteľ niekoľkých medziná-
rodných ocenení, rodák z Trenčína Pavol 
Barabáš. 

Fedor Jánošík, kandidát na primátora 
mesta Trenčín za Stranu občianskej soli-
darity (SOS), je opäť v hre o hlasy voličov. 
Rozhodol o tom Okresný súd v Trenčíne 
po tom, čo kandidát podal odvolanie voči 
rozhodnutiu mestskej volebnej komisie 
(MVK). Komisia rozhodla hlasovaním 
o jeho nezaregistrovaní, lebo v čase po-
dania registračných listín podľa jej názo-
ru nemal Jánošík trvalé bydlisko v meste 
Trenčín. Súd toto rozhodnutie označil za 
nezákonné a rozhodol v prospech regis-
trácie kandidáta. Rozhodnutie súdu mu-
sela MVK vykonať do 24 hodín od jeho 
doručenia a tak budeme v decembrových 
komunálnych voľbách mať v Trenčíne 
predsa len piatich kandidátov na post 
primátora. 
Podľa súdu boli až na drobné formálne 
nedostatky v poriadku aj petičné hárky 
nezávislého kandidáta na poslanca do 
mestského zastupiteľstva Jozefa Pre-
kopa. Aj jeho meno tak až na základe 
rozhodnutia súdu musela MVK zaradiť 
medzi 110 uchádzačov o poslanecké sto-
ličky v 25-člennom trenčianskom zastu-
piteľstve. Pôvodne ho komisia nezaregis-
trovala s odôvodnením, že petičné hárky 
nie sú v súlade s platným zákonom. 

jupka@pardon.sk

Festival horského filmu a dobrodružstva

Dve zvučné mená hneď na úvod. Fes-
tival však potrvá až do soboty a určite 
ponúkne aj ďalších zaujímavých hostí. 
Kto bude podľa teba hlavným lákadlom 
pre divákov?
Každý z hostí má niečo do seba. Pre vo-
dákov je zaujímavý nemecký kajakár 
Olaf Obsommer, ktorý príde predstaviť 
svoj najnovší film kultovej série Sick 
line. Prednášku na tému posledných 
desať rokov v horách bude mať Jaroslav 
Dutka. Počas piatkového a sobotného 
festivalového večera bude premietnutých 
dovedna 18 filmov rozdelených podľa 
zamerania a obsahu do štyroch kategórií 
– Skala, Zem, Voda, Sneh. 
Okrem filmov od profesionálnych auto-
rov dostanú priestor i amatérski filmá-
ri z Trenčína a okolia. Načo sa môžeme 
tešiť v tejto kategórii?
Videla som niekoľko filmov a bola som 
nadšená ich úrovňou. Myslím si, že prá-
ve amatérske dokumenty prinesú veľa 
smiechu do kina Metro. Niektoré filmy 
by mohli pokojne konkurovať profesio-
nálnym dokumentom. Na záverečnom 
odovzdávaní cien bude vyhlásený najlep-
ší amatérsky autor, o ktorom rozhodnú 
diváci.
Festival nebude len o filmoch a ich tvor-
coch. Budú mať diváci možnosť zapojiť 
sa do diania na festivale aj aktívnejšie?
K sprievodným podujatiam budú patriť 
okrem diskusií s hosťami i autorské vý-

Súd rozhodol:
Kandidáti
sú naspäť

stavy fotografií Petra „Becka“ Ondrejovi-
ča pod názvom Horizontálne a vertikálne 
cesty životom a Gabriela Čmárika o leze-
ní alpským štýlom. Pre návštevníkov fes-
tivalu je pripravená aj fotografická súťaž, 
preteky slovenského pohára v zimnom 
lezení drytoolingu a rýchlostný zjazd na 
horských bicykloch z Breziny, do ktorých 
sa môže zapojiť každý. Mojím cieľom je 
osloviť a trošku rozhýbať širokú verej-
nosť.
Vyznávači dobrodružstva, extrém-
nych športových výkonov a milovníci 
dokumentárnej filmovej tvorby si teda 
určite prídu na svoje. Zhrňme na záver 
najdôležitejšie informácie o blížiacom 
sa 1. ročníku festivalu Hory a mesto 
Trenčín.
Festival štartuje vo štvrtok 9. novembra 
o 19.00 v Kultúrnom a metodickom cen-
tre OS SR (ODA) krstom knihy Ivana 
Bulíka. V piatok doobeda bude premieta-
nie pre školy a hlavný program sa začne 
o 16.00 v kine Metro. V sobotu budú už 
spomínané preteky v drytoolingu a bi-
cyklový zjazd z Breziny, filmy prídu na 
rad opäť od 16.00 v Metre. Vstupenky 
na jednotlivé podujatia zakúpite pred 
programom priamo na mieste. Komplet-
né informácie nájdete na stránke www.
horyamestotrencin.sk. A nezabudnite, 
na všetkých sa už teraz tešíme!

Barbora Prekopová & jupka

Trenčínu sú pripisované mnohé prívlastky – mesto módy, perla Považia, mesto krásnych žien… K nim by pokojne mohol už 
onedlho pribudnúť ďalší – Trenčín mesto filmu. Začiatkom leta sa sem z blízkeho kúpeľného mestečka presunuli festivalové 
projekcie Artfilmu, úspešne sa rozbieha projekt filmového klubu v Metre, ktorého návštevnosť je porovnateľná s renomovanými 
klubmi v Bratislave, vďaka kontaktom s partnerským regiónom vo Francúzsku sa opakovane na jeseň koná festival francúz-
skych filmov. A pretože je v Trenčíne a jeho blízkom okolí aj veľa amatérskych a poloprofesionálnych skalolezcov, horolezcov, 
milovníkov extrémnych športov, dobrodruhov a cestovateľov, padlo nedávno rozhodnutie, zorganizovať prvý ročník festivalu 
horských filmov a dobrodružstva Hory a mesto Trenčín. Nováčik medzi trenčianskymi filmovými festivalmi sa bude o divácku 
priazeň uchádzať už vo štvrtok 9. novembra. Podrobnosti o jeho vzniku a priebehu v rozhovore pre Pardon priblížila riaditeľka 
festivalu Mária Dutková. 

platní zo skladaného náhrobného kameňa 
z čiernej žuly. Jednu žulovú platňu pácha-
teľ poškodil rozlomením. Spôsobil celkovú 
škodu za 45 tisíc korún. Polícia prípad vy-
šetruje ako prečin krádeže.
Trenčianski policajti vyšetrujú aj poško-
denie náhrobného kameňa na cintoríne 
v Novom Meste nad Váhom. Tu neznámy 
páchateľ poškodil od 23. do 25. októbra na 
rodinnej hrobke prednú žulovú dosku hne-
do-čiernej farby. Vznikla na nej prasklina 
s dĺžkou 60 cm. Zadnú žulovú časť hrobu 
pomníka páchateľ zhodil na zem, pričom 
sa rozlomila na tri časti. 
Majiteľke vznikla škoda za najmenej 80 
tisíc korún. Polícia začala trestné stíhanie 
vo veci prečinu hanobenia miesta posled-
ného odpočinku. Policajti po páchateľoch 
pátrajú.

Pomohol utiecť väzňovi
Minulý týždeň sme vás v tejto rubrike in-
formovali o väzňovi, ktorého polícia zadr-
žala na úteku z výkonu trestu. Jozef Baláž 
(33) bol odsúdený pre trestný čin podvodu 
a trest odňatia slobody v trvaní 18 mesia-
cov vykonával v Ústave na výkon trestu 
odňatia slobody v Dubnici nad Váhom. Po-
licajti zistili, že pri úteku mu napomáhal 
31-ročný Peter z Prievidze, ktorého Baláž 
telefonicky kontaktoval. Peter poňho pri-
šiel na aute zn. AUDI A6 do obce Hradište, 
okres Partizánske odkiaľ spoločne prišli 
až do Prievidze, kde sa rozdelili. Peter tiež 
súhlasil, že odsúdený Jozef môže zostať 
u neho v byte na krátku dobu. Prisľúbil 
navyše Jozefovi, že mu poskytne pomoc pri 
nelegálnom vycestovaní za hranice SR. Po-
lícia Petra obvinila 25. októbra z prečinu 
nadržovania, za čo mu hrozí trest odňatia 
slobody až na tri roky.


