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V konkurencii 15 dievčat z českých regiónov sa stala víťazkou 
súťaže Region Regina jediná reprezentantka Slovenska Veronika 
Kováčová z Trenčína. Na Výstavisku BVV v Brne jej korunku vo 
štvrtok 12. januára nasadil minister pre miestny rozvoj Českej re-
publiky Radko Martínek. Region Regina je sprievodným podujatím 
medzinárodného veľtrhu turistických možností v regiónoch Regi-
ontour, ktorého 15. ročník sa uskutočnil v druhom januárovom 
týždni v Brne. Foto: (la)

Na svitaní Nového roka 1. 1. 2006, presne o 5. hodine 55 minúte 
sa v trenčianskej pôrodnici mamičke Slávke Horňáčkovej narodila 
dcérka. Merala 44 centimetrov a vážila 2150 gramov. Slávka spolu 
so šťastným otcom Petrom jej vybrali meno Karin. Prvého novoroden-
ca a mamičku navšívil aj primátor Mesta Trenčín Branislav Celler, 
ktorý malej Karin venoval symbolický dar, zlatú retiazku s kozorož-
com. Bábätko i mamička sú zdravé a tešia sa na spoločné chvíle 
s oteckom v Novom Meste nad Váhom, odkiaľ pochádzajú.  (pu)

 Od začiatku tohto roka 
je v prevádzke prvý infor-
mačný kiosk Mesta Tren-
čín. Jeho hlavnou úlohou 
je zvýšenie informovanos-
ti širokej verejnosti o dia-
ní v meste. Infokiosk je 
umiestnený pri vchode do 
hlavnej budovy mestského 
úradu a dostupný nepretr-
žite 24 hodín denne. 

Viac sa dočítate 
na 3. strane.

 Územné rozhodnutie o modernizácii železničnej trate v Tren-
číne nadobudlo právoplatnosť. Podľa trenčianskeho primátora 
Branislava CELLERA to je kľúčový dokument, pretože prestavbu 
železnice variantom 1 schválili všetky kompetentné inštitúcie 
a presunu železnice už nič nebráni. „Na základe tohto dokumentu 
je jasné, kadiaľ pôjde železnica a za akých podmienok, na zákla-
de územného rozhodnutia budú Železnice SR vydávať jednotlivé 
stavebné povolenia,“ uviedol B. Celler. Čítajte na str. 2

Info kiosk

Územné rozhodnutie platí
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 Mesto zaplatí firme ročne do 
46 miliónov korún, čo je podľa 
primátora o deväť miliónov me-
nej ako predošlý rok. Poslanci 
mestského zastupiteľstva pre-
to na decembrovom zasadnutí 
rozhodli, že každý Trenčan 
zaplatí za odvoz odpadu od 
roku 2006 o 50 korún menej. 
Doteraz platili obyvatelia mesta 
620 korún na osobu a rok, po-
platok sa znižuje na 570 korún. 
Zmluvu s POS mesto podpísalo 
na dobu neurčitú. „Je to zámer 
mesta, aby sa so zmluvou 
mohlo pracovať, zmluvu je tak 
možné kedykoľvek meniť, či 
vypovedať,“ povedal B. Celler. 
 Od prvého januára majú sa-
mosprávy povinnosť kompos-
tovať bioodpad. „Bez ohľadu 
na podmienky v súťaži, každý 

subjekt, vrátane POS, musí 
spĺňať legislatívu Slovenskej 
republiky a musí byť schopný 
zaistiť likvidáciu každého od-
padu tak, ako mu to predpisu-
je zákon,“ uviedol Celler. 
 Podľa novelizovaného vše-

obecne záväzného nariadenia 
o odpadoch, ktoré zastupiteľ-
stvo schválilo na decembrovom 
zasadnutí, budú poplatky pod-

nikateľom vymerané vynásobe-
ním frekvencie odvozov, sadzby 
a objemu zbernej nádoby v lit-
roch. Množstvový zber je výhod-
ný najmä pre prevádzkovateľov 
stravovacích zariadení, pretože 
v minulom roku podnikatelia 

platili za zber odpadu podľa 
počtu miest na sedenie vo 
svojom zariadení. Mesto podľa 
Branislava Cellera očakáva od 
zmeny výberu poplatkov ko-
rektné platby od podnikateľov. 
„Nebola to však naša vina, 
že sa na území mesta takmer 
nedal praktizovať množstvový 
zber, určila to celoslovenská 
legislatíva. Mohol to robiť len 
subjekt, ktorý mal vážiace 
zariadenie. Teraz sme dali do 
podmienok verejnej súťaže, že 
subjekt, ktorý bude likvidovať 
odpad na území mesta, bude 
musieť mať toto technické 
zariadenie k dispozícii, aby 
hlavne podnikateľské subjek-
ty, keď budú chcieť mať množ-
stvový zber, ktorý je v daných 
podmienkach najspravodli-
vejší, mohli týmto systémom 
likvidovať odpad,“ konšta-
toval trenčiansky primátor.
 (SITA, th)
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Rozhodnutie o modernizácii železničnej trate je právoplatné
 Územné rozhodnutie o mo-
dernizácii železničnej trate 
v Trenčíne nadobudlo právo-
platnosť. S prestavbou želez-
ničnej trate sa začne pred-
bežne v roku 2008. „Termín 
začatia modernizácie závisí 
od poradia výstavby jednotli-
vých etáp úseku medzi Novým 
Mestom nad Váhom a Pú-
chovom,“ uviedol generálny 
riaditeľ firmy Reming Consult 
Slavomír Podmanický. Firma 
Reming je projektantom tohto 
úseku železničnej trate. Nákla-
dy na modernizáciu železnice 
spoločnosť predbežne vyčíslila 
na 3,2 mld. Sk. „Tretiu, tren-
čiansku etapu, sme rozšírili 
od Záblatia južne až za obec 
Kostolná-Záriečie a na seve-
re od Kubry po mestskú časť 
Opatová, suma sa tým upra-
ví,“ povedal S. Podmanický.
 Presunom železničnej trate sa 
uvoľní nový priestor o rozlohe 
približne 8 hektárov pri rieke 
Váh. Podľa trenčianskeho 
primátora Branislava Cellera 
mesto zatiaľ nerokuje s poten-

ciálnymi investormi o budovaní 
nábrežia, ktoré je v územnom 
pláne centrálnej mestskej 
zóny aj s návrhom súbežnej 
cesty s preťaženou Hasičskou 
ulicou s pracovným názvom 2. 
nábrežná. Tá by mala odľahčiť 
križovatku na Námestí SNP 
pod hradom. Projekt moderni-
zácie železničnej trate financu-
je Európska únia z kohéznych 
fondov do výšky 85 % celko-
vých nákladov, zvyšok doplatí 
štát. 
 Modernizácia železničnej 

trate v Trenčíne má vyrovnať 
prílišné zaoblenie trate v mes-
te, ktoré neumožňuje dosiah-
nuť stanovenú rýchlosť 160 km 
za hodinu. Projekt počíta s vý-
stavbou nového železničného 
mosta, novej stanice a vybu-
dovaním niekoľkých mimoú-
rovňových križovaní. Súčasťou 
projektu je asanácia letného 
kúpaliska a 22 domov. Želez-
nica sa zmluvne zaviazala, že 
zaplatí mestu kompenzáciu za 
sanáciu letného kúpaliska vo 
výške približne 100 mil. Sk, 

mesto za tieto financie postaví 
nové kúpalisko na Ostrove. 
 Pre majiteľov spomínaných 
domov mesto v minulom aj 
v tomto roku vyčlenilo v rozpoč-
te financie na výkup pozemkov 
pre nové domy, majitelia majú 
právo aj na finančnú kompen-
záciu, ak nový dom nechcú. 
V zmluve je, že so sanáciou 
sa môže začať až po dokonče-
ní nových domov a kúpaliska. 
Náklady mesta Trenčín v sú-
vislosti s modernizáciou trate 
mestu preplatí investor, Želez-
nice SR.
 V. železničný koridor, v rám-
ci ktorého sa na Slovensku 
modernizuje železničná trať, 
sa tiahne Európou cez Talian-
sko, Slovinsko, Maďarsko, 
Slovensko a Ukrajinu. Územím 
Slovenska prechádza po trase 
Bratislava-Žilina-Košice-Čier-
na nad Tisou-štátna hranica 
s Ukrajinou. Dĺžka koridoru je 
2 831 km, pričom jeho sloven-
ská vetva je dlhá cca 536 km 
a tvorí necelých 20 % celkovej 
dĺžky koridoru. (SITA, th)

O likvidáciu odpadu v Trenčíne sa naďalej bude starať 
Považská odpadová spoločnosť

O likvidáciu odpadu v Trenčíne sa naďalej bude starať Považská 
odpadová spoločnosť (POS). POS vyhrala verejnú súťaž, do kto-
rej sa prihlásili štyria uchádzači. Ako uviedol primátor Branislav 
CELLER, hlavným kritériom bola najnižšia cena. 
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Prvý infokiosk v prevádzke
Dokončenie z 1. strany. 
 V súčasnosti je na Infokiosku 
prístupná webová stránka mesta 
Trenčín. To znamená, že každý 
záujemca si tu môže nájsť všetky 
informácie, ktoré sú k dispozícii 
i na webovej stránke mesta. In-
fokiosk slúži taktiež ako elektro-
nická úradná tabuľa. Obsahuje 
všetky úradné oznamy, vrátane 
príloh, ktoré sa z kapacitných 
dôvodov nezmestili na oficiálnu 
nástennú úradnú tabuľu. Týmto 
spôsobom samospráva vyšla 
v ústrety všetkým, ktorí nemajú 
prístup k internetu, ale i turis-
tom a návštevníkom mesta. 
Rozsah užitočných informácií sa 
bude postupne rozširovať o ďal-
šie formou odkazov na webové 
stránky rôznych štátnych, verej-
ných i súkromných inštitúcií. 
 Používanie samotného info-
kiosku je pomerne jednoduché, 
nevyžaduje znalosti výpočtovej 

techniky. Ovláda sa prostredníc-
tvom dotykovej obrazovky (tzv. 
touchscreen), klávesnice i trac-
kballu, ktorý nahrádza klasickú 
myš. V blízkej budúcnosti pri-
budne tiež možnosť výstupu na 
tlačiareň. Infokiosk je chránený 
kamerovým systémom a alar-
mom, prepojenými na mestskú 
políciu. Jeho robustná konštruk-
cia je odolná voči rôznym vonkaj-
ším vplyvom. Kiosk, prvý svojho 
druhu v našom meste, je v sú-
časnosti v skúšobnej prevádzke. 
Je zriadený pre verejnosť, preto 
uvítame pripomienky a podnety 
od občanov mesta Trenčín. Mô-
žete ich zasielať na e-mailovú 
adresu aismsu@trencin.sk, na 
tel. číslo 032/650 42 66, prí-
padne osobne na úsek informati-
ky Mestského úradu v Trenčíne. 
Ďalšie informačné kiosky pribud-
nú postupne aj v iných častiach 
mesta. J. Slynko

Podnikatelia majú možnosť výberu
 Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne schválilo na rok 
2006 Všeobecne záväzné na-
riadenie č.8/2005 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. Nariadenie 
umožňuje právnickým osobám 
a podnikateľom využívať množ-
stvový zber a platiť poplatok za 
komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady ako súčin 
frekvencie odvozov, sadzby 
a objemu zbernej nádoby, kto-
rú poplatník užíva v súlade so 
zavedeným systémom zberu 
komunálnych odpadov a drob-
ných stavebných odpadov.
 Podnikatelia a právnické oso-
by, ktorí chcú využívať v roku 
2006 množstvový zber s pred-
metným poplatkom, sú povinní 
do 31. 1. 2006 uzavrieť dohodu 
so správcom poplatku, Mestom 
Trenčín, o využívaní a vyúčtova-
ní množstvového zberu za ko-
munálne odpady a drobné sta-
vebné odpady podľa prílohy č. 3 
a sadzieb poplatku platného 
všeobecne záväzného nariade-
nia. Vznik, zmenu a ukončenie 
využívania množstvového zberu 

v priebehu roka je poplatník 
povinný realizovať ku dňu vzni-
ku, zmeny a ukončenia vývozu 
zberných nádob prostredníc-
tvom dohody.
 Tlačivá s dohodami a sadzba-
mi poplatku za množstvový 
zber sú k dispozícií v klient-
skom centre – na pracovisku 
životného prostredia, dopravy 
a stavebného poriadku. Odbor-
ní pracovníci každému ochotne 
poradia, ako tlačivo vyplniť. Tla-
čivá sú uverejnené aj na inter-
netovej stránke Mesta Trenčín 
www.trencin.sk. 
 V prípade, že podnikateľ ale-
bo právnická osoba neuzavrie 
dohodu o využívaní a vyúčtovaní 
množstvového zberu z poplatku 
za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, bude popla-
tok vyrubený paušálne podľa 
režimu roku 2005 ako súčin 
sadzby poplatku, počtu kalen-
dárnych dní a ukazovateľa den-
nej produkcie v zmysle zákona 
582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady.
 Ján Margentín

Zmeny v dotáciách školákom i predškolákom
Mesto Trenčín upozorňuje rodičov, že od 1. januára 2006 
nastali zmeny v poskytovaní dotácií na stravu, na motivačný 
príspevok (predtým dotácia na štipendium) a na školské potre-
by. Okruh posudzovaných osôb, ktorým je možné tieto dotácie 
poskytnúť sa rozšíril o deti, ktorých príjem rodičov je najviac vo 
výške životného minima. Posúdenie príjmu rodiny je založené 
na dobrovoľnosti rodičov. Záujemcom o dotáciu škola poskytne 
tlačivo „Vyhlásenie rodičov detí z rodín, ktorým sa neposkytuje 
pomoc v hmotnej núdzi“ a „Formulár na posúdenie príjmu“.

 Dotácia na stravu sa posky-
tuje v predškolskom zariadení, 
základnej škole a špeciálnej 
základnej škole (rodič zaplatí 
za obed 1 Sk).
 Dotácia na motivačný prí-
spevok vo výške 500 korún 
mesačne sa poskytne, ak die-
ťa v poslednom školskom pol-
roku má priemerný prospech 
najviac 1,5. Pri priemernom 
prospechu 2,0 činí dotácia 
300 korún a ak si dieťa oproti 
predchádzajúcemu školskému 
polroku zlepšilo priemerný pro-
spech o 0,5 je dotácia na mo-

tivačný príspevok 200 korún.
 Dotácia na školské potreby 
vo výške 500 korún na školský 
polrok je pre deti navštevujúce 
základnú školu a predškolskú 
výchovu v materských školách. 
 V prípade záujmu o bližšie 
informácie kontaktujte Útvar 
školstva a sociálnych vecí 
Mestského úradu v Trenčíne, 
tel. 6504226 alebo e-mail: 
lampartova@trencin.sk, chren-
kova@trencin.sk. Výnos a všet-
ky informácie môžete nájsť 
na internetovej adrese www.
employment.gov.sk. (ich)

1 rodič + 1 dieťa  6 880 Sk 2 rodičia + 1 dieťa 10 180 Sk

1 rodič + 2 deti  9 030 Sk 2 rodičia + 2 deti 12 330 Sk

1 rodič + 3 deti 11 180 Sk 2 rodič + 3 deti 14 480 Sk

1 rodič + 4 deti 13 330 Sk 2 rodičia + 4 deti 16 630 Sk

1 rodič + 5 detí 15 480 Sk 2 rodičia + 5 deti 18 780 Sk

1 rodič + 6 detí 17 630 Sk 2 rodičia + 6 deti 20 930 Sk



Číslo 2/ročník VIIIZO ŽIVOTA MESTSKÝCH ČASTÍ4 / INfO

Nespokojný občan píše redakcii
Do redakcie sme dostali list pána E. Faltičku, v ktorom upozorňuje na nevhodný spôsob pluhovania Staničnej a Bratislavskej ulice 
na prelome rokov 2005/2006. O stanovisko sme požiadali riaditeľku Mestského hospodárstva a správy lesov, m. r. o., Trenčín 
(ďalej len MHSL, m. r. o., TN) Ing. Eriku Vravkovú, ktoré zabezpečuje údržbu komunikácií v Trenčíne. 

Z listu vyberáme:
 Každoročne sa opakuje 
bezohľadný spôsob pluhovania 
komunikácií a k náprave ne-
dochádza ani po opakovaných 
sťažnostiach a interpeláciách. 
Časť zodpovedných vodičov plu-
hujúcich vozidiel dokáže udržať 
dobrú prejazdnosť komunikácií 
bez toho, aby nahrnuli sneh 
z vozovky na chodníky. Bohu-
žiaľ sa nájde dosť bezohľad-
ných vodičov, ktorí používajú 
vyššiu rýchlosť a pluh pritlačia 
k obrubníkom, takže všetok 
sneh z cesty nahrnú na prac-
ne očistené chodníky. Nikoho 
nezaujíma, že i chodci sú rov-
noprávni občania, i keď sú to 

starší ľudia a deti, a chodníky 
čistia väčšinou starší ľudia.
 Pluhovanie ulíc sa robí za 
úplatu a pracovníci, ktorí ho vy-
konávajú, by mali byť o svojich 
povinnostiach poučení, kontro-
lovaní a odmenení za kvalitne 
vykonanú prácu, a nielen za 
kilometre alebo čas. Očaká-
vam, že po rokoch nevšíma-
vého prístupu dôjde konečne 
k náprave, aby spokojnosť bola 
na oboch stranách – užívateľov 
ciest i chodcov.
P. S.: Sťažnosť sa konkrétne 
týka Staničnej, ale rovnako  
i Bratislavskej ulice.

V Trenčíne 31. 12. 2005 
Eduard Faltička

Z polikliniky na Juhu odišli lekári - špecialisti

 Prvé tohtoročné zasadnu-
tie Výboru mestskej časti Juh 
v pondelok 9. januára sa zača-
lo krátkym vinšom do nového 
roku a potom sa už poslanci 
venovali problémom mesta 
v meste, ako najväčšie sídlisko 
v Trenčíne nazývajú aj samotní 
Južania.
 Havarijná situácia vznikla 
v škole na Novomeského ulici 
v časti, v ktorej pri topení snehu 
zateká do budovy. So snehom 
majú oštaru aj na Šmidkeho uli-
ci, kde nebol očistený chodník 
a hrozí nebezpečenstvo úrazu. 
Oba prípady poslanci postúpili 
zodpovedným orgánom mesta 
s návrhom na okamžité rieše-
nie.

 Vari najhoršou správou pre 
Južanov na začiatku roku 2006 
je skutočnosť, že nie je funkčná 
poliklinika so všetkými špe-
cialistami. Nepracujú tu očný 
lekár, internista ani kardiológ. 
 Občania sa sťažujú na do-
pravnú situáciu na Východnej 
ulici. Po výstavbe nových domov 
vznikla križovatka, na ktorej sa 
„starousadlíci“ cítia ako na 
hlavnej ceste, noví obyvatelia 
ulice a návštevníci majú pocit, 
že hlavná je nová cesta. Nie-
ktorí riešia situáciu podľa pra-
vidla prednosti sprava. Vznikajú 
kolízne situácie najmä teraz, 
v zimnom „šmykľavom“ období. 
Nedorozumenia by odstránilo 
jasné dopravné značenie. (la)

Stanovisko MHSL, m. r. o 
v Trenčíne:
 V úvode najskôr musíme 
upresniť správcovstvo k jednotli-
vým komunikáciám.
 Komunikácia na Bratislav-
skej ul. je v zmysle zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (Cestný zákon) 
zaradená do siete štátnych 
ciest a zimnú údržbu na úseku 
prechádzajúcom mestom Tren-
čín vykonáva Správa ciest Tren-
čianskeho samosprávneho kraja 
– Správa a údržba Trenčín. K ich 
spôsobu pluhovania komunikácií 
nám neprislúcha sa vyjadrovať.
 Komunikácia na Staničnej 
ul. je v zmysle vyššie uvedené-
ho zákona zaradená do siete 
mestských komunikácií, ktoré 
sú v správe a zimnú údržbu na 
nich vykonáva Mestské hospo-
dárstvo a správa lesov, m. r. o., 
Trenčín.
 Zimná údržba mestských 
komunikácií je vykonávaná 
v zmysle Zimného operačného 
plánu(ďalej len ZOP), ktorý je kaž-
doročne schvaľovaný Mestskou 
radou v Trenčíne. Komunikácia 
na Staničnej ul. je v rámci ZOP 
zaradená do I. poradia dôležitos-
ti s plným rozsahom zimnej údrž-
by, t. j. prehŕňaním i posypom. 
Prehŕňanie je zabezpečované 
v jazdných pruhoch komunikácie 
po celej šírke od stredu komuni-
kácie až po krajnice.
 V čase kalamitného sneženia 

(čo je i tento prípad) sme nútení 
vyhŕňať sneh až na obrubníky, 
a tým i na chodníky, z dôvodu 
zabezpečenia minimálnych šír-
kových pomerov jazdného pru-
hu pre obidva smery jazdy. Na 
túto skutočnosť sme upozornili 
i primátora Mesta Trenčín, ktorý 
dňa 30. 12. 2005 vydal pokyn 
príslušníkom mestskej polície, 
aby nepokutovali občanov za 
neodprataný sneh z chodníkov, 
tak ako je to uvádzané vo VZN 
č. 7/2004, nakoľko nebolo v si-
lách občanov zabezpečiť plnenie 
ustanovení tohoto uznesenia.
 V danom čase nielen Sloven-
sko, ale celú strednú a západnú 
Európu postihla snehová kalami-
ta. V krajinách, ako sú Rakúsko, 
Nemecko, Francúzsko, Anglicko 
i Česko, kolabovala letecká, že-
lezničná, osobná doprava, viazlo 
zásobovanie. Ani Slovensku sa 
podobné problémy nevyhli. Ky-
suce boli až doteraz „odrezané 
od sveta“, ale na území mesta 
Trenčín k hromadnému výpadku 
osobnej dopravy, zásobovania, 
mestskej hromadnej dopravy 
nedošlo. Vo svetle uvedených 
skutočností si dovoľujeme tvrdiť, 
že zimná údržba komunikácií na 
území mesta Trenčín bola zvlád-
nutá na profesionálnej úrovni aj 
napriek skutočnostiam, ktoré 
uvádzate vo svojej sťažnosti. 

Ing. Erika Vravková riaditeľka 
MHSL, m. r. o., Trenčín

Staničná ulica dnešných dníStaničná ulica dnešných dní

Novoročné stretnutie podnikateľov, osobností spoločenského, 
kultúrneho a politického života trenčianskeho regiónu sa usku-
točnilo 13. januára v penzióne Formula na Ul. P. Bezruča.
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Rímsky nápis – rodný list Trenčína

Marcus Valerius Maximianus 
– jeden z najskúsenejších 
a najúspešnejších rímskych 
dôstojníkov. Prezimovanie 
na čele špeciálneho oddielu 
v Laugariciu, na mieste hl-
boko v nepriateľskom území, 
vzdialenom viac než 120 km 
od rímskych hraníc, bolo ale 
zrejme jedným z jeho najris-
kantnejších činov. Strategická 
poloha pri skale v údolí Váhu, 
na severnom okraji kvádskeho 
kmeňového územia v blízkosti 
horských priesmykov, zohrala 
kľúčovú úlohu pri voľbe tábo-
riska pre jednu z vybraných 
vojenských jednotiek rozsiah-
leho operačného plánu cisára 
Marca Aurelia, ktorého cieľom 
bolo definitívne pokorenie 
vzpurných a nebezpečných 
Germánov. 
Viete, že: Meno veliteľa, ktorý 
nechal vytesať nápis do skaly, 
pomohol odhaliť objav podstav-
ca sochy v byzantskej pevnosti 
v Zane vo východnom Alžírsku. 
Sochu tam dali z vďačnosti po-
staviť občania antického mes-
ta Diana Veteranorum Marcovi 
Valeriovi Maximianovi. Text 
poskytol veľmi cenné údaje na 
osvetlenie viacerých udalostí 
počas markomanských vojen 
a počas zimy r.179 aj v priesto-
re dnešného Trenčína.

 Marcus Aurelius – „filozof na 
tróne“, cisár, ktorému doba po-
skytla iba málo kľudu. Chcel byť 
filozofom a žiť v mieri, ale poli-
tická situácia a neustále nájazdy 
susedov ho prinútili väčšinu svo-
jej vlády stráviť vo vojnách. Ako 
cisár prejavoval svoje vysoké 
ľudské kvality: dokonalé seba-
ovládanie, miernosť, pochope-
nie pre druhých, spravodlivosť, 
ochotu prijať názory ostatných. 
Markova smrť r. 180 bola vo 
vojenskom tábore vo Vindobone 
(pri dnešnej Viedni) prijatá so 
všeobecným smútkom. Historik 
Héródiános (3.stol.) napísal: 
„Akonáhle sa rozšírila správa, že 
Markus zomrel, zachvátil smú-
tok celé prítomné vojsko, tak 
isto aj široké vrstvy ľudu. Všetci 
ho takmer jednohlasne chválili. 
Jedni ho nazývali dobrým otcom, 
druhí spravodlivým cisárom, 
rodeným vodcom, iní múdrym 
a poriadkumilovným panovní-
kom a nikto neklamal.“ Marcus 
sa v r. 145 oženil s dcérou svoj-
ho otčima, cisára Antonia Pia, 
Faustinou mladšou. Narodilo sa 
im 13 detí, ale len 5 sa dožilo 
dospelosti – 4 dcéry a budúci 
smutne preslávený nástupca 
Aurelia Commodus, ktorý sa už 
v roku 177 ako šestnásťročný 
stal otcovým spoluvládcom. Bol 
jeho pravým opakom. Zneužíval 

cisársky titul, mal absolutistic-
ké tendencie. Vystupoval ako 
gladiátor pri cirkusových hrách 
v aréne, bol nemravný a krutý. 
Svoju sestru Lucillu poslal do vy-
hnanstva, kde ju nechal otráviť. 
Po Commodovej smrti uvalil na 
neho senát kliatbu.
 Marcus Aurelius však údaj-
ne pri okupácii týchto oblastí 
zamýšľal zriadiť i dve nové pro-
vincie Marcomanniu a Sarmatiu. 
Uskutočnenie tohto plánu mu 
však prekazila predčasná smrť. 
Po náhlom skone svojho otca 
jeho nástupca Commodus ešte 
krátko pokračoval vo vojnových 
operáciách, ale napokon v roku 
180 ukončil dlhotrvajúce voj-
ny a uzavrel so zadunajskými 
kmeňmi mier. Rímske jednotky 
potom opustili markomanské 
a kvádske vnútrozemie a stiahli 
sa opäť na dunajské hranice (Li-
mes Romanus).
Viete, že: Bronzový medailón 
Faustiny mladšej, manželky 
rímskeho cisára Marca Aurelia, 
možno zaradiť medzi najvzácnej-
šie svetové antické pamiatky, 
ktoré nám Rimania zanechali. 
Datovaný je do roku 169, má 
hmotnosť 48,70 g a priemer 
39 mm a v súčasnosti je ulo-
žený v numizmatickej zbierke 
SNM – Historického múzea 
v Bratislave.

 História Trenčína siaha do 
obdobia paleolitu, o čom sved-
čia vykopávky asi spred 200 ti-
síc rokov. Prvé písomné dôkazy 
o existencii Trenčína však na-
chádzame až v diele Geografia 
od grécko-rímskeho polyhistora 
Klaudia Ptolemaia (90 –168 n. 
l.). Uvádza sa tu prvé pomenova-
nie Trenčína, ako „Leukaristos“, 
ľud ho poznal aj ako „Laugari-
cio“ či „Leugaricio“. Správnosť 
názvu potvrdzuje rímsky nápis 
vytesaný na hradnej skale, kto-
rý vznikol počas vojen Rimanov 
s germánskymi kmeňmi. Jeho 
existencia radí Trenčín do exklu-
zívnej skupiny európskych miest 
s antickou minulosťou.
 V šesťdesiatych rokoch 2. 
storočia, za vlády cisára Marca 
Aurelia, vypukli na dunajských 
hraniciach ničivé dlhé boje nazý-
vané ako markomanské vojny. 
Hlavnými protivníkmi Rimanov 
boli Markomani a Kvádi, ale do 
bojov sa pridali aj iné kmene. 
V roku 170 prelomili opevnenia, 
vyplienili Panóniu a vtrhli až do 
severnej Itálie. Rimanom sa 
s vypätím síl podarilo vytlačiť 
útočníkov zo svojho územia. 
V nasledujúcich rokoch podnikli 
proti zadunajským Germánom 
viaceré trestné výpravy, ale 
ani tak sa im nepodarilo úplne 
odvrátiť nebezpečenstvo. Po 
krátkom mieri vypukol na Dunaji 
v roku 177 nový konflikt. Rima-
nia opätovne získali prevahu až 
po ťažkých bojoch. Rozsiahlou 
ofenzívou roku 179, ktorú vie-
dol sám cisár Marcus Aurelius 
spolu so synom Commodom 
ako spolucisárom, sa rozhodol 
úplne zlomiť ich odpor. Nechal 
tu rozmiestniť početné jednotky 
so silou až 40 tisíc mužov, ktoré 
tu i prezimovali. Práve do tohto 
obdobia na prelome rokov 179/
180 sa datuje oslavný nápis na 
hradnej skale. Jeho doslovný 
preklad (doplnený o meno legá-
ta) znie: 
 Na víťazstvo cisárov, vojsko, 
ktoré leží v Laugariciu, 855 vo-
jakov II. légie [Marcus Valerius 
Maxim]ianus, legát II. légie Po-
mocnej dal vyhotoviť. 
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Pozorovateľňu s ďalekohľadom pokrstili 
 Astronomický deň pripra-
vili 14. januára Trenčianska 
astronomická spoločnosť, 
Trenčianska univerzita Alexan-
dra Dubčeka a Astronomický 
klub pri Gymnáziu Ľ. Štúra 
v Trenčíne pre všetkých záu-
jemcov astronómie. Najskôr 
sa v priestoroch Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka 
uskutočnili prednášky reno-
movaných astronómov Jozefa 
Drgu, Karola Petríka, Júliusa 
Krempašského a Petra Klu-
vánka. Po prednáškach sa 
účastníci premiestnili do Gym-
názia Ľ. Štúra, aby sa zúčast-
nili slávnostného pomenova-
nia a pokrstenia hvezdárskej 
pozorovateľne, ktorá bola odo-
vzdaná do užívania v závere 
roka 2005. Zástupca riaditeľa 
Gymnázia Ľudovíta Štúra Emil 

Novák priblížil záslužnú prácu 
na poli astronómie profeso-
ra trenčianskeho gymnázia 
Alojza Cvacha, ktorému sa 
podarilo v roku 1974 zado-
vážiť hvezdársky ďalekohľad, 
pôvodne určený pre hvezdáreň 
v Hlohovci. Od tejto doby cez 

jeho optiku mohli Trenčania 
sledovať krásu hviezdneho 
neba. Činnosť astronomické-
ho kabinetu zanikla po roku 
1989, keď objekt, v ktorom 
bol kabinet umiestnený, bol 
reštituovaný a vrátený jeho 
pôvodnému majiteľovi. Nasta-

lo dlhých 15 rokov, kým sa na 
Gymnáziu Ľ. Štúra nevytvorili 
priaznivé priestorové a materi-
álne podmienky na obnovenie 
činnosti. Nová hvezdárska po-
zorovateľňa na budove Gymná-
zia Ľ. Štúra bola pomenovaná 
po zakladateľovi Astronomickej 
spoločnosti v Trenčíne, stredo-
školskom profesorovi Alojzovi 
Cvachovi. Slávnostný večer 
pokračoval pokrstením novej 
pozorovateľne a hvezdárskeho 
ďalekohľadu hviezdnym pra-
chom známym českým astro-
nómom Jířím Grygarom, ktorý 
sa preslávil svojím náučno-ve-
deckým televíznym seriálom 
„Okná sveta dokorán“. Záver 
astronomického dňa patril 
prednáške Jířího Grygara „Sto-
ročie panspermie“.

text a foto Jozef Čery

hviezdnym prachom

Vlani horelo aj na štadióne
 V roku 2005 vzniklo v okre-
se Trenčín 145 požiarov. Spô-
sobili priamu škodu vo výške 
6 733 000 korún. Zásahmi 
jednotky Hasičského a zá-
chranného zboru v Trenčíne 
a v niektorých prípadoch za 
spoluúčasti občanov, boli pred 
požiarmi uchránené hodnoty 
vo výške 17 245 000 korún. 
Pri požiaroch došlo k zraneniu 
4 osôb, k usmrteniu osôb ne-
došlo. Až v 16 prípadoch bolo 
dokázané úmyselné založenie 
požiaru.
 Pod zbor patrí okrem Tren-
čianskeho aj Ilavský okres. 
Najväčšie materiálne škody 
v minulom roku spôsobil 
požiar výrobnej haly firmy 
Indupol, informoval riaditeľ 
Okresného riaditeľstva hasič-
ského a záchranného zboru 
v Trenčíne Stanislav Hladký. 
Požiar haly hasiči likvidovali 
päť hodín. Škoda na Indupole 
bola vyčíslená na 120 milió-
nov korún, príčina požiaru sa 
naďalej vyšetruje. Požiar sa 
nevyhol ani trenčianskemu 
futbalovému štadiónu, kde 
v marci 2005 spôsobil na re-
habilitačnom zariadení škodu 
700 000 korún. Novembro-
vý požiar stolárskej dielne 

v mestskej časti Opatová „po-
hltil“ 500 000 korún. V 68 
prípadoch požiare vznikli na 
trávnatých plochách, hlavne 
pri vypaľovaní suchého tráv-
natého porastu, pri zakladaní 
ohňov v prírode a na sklád-
kach odpadu. 34 požiarov v 
bytoch a domoch spôsobilo 
priamu škodu vyše milióna 
korún. Požiare tvorili okolo 40 
percent práce hasičov, najviac 
výjazdov bolo na technické zá-
sahy, tie tvorili hlavne doprav-
né nehody a otváranie bytov. 
Riaditeľ Hladký poukázal na 
obyvateľov trenčianskeho síd-
liska Juh, ktorí majú vo zvyku 
zneužívať hasičov na otváranie 
zabuchnutých dverí, pritom 
hasiči majú otvárať byty len 
v prípade ohrozenia. 
 Medzi kuriozity hasičskej 
práce patrí i záchrana srnca, 
ktorý sa zatúlal do mesta 
a spadol do štyri metre hlbo-
kej stavebnej “Topoliho” jamy. 
V obci Drietoma zase museli 
odstraňovať veľké množstvo 
rozbitých vajec na ceste, do-
konca za použitia hydraulické-
ho rozpínadla roztiahnuť stĺpi-
ky zábradlia, v ktorom malo 
dieťa uviaznutú hlavičku.

(hz, SITA)

Na ustanovujúcom zasadnutí v pondelok 9. januára v dome 
armády nový trenčiansky župan Pavol Sedláček a 45 poslan-
cov Trenčianskeho samosprávneho kraja zložili poslanecký 
sľub. Nový predseda víta novú poslankyňu, starostku obce 
Uhrovec, Zuzanu Máčekovú. 
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Najmladšie trojčatá sa majú k svetu
 Pri dverách rodiny Šutých 
sme zazvonili krátko pred po-
ludním. Z kuchyne sa rinula 
vôňa pripravovaného obeda, 

malý Paľko sa práve zobudil 
a vyspatý do ružova nás v po-
stieľke vítal širokým úsmevom. 
V ústach sa mu pritom zatrblie-
tali perleťovo biele zúbky. „Má 
ich už celkom šesť, rovnako 
ako Ondrejko a Svetlanka,“ in-
formovala nás pohotovo babič-
ka Anička, ktorá chodí každý 
deň dcére pomáhať s vnúčat-
kami. Najmladšie trenčianske 
trojčatá oslávili deviateho ja-
nuára deväť mesiacov. „Každý 
mesiac ich fotíme, rovnako, 
ako sme predtým pravidelne 
fotili i staršiu dcéru Pavlínku,“ 
zdôveruje sa mama Miriam 

s malou Svetlankou na rukách. 
“Je úžasné aj takýmto spôso-
bom sledovať zmeny a pokroky, 
ktoré na deťoch vidno.“ Keď sa 
v izbe s malým Ondrejkom obja-
vil i tatino Roman, ktorý okrem 
toho, že chodí do zamestnania, 
má na starosti aj všetky „vyba-
vovačky“ či návštevy lekárov, 
rodinka bola takmer komplet-
ná. Do počtu chýbala už iba 

najstaršia dcérka Pavlínka. Tá 
si však poctivo plnila školské 
povinnosti. „Pred odchodom do 
školy všetkých súrodencov vy-
stíska a porozpráva sa s nimi, 
oni ju majú takisto veľmi radi 
a vždy sa tešia na jej ranné roz-
právanie,“ vraví mama Miriam. 
Keďže manželia Šutí bývajú 
zatiaľ v jednoizbovom byte, ta-
tino Roman využil lásku k drevu 
a pre dcéru Pavlínku a seba 
upravil posteľ „medzi nebom 
a zemou“. „Chceme však za-
čať stavať rodinný domček,“ 
vyznáva sa zo svojho zámeru 
Roman. „Od mesta sme do-

stali pozemok, zatiaľ naň však 
nemáme povolenie na vstup. 
Najradšej by sme stavbu začali 
už skoro na jar a do dvoch ro-
kov chceme bývať,“ zdôveruje 
sa s rodinnými plánmi Roman. 
Vážnejší Ondrejko, živá Pavlín-
ka a usmiaty Paľko spoločne 
v jednej postieľke so záujmom 
počúvali, čo za plány spriadajú 
ich rodičia do budúcna. Aj te-
raz sa vzájomne rešpektovali, 
rovnako pri jedle či v spánku. 
Z malých drobcov, rovnako ako 

z mamy, oca a babiny vyžaroval 
počas našej návštevy stály po-
koj, láska a porozumenie. Čas 
v sympatickej rodine však ply-
nul ako voda a nám už nezostá-
valo nič iné než sa rozlúčiť. Pri 
rozlúčke nám Svetlanka urobila 
ťapy, ťapy, ťapušky a s Paľkom 
a Ondrejkom sme sa rozlúčili 
po chlapsky čelami - baran, ba-
ran, buc. 

Ľubomír Pagáč, 
foto Jozef Čery

Paľko

Svetlanka

Ondrejko
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Blíži sa termín zápisu prvákov
 Ústava SR zaručuje každé-
mu občanovi právo na vzde-
lanie. Školská dochádzka je 
povinná, preto je povinnosťou 
každého rodiča priviesť šesť-
ročné dieťa do základnej školy 
na zápis.
 V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 
143/1984 sa zápis detí koná 
v čase od 15. januára do 15. 
februára, miesto a čas zápisu 
určí riaditeľ školy. Na základe 

rozhovoru s budúcim prvákom 
posúdia pedagógovia školskú 
zrelosť dieťaťa. Ak dieťa nie 
je primerane telesne alebo 
duševne vyspelé, odporučia 
odborníci dieťaťu odklad škol-
skej dochádzky. Odložiť povin-
nú školskú dochádzku môže 
len riaditeľ školy na základe 
žiadosti rodiča, lekára alebo 
riaditeľky predškolského za-
riadenia. Rodičia, ktorých deti 

mali odloženú povinnú školskú 
dochádzku predchádzajúci rok, 
privedú dieťa na zápis nasledu-
júci rok.
 Na území mesta Trenčín 
môžu rodičia školopovinných 
detí využiť jeden školský ob-
vod a zapísať svoje dieťa do 
základnej školy podľa vlastné-
ho výberu bez obmedzenia. 
 Každá základná škola si čas 
zápisu zvolí samostatne, v indi-

viduálnych prípadoch je možné 
termín zápisu dohodnúť aj po 
zákonom určenom dátume, 
ktorým je 15. február.
 Základné školy sa prezen-
tujú aj na webových stránkach 
Mesta Trenčín – www.trencin.
sk/13340.

Mgr. Jozef Baláž, vedúci útva-
ru školstva a sociálnych vecí

Základná škola Na dolinách 27

Zápis žiakov do prvého ročníka ZŠ pre školský rok 2006/
2007 sa koná 23. – 25. januára 2006 od 14.00 do 17.00 
hod. (Individuálne po dohode s vedením školy.)

Čo ponúkame:
Na 1. stupni: • odbornú výučbu nemeckého a anglického ja-
zyka od prvej triedy • slovné hodnotenie • základy informatiky 
• základný plavecký výcvik • výučbu v priestranných, slnečných 
triedach a v areáli zdravia.
Na 2. stupni: • vyučovanie v odborných učebniach F, P, Ch, Z, 
Aj, Nj, Hv, Vv. K dispozícii je aj audiovizuálna učebňa a cvičná 
kuchyňa. • V rámci hodín telesnej výchovy využívame bazén na 
zdokonaľovací plavecký výcvik, k dispozícii je telocvičňa a nové 
futbalové ihrisko s umelou trávou. • V škole máme aj športové 
triedy so zameraním na futbal.
Mimovyučovacie aktivity:
• ŠKD – pre žiakov 1. – 4. ročníka. 
Krúžky: • jazykové – nemecký 
a anglický jazyk.
Žiaci s umeleckým zameraním majú 
možnosť realizácie v keramickom, 
folklórnom i výtvarnom krúžku, či 
pri tvorbe školského časopisu. 
• s prírodovedným zameraním: ma-
tematický, ochranársky, historický 
• so športovým zameraním: futba-
lový, plavecký, strelecký, alteltický, 
basketbalový, karate, aerobik, cyklo 
krúžok • krúžky zamerané na infor-
matiku: ROBOLAB, LEGO
Projekty: Zdravá škola, Zelená ško-
la, Správaj sa normálne, Škola na kolesách
Ďalšie aktivity: • lyžiarky kurz pre žiakov 7. ročníka • tanečný 
kurz pre žiakov 9. ročníka • exkurzie a koncoročné výlety pre 
žiakov všetkých ročníkov
Kontakty:
• webová adresa: www.zszlatovce.sk
• riaditeľka ZŠ: Mgr. Eva Masácová, tel.: 032/657 22 11, 
e-mail:riaditel@zsdoltn.edu.sk
• zástupkyňa pre 1. stupeň: Mgr. Irena Kadlecová, 
tel.: 032/657 22 13
• zástupkyňna pre 2. stupeň: PaeDr. Iveta Radičová, 
tel.: 032/657 22 13
• tajomníčka školy: Eva Alušicová, tel.: 032/657 22 06

Základná škola Trenčín – Juh, Ul. L. 
Novomeského 

Zápis detí do prvého ročníka ZŠ pre šk. rok 2006/2007 sa 
uskutoční 16. 1. – 20. 1. 2006 od 14.00 do 18.00 hod. 

Ponúkame predovšetkým kvalitnú prácu našich pedagógov pri 
výchove a vzdelávaní, vzájomnú úctu a pochopenie.
Škola má vynikajúce materiálne a priestorové vybavenie.
Ďalej: 
• výučbu cudzích jazykov už od 1. ročníka • druhý cudzí jazyk 
ako nepovinný predmet vo vyšších ročníkoch • plavecký výcvik 
vo vlastnej plavárni zdarma, školy v prírode, lyžiarske kurzy 
• základy informatiky, práca s počítačom, internet aj pre rodi-
čov • letné detské tábory doma aj v zahraničí • viac ako 40 
záujmových krúžkov • keramická dielňa aj pre rodičov • od 5. 
triedy - športová trieda karate, atď.

Bližšie informácie môžete získať na tel. č.: 652 45 31, 
www.zsnovotn.tnuni.sk, e-mail: zsnovotn@tnuni.sk

Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2006/2007 sa 
uskutoční v dňoch 24. a 25. januára 2006 dopoludnia, v čase 
od 8. do 11. hodiny a popoludní od 15. do 17. hodiny v priesto-
roch školskej jedálne. Je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.

Čo ponúkame:
• škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov • výučba an-
glického jazyka od 1. ročníka • triedy s rozšíreným vyučovaním 
anglického jazyka od 3.ročníka – ďalší cudzí jazyk od 5.ročníka 
• práca s talentovanými žiakmi • vysoká úspešnosť žiakov na 
rôznych súťažiach • výborné výsledky žiakov na prijímacích po-
hovoroch (až 90 % žiakov pokračuje na maturitných odboroch) 
• bohatá krúžková činnosť • lyžiarske kurzy pre žiakov 7. roční-
ka • plavecké kurzy pre žiakov 3. ročníka • moderná internetová 
učebňa • vyučovanie informatiky • využívanie počítačov pri vyu-
čovaní v rôznych predmetoch • projekt Otvorená škola v oblasti 
využívania výpočtovej techniky • organizovanie škôl v prírode 
pre žiakov 1. – 4.ročníka • vlastný školský časopis • množstvo 
športových súťaží • služby špeciálneho pedagóga • školský klub 
ráno od 6.15, odpoludnia do 16.30 • využívanie moderných po-
môcok na vyučovaní • vysoká odbornosť vyučovania 
Bližšie informácie o škole nájdete aj na www.zsdhonytn.edu.
sk, tel.: 032/652 10 12
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Základná škola na Ul. P. Bezruča v Trenčíne

Dovoľujeme si vás pozvať na pre-
hliadku našej školy v dňoch 24. 
až 28. 1. 2006 v prac. dňoch 
od 14.30 do 17.00 h; v sobotu 
8.30 – 11.30 h.
Keď sa Vám u nás zapáči, mô-
žete sa v uvedenom termíne aj 
zapísať do 1. triedy.
Naša škola získala:
• certifikát Školy podporujúcej 
zdravie • granty v projektoch 
Sokrates, Otvorená škola – Infovek, Odpad náš každodenný, 
Digitálni Štúrovci – Odstráňme bariéry • ocenenia za školský 
časopis Školáčik • úspešné umiestnenia žiakov v olympiádach 
a súťažiach • v minulom školskom roku umiestnenie na 4. 
mieste v Monitore 9.ročníka
Ponúkame:
• pre budúcich prváčikov balíček pomôcok zadarmo • rozšíre-
né vyučovanie cudzích jazykov už od 1. ročníka • kvalifikované 
vyučovanie s praktickým využitím v projektoch: Sokrates - me-
dzinárodný jazykový program, Otvorená škola (Infovek, Robo-
Lab, teleprojekty) – rozvoj počítačovej gramotnosti, internet pre 
verejnosť • množstvo záujmových krúžkov, školské športové 
stredisko hádzanej a karate • služby školského špeciálneho 
pedagóga • integráciu telesne postihnutých žiakov (bezbarié-
rová škola, spolupráca s rehabilitačným zariadením) • jednu 
z najväčších telocviční a najlepšie vybavených PC – učební me-
dzi základnými školami • tvorivé dielne a záujmovú klubovú čin-
nosť v ŠKD – ráno v čase od 6.15 do 8.00 hod., po vyučovaní 
do 16.30 hod., prázdninové prímestské tábory, letné a zimné 
pobyty v rekreačných zariadeniach • v ďalších rokoch možnosť 
navštevovať v našej škole pripravované súkromné osemročné 
bilingválne gymnázium zamerané na anglický jazyk 

Chceme urobiť všetko pre to, aby tento deň bol pre budúcich 
prváčikov a ich rodičov príjemný a dôstojný. Aby ste sa vyhli 
zbytočnému čakaniu, môžete si dohodnúť Vami zvolený termín 
a čas zápisu (aj v dopoludňajších hodinách) na t. č. 652 14 72. 
Ďalšie informácie o škole získate na www.zsbezrucatn.edu.sk

Riaditeľstvo Základnej školy Trenčín, 
Potočná ul. 86 

Zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční dňa 3. februára 2006 
od 10.00 hod. do 17.00 hod. v budove ZŠ

Škola ponúka výučbu anglického jazyka v 2. roč. ako nepovin-
ný predmet a v 3. a 4. roč. ako povinný predmet. Vzdelávanie 
sa uskutočňuje aj prostredníctvom počítačových vzdelávacích 
programov vo vlastnej počítačovej učebni s pripojením na in-
ternet.
Mimoškolská vzdelávacia činnosť je zabezpečená prostredníc-
tvom počítačového, tanečného, literárno-dramatického krúžku 
a hry na flautu.
Školský klub detí je v prevádzke od 6.30 hod. do 7.45 hod. 
a po vyučovaní do 16.00 hod.

Zápis sa týka detí narodených od 1. septembra 1999 do 31. 
augusta 2000. K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.

Základná škola, Veľkomoravská 12, 
911 05 Trenčín

Zápis detí do I. ročníka ZŠ sa uskutoční v priestoroch školy 
v dňoch 6., 7. a 8. februára 2006 v čase od 13.30 – 17.30 h.

Škola ponúka:
• vysokú úroveň vzdelávania každoročne dokazovanú úspeš-
nosťou jej absolventov v prijímacom pokračovaní i v štúdiu na 
stredných školách • optimálne podmienky pre výchovu a vzdelá-
vanie detí po stránke pedagogickej a materiálnej • povinné vyu-
čovanie angličtiny alebo nemčiny už od 1. ročníka s možnosťou 
výučby druhého cudzieho jazyka od 7. ročníka • výučbu základov 
informatiky v rámci projektu INFOVEK a možnosť bezplatného 
využívania internetu • vyučovanie katolíckeho a evanjelického 
náboženstva • služby špeciálnych pedagógov • možnosť kva-
litného stravovania vo vlastnej školskej jedálni • pobyt žiakov 
v školskom klube detí • pre žiakov 3. ročníka povinný plavecký 
výcvik • pre žiakov 7. ročníka lyžiarsky kurz • pre žiakov 8. roč-
níka výmenný zahraničný pobyt so žiakmi z nemeckého mesta 
Ilmenau • možnosti spolupráce so školami v zahraničí v rámci 
projektu SOKRATES COMENIUS • prípravu žiakov 9. ročníka 
na prijímacie skúšky • zapojenie sa do ekologického projektu 
Zelená škola • možnosť účinkovania vo folklórnom súbore Kor-
nička • bohatú záujmovú činnosť intelektuálneho, esteticko-
-výchovného a športového zamerania • k dispozícii viacúčelové 
ihrisko s umelou trávou • zrekonštruovaný areál a okolie školy 
• žiaci pri vstupe do školy dostanú zdarma balíček učebných 
pomôcok od rodičovského združenia 

 K zápisu je potrebná osobná účasť dieťaťa narodeného v ro-
ku 2000 a skôr, predloženie rodného listu dieťaťa a financie 
na zakúpenie súboru zošitov k šlabikáru, pracovného zošita pre 
cudzí jazyk a prvouku (250 Sk/žiak).

Dr. Jozef Vakoš, PhD., riaditeľ školy

Základná škola v Trenčíne, Východná ulica č. 9

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2006/2007 sa usku-
toční v dňoch 16. 1. – 20. 1. 2006 v čase od 14.00 do 18.00 h.

Škola okrem iného ponúka:
• výchovu a vzdelávanie v zdravom - nestresujúcom, estetickom 
prostredí • využívanie špeciálnych učební: prírodopisu, chémie, 
fyziky, informatiky, hudobnej a výtvarnej výchovy, špecifickej 
prípravy dievčat, technickej výchovy, dvoch telocviční s posilňov-
ňou, učební v prírode • mnoho voľnočasových aktivít zamera-
ných na šport, umenie i ďalšie vzdelávanie • pre nadaných žia-
kov – rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, hudobnej a výtvarnej 
výchovy, športové triedy so zameraním na športovú gymnastiku, 
basketbal a ďalšie loptové hry • zaujímavú činnosť v ŠKD v ran-
ných i popoludňajších hodinách (od 6.00 – 16.30 hod.) • odbor-
nú pomoc špeciálneho pedagóga pre žiakov s poruchami učenia 
• zapojenie sa do projektov: Zelená škola – európsky certifikát, 
Škola podporujúca zdravie, Otvorená škola, INFOVEK, Game 
Over 4,85 – preventívny program proti civilizačným chorobám, 
Správaj sa normálne, tvorivé dielne v spolupráci s CVČ • pre 
každého prváčika balíček základných školských potrieb zdarma.

K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa a jeho účasť. Možnosť 
zápisu je aj po danom termíne na riaditeľstve školy. Tel.: 032/
652 85 13, 0902 911 088, www.zsvychodnatn.edu.sk
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 Všetkému bol na príčine Mirov 
zdravotný stav. Roztrhnuté krížne 
väzy mu nedovolili venovať sa 
naďalej profesionálne ľadovému 
hokeju. Stál na životnej križovat-
ke s otázkou ako ďalej. Vždy ho 
bavila práca s ľuďmi, najmä na 
športovom poli. Chuť do práce 
bola nesmierna, a tak sa začal 
špecializovať na mediálnu čin-
nosť, reklamu, športový manaž-
ment a organizovanie rôznych 
podujatí na kľúč.
• Bolo ťažké rozlúčiť sa 
v najlepšom hokejovom veku 
s profesionálnou kariérou?
 „Nebolo to jednoduché, veď 
v dvadsiatich piatich rokoch som 
prežíval obdobie, keď som začínal 
z hokeja profitovať. Zvážil som 
všetky za i proti a uvedomil si, 
že stopercentný výkon pre moje 
zranenie na ľade už nepodám. 
Vďaka Bohu, že som zvládol pre-
chod do inej sféry pôsobnosti.“
• Ostaňme ešte pri športe. 
Organizujete rôzne podujatia na 
kľúč, sú medzi nimi napríklad aj 
športové exhibície?
 „Spomeniem tenisové turnaje 
Sága cup, určené najmä hoke-
jistom NHL na vyplnenie letnej 
prestávky. Myslím, že všetky tri 
ročníky mali vo verejnosti klad-
ný ohlas. Neskôr som pripravil 
rozlúčkový zápas Ota Haščáka 
v Trenčíne. Zákazku na veľký 
benefičný zápas som dostal aj 
od Mira Šatana a jeho nadácie. 
Nevenujem sa však len športu, 
robím aj iné spoločensko-kultúr-
ne podujatia. Všetky akcie boli 
dostupné aj širokej verejnosti 
a v tomto trende chcem spolu 
s mojím tímom pokračovať.“
• V Trenčíne ste vyvolali 
obrovský boom so športom, 
pred pár mesiacmi pre väčšinu 
jeho aktérov neznámym. Čo vás 
priviedlo k florbalu?
 „Som rád, že Trenčania už 
vedia, čo je to florbal. Pritom je 
to šport, ktorý sa hrá v Európe 
približne 20 rokov. Je dynamic-
ký, rýchly, finančne nie príliš 
náročný, teda dostupný skoro 

všetkým sociálnym kategóriám. 
Prvoradá je preto chuť niečo do-
kázať. Slovensko je zatiaľ výkon-
nostne v nižších poschodiach, 
v Trenčíne som už našiel širokú 
základňu, keďže sa tu vo vyslo-
vene amatérskych podmienkach 

hrala aj mestská liga. Po dohode 
s ľuďmi, ktorí mali čo povedať pri 
vzniku florbalového klubu, sme 
sa rozhodli, že pôjdeme do toho. 
Florbalový klub vznikol, pretože 
projekt mal myšlienku, stratégiu, 
financie a my okolo chuť niečo 
dokázať. Časom chceme byť pro-
fesionálnym klubom so všetkým, 
čo k tomu patrí. Uvidíme, či sa 
nám to podarí. Teší ma najmä 
veľký záujem mládeže, eviduje-
me 150 detí. Príležitosť sme dali 
všetkým, len veľmi malá časť to 
vzdala. Náš A-tím využil možnosť 
rozšírenia extraligy, v ktorej si 
ako nováčik nepočína najhoršie, 
po 7. extraligovom kole je na 4. 
mieste. Najradšej sa vraciam 
k domácemu stretnutiu s maj-
strom Slovenska, s Petržalkou. 
Po víťazstve chlapci na našu ško-

du trochu neuniesli slávu a prišli 
porážky aj s teoreticky slabšími 
súpermi. Dnes sú už opäť pevne 
nohami ma zemi a my v klube 
robíme všetko pre to, aby mali 
vytvorené podmienky na dosaho-
vanie úspechov.“

• Na prvý pohľad sa teda zdá, 
že je úplne ideálne, že váš klub 
1. FBC spravuje od 1. 1. 2006 
na základe zmluvy s Mestom 
Trenčín športovú halu. 
Zaoberáte sa aktivitami, ktoré 
by ju mali pravidelne plniť...
 „Žiadosť sme zaslali na 
mestský úrad práve kvôli enorm-
nému záujmu mládeže o náš 
nový šport. Chceme, aby slúžila 
prioritne halovým športom, ale 
nezatvárame dvere ani pred kon-
certmi či aktivitami základných 
a stredných škôl, prípadne iných 
záujemcov. Priestor je dostatoč-
ne veľký pre všetkých, pokiaľ sa 
splnia dané podmienky. Dáme 
priestor klubom, ktoré chcú se-
riózne pracovať a dosahovať čo 
najlepšie výsledky. Hala musí 
žiť. Každý Trenčan musí nielen 

vedieť, kde sa nachádza, ale 
poznať aj jej priestory a dianie 
v nich.“
• Ozývajú sa však aj hlasy, 
ktoré porovnávajú situáciu 
v Trenčíne s neďalekými 
Piešťanmi. Tam mesto poskytlo 
halu tiež tretiemu subjektu 
a napokon to skončilo tak, že 
miestni hádzanári nemali kde 
trénovať a vystúpili zo súťaže. 
Postavíte pred iné halové 
športy prijateľné podmienky?
 „Som rád, že ste mi položili 
túto otázku. Pokiaľ bude halu 
prevádzkovať náš klub, pravidlá 
budú dané pre všetkých. Bol by 
som zlý prevádzkovateľ, keby 
som niekoho uprednostnil. To 
by bol krátkozraký prístup. My 
chceme budovať dlhodobý, živo-
taschopný projekt, ktorý uspokojí 
čo najširšiu základňu športových 
klubov. Dnes v hale trénujú ka-
ratisti, basketbalisti, hádzanár-
ky, florbalisti a využíva ju aj AS 
Trenčín. Nepredpokladám, že sa 
naruší naša spolupráca s nimi. 
Nastavíme však jasné pravidlá 
a verím, že sa budú dodržiavať. 
Ak si niekto myslí, že florbalisti 
budú halu okupovať od rána do 
noci, prax ho presvedčí o opaku. 
Chcem komunikovať so všetký-
mi, ktorí majú seriózny záujem 
vychovávať mládež a seriózne ro-
biť šport. Pravidlá budú pre všet-
ky kluby rovnaké. Samozrejme, 
aj Mesto Trenčín, ako majiteľ 
haly, má do toho čo povedať, ale 
som presvedčený, že nebude zá-
stancom jej živelného využívania 
a zneužívania!“
• Ukončime náš rozhovor 
odľahčene. Zahrajte sa 
na prognostika a tipujte 
umiestnenie našich hokejistov 
na blížiacej sa olympiáde!
 „Ťažká otázka, ale odpoviem 
ako správny Slovák. Želám na-
šim hokejistom, aby sa dostali 
v turnaji čo najďalej. Olympiáda 
je jedným z vrcholov kariéry pre 
každého športovca a my máme 
silnú hokejovú generáciu, ktorá 
má vzhľadom na vek možno po-
slednú šancu dokázať niečo veľ-
kolepé. Uspokojí ma semifinále, 
ktoré slovenský národ dostane 
do tranzu!“

Za rozhovor poďakoval
Tibor Hlobeň

PRI ŠÁLKE KÁVY10 / INfO 

Mestskú športovú halu spravuje florbalový 1. FBC Trenčín

Rovnaké pravidlá pre všetkých
Miroslav SÁGA. Trenčania ho poznali ako hokejistu, teraz si na neho zvykajú ako na manažéra 
a podnikateľa. Pritom máloktorý hokejista dokáže spraviť kariéru aj mimo ľadu. On neostal bytost-
ne pri hokeji, jeho aktivity sú oveľa rozsiahlejšie...
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KaMC OS SR, klubovňa č. 301, 305

21. 1. o 17.00 Hrajú nám pre radosť

Piano club Trenčín, bývalý klub Meriny 

21. 1. o 20.00 Koncert – Peter Lipa s kapelou

KaMC OS SR

27. 1. o 19.00 Radošinské naivné divadlo: Jááánošííík 

   (po tridsiatich rokoch)

   Predpredaj: KIC, Sládkovičova ul., 032/16 186 

Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27
9. 12. – 26. 2. MARTIN BENKA – Výber z tvorby
   MILAN STRUHÁRIK – Socha a kresby
   Otvorené: utorok – nedeľa 10.00 – 17.00 hod.
Mestská galéria, Mierové nám. 22
18. 1. – 5. 2. ČARO A KRÁSA NAJMENŠÍCH OBRÁZKOV
   Filatelistická výstava zo zbierky Iva Velikého
   Otvorené: utorok – nedeľa 10.00 – 17.00
Výstavisko TMM, Pod Sokolicami 43 
28. 1. – 29. 1. VÝSTAVA PSOV

Výstavy

Divadelné predstavenia, koncerty, festivaly
19. – 22. nedeľa o 19.00 h

NOC S NABRÚSENOU 
BRITVOU 

FR 2005, ŠUP, 91min. 18r. 
MN, titl., Dolby SR

Desivý príbeh dvoch dievčat, 
ktoré bojujú o prežitie so šia-
leným psychopatom. Réžia: 
Alexander Ajan. Horor.

24. – 26. štvrtok o 19.00 h
PANENSTVO NA OBTIAŽ

(Bare Bea) – Nórsko/Švédsko 
2005, KL, 83 min., české 

znenie, do 15 r. MN, Dolby SR
Panenstvo na obtiaž je svižná 
komédia, plná peripetií, diev-
čenských pôvabov, nadhľadu 
a primeranej erotiky. Šestnásť-
ročná Bea je posledná panna 

v triede, čo s tým ? Hrajú: Kaia 
Foss, Maria Brinch, Kim S. 
Falck-Jorgensen a iní. Réžia: 
Petter Naess.

28. – 30. pondelok o 19.00 h
KURIER 2

(Transporter 2) – USA 2005, 
ŠUP, 102 min., do 12 r. MN, 

titl., Dolby SR
Frank Martin (Jason Stathan) 
je bývalý príslušník zvláštnej 
jednotky. Teraz žije zdanlivo 
kľudným životom na francúz-
skom pobreží Stredozemného 
mora. Príležitostne pracuje 
ako nájomný kuriér, ktorý pre-
pravuje tovar... Akčná bomba 
z dielne Luca Bessona. Réžia: 
Louis Leterrier. Akčný thriller. 

Pozvánka do kina Metro

Kurzy orientálneho 
brušného tanca

v Kultúrnom centre Aktivity 
Trenčín – JUH 

Každý štvrtok od 19. januára 
do 30. marca 2006 pre 

začiatočníčky
od 17.00 h do 18.00 h

Každý piatok od 20. januára 
do 24. marca 2006 pre 

mierne pokročilé
od 17.00 h do 18.00 h

Seminár pre mierne 
a stredne pokročilé 

tanečnice

Arabské rytmy II

Uskutoční sa 21. 1. 2006 
v KC Aktivity, Kyjevská 318, 

Trenčín – Juh
od 13.00 hod. do 16.30 
hod. pod vedením Fasíry. 

Prihlásiť sa treba vopred na 
tel.: 0903 778 862 

alebo na
evica.belly@centrum.sk

Kultúrne centrum 
Aktivity, o. z. 

Kyjevská 3183, Trenčín – Juh

Otvára nový kurz výučby hry 
na gitaru, basgitaru a spev 

pre malých aj veľkých 
muzikantov.

Od základov až po jazz 
– rockové hudobné poja-
tie pod vedením Dušana 

Dobiaša.
Informácie na tel. 
0915 405 076, 
032/6582608

Numizmatici, pozor!
Výročná členská schôdza nu-
mizmatikov sa uskutoční 29. 
januára od 8.30 hod v KaMC. 
Jej súčasťou bude i prednáška 
PhDr. Milana Šišmiša „Najstar-
ší cintorín v Trenčíne“.

Z vianočného programu a vystúpenia materských škôlok sa vzá-
jomne tešili deti spoločne s rodičmi i učiteľmi
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Projekt Trenčianskej nadácie a skupiny Mladých filantropov Otvor 
srdce, daruj knihu sa vydaril. Trenčania zakúpili pre deti zo sociál-
ne slabších rodín knihy, ktoré potešili päťdesiat detí. Knižky si deti 
prevzali v nadácii počas Dňa otvorených dverí. Na snímke 6-ročný 
Denis prijíma vianočný darček od Majky, zastupujúcej Mladých fi-
lantropov. foto: (la)

Perinbaba nám na prelome rokov dopriala bohatú snehovú nádiel-
ku. Sneh vydržal až do dnešných dní dokonca i v mestách. A tak 
k zimným radovánkam trenčianskych detí patrí aj každodenné 
sánkovanie trebárs v blízkosti svojho bydliska. foto: (jč)

Odevná priemyslovka s novým názvom

 Slávnostný akt premenova-
nia Strednej priemyselnej školy 
odevnej v Trenčíne na Strednú 
umeleckú školu v Trenčíne 
s účinnosťou od 1. januára 
2006 sa uskutočnil na zhro-
maždení učiteľov a žiakov 22. 
decembra 2005. Zmenu názvu 
školy podmienila skutočnosť, že 
od školského roka 2005/2006 
začali prevládať v škole ume-
lecké študijné odbory – odevný 
dizajn, propagačná grafika, 
propagačné výtvarníctvo, foto-
grafický dizajn a scénický kos-
týmový dizajn pred technickými 

študijnými odbormi – odevníc-
tvo, grafické systémy v odev-
níctve, technické a informatické 
služby. Zmenou názvu školy sa 
zreálni skutočný stav a zavede-
ním pomenovania „umelecká“ 
sa škola zviditeľní na vzdeláva-
com trhu. Existujúce technické 
študijné odbory sa plánujú aj 
v budúcnosti ponechať. Na 
záver trocha štatistiky. V ume-
leckých študijných odboroch v 
škole študuje 335 študentov 
z celkového počtu 572 študen-
tov, čo predstavuje 58,57 %.
 (jč, foto archív školy)

Nový sprievodca pre návštevníkov 
Trenčína a jeho okolia

 Nového turistického sprie-
vodcu Trenčínom a jeho 
okolím môžu nájsť priaznivci 
krás Slovenska na pultoch 
slovenských kníhkupectiev. 
Autor publikácie Ján Hanušin 
pripravil pre čitateľov na 144 
stranách množstvo textov, 
máp, plánikov a aj výškových 
profilov. Sprievodca vychádza 
okrem slovenského jazyka 
i v nemeckom a anglickom 
a ilustruje ho 139 farebných 
fotografií. Texty o Trenčíne, 
jeho mestských častiach 
a okolitých obciach opisu-
jú ich históriu a turistické 

zaujímavosti. Sú doplnené 
príbehmi a povesťami, ktoré 
vysvetľujú spôsob života oby-
vateľov spod Trenčianskeho 
hradu. Nechýba charakteristi-
ka turistických lokalít v doline 
Váhu, Strážovských vrchoch 
a Bielych Karpatoch, obsahu-
je aj turistické trasy a ďalšie 
informácie pre návštevníkov. 
Sprievodca Trenčínom a jeho 
okolím je súčasťou edície vy-
davateľstva Dajama Poznáva-
me Slovensko, v ktorej dote-
raz vyšli napríklad viacjazyční 
sprievodcovia Bratislavou, 
Nitrou a Trnavou. (SITA)
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Svadobné zvony
V decembri 2005 si spoloč-

né áno povedali:
Adriana Križáková 
a Karol Ščepko

Zuzana Polášková
a Peter Peko 

Lívia Heringešová 
a Norbert Tuchyňa

Prvý plač
V decembri sa obyvateľom 

Trenčína narodili
Adam a Eva Blahovi

Posledné zbohom
Na mestskom cintoríne bola 
v decembri cirkevná rozlúčka 

so zosnulým 
Štefanom Oravcom

Akadémia tretieho 
veku XIX. ročník, 

celoživotné 
vzdelávanie seniorov

Letný semester: 
od 8. februára do 7. júna 
2006 v Kultúrnom centre 

Dlhé Hony

8. február od 13.30 hod.
1. Ochrana chrupu starších 
ľudí -MUDr. Ľubica Miklánko-
vá, zubná lekárka Trenčín
2. Aktivity Základnej organi-
zácie 02 JDS Trenčín – Věra 
Jadrná, Gertrúda Jakušová, 
Anežka Nováková, Ing. Jozef 
Mikloš
3. Diskusia
4. Záver

Oznam
Našli sa úzke dioptrické oku-
liare pri autobusovej zastávke 
na Hasičskej ulici. Okuliare 
si majiteľ môže vyzdvihnúť na 
Mestskom úrade v Trenčíne.

Dovoľujem si Vás pozvať na 
zasadnutie Výboru mestskej časti Západ, 

ktoré sa uskutoční
dňa 25. 1. 2006 (streda) o 15.30 h

v Kultúrnom dome v Záblatí

Program:
1. otvorenie, 2. požiadavky poslancov a občanov, 3. žiadosti, 

4. rôzne, 5. záver

Martin Barčák, predseda VMČ Západ v. r.
Zasadnutia výborov mestských častí sú verejné. Členovia 

Výboru mestskej časti ZÁPAD srdečne pozývajú občanov na 
svoje zasadnutia.

Pozvánka

 Výbor 1. ZO Jednoty dô-
chodcov Slovenska v Tren-
číne pozýva členov na hod-
notiacu členskú schôdzu. 
Schôdza sa koná 30. janu-
ára o 13.30 hod. vo veľkej 
sále Kultúrneho centra na 
Dlhých Honoch. Prezentácia 
je o 13.00 hod. Prineste si 
členské preukazy. Účasť 
všetkých členov je nutná. 
A. Garajová, predsedníčka 
1. ZO JDS

Konferencia riešiteľov regionálnej stratégie
 Prvá konferencia riešiteľov 
práve sa rozbiehajúceho pro-
jektu Regionálna inovačná 
stratégia Trenčín (RIS Tren-
čín) sa uskutoční 23. januára 
o 14.00 hod. v aule Trenčian-
skej univerzity A.Dubčeka 
(TnUAD). Konzorcium projektu 
predstavujú TnUAD, Trenčian-
ska regionálna komora SOPK, 
Rozvojová agentúra TSK, BIC 
Group Bratislava, Instituto 
Technologico de Aragon (ITA) 
zo španielskej Zaragozy a Zen-
trum für Innovation und Technik 
(ZENIT) z nemeckého Mulheim 
an der Ruhr. 
 Cieľom projektu, kofinan-
covaného zo 6. Rámcového 

programu EÚ, je vypracovať 
regionálnu inovačnú straté-
giu, prostredníctvom ktorej sa 
dôslednejšie využije inovačný 
potenciál kraja. Výsledkom by 
mal byť ďalší ekonomický rozvoj 
regiónu, zlepšenie spolupráce 
a dialógu medzi firmami, vzde-
lávacími, výskumnými a ostat-
nými inštitúciami, pôsobiacimi 
v kraji.
 Medzi asi 200 účastníkmi 
konferencie budú poslanci NR 
SR, TSK, primátori, šéfovia 
výrobných firiem, podnikateľ-
ských združení, univerzity, vý-
skumných ústavov, stredných 
odborných škôl, bánk, atď. 
 Ružena Wagnerová

Vývoj mestského 
opevnenia 
v Trenčíne

 Prednáška archivára a his-
torika PhDr. M. R. Zemeneho 
z Nitry na tému Vývoj mest-
ského opevnenia v Trenčíne 
sa uskutoční vo štvrtok 16. 
februára 2006 o 16.00 hod. 
v hlavnej budove Trenčian-
skeho múzea (bývalý župný 
dom) Mierové nám. 36.
 Súčasťou prednášky je 
výstavka numizmatického, 
archívneho a knižného mate-
riálu. 
 Organizátori Trenčianske 
múzeum, Klub trenčianskych 
historikov SHS pri SAV v spo-
lupráci s Mestským úradom 
v Trenčíne, trenčianskou 
pobočkou Štátneho archívu 
v Bratislave, Klubom tren-
čianskych numizmatikov SNS 
pri ODS a Verejnou knižnicou 
Michala Rešetku v Trenčí-
ne prednášku odporúčajú 
všetkým záujemcom o dejiny 
Trenčína. (mš)

Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín na aktivity 
v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania

 Mesto Trenčín na návrh ko-
misie školstva a športu Mest-
ského zastupiteľstva v Trenčí-
ne (ďalej len „komisia“) môže 
poskytnúť dotácie na financo-
vanie projektov v príslušnom 
rozpočtovom roku v nasledov-
ných oblastiach:

a) voľnočasové a mimoškol-
ské aktivity detí a mládeže,
b) inovačné metódy v práci 
s deťmi i dospelými,
c) projekty zamerané na skva-
litňovanie vyučovania a vzde-
lávania,
d) vzdelávanie v oblasti etiky, 
filantropie,
e) vzdelávanie v oblasti kul-
túrnej identity,
f) vzdelávanie v oblasti mo-

derného umenia,
g) vzdelávanie s cieľom po-
môcť ľuďom uplatniť sa na 
trhu práce,
h) vzdelávacie aktivity v ob-
lasti vedy a výskumu,
i) aktivity v oblasti prevencie 
závislosti, pred násilím a kri-
minalitou a iných sociálno-pa-
tologických javov
j) organizovanie kongresov, 
konferencií, seminárov a vzde-
lávacích podujatí v Trenčíne

 Dotáciu možno poskytnúť 
právnickej osobe a fyzickej 
osobe – podnikateľovi, ktorí 
majú sídlo alebo trvalý pobyt 
na území mesta.
 Tlačivo – Žiadosť o dotá-
ciu z rozpočtu mesta Trenčín 
na aktivity v oblasti školstva, 
výchovy a vzdelávania si záu-

jemcovia môžu vyzdvihnúť na 
útvare školstva a sociálnych 
vecí, ktorý sídli v kine Hviezda 
na 1. poschodí alebo na uve-
denej webovej adrese mesta 
Trenčín.
 S úplným znením VZN č. 
2/2004 a jeho prílohou č. 5 
„Kritériá pre poskytovanie do-
tácií z rozpočtu Mesta Trenčín 
na aktivity v oblasti školstva, 
výchovy a vzdelávania“ sa 
môžete zoznámiť na webovej 
stránke mesta – www.trencin.
sk - Samospráva mesta – Vše-
obecné záväzné nariadenia.
 Žiadosti o dotáciu treba za-
slať na Mestský úrad, Mierové 
námestie č. 2, 911 64 Tren-
čín do 12. februára 2006. 

Útvar školstva a sociálnych 
vecí MsÚ v Trenčíne
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Spolupráca je dôležitá

 Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike ukladá ob-
ciam povinnosť spracovať koncepciu rozvoja obce v tepelnej 
energetike. V týchto dňoch Mestský úrad v Trenčíne rozosiela 
jednotlivým firmám a organizáciám dotazník, z ktorého infor-
mácie budú slúžiť pre spracovanie „Koncepcie tepelného hos-
podárstva mesta Trenčín.“ V tejto súvislosti prosíme oslovené 
firmy a organizácie o spoluprácu pri poskytovaní dostupných 
údajov. Útvar architektúry a stratégie MsÚ

V telocvični Základnej školy na Východnej ulici sa v minulom roku 
konal aj Aerobik generácií. Odborným garantom podujatia bola 
Hana Trčková. Aerobiku sa zúčastnilo 114 jednotlivcov a gene-
račných rodín. Medzi najlepších jednotlivcov patrili Simona Hor-
vátová, Terézia Gažíková, Dagmar Kubínska, Ivana Mayerová, 
Jana Smrečanská, Kamila Mayerová, Viera Bednárová a Martina 
Sokolíková. K najlepším rodinám sa zaradili rodiny Sokolíková, 
Bednárová a Mayerová.  Foto: TJ Mladosť Trenčín

Korčuliarska štafeta základných škôl
 V priestoroch zimného štadióna Aréna B.O.F sa v decembri 
uplynulého roku konala Korčuliarska štafeta 2005. Organizo-
valo ju Oblastné športové centrum v spolupráci s TJ Mladosť 
a KCA Trenčín. Štafety sa zúčastnilo celkom 184 korčuliarov. 
Najlepším korčuliarom sa stal Jakub Bernát zo ZŠ Na dolinách 
pred Martinom Kráľom zo ŽŠ na Novomeského ul. a Tomášom 
Lehockým zo ZŠ na Hodžovej ul. Medzi dievčatami si najlepšie 
počínala Simona Drahošová zo ZŠ Na dolinách pred Luciou 
Bacovou zo ŽŠ na Hodžovej ul. a Marikou zo Špeciálnej ZŠ. 
V slalome dominovali Klaudia Petrovská a Marek Nezník. Sú-
ťaž v streľbe na bránku vyhrala Michaela Kubaliaková a Jurko 
Ďurica.
 V súžaži škôl zvíťazila ZŠ Na dolinách pred ZŠ na Novomes-
kého ul., Špeciálnou ZŠ a ZŠ na Hodžovej ul. M. Kuhlöffelová

Pohybové aktivity vo vyššom 
seniorskom veku

 V kultúrnom stredisku na 
Dlhých Honoch sa uplynulý 
rok schádzali členovia Jednoty 
dôchodcov Slovenska k rôz-
nym aktivitám. Jednou z nich 
bol i štvrtý ročník pohybového 
cvičenia členov JDS 02 pod 
vedením predsedníčky Vierky 
Jadrnej. Usmiate tváre v bie-
lych tričkách vždy s nádherným 
slovným doprovodom vítala cvi-
čiteľka Jana Mária Jablonská. 
Skutočná odborníčka na pohyb 
v každom veku sa prejavila 
fundovaným vedením cvičenia. 
Každého cvičenca osobitne 
skontrolovala, či naozaj cvičí 
tak, ako sa má a seniorský 
vek dovolí. Nikomu odrazu 
neprekážali bolesti chrbtice, 
kĺbov, končatín, ba ani kardi-
ostimulátor nebol prekážkou 
k radostnému pohybovému 

cvičeniu. Hodinku v kolektíve 
12 až 16 cvičencov navyše J. 
M. Jablonská obohatila i po-
etickým výberom úryvkov zo 
zbierky vlastných básní s ná-
zvom Dotyky s časom. Je len 
na škodu veci, že z 25 prihlá-
sených sa cvičenia pravidelne 
zúčastňovala iba polovica. 
Účastníci cvičenia sa však 
v žiadnom prípade nezahanbi-
li. Takto ich snaženie na záver 
hodnotila i vedúca cvičenia. 
Bola to aktivita nielen v pro-
spech nášho tela, ale omladili 
sme si hlavne našu dušu. Hoci 
cvičili seniori, dušou sa cítili 
juniormi. A tak zmysel sloganu 
„Pohyb a slovo pre pohladenie 
duše“, s ktorým sme ku cviče-
niu pristupovali, bol vrchovato 
naplnený a splnil svoj cieľ.
 (Vlastička) 

Na ponuku dlho nikto nereagoval 
Mesto Trenčín už pred rokom avizovalo, akým spôsobom chce 
riešiť prevádzkovanie svojich športových stánkov, vrátane mest-
skej haly. Na základe stanovených podmienok dostali ponuku 
na ich prevádzkovanie športové kluby alebo občianske združe-
nia, ktoré v nich vyvíjali činnosť. 

 „Základná myšlienka spo-
číva v tom, že ten, kto objekt 
užíva, vie aj najlepšie hospo-
dáriť, aby sa šetrilo s energia-
mi, aby sa čo najlepšie vyu-
žíval čas pre športovcov, aby 
v nich bol režim, v prvom rade 
vyhovujúci športovým klubom 
a až potom ďalším zámerom,“ 
vysvetľuje trenčiansky primátor 
Branislav Celler. 
 Prešiel rok a na ponuku 
mesta, týkajúcu sa športo-
vej haly, nezareagoval žiadny 
z klubov, ktoré v nej vyvíjajú 
svoju činnosť. Až prejavil záu-
jem nový subjekt, vstupujúci 
do haly – florbalový klub ŠK 
1. FBC Trenčín, zastrešovaný 
rovnomenným občianskym 
združením. „Na základe zmluvy 
s Mestom Trenčín bude toto 
občianske združenie prevádz-
kovať športovú halu a poskyt-
neme mu aj finančnú dotáciu, 
zníženú o príjmy z prenájmu 
a vlastného využívania špor-
tových priestorov. Doteraz 
halu prevádzkovala mestská 

rozpočtová organizácia Mest-
ské hospodárstvo a správa 
lesov a mesto túto činnosť 
dotovalo, to znamená, že sme 
len zmenili prevádzkovateľa,“ 
hovorí B. Celler.
 V zmluve je podmienka, že 
30% z prevádzkového času 
v športovej hale musí byť 
vyčlenených pre bezplatný 
tréning mládežníckych oddie-
lov trenčianskych športových 
klubov podľa harmonogramu, 
ktorý poskytne Mesto Trenčín. 
„Kluby budú hradiť na základe 
dohody s prevádzkovateľom 
len poplatky za energie, súvi-
siace s prevádzkou šatní, ako 
je voda, elektrika a pod. Sú-
časťou dodatku k zmluve je aj 
špecifikácia klubov, ktorí halu 
doteraz tak využívali. V prí-
pade nedodržania niektorých 
zmluvných bodov florbalovým 
klubom Mesto Trenčín využi-
je svoju právomoc a zmluvu 
o prevádzkovaní haly v trojme-
sačnej lehote vypovie,“ uza-
tvoril tému primátor. (th)
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V Mestskej športovej hale na 
Sihoti v Trenčíne sa v sobotu 
14. januára odohrali turnajovou 
formou zápasy 7. kola sloven-
skej florbalovej extraligy. Na 
palubovke sa počas celého 
dňa odohralo spolu 6 zápasov, 
v ktorých sa o zisk bodov snaži-
li florbalisti z týchto tímov:
ŠK Slávia SPU DFA Nitra, ŠK 
LIDO Bratislava, FBC Hurikán 
Bratislava, ATU Košice, ŠK 
Juventa Žilina a ŠK 1.FBC Tren-
čín.

ŠK Slávia Nitra – 1.FBC Tren-
čín 2:15 (0:4, 0:4, 2:7)
 Trenčianskych fanúšikov 
najviac lákali zápasy domácich 
hráčov, ktorí na vlastnej palu-
bovke ešte neprehrali. 
Florbalisti 1.FBC Trenčín nastú-
pili na svoj prvý zápas už o 8.
hodine ráno. Zo súpermi z Nitry 
si hravo poradili a vyhrali vyso-
ko 15:2.
Góly 1.FBC Trenčín: 
Petrík 2, Pavlus 2, Podpera 2, 
Magdolen, Macák, Žilinský, Ku-
žílek, V. Bielik, Skrutek, Šedivý, 
Filadelfi, Matušinec

1.FBC Trenčín – LIDO Bratisla-
va 28:1 (9:1, 6:0, 13:0) 
 No gólové hody na divákov 
ešte len čakali. Krátko po 16.- 
tej hodine sa totiž začal zápas 
ŠK 1.FBC Trenčín vs. ŠK LIDO 
Bratislava. 
Góly 1.FBC Trenčín:
Petrík 3, Pavlus 3, Skrutek 3, 
Filadelfi 3, Mičko 2, Hančík 2, 
Podpera 2, V.Bielik 2, Šedivý 
2, Magdolen, Tvrdoň, Macák, 
Kužílek, R.Bielik, Straka
 Tréner Miroslav Sága po 
zápase povedal: „Tešia ma 
obe víťazstvá, ktoré dnes naše 
mužstvo dosiahlo. I keď treba 
povedať, že v oboch prípadoch 
šlo o povinné zisky bodov. 
Preto netreba mať z nich príliš 
veľké oči a naopak je dôležité 
nepoľaviť a pokračovať v poc-
tivej príprave na ďalších súpe-
rov. Chceme totiž i naďalej hrať 
na víťazstvá. V každom prípade 
ďakujeme divákom - našim fa-
núšikom, ktorí nás prišli podpo-
riť.“ 
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Vážení čitatelia! 
Sme veľmi radi, že naše osemsmerovky a krížovky sa stretávajú 
s takým priaznivým ohlasom. Ďakujeme za vašu priazeň. Správne 
znenie tajničky z č. 1 znie: „V plytkých vodách niet veľkých rýb.“ 
Zo všetkých správnych lúštiteľov sa pri žrebovaní šťastie usmialo na  
Máriu Chovanovú, Dlhé hony 41165/62. Získava hrnček s logom 
mesta Trenčín. Výhru si môže vyzdvihnúť v redakcii. Srdečne bla-
hoželáme! Tajničku osemsmerovky nám môžete poslať na adresu 
redakcie do 27. 1. 2006.

Dvaja starší páni sedia v ka-
viarni a debatujú. „Beriem si 
dvadsaťročnú dievčinu!“ 
„Čo si sa zbláznil, také mladé 
dievča.“
„Vieš, u nej hľadám jarnú 
vílu.“
„Dobre, ale čo hľadá ona 
u teba?“
„(Tajnička – 9 písmen).“ 

ADVENTNÁ NEDEĽA, AU-
TOR, AZALKA, BARÓN, BÁS-
NE, BIPÓL, COLNÍK, HLINA, 
HRAZDA, ISTINA, KANAPA, 
KIMONO, KOLENÁ, KOSTOL, 
NADANIE, NÁZNAK, OBRA-
NA, OTÁZNIKY, OTVÁRAČE, 
PALOTA, PERINA, PODOBA 
LETA, PODRAZ, POSTAVA, 
POVODNE, PÔRODNICA, 
PREDCHODCA, PYTÓNY, RE-
ZANIE, RYBNÍKY, SATÉN, 
STARODÁVNY VOZ, STOLICA, 
STOPKA, SUSEDIA, SVIATOČ-
NÉ OBDOBIE, TERÉN, VÝBA-
VA, VÝBOR, ZNAMENIE, ŽE-
LATÍNA. (pál)

Osemsmerovka

S U S E D I A A D Z A R H L I N A
T A Ľ E D E N Á N T N E V D A Á V
A U T O R N Í O E E D A K L A Z A
R C E É R S T L R R P C M D P N T
O Y I O N Á A A E É R I V E A A S
D N B L Z B L Á Z N E N Ý R N K O
Á Ý A N O M E N A K D D B Z A I P
V A I D Í T Ž E N Í CH O A R K A E
N K O Á A K S L I N O R V Z L N R
Y P Y T Ó N Y O E L D Ô A O Ó I I
V O O N O M I K K O C P T R P T N
O T V Á R A Č E P C A A A A I S A
Z S V I A T O Č N É O B D O B I E

 Mladých volejbalistov Slá-
vie zo športovej školy v Tren-
číne v novembri 2005 ocenil 
Medzinárodný olympijský vý-
bor Cenou Fair Play za zásluž-
ný čin pri záchrane ľudských 
životov. Priblížme čitateľom, 
čo sa stalo v noci z nedele na 
pondelok z 9. na 10. novembra 
2003. V tom čase vracajúci sa 
volejbalisti zo zápasu vo Svid-
níku sa stali krátko po polnoci 
svedkami autonehody na diaľ-
nici medzi Belušou a Ilavou. 
Keďže okoloidúce autá „nejavi-
li ochotu pomôcť“ pri záchrane 
ľudských životov, zobrali túto 
„povinnosť“ na seba 17 – 18 
roční mládenci spolu s tréne-
rom I. Hiadlovským. Pohľad 
na havarovanú bielu poľskú 
dodávku prevrátenú na stre-
chu, bez kolesa, s totálne zde-
molovanou karosériou a v nej 
deväť ľudských tiel preplete-
ných s batožinami, nákupnými 
taškami a odtrhnutými sedač-
kami neveštil nič dobrého. Mla-
dí ľudia sa dostali tvárou v tvár 

do zatiaľ nepoznanej situácie, 
v ktorej sa niekde v podvedomí 
vynorila naliehavá myšlienka, 
že týmto ľuďom je treba okam-
žite pomôcť. Neváhali. Najskôr 
rozbili predné sklo, potom 
vytiahli deväť Poliakov a bez 
váhania sa pustili do poskyto-
vania prvej pomoci. Keďže bola 
zima, zranené osoby v stabi-
lizovanej polohe poprikrývali 
dekami a vlastnými bundami. 
Stopy po krvi a oleji na nich im 
ešte dnes pripomínajú drama-
tický večer. Autonehodu nako-
niec prežila celá osádka, a to 
najmä vďaka duchaprítomnosti 
a obetavosti mladých špor-
tovcov. Je namieste verejne 
vysloviť poďakovanie mladým 
športovcom – Filovi, Szökemu, 
Šomkovi, Hraňovi, Valčákovi, 
Emmelovi, Valentovi, Kaššovi, 
Benczovi, Barlíkovi, Musilovi, 
Gaľovi, Naďányimu, trénerom 
Hiadlovskému a Sochovi, ako 
aj vodičovi školského autobu-
su Lehockému. 

(jč)

Cena Fair Play volejbalistom SlávieCena Fair Play volejbalistom Slávie

Florbalisti 1.FBC Trenčín doma ešte neprehrali
V 7.extraligovom kole dali 43 gólov! 
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