
Číslo 26 Ročník VIII 21. december 2006

TRENČÍN
informačný dvojtýždenník

 Mesta TrenčínINfO
Z obsahu čísla:

Trenčín búra bariéry 
 str. 2

Stavbou roka je MG 
Rink
 str. 3

Detský parlament 
v Trenčíne prijal prvé 
uznesenie
 str. 4

Rozprávkový ostrov 
pre deti i dospelých 
 str. 5

Lucie Bílá: „Urobím 
čokoľvek, aby sa 
ľudia smiali“
 str. 8–9

Sokrates dáva krídla 
mladým
 str. 12

Ak láska topí ľad, čo pani Zima vyčarila, ak dá človek viac, čo v sebe skrýva, ak vládne všade 
ticho a počuť len praskať mráz, padajúce vločky a v detských očiach je vidieť jas, tak prišla 
doba, keď každý pre každého má pár prívetivých viet, pre ten zázrak Vianoce a nad čaro Via-
noc nič krajšieho niet! Nech zvony zvonia a srdcia plesajú, nech sviece horia a čaše štrngajú. 
Teraz, keď ku šťastiu je len krok, prajeme Vám krásne Vianoce a šťastný nový rok 2007.
 Redakcia INFO

Mikuláš na námestí
 V utorok 5. decembra 2006 
pred 17.00 h sa zaplnilo Mie-
rové námestie deťmi a ich 
rodičmi, aby spoločne privítali 
sv. Mikuláša. Už pri samot-
nom výťahu Mestského úradu 
v Trenčíne čakalo veľa detí, 
keď nastúpil na povoz ťahaným 
párom koní Viliama Hodulíka 
z Chocholnej. Jeho cesta povo-
zom trvala len krátko, lebo na 
začiatku Mierového námestia 
zostúpil z voza a odtiaľ prešiel 
špalierom, lemovaným pozdra-
vujúcimi deťmi s rodičmi, pešo 
až na javisko amfiteátra, kde 
všetkých srdečne privítal. Po-
zval k sebe na javisko svojich 
pomocníkov čertov, ktorí okrem 
rozdávania strachu a pekelné-

ho ohňa pomáhali Mikulášovi 
zachytávať noše plné darčekov, 
posielaných po lane anjelmi 
z budovy sporiteľne. Po roz-
svietení stromčeka za silného 
povzbudzovania detí sv. Miku-
láš oznámil, že ho čakajú ešte 
ďalšie miesta, kde musí zavítať 
a priniesť darčeky dobrým de-
ťom, preto sa s nimi rozlúčil. 
Večer sa však týmto neskončil, 
pretože deti čakalo bábkové 
predstavenie Čarovačky v Art 
kine Metro, divadelné predsta-
venie Rozprávky o Mrázikovi 
v kine Hviezda a veľa sladkostí, 
ktoré rozdávali na viacerých 
miestach na Mierovom námes-
tí čerti s anjelmi.
 Snímka a text (jč)

Najbližšie INFO
vyjde 11. 1. 2007

snímka (jč)



Číslo 26/ročník VIII

 V záujme čo najširšieho ob-
sadenia tejto medzinárodnej 
súťaže primátor Trenčína Bra-
nislav Celler menoval odbornú 
komisiu pre prípravu súťažných 
podkladov a zároveň porotu 
na vyhodnotenie návrhov tejto 
súťaže na čele s významným 
českým architektom Alešom 
Burianom. Jej ďalšími členmi 
sú renomovaní slovenskí ar-
chitekti Imrich Pleidel, Ivan 
Masár a Karol Hoffman, sta-
vební inžinieri Dušan Jasečko 
a Pavel Mikuláš, predstavi-

teľky historicko – umeleckej 
obce Monika Vrzgulová a aka-
demická maliarka Eva Mišá-
ková-Ábelová. Trenčianskych 
architektov zastupujú v komisii 
Milan Rožník a vedúca útvaru 
architektúry a stratégie MsÚ 
Adriana Mlynčeková. „Tieto 
významné mená sú zárukou čo 
najväčšej objektívnosti celej 
súťaže. Navyše, minimálna 
účasť trenčianskych architek-
tov v komisii umožňuje práve 
domácim architektom zúčast-
niť sa súťaže. Čo ma však 

mimoriadne teší je, že môžem 
oficiálne oznámiť, že členstvo 
v komisii prijal aj Karol KÁL-
LAY, jeden z najlepších sveto-
vých umeleckých fotografov 
súčasnosti, ktorý časť života 
prežil v Trenčíne, kde začal aj 
fotografovať,“ vyjadril sa k zlo-
ženiu komisie B. Celler.
 Trenčín je posledné z kraj-
ských miest, ktoré neprešlo 
dôkladnou rekonštrukciou 
centrálneho historického ná-
mestia. Samotná nová tvár 
námestia má za cieľ vyzdvihnúť 
historickú jedinečnosť tohto 
miesta a zároveň vytvoriť nové 
súčasné centrum života Trenča-
nov. Z tohto dôvodu sa zmenil 
aj pôvodný termín vyhlásenia 
súťaže, ktorým bola polovica 

novembra tohto roku. „Aby 
sa zväčšila atraktivita pre sú-
ťažiacich, zvýšili sme finančné 
ohodnotenie cien za prvé tri 
miesta. V takomto prípade 
musíme postupovať v intenci-
ách verejného obstarávania. 
Podklady sú pripravené tak, 
aby po ich odsúhlasení odbor-
nou komisiou mohli byť zasla-
né do Vestníka pre verejné 
obstarávanie a uverejnené na 
stránkach Slovenskej komory 
architektov a Mesta Trenčín,“ 
povedala členka komisie A. 
Mlynčeková.
 Prvé zasadnutie komisie 
sa uskutočnilo 12. decembra, 
komisia zatiaľ samotnú súťaž 
nevyhlásila.
 (th)
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Medzi porotcami, ktorí rozhodnú o novom vzhľade Mierového námestia, je aj Karol Kállay

Architektonicko – urbanistická súťaž návrhov na rekonštrukciu 
Mierového námestia je v štádiu posledných príprav pred jej sa-
motným vyhlásením. Súťažné podmienky sú spracované v zmys-
le verejného obstarávania, významná pre Mesto Trenčín pri ich 
príprave bola pomoc Slovenskej komory architektov v Bratisla-
ve.

Trenčín búra bariéry
Cenu bez určenia poradia, čo v praxi znamená umiestnenie 
na 3. až 6. mieste, získalo Mesto Trenčín v IV. etape súťaže 
Samospráva a Slovensko bez bariér 2005–2006. V zastúpení 
primátora ju 3. decembra počas slávnostného galavečera v Slo-
venskom národnom divadle prevzal Pavol MRÁKAVA, predseda 
prvej základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnu-
tých v našom meste.

 K špičke miest na Sloven-
sku, ktoré sa snažia uľahčiť 
život hendikepovaným spoluob-
čanom, sa Mesto Trenčín zara-
dilo vďaka realizácii viacerých 
projektov, odovzdaných do uží-
vania v súťažnom období. Bez-
bariérový prístup do Klientske-
ho centra mestského úradu 
až po prvú vyhliadku mestskej 
veže prostredníctvom výťahu 
umožňuje občanom jedno-
duchší prístup do klientskeho 
centra a na ostatné podlažia 
hlavnej budovy MsÚ, čo iste 
ocenia najmä starší či menej 
zdatní občania, ale tiež občania 
telesne postihnutí a imobilní, 
pohybujúci sa na klasických 
invalidných vozíkoch. Bezbarié-
rové WC v budove Mestského 
úradu v Trenčíne a bezbariéro-
vý prístup, výťahová plošina 
na schodisku vo vnútri budovy, 
dáva Mestskému úradu v Tren-
číne prívlastok BEZBARIÉRO-
VÝ.
 Bezbariérový prístup a vý-
ťah do Základnej školy na 

Ul. Petra Bezruča, ktorej zria-
ďovateľom je Mesto Trenčín, 
umožňuje hendikepovaným 
deťom bezproblémový prístup 
do všetkých učební školy od 
suterénu až po najvyššie podla-
žie, učiteľom zase možnosť pre-
pravy pomôcok na vyučovanie. 
Rovnakú možnosť má aj zdra-
votne postihnutá verejnosť, 
ktorej v rámci projektov škola 
pomáha začleniť sa na trhu prá-
ce. Výťah priamo nadväzuje na 
bezbariérový vstup do budovy. 
Bezbariérový prístup do kosto-
la na sídlisku Juh zabezpečuje 
nový chodník od zastávky SAD. 
Osem miest na parkovisku je 
určených pre autá telesne pos-
tihnutých a chorých. Chodník od 
parkoviska zabezpečuje bezba-
riérový prístup ku kostolu. Zria-
denie chráneného pracoviska 
na mestskej polícii je jedným 
z krokov, ako hendikepova-
ných zapojiť do spoločnosti. 
O monitorovanie bezpečnost-
ných kamier Mestskej polície 
v Trenčíne sa už takmer rok 

stará šesť hendikepovaných 
občanov, a to v štyroch štvor-
hodinových zmenách, aj počas 
víkendov.
 „K ďalším projektom, ktoré 
sme zrealizovali ako vlastné 
investičné akcie alebo v spo-
lupráci s prevádzkovateľmi 
aj s myšlienkou na uľahčenie 
života starším či postihnu-
tým spoluobčanom, patria 3 
kruhové objazdy – okružné 
križovatky, bezbariérový prí-
stup do zábavno-obchodného 
centra MAX prostredníctvom 
výťahu, bezbariérový prístup 
k infokiosku mesta Trenčín, 

bezbariérová kúpeľňa v Zaria-
dení opatrovateľskej služby 
na Piaristickej ul. a najnovšie 
v novembri do prevádzky spus-
tené bezbariérové verejné WC 
na Sládkovičovej ul. Ani v blí-
žiacom sa roku 2007 nechce-
me poľaviť v nasadení v tejto 
oblasti. Vybudujeme bezbarié-
rový predný vstup do objektu 
Zariadenia opatrovateľskej 
služby s celoročným pobytom 
na Piaristickej ul. a prívlastok 
bezbariérový získa aj podchod 
pri hoteli Tatra,“ uviedol pri-
mátor Mesta Trenčín Branislav 
Celler. Tibor Hlobeň

Aj bezbariérový prístup, výťahová plošina na schodisku vo vnútri 
budovy, dáva Mestskému úradu v Trenčíne prívlastok BEZBA-
RIÉROVÝ. Snímka (jč)  
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 Tento rok odborná porota, 
zostavená primátorom Brani-
slavom Cellerom, vyberala v po-
rovnaní s minulosťou z menšie-
ho počtu stavieb, len z piatich. 
„Porota sa jednomyseľne zho-
dla na tom, že víťazom je MG 
Rink na Hodžovej ul., občanmi 
nazývaný malý zimný štadión. 
Na druhom mieste skončil ob-
jekt firmy Keramospol na Jilem-

nického ul. a na treťom mieste 
zábavno-obchodné centrum 
Max, situované na Ul. gen. M. 
R. Štefánika,“ oznámila výsled-
ky súťaže Adriana Mlynčeko-
vá, vedúca útvaru architektúry 
a stratégie MsÚ v Trenčíne.
 Vyhodnotenie súťaže sa 
konalo premiérovo v nových 
priestoroch samosprávy, v Cen-
tre rozvoja mesta na Farskej 

ul. „V minulých rokoch sme 
výsledky vyhlasovali na Výsta-
visku TMM v rámci výstavy 
Stavba, dom, nábytok. Teraz 
už máme svoju novú peknú bu-
dovu a od budúceho roku chys-
táme aj inováciu v pravidlách 
súťaže,“ povedala A. Mlynče-
ková pred odovzdaním cien. Za 
investora MG Rinku, známeho 
hokejistu Mariána Gáboríka, 

prevzal cenu pre víťaznú stav-
bu jeho otec Pavol Gáborík. 
„Ďakujem porote, ale hlavne 
architektovi Miloslavovi Var-
govi z ateliéru Arrea, že niečo 
také jednoduché, finančne pri-
jateľné dokázal skĺbiť tak, že 
objekt je verejnosťou prijímaný 
pozitívne. Marián sa bude tiež 
tešiť a verím, že dobrý chýr 
o tomto úspechu sa dostane 
aj za hranice mesta a možno aj 
Slovenska,“ povedal po prevza-
tí ceny P. Gáborík.
 T. Hlobeň

Stavba roka je súťaž, ktorej zmysel vidí vyhlasovateľ Mesto Trenčín najmä v tom, že ukáže širokej verejnosti, čo nového a pekného 
vzniklo v Trenčíne. Pravidlá sú jednoduché, súťaže sa môžu zúčastniť stavby, skolaudované rok pred vyhodnotením, bez kategorizá-
cie budov, podľa ktorých by sa zatrieďovali medzi obytné či občianske stavby. Ďalšou podmienkou je, že stavba nie je zrealizovaná 
v rámci investičných akcií Mesta Trenčín.
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Stavbou roka je MG RinkStavbou roka je MG Rink

1. miesto: MG Rink na Hodžovej ul. Z hľadiska architektúry ide o peknú a kultivovanú stavbu, kto-
rá má svoje čaro, ako celok je pôsobivá a dobre zakomponovaná do prostredia. Architektonicky 
je prínosom nielen pre Sihoť, ale celé mesto.

2. miesto: objekt Keramospolu na Jilemnického ul. Porota vy-
zdvihla jednoduché, čisté línie stavby.

3. miesto: obchodno-zábavné centrum Max na Štefánikovej ul. 
Porota brala do úvahy urbanistický aspekt, stavba zapadla do 
prostredia, je novou dominantu v tejto časti mesta.
 Snímky (aI)
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Detský parlament v Trenčíne prijal prvé uznesenie
Mikulášské darčeky a vzájomné priania zdravia, šťastia, spo-
kojnosti a úspechov v novom kalendárnom roku vytvorili úvod 
druhého zasadnutia Detského parlamentu v Trenčíne. V utorok 
5. decembra medzi mladých poslancov zavítali aj primátor Mes-
ta Trenčín Branislav CELLER a poslanec MsZ, dlhodobo uvoľne-
ný na výkon funkcie, Branislav ZUBRIČAŇÁK.

 Vystúpenia žiakov – parlamen-
tárov boli v pozitívnom zmysle 
slova poznačené hravosťou a ne-
zaťažené spoločenskými konven-
ciami, vedeli všetko pomenovať 
správnym výrazom. Kladne 
hodnotili napríklad vysielanie 
školského rozhlasu v Základnej 
škole Trenčín, Novomeského uli-
ca, kriticky sa vyslovili na adresu 
spolužiakov, ktorí používajú cez 
prestávky nevyberané slová ale-
bo ľudí venčiacich psov v piesko-
viskách, kde sa hrajú malé deti 
a podobne.
 Zaujímavé boli názory na 

jednotnosť oblečenia žiakov. Na 
túto tému nakoniec prijali mladí 
poslanci aj svoje historicky prvé 
uznesenie. Osemnástimi hlasmi 
za (štyria boli proti) sa uzniesli 
na požiadavke zaviesť v základ-
ných školách v Trenčíne jednotné 
oblečenie. „Chápem myšlienku, 
ktorá viedla deti k prijatiu tohto 
uznesenia. Chcú, aby sa medzi 
sebou hodnotili na základe cha-
rakterových vlastností, a nie 
podľa oblečenia. Sľúbili sme 
im pracovať s týmto nápadom 
ďalej, vyvolať odbornú i laickú 
diskusiu na túto tému. Viem si 

predstaviť, že napríklad v spolu-
práci so študentmi zo Strednej 
umeleckej školy v Trenčíne 
pripravíme návrhy na takéto ob-

lečenie,“ povedal po zasadnutí 
detského parlamentu Branislav 
Celler, primátor Mesta Trenčín.
 (th)

Vystúpenia žiakov – parlamentárov boli v pozitívnom zmysle 
slova poznačené hravosťou a nezaťažené spoločenskými kon-
venciami. K dobrej atmosfére prispela aj moderátorka rokovania 
Mária Kűhlefőlová (v popredí prvá zľava) foto (jč)

Na otvorených dňoch kariéry vyše 
70 vystavovateľov

 Podľa Boženy Hájkovej 
z Krajskej pedagogicko-psy-
chologickej poradne v Trenčí-
ne žiaci získali prehľad o stred-
ných školách v regióne. Mohli 
sa porozprávať s pedagógmi aj 
študentmi o ich perspektívnej 
budúcej škole. Akcia bola urče-
ná aj pre samotných študentov 
stredných škôl, pretože získali 
informácie o sprostredkovaní 
práce v zahraničí.
 Spoluautor projektu To-
máš Hanulík z Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka 
(TnUAD) uviedol, že ich cieľom 
je zvýšiť úroveň kariérneho 
poradenstva v regióne, vyví-
jať osvetu v základných, ale 
aj v stredných školách, aby 
vedenie preferovalo študijné 
odbory, ktorých absolventi 
majú možnosť uplatniť sa na 
trhu práce. V okolí Trenčína 
je to najmä strojárske od-
vetvie a technické odbory na 

vysokých školách. Podľa T. 
Hanulíka vedenie niektorých 
stredných škôl v tomto smere 
„zaspalo“. Preto spolupracujú 
aj so zriaďovateľom stredných 
škôl – Trenčianskym samo-
správnym krajom.
 Náklady projektu „Moja ži-
votná cesta – inovačný spôsob 
prepojenia vzdelávacej sféry so 
svetom práce a výroby,“ ktorý 
potrvá do júna 2008, dosahujú 
4, 3 milióna korún, z toho 80 % 
uhradí Európsky sociálny fond. 
Podľa vedúceho útvaru škol-
stva a sociálnych vecí Mest-
ského úradu v Trenčíne Jozefa 
Baláža je projekt zameraný aj 
na zvýšenie dostupnosti, kva-
lity a rozsahu informácií pre 
triednych učiteľov, výchovných 
poradcov a kariérnych porad-
cov v ZŠ v Trenčíne. Otvorené 
dni kariéry ako hlavná akcia 
projektu sa uskutočnia aj v ro-
koch 2007 a 2008. (SITA)

Rekonštrukciu okolia farského 
kostola dokončia na budúci rok
Rekonštrukciu okolia farského kostola v Trenčíne za vyše 10 mi-
liónov korún ukončia na jar budúceho roka. Na Mariánskom 
vŕšku, ako miestni priestor v okolí kostola priamo pod hradom 
nazývajú, pracuje celkovo päť firiem v piatich etapách. Podľa 
slov Milana RÁZTOČNÉHO, ktorý má časť opráv na starosti, keď 
sa ochladí, budú musieť stavebné práce zastaviť.

 Na vŕšku doteraz vybudovali 
dažďovú kanalizáciu, odvodnili 
a izolovali mestskú hradbu pod 
kostolom, aby nevlhla a nepo-
stihol ju rovnaký osud ako už 
neexistujúcu narušenú hradbu 
Trenčianskeho hradu. Robotní-
ci zbíjačkami odstránili fasádu 
kostola do výšky dvoch metrov 
a odhalili kamene, z ktorých je 
kostol zo 14. storočia postave-
ný. Múry nechajú cez zimu „vy-
vetrať a vysušiť“. Na jar vykopú 
meter hlbokú jamu popri mú-
roch kostola a urobia drenáže 
a zaizolujú ich. Tieto práce však 
môžu robiť iba cez teplé mesia-
ce a pri vhodnejšom počasí, 
inak by mohli základy kostola 
navlhnúť. Po úprave fasády kos-
tola na vŕšku položia dlažbu, 
ktorá by mala byť vhodnejšia 
ako pôvodný betónový povrch. 
Celkové náklady na úpravy pri 
farskom kostole Mesto Trenčín 
pred začiatkom prác vyčíslilo na 
10, 3 milióna korún.
 Farský kostol postavili v roku 

1324, pravdepodobne na zákla-
doch ešte staršej stavby z po-
lovice 13. storočia. Po požiari 
v roku 1886 bol začiatkom 20. 
storočia upravený do dnešnej 
podoby postavením novej ko-
pule veže, zmenou fasády, za-
sadením farebných vitráží do 
okien a výmenou pôvodnej teh-
lovej dlažby za dlaždice. V chrá-
movom poklade sa nachádza 
pozlátená gotická monštrancia, 
ktorú v roku 1364 daroval kráľo-
vi Ľudovítovi Veľkému cisár Ka-
rol IV. pri príležitosti úspešných 
mierových rokovaní konaných 
na Trenčianskom hrade. Opev-
nený okrsok farského kostola, 
nazývaný i „Marienburg“, tvoril 
pôvodne súčasť mestského 
opevnenia a chránil tiež prístu-
povú cestu na hrad. Neďaleký 
karner je jedinou podstatne 
neporušenou gotickou stavbou 
v meste mimo Trenčianskeho 
hradu. Postavený bol v druhej 
tretine 15. storočia ako kostni-
ca. (SITA)

Vyše 70 vystavovateľov zo stredných škôl, zamestnávateľov, 
sprostredkovateľov práce v zahraničí či úradu práce včera na 
Výstavisku TMM v Trenčíne predstavilo žiakom a študentom 
v regióne možnosti ich budúcej kariéry. Podujatie s názvom Otvo-
rené dni kariéry bolo prvou veľkou akciou projektu Moja životná 
cesta, ktorý vypracovalo Mesto Trenčín v spolupráci s Krajskou 
pedagogicko-psychologickou poradňou v Trenčíne a Trenčian-
skou univerzitou Alexandra Dubčeka.
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Rozprávkový ostrov pre deti i dospelých
Život je doslova rozprávka, ak sa nám darí a vyjde všetko, na 
čo siahneme. Krásny slnečný deň človeka sa môže zmeniť na 
hroznú moru, ak slnko zastrie choroba a život často visí obrazne 
iba na vlásku. Vtedy je aj charakterovo silná osobnosť vďačná 
za každé úprimné slovo, prejavený záujem, za návštevu nie dlh-
šiu ako päť minút.

 Múdri ľudia odnepamäti 
vravia, že bolesť a utrpenie 
človeka posilňujú a posúvajú 
ho vyššie. Nekonečné hodiny 
utrpenia, neistota a čakanie 
na ortieľ z úst lekára, pohľad 
na zomierajúce deti – to je im-
pulz, čo naštartoval Pavla Pa-
ulendu na cestu rozprávkara. 
Písanie rozprávok dostalo zra-
zu niekoľko významov, veď pri 
ich písaní nebol čas myslieť 
na seba a zákernú chorobu. 
Potešenie detí (aj dospelých) 
pri stretnutí sa s rozprávko-

vým svetom je najkrajším ho-
norárom rozprávkara Harryho. 
Rozprávky postupne pribúdali, 
čítali sa v kruhu priateľov au-
tora a mali dobrý ohlas. Tu 
niekde sa zrodila myšlienka 
vydať ich knižne, aby sa k nim 
dostal čo najväčší okruh ľudí.
 P. Paulenda si spomenul 
na svojho priateľa Jána Vrab-
ca, majstrovsky ovládajúceho 
ceruzky a štetec. Slovo dalo 
slovo a ilustrátor sa chopil ťaž-
kej úlohy podporiť textovú časť 
obrázkami. Spoločné sedenia, 
hodiny strávené čítaním roz-

právok vyústili do obrázkov 
blažiacich dušu a podporujú-
cich fantáziu čitateľa. Priatelia 
a známi podporili myšlienku aj 
finančne a vo svete rozprávko-
vých knižiek sa zjavil nový oby-
vateľ – Rozprávkový ostrov.
 V stredu 13. decembra sa 
U sv. Urbana za prítomnosti 
televíznych kamier konalo 
predstavenie tohto krásne-
ho diela a jeho uvedenie do 
sveta reality, zmiešaného 
s fantáziou a rozprávkovou 
ilúziou, kde stále ešte víťazí 

dobro nad zlom. Ľudmila Pa-
ulendová predniesla úryvok 
z Rozprávkového ostrova pod 
dozorom hrozivého dobráka 
Piráta a oboch autorov v ná-
morníckych tričkách. Na dobrý 
štart posypal knižku lupienka-
mi čaju autorov kamarát z det-
stva Ľubomír Karásek a zaže-
lal jej širokú cestu do detských 
srdiečok.
 „Lupienky čaju sme zvolili 
symbolicky, lebo som napísal 
aj rozprávku o čajovej víle,“ 
poodhrnul zákulisie Pavel Pa-
ulenda alias rozprávkar Harry. 

„Navyše nemám rád polieva-
nie kníh, ktoré ich často zne-
hodnotí.“
 Interiér plný modelov pla-
chetníc, podmanivá hudba 
Beatles v podaní mladého 
muzikanta Petra Grábla, vrava 
hostí a do mysle sa nepozoro-
vane začala vkrádať mladosť. 
Šantiace deti zjemňovali výjav, 
keď do spoločnosti prišiel 
Pirát s veľkým nožom v ruke. 
Najskôr si galantne vyžiadal 
peňaženky a šperky, ale po 
slabej odozve prítomných roz-
krojil krásnu (a ešte chutnej-
šiu) tortu, predstavujúcu knihu 
Rozprávkový ostrov. Nebolo 
v silách hostí zniesť zo sveta 
tento obrovský rozprávkový vý-
tvor.
 „Nikdy nezabudnem na 
svoje pobyty v nemocniciach 
a najmä na deti na onkológii. 
Niektoré sa hrali, neuvedomu-
júc si ešte svoj osud, iné iba 
apaticky sedeli a na ich ble-
dých tvárach chýbal úsmev. 
Aby sa ich oči aspoň trochu 
rozžiarili a jemný úsmev prile-
tel na ich tváre, požiadal som 
o pomoc účastníkov dnešnej 
akcie. Za vyzbierané peniaze 
odnesieme v januári knižky 
na detskú onkológiu na brati-
slavských Kramároch,“ pove-
dal na záver očividne unavený, 
ale spokojný Pavel Paulenda.

 Paulendova cesta rozpráv-
kovým svetom sa neskončila 
jednou knižkou. V hlave má 
nápady a už uvažuje nad ďal-
šou. Pre deti vlastnoručne 
vytvoril aj virtuálny rozprávko-
vý svet a na webovej stránke 
rozpravkovyostrov.sk môžu 
deti nielen čítať rozprávky, 
ale aj samé prispievať svojou 
tvorbou, písať o svojich zážit-
koch a nápadoch. Ale to už je 
o niečom inom, nuž sa potichu 
vytraťme z rozprávkového sve-
ta do víru a huriavku predvia-
nočných starostí, povinností 
a naháňačiek...
 Leo Kužela

Nebolo v silách hostí zniesť zo sveta obrovský rozprávkový vý-
tvor, tortu predstavujúcu knihu Rozprávkový ostrov.

Na dobrý štart o chvíľu posype knižku lupienkami čaju autorov 
kamarát z detstva Ľubomír Karásek (vpravo) pod dozorom hro-
zivého dobráka Piráta a oboch autorov Pavla Paulendu (druhý 
zľava) a Jána Vrabca (vľavo) v námorníckych tričkách.

Ľudmila Paulendová prednies-
la úryvok z Rozprávkového 
ostrova.  Snímky (jč)
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 Podujatie sa uskutočnilo 
v koncertnej sále KaMC OS SR 
v Trenčíne. Ako v sprievodnom 
slove uviedol primáš Zlatých 
huslí Martin Sleziak, Lúčnica 
v sprievode hudby navštívila 
už viac ako 70 krajín sveta. 
Primeranou formou predstavil 
žiakom jednotlivé nástroje, 
ich históriu, jednotlivé pies-
ne, žánre i tance, pochádzajú-

ce z rôznych kútov Slovenska.
 Koncert, zameraný na 
zmysluplné využívanie voľného 
času, venovanie sa tvorivej 
činnosti, rozvíjaniu tvorivých 
schopností a záujmov oslovil 
žiakov a vyučujúcich a zapadol 
do slávnostnej predvianočnej 
atmosféry.
 Tamara Igoľnicynová
 Foto: Branislav Zubričaňák

Pekný a veselý predvianočný podvečer prežili deti s rodičmi 
v MŠ, Švermova ul. Učiteľky s deťmi najskôr napiekli medovníky 
a potom spoločne s rodičmi ich zdobili. Celé podujatie sa nieslo 
vo sviatočnej atmosfére podfarbenej vianočnými koledami. Ma-
mičky s nadšením vytvárali farebné ozdoby a ornamenty a spo-
ločne s deťmi prispeli k slávnostnej nálade.
 Snímka a text (dl)

 Poslankyňa Janka Fabová 
tlmočila požiadavky občanov 
na odstránenie vrakov automo-
bilov s EČV na Ulici J. Goliana, 
na zabezpečenie výmeny verej-
ného osvetlenia tam, kde sú 
jamy po jeho demontáži a ozna-
čenia jám do ich výmeny, aby 
nedošlo k úrazu. V jednom prí-
pade silné svetlo ruší obyvateľ-
ku mesta v nočných hodinách. 
Upozornila aj na skutočnosť, 
že na viacerých zasadnutiach 
VMČ neboli prítomní zástupco-
via Mestského hospodárstva 
a správy lesov (MHSL) a nie je 
spokojná ani s opravami a údrž-
bou majetku mesta zo strany 
tejto organizácie. Odpovede na 
niektoré interpelácie poslancov 
sú podľa J. Fabovej neodborné 
a nekorektné voči poslancom 
aj občanom mesta.
 Veronika Závodská sa 
poďakovala MHSL za úpravu 
cintorína v Opatovej počas 
Pamiatky zosnulých. Zazname-

nala aj sťažnosť občanov na 
vyprázdňovanie veľkoobjemo-
vých kontajnerov na bioodpad. 
V Opatovej bol už o 16. hodi-
ne plný a občania po prícho-
de z práce nemali kam uložiť 
zvyšný odpad. Po rekonštrukcii 
Potočnej ulice považuje za pot-
rebné položiť nový asfalt aj na 
mostík cez potok. Poslankyňa 
V. Závodská žiadala informáciu 
o organizácii zabezpečujúcej 
čistenie koryta potoka vedú-
ceho cez polia medzi Kubrou 
a Opatovou.
 Peter Hlavaj sa vyjadril za 
jednotnú prezentáciu požiada-
viek poslancov VMČ Sever, kto-
ré sú v interpeláciách a rokuje 
sa o nich na zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva. Jedným 
zo spôsobov je i zjednotenie 
stanovísk na zasadnutí VMČ, 
aby nedochádzalo k rozdiel-
nym postojom pri ich riešení. 
Navonok často vyznejú tak, že 
VMČ Sever nie je jednotný. Za-

ujímal sa aj o stav vyšetrovania 
poškodenia športového areálu 
pri ZŠ v Kubre.
 Poslanec Ľubomír Dobiaš 
požiadal o označenie výkopu 
na Kubranskej ceste oproti ma-
terskej škole. Za pozitívnu po-
važuje zvýšenú kontrolu členov 
mestskej polície v objektoch 
na území VMČ, kde ju poslanci 
žiadali.
 Predseda VMČ Ján Babič 
požiadal o vyhodnotenie pro-
jektu Športovo-rekreačná zóna 
Sihoť a špecifikáciu plánované-
ho postupu prác. Vyžiadal si aj 
zaslanie vyjadrenia k problému 
firmy Askov (bývalé Kovohute), 
ktoré malo byť pripravené do 
konca októbra. Zaujímal sa 
aj o príčinu toho, prečo strom 
gingko biloba na Sadovej ulici 
nemá štatút chránenej dreviny. 
Upozornil mestskú políciu na 
skutočnosť, že na Clementiso-
vej ulici smerom od hrádze par-
kujú vodiči na trávniku. J. Babič 
sa zároveň pýtal, kto je zodpo-
vedný za znečistenie potoka 
Teplička a ako sa tento prípad 

rieši. Pripomenul, že neďaleko 
kláštora na Skalke sa vytvára 
ďalšia čierna skládka odpadu.
 Poslankyňa Alena Laborecká 
opakovane žiadala o opravu 
ciest na uliciach Nábrežná, 
Študentská, Golianova a Hur-
banova.
 Veliteľ vysunutej hliadky 
MsP na Sihoti Jozef Čermák 
informoval VMČ Sever o ob-
novení v minulosti populárnej 
akcie Splanekor v lete 2007. 
Výbor ju odporučil zaradiť do 
kalendára kultúrnych podujatí 
na rok 2007.
 Ján Babič požiadal o zmenu 
štatútu mesta tak, aby v bu-
dúcom volebnom období mali 
v mestskej rade zastúpenie 
všetky mestské časti. Podľa 
jeho názoru sa rada nezaobe-
rala dostatočne požiadavkami 
VMČ Sever a spôsobila to ab-
sencia zástupcu výboru v tom-
to orgáne mesta. Poďakoval 
sa za spoluprácu poslancom 
i všetkým, čo sa zúčastňovali 
na zasadnutiach VMČ.
 (la)

VMČ SEVER: Znečisťovanie životného prostredia stále aktuálne
Výbor mestskej časti (VMČ) Sever ukončil mimoriadnym zasad-
nutím svoju činnosť pred komunálnymi voľbami.

Výchovný koncert LÚČNICE a ZLATÝCH HUSLÍ
V predvianočnom čase Mesto Trenčín podporilo Projekt proti 
drogám a umožnilo žiakom základných škôl navštíviť program 
LÚČNICE a ZLATÝCH HUSLÍ.
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Anketa – Páči sa vám vianočná výzdoba centra mesta?

Ahojte,
 kedy vlastne vznikli Vianoce? Je veľa 
teórií o vzniku tohto sviatku. Kresťania, 
moslimovia, ateisti a iní veriaci či neveria-
ci ľudia majú rozličné teórie. Čo je však 
zvláštne, nejednotní sme aj v mene nosi-
teľa darčekov. Vymenujem len zopár kon-
krétnych príkladov: Santa Claus, St. Nick, 
Papa Noel, El Viejo Pascuero, Ježiško. 
Takisto sa po celom svete slávia Vianoce 
rôznymi spôsobmi. Napríklad v Austrálii 
oslavujú najzimnejší sviatok na pláži natre-
tí opaľovacími krémami, aby sa z pálivého 
slnka neuškvarili. Na Filipínach od 24. 
decembra až do Silvestra odštartujú obdo-
bie ohňostrojov. Mám taký dojem, že ich 
musí počas “ohňostrojových” dní poriadne 
bolieť hlava. Na Islande sa ľudia obdarú-
vajú už 12. decembra, avšak darčeky si 
smú rozbaliť až na oficiálny Štedrý večer. 
A ak je niekto zvedavý, či sa Vianoce slá-
via naozaj po celom svete, odpoveď je NIE. 
V Japonsku je väčšina obyvateľstva neve-
riaca, preto oficiálne Vianoce neoslavujú. 
Pripomínajú si ich iba upečeným koláčom 
a nejakým umelým stromčekom.
 Aj napriek tomu, že ani pri uctievaní naj-
krajších chvíľ roka nie sme jednotní, určite 
sa nájde aspoň jeden spoločný znak. Kedy 
počas roka stretnete toľko usmiatych zná-
mych na ulici? Každý sa vám snaží priniesť 
aspoň kúsok šťastia. Pre mnohých má 
väčší význam len stretnúť napríklad bývalú 
učiteľku angličtiny, ktorá sa usmeje a ob-
jíme vás a niečo pekné povie. Pre ďalších 
má veľkú váhu vyjadrenie „mám ťa rád“. 
Mali by sme sa takto správať častejšie, ale 
o to viac si to vážime, ak nie sme zvyknutí 
prijímať vyznanie citov. Bohužiaľ, pre stále 
viac a viac z nás sú najdôležitejšie hmotné 
prekvapenia. “Ja som nechcel nový mobil, 
ale počítač. Prečo ste mi kúpili oblečenie 
tejto značky, keď moja najobľúbenejšia je 
úplne iná?” Pripustime si, že z nášho oko-
lia sa k nám dostávajú podobné nespokoj-
né pripomienky.
 Asi sme zabudli, že dôležitejšie je DÁ-
VAŤ, ako len BRAŤ!

Krásne Vianoce
Zuzana Vanková

Lucia (15): „Úmysel bol dobrý, ale ne-
naplnil moje očakávania. Svetlá na stro-
moch na Štúrovom námestí mohli byť 
lepšie naaranžované.”
Sven (15): „Páčia sa mi tie blikajúce 
svetielka.”
Monika (15): „Zdá sa mi, že výzdoba je 
z roka na rok lepšia, ale s takou Viedňou 
sa to tu stále nedá porovnať.”
Juraj (16): „Nemám na ňu žiadny názor. 
Je mi jedno, ako to tu vyzerá.”
Martina (15): „Mám pocit, že každý rok 
je rovnaká. Chcelo by to nejakú viditeľnú 
zmenu.”
Vlado (16): „Už som asi dva mesiace 
nebol na námestí, takže ani neviem, ako 
vyzerá stromček.”
Veronika (16): „Mne by sa páčil ešte 
väčší stromček.”

Kubo (15): „Viac svetiel sa tam ne-
mohlo dať zavesiť?”

Ako vidieť z ankety, stale platí – Koľko 
ľudí, toľko chutí. Aby sme pripomenuli 
atmosféru – takto čakal Trenčín na prí-
chod Mikuláša. Snímka (jč)

Predvianoce na Vianoce
Je pekné raz za čas vidieť ľudí, ktorí každý deň s láskou a radosťou pomáhajú. 
Preto titulok asi najvýstižnejšie pomenúva aktuálnu atmosféru v DEMY, domove 
sociálnych služieb pre postihnutú mládež, ktorý som spomínala už aj v predchá-
dzajúcom čísle.

 Keď som vstúpila do jedného z via-
cerých oddelení budovy, všimla som si 
ozdoby a veľký zelený stromček s fareb-
nými guľami. Neskôr mi jeho účel pres-
nejšie objasnili decká aj vychovávateľky. 
Okrem na stenách povešaných ozdôb 
majú dva stromčeky. Jeden zdobia opat-
rovateľky a druhý samotné deti. Nachá-
dzajú sa na ňom papierové a keramické 
výrobky, ktoré sa učia vyrábať.
 Prečo som nazvala ich Vianoce v do-
move predvianočnými? Lebo počas tých 
najdôležitejších dní sú doma, a preto 
oslavujú aj pred začatím prázdnin. Ich 
Vianoce odštartuje každoročne príchod 
Bertušky, Ježiška a Mikuláša v jednej 
osobe. Deti si ju veľmi obľúbili a vždy sa 
nevedia dočkať jej príchodu z Holandska. 
Tento rok nacvičili na jej uvítanie malú 
scénku a neskôr si spolu zaspievali via-
nočné koledy.
 V minulých rokoch obdarúvali aj 
starých ľudí v domove dôchodcov. Na 
návštevu si vždy pripravili nejakú scén-
ku alebo im priniesli vyrobené dary. Ob-
darúvaných to tak tešilo, že plakali od 
dojatia alebo odmenili deti potleskom. 
„A to je tá najkrajšia a najúprimnejšia 
odmena, aká existuje,“ tvrdia svorne 
deti z DEMY.
 Ešte väčšmi sa tešia domov. A ako to 
u nich vyzerá? Juro s radosťou pomáha 
mame. „Tatino donesie stromček. Keď 
napadne sneh, chodíme sa sánkovať 
a blázniť v snehu, ktorý mám rád, rov-

nako ako mamine koláčiky, na ktorých 
si pochutnám.” A aké prianie napísal 
Ježiškovi do listu? “CD Zuzky Smata-
novej.” U Sašky je to podobné. “Celý 
rok sa snažím poslúchať, aby na mňa 
nezabudol. Ale veď Ježiško nikdy na ni-
koho nezabúda.” A určite jej nezabudne 
priniesť aj encyklopédiu, ktorú si želá.
 Najviac zhovorčivý Maťo mi toľko toho 
prezradil, že to ani zďaleka nezachytím. 
Najviac sa teší na rodinnú atmosféru. Aj 
keď pilne pomáha, upratovanie zostáva 
na maminu, radšej sa venuje toľko spo-
mínanému stromčeku. Počas sviatkov 
chodia navštevovať aj babku, u ktorej si 
našiel minulý rok teplú bundu. Čo ma na 
Vianociach ešte rád? Tradičnú večeru. 
Kapustnicu a rybu so šalátom. Veľmi rád 
však svojej mamičke povie vetu: „Mám 
ťa rád,” pri ktorej sa jej vyčaruje ten naj-
krajší úsmev na tvári.

Snímka (jč)

Počas tých najdôležitejších dní roka sú 
deti z Demy doma a preto Vianoce osla-
vujú aj pred začatím prázdnin.
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Lucie Bílá: 
„Urobím čokoľvek, aby
              sa ľudia smiali“
Dvojnásobný standing ovation plnej divadelnej sály trenčian-
skeho Kultúrneho a metodického centra OS SR nechcel pustiť 
v piatok 15. decembra z javiska superstar českého šoubiznisu. 
Lucie BÍLÁ odovzdala za 90 minút na pódiu kus svojej charizmy 
i neopakovateľného hlasu a so šibalským úsmevom sa spýtala: 
„Vám sa nechce domov?“

 Lucie Bílá prišla do Trenčína 
bez veľkého „píár frmolu“, aby 
zaspievala na benefičnom kon-
certe. Finančné prostriedky zís-
kané touto benefičnou akciou 
budú použité na nákup nových 
prístrojov na diagnostikovanie 
rakoviny prsníka. Divákom pri-
pomenula, že aj keď cieľ kon-
certu je vážny, tváre v sále by 
mali byť rozžiarené úsmevom, 
veď za rohom každého nešťas-
tia, každej depresie čaká nádej 
alebo šťastie z uzdravenia...

• Keď sa človek pozerá na 
váš koncert, nadobudne 
neodbytný pocit, že striebro 
je niekedy viac ako zlato...
 „Už niekoľkokrát som zaži-
la, že víťazstvám predchádza 
prehra. Ale ja som neprehrala, 
keďže som v ankete Český Sla-
vík získala teraz množstvo hla-
sov, ktoré ma katapultovali na 
druhé miesto v absolútnom po-
radí. Cítim sa teda neskonale 
fajn. V tomto období som totiž 
svoju energiu a čas investovala 
viac do súkromia. Nie preto, že 
by som zabudla na fanúšikov, 
ale preto, že som to dlhovala 
svojim blízkym. V takom roku, 
keď nevydáte žiadnu platňu, 
je toľko hlasov úplne fantas-
tickým prekvapením. Naschvál 
som požiadala pri nomináciách 
o ukážku z piesne, starej 22 
rokov a odmietla aj spievať. 
Chcela som byť ticho, aby 
moje volanie k fanúšikom na 
budúci rok znelo naozaj poriad-
ne nahlas. Cítim sa nádherne 
a nepočúvam reči typu ona 
neobhájila. Ako neobhájila? 
Mám deväť slávikov a som na 

to hrozne pyšná.“

• Takže sa môžeme tešiť 
v roku 2007 na novú platňu 
a ďalšie hity v podaní Lucie 
Bílej?
 „Mám v pláne vydať novú 
platňu a ísť na turné aj na Slo-
vensko, pretože sa tu veľmi 
dobre cítim. Som rada, keď sa 
ľudia dobre bavia. Je fajn dostať 
niekoho spevom, ale najväčšou 
odmenou je úsmev. Urobím čo-
koľvek, ukážem aj nohy, a to je 
naozaj zábava (smiech), aby sa 
ľudia smiali.“

• Na javisku ste živel, 
spievate chvíľu vášnivo, 
chvíľu dojímavo... Svojím 
prežívaním koncertu 
pripomínate francúzskeho 
vrabčiaka, Edith Piaf. Máte 
niečo spoločné s touto 
legendárnou šansoniérkou?
 „Neviem. Napadajú mi 
chlapi, ale ona si s nimi lep-
šie poradila ako ja. S chlapmi 
som to nikdy nevedela, neviem 
taktizovať, neviem ich dostať 
do kúta. Už kedysi dávno mi 
chlapci hovorili, ty nie si dievča 
na chodenie. Vždy som stála 
sama pri krbe a pozerala, ako 
sa páriky rozchádzajú do jed-
notlivých miestností. Predtým 
sa ma ale prišli spýtať, ako to 
majú urobiť, ako iné dievčatá 
zbaliť, veď som bola bezchyb-
ná kamarátka. Edith Piaf bola 
dračica, obecenstvo ju bez 
výnimky milovalo. Mňa všetci 
nemilujú. (smiech). V porovna-
ní s mojím životom mala Edith 
ten svoj oveľa ťažší. Mne sa 
ešte nič škaredé neprihodilo. 

Nehovorím, že sa ma štatistiky 
nedotýkajú, nehovorím, že mi 
občas nie je úzko, ale ona mala 
za sebou viacero autonehôd 
a ja mám zase dobrého šoféra. 
(smiech)

• Ak to s chlapmi neviete, 
váš syn musí byť šťastný, že 
má matku, ktorá mu všetko 
dovolí. Ozaj, a čo manžel?
 „Vždy som si strašne želala 
mať vedľa seba muža, ktorému 
aj stokrát denne poviem, že ho 
ľúbim a on to nezneužije. Ak 
to s mužmi neviem, to nezna-
mená, že teraz nemám toho 
najlepšieho na svete. Môj man-
žel je chlapec, ktorý so mnou 
nesúperí, ktorý ma motivuje, 
je láskavý a dobrý. Varí, akurát 
včera mi pripravil údené koleno 
s chrenom a horčicou. To ako 
mäsožravec priam milujem. 
Vzťah je asi najviac o tom, kto 
vám vyhovuje a kto nie. Neviem 
pózovať, neviem klamať a je-
mu naozaj nemusím. Vieme, 
že máme jeden druhého a je 
to nádherné. Čo sa týka syna, 
pýtala som sa, čo chce pod via-

nočný stromček a on prehlásil, 
že celosvetový mier. Tak teraz 
neviem, či vie taktizovať. Je zla-
tý.“

• Lucie Bílá a charita...
 „V žiadnom prípade to nie 
je povinnosť. Keby ste ma po-
znali veľmi dlho a veľmi dobre, 
vedeli by ste, že sa charite ve-
nujem od svojich speváckych 
začiatkov. Mám pocit, že je pri-
rodzené, ak sa vám niečo darí 
a máte od Boha niečo naviac, 
nenechávať si to len pre seba. 
Musíte to nielen odovzdávať, 
ale aj rozdávať. Charitu som 
robila už vtedy, keď to u nás 
nikto nerobil a nemala žiadnu 
tradíciu. Ani vtedy, ani teraz 
nepotrebujem k nej publicitu. 
Vždy som mala a budem mať 
sociálne cítenie, mala som ho 
už na základnej škole a nemení 
sa to ani v štyridsiatke. Jedno-
ducho cítim veľkú potrebu riešiť 
aj problémy druhých. Mám kar-
ty, ktoré mi neustále hovoria, 
vykašli sa na okolie. Ak by som 
ich teraz pred vami zamiešala, 
opäť mi to vyjde. Posadnutosť 
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druhými podľa kariet ničí vlast-
né ja, ale ja tomu neverím.“

• Podľa čoho si vyberáte 
charitatívne akcie?
 „Dostala som niekoľko po-

núk aj zo zahraničia na charita-
tívne akcie. Ale charita v cudzej 
krajine mi pripadá nezmyselná. 
Ale to sa netýka Slovenska, 
to je tiež moja domovina, veď 
otec je Slovák z Petržalky. Je 

niekoľko veľkých akcií, na kto-
rých sa zúčastňuje viacero na-
šich umelcov, ale ja nemôžem 
byť v dave. Keď človek povie 
niekoľkokrát nie, zvýši hodnotu 
svojho súhlasu. V Prahe v Kar-
línskom divadle je teraz veľká 
charitatívna akcia, sú tam há-
dam všetci okrem mňa. Ani ma 
nepozvali, ale preto, že vedia, 
že Bílá robí svoje veľké akcie 
a ona si do nich pozýva hostí, 
nie naopak. To je v poriadku, 
tak to má byť  i charita musí 
mať nejaké pravidlá, hranice 
a logiku.“

• Chcela byť Hana Zaňáková 
odjakživa Luciou Bílou?
 „Nie. Chcela som byť koz-
monautom, ale zle mi bolo aj 
pri cestách autom, tak ma ne-
vzali (smiech). Ale vážne, vždy 

som chcela byť krajčírkou a šiť 
u nás v dedine na obecnom 
úrade. Chcela som tam mať sa-
lón a šiť krásne róby dievčatám 
na tancovačky. Tancovačky sú 
u nás doteraz, ale róby šije 
niekto iný. I keď mi to nevyšlo, 
šijem stále a pri každej príleži-
tosti. Cestou do Trenčína som 
zvládla dvoch medvedíkov, dve 
chňapky. Boli pre synov mojej 
trenčianskej rodiny, síce nie 
pokrvnej, ale môjmu srdcu veľ-
mi blízkych ľudí.“

• Lucie Bílá a Vianoce...
 „Vianoce mám rada, ale 
neznášam Silvester. Silvester 
pre mňa predstavuje smútok 
z konca a strach zo začiatku. 
Strašne sa vždy teším na prvý 
január.“

• Ako budete tráviť vianočné 
sviatky?
 „Krásne. Našťastie mám 
ešte oboch rodičov, môžem sa 
teda hrať na dieťa. A ďalším 
dieťaťom v rodine je môj syn. 
U nás budú báječné Vianoce.“

• Dodržiavate aj vianočné 
tradície?
 „ Moja maminka robí fantas-
tický zemiakový šalát, do toho 
sa jej nebudem pliesť. Otec 
vysmáža rezne, ale iba na Via-
noce. Ale ešte pred sviatkami 
mi urobí najväčšiu radosť, keď 
prídem koncertovať do Banskej 
Bystrice. Do Brezna sa totiž pri-
ženil strýko, otcov brat. Strašne 
by som chcela mať ho doma, 
ale život to vymyslel inak. Bola 
som tam minulý týždeň, tiež do-
stal medveďa.“
 Za rozhovor poďakoval
 Tibor Hlobeň  
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 Ako prvý v tomto cykle bol 
predstavený MUDr. Marián 
Kaščák. Ivica Guľašová z Ústa-
vu zdravotníctva a ošetrovateľ-
stva Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka o ňom uviedla, 
že je autorom dvoch knižných 
publikácií Hemoroidy – alias 
zlatá žila a Svätý fiaker – patrón 
hemoroidov. Vydané boli v roku 
2005. V týchto dňoch sa k nim 

priraďuje tretia publikácia Kli-
nická propedeutika, učebnica 
určená pre fakulty ošetrovateľ-
stva, vydaná Osvetou Martin. 
Je to prvá učebnica, ktorá vyšla 
z Ústavu zdravotníctva a ošet-
rovateľstva Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dubčeka.
 Publikačná činnosť M. 
Kaščáka je známa ešte spred 
vydania samostatných odbor-

ných publikácií. Výsledky svojej 
práce zverejňoval v kolektív-
nych odborných publikáciách, 
prípadne časopisoch, najmä 
z oblasti gastroenterológie. Au-
tor svoje skúsenosti odovzdá-
va na odborných seminároch 
a konferenciách nielen doma, 
ale i v zahraničí. „Vo veku zre-
lého muža pretavil a pretavuje 
svoje celoživotné skúsenosti 
a to vždy s prihliadnutím na 
ľudský prístup k človeku, pa-
cientovi ako neopakovateľné-
mu indivíduu, čoho výsledkom 
je aj dnešné jeho dieťa v podo-
be novej učebnice,“ uzavrela 
svoj príhovor I. Guľašová.
 Riaditeľ Vydavateľstva Osve-

ta Martin Martin Farkaš vy-
jadril radosť nad tým, že jeho 
vydavateľstvo bolo pri zrode 
tohto diela. Umožní všetkým, 
ktorí po ňom siahnu, rozšíriť 
svoje vedomosti. Vyvrcholením 
popoludnia bolo pokrstenie 
novej publikácie. Tabletkami 
a bylinkami ju uviedla do živo-
ta Ružena Wagnerová. Zabla-
hoželala autorovi k jeho novej 
knihe, do ktorej vtesnal svoju 
lekársku a životnú múdrosť 
a skúsenosť, do ktorej vtesnal 
kus svojho srdca. Zaželala no-
vej knižke šťastnú cestu, aby 
bola nielen úspešná, ale aby tí, 
ktorým je určená, z nej múdreli.
 (jč)
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 Verejná knižnica Michala 
Rešetku bola miestom vyhod-
notenia 14. ročníka Branecké-
ho literárnej súťaže „Studňa 
sa tajne s dažďom zhovára“. 
Z myšlienok Jozefa Braneckého 
najprv citovala Janka Poláková 
a potom sa úlohy moderátor-
ky ujala predsedníčka Matice 
slovenskej v Trenčíne Marta 
Halečková. Konštatovala, že 
oproti iným, úrodným rokom, 
prišlo do súťaže len okolo sto 
prác od 25 autorov, ktoré hod-
notila porota v zložení: básnik 
a spisovateľ Jaroslav Rezník, 
spisovateľ Jozef Repko a spi-
sovateľka Margita Ivaničková. 
 Ocenenia v kategórii stre-
doškolskej mládeže získali 
v poézii: 1. Adriána Juríčko-
vá, Trenčín, 2. Michal Kováč, 

Trenčín, 3. Kristína Trníková, 
Trenčianske Teplice. Próza: 1. 
Veronika Mikulová, Trenčín, 2. 
Diana Straková, Trenčín, 3. Ľu-
bica Lišková, Trenčín a Ivana 
Roncová, Nová Dubnica.
 Ocenenia v kategórii dospe-
lých získali v poézii: 1. Ladislav 
Michalec, Dolná Súča,
2. Helena Chachulová, Plevník 
– Drieňové, 3. Janka Fabová, 
Trenčín. Próza: 1. Jana Judiny-
ová, Trnava, 2. Jozef Páleník, 
Svinná, 3. Pavol Matejka, 
Trenčín a H. Chachulová, Plev-
ník – Drieňové.
 Cenu primátora mesta Tren-
čín získala Ružena Viskupičo-
vá z Trenčína. Cenu Vojtecha 
Zamarovského získal Elemír 
Beďatš z Trenčianskych Mitíc.
 (jč)

Prvý decembrový víkend patril v trenčianskych kostoloch troj-
dňovému adventnému festivalu speváckych zborov Daj Boh 
šťastia tejto zemi...

Zámerom Verejnej knižnice Michala Rešetku je predstaviť širo-
kej verejnosti osobnosti, ktoré sú hodné našej úcty. Väčšinou 
sú to ľudia skromní, ktorí v tichosti a bez veľkej slávy pracujú 
a nezištne rozdávajú svoje vedomosti a skúsenosti. Po prvý raz 
sa knižnica rozhodla spojiť tieto podujatia pod spoločný cyklus 
„Poznávame Trenčanov“, v ktorom jedinou podmienkou musí 
byť písomná a publikačná činnosť osobnosti.

Studňa sa tajne s dažďom zhovára

Poznávame Trenčanov

Odbornú publikáciu Mariána Kaščáka (vpravo) uviedla do života 
vedúca Referátu práce s verejnosťou Trenčianskej univerzity A. 
Dubčeka Ružena Wagnerová. Snímka (a)

Skončil sa adventný festival Daj Boh 
šťastia tejto zemi

 Festival spevác-
kych zborov sa začal 
v evanjelickom kos-
tole. Do posledného 
miesta zaplnený 
kostol zhliadol vystú-
penie Trenčianskeho 
evanjelického spevo-
kolu Zvon. Vystriedal 
ho Spevácky zbor 
z Ilavy a ako posledný vystúpil Univerzitný zbor Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka. Vystúpenie mladého speváckeho zboru 
bolo pre všetkých divákov prekvapením, spočívajúcom na muzikálne 
brilantnom vyspievaní náročných skladieb, čo bol výsledok spoločnej 
snahy mladých spevákov a umeleckého vedenia.
 Sobotňajší program festivalu sa premiestnil do kostola Notre 
Dame. V úvode sa predstavil Trenčiansky spevácky zbor pod vede-
ním dirigenta Jozefa Vakoša. Potvrdil dobrý chýr o svojich speváckych 
výkonoch. Koncert pokračoval vystúpením Speváckeho zboru mesta 
Brezno a záver patril vystúpeniu Speváckeho zboru Živena z Martina 
pod vedením dirigenta Jána Leporisa. Koncert bol zaujímavý i tým, 
že všetci traja dirigenti zborov sú aktívni členovia Speváckeho zboru 
slovenských učiteľov a snažili sa čo najlepšie predstaviť trenčianske-
mu publiku.
 V nedeľnom koncerte festivalu sa v kostole piaristov predstavili 
spevácke zbory z trenčianskeho regiónu, Spevácky zbor pri klube 
dôchodcov Zvonky z Nového Mesta nad Váhom, Trenčiansky evan-
jelický a.v. spevokol, Spevácky zbor z Beckova, Spevácky zbor 
pri kostole sv. Mikuláša zo Soblahova, Spevácky zbor Hornosúčan 
z Hornej Súče, Spevácky zbor Prameň z Trenčianskych Teplíc a Spe-
vokol sv. Cecílie z Nového Mesta nad Váhom.
 Hojný počet divákov na všetkých dňoch festivalu vykresal nielen 
u milovníkov zborového spevu, ale aj u organizátorov kultúrnych podu-
jatí nádej, že vzťah občanov k speváckemu umeniu sa k dobrému 
mení. (jč)
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 V to sviatočné vianočno 
predvianočné popoludnie vlá-
dla v rodine Alberta Albertoviča 
pravá a občas aj ľavá rodinná 
pohoda a možno aj dohoda. 
Tak, ako vždy, zvyčajne občas. 
Mamka spočítavala, koľko šni-
cieľ zjedli na obed a koľko im 
teda ešte zostalo na večeru, 
tatko na gauči prakticky reali-
zoval zažívacie a chvíľami aj trá-
viace procesy, jediná naj staršia 
dcéra sa chystala „do sveta“, 
ako to ona nazývala, hoci všetci 
vedeli, že ten jej svet je stra-
patý Alfonz v obdratých a de-
ravých džínsoch, aby bol „in“. 
A plazmový tele vízor, ktorý mali 
pustený po celý deň, lebo tatko 
bol kamoš s pracovníkmi elek-
trárne a takto im naháňal pré-
mie, nemal kto vypnúť. A veď 
načo aj. Riady tiež ešte nebo-
lo treba umyť, le bo v rodine 
Albera Albertoviča praktizovali 
zásadu, že riady sa v kúpeľni 
sprchujú, až keď sú všetky von-
ku z kredenca. To preto, aby 
sa nezodrala len časť z nich, 
tá najpoužívanejšia, ale aby sa 
prevetrali všetky. Len najmladší 
člen rodiny, ško lopovinný Alber-

tík, sa nezúčastnene tmolil po 
chalupe a snoril, kde sú ukryté 
vianočné darčeky. Čo ako mal 
na túto činnosť vycibrený čuch, 
tentoraz sa mu to nie veľmi da-
rilo.
 Keď sa už tatkovi zdalo, že 
zažívací proces v súčinnosti 
s tráviacim končí a vianočné 
obdobie naozaj začína, zrúkol 
na malého Albertíka: „Aké máte 
dnes domáce úlohy?“ Albertík 
vyvalil malé okále ako Alenka 
z ríše zázrakov, pomysliac si, 
kde to ten tatko vlastne žije 

a veľavravne a jasne, s mierne 
snobským tónom odpovedal: 
„... sím ťa, tatulo, žiadne, veď 
sú vianočné prázdniny!“
 Albert Albertovič precitol do 
reality, ktorá azda ešte nebola 
show, pravou rukou sa poškria-
bal za ľavým uchom a smutne 
poznamenal, ba si až povzdy-
chol: „To je škoda. Tak budem 
musieť sprchovať riad.“
 V chalupe Albertoviča Alber-
ta si s úľavou vydýchli. Zasa sa 
jeden... no ten oný... našiel.

Všetkým čitateľom Infa želáme krásne, zasnežené Vianoce i Silvester. Ak to nevyjde, aspoň sa 
pokochajte na týchto fotografiách z minulej zimy.
 Stranu pripravil Jozef Páleník, snímky Ferdinand Rybníček.

1. Kto chce psa biť, palicu si 
nájde. Keď ju však nájde, ne-
môže ho zbiť, lebo palicu mu 
odniesol pes.
2. Makové koláče sú obyčajne 
plnené orechmi, pretože pri 
príprave orechových koláčov 
sa pripravilo viac orechov, než 
nakyslo cesta.
3. Voda tečie dolu brehom, 
pretože nemá nohy a pri pohy-
be do kopca by sa jej šmýkalo.
4. Jablko nepadne ďaleko od 
stromu. No, keď je strom na 
svahu, aby nebolo inak, radšej 
jablko oberú nezrelé.
5. Ani ďalšie jablko nepadne 
ďaleko od stromu. A tak ak jab-
loň stojí na strmom svahu, rad-
šej ju preštepia na čerešňu.
6. KRAVATA sa uväzuje okolo 
krku. Prečo nie inde? Pretože 
aj KRAVA TAktiež sa uväzuje 
okolo krku.
7. Tucet je dvanásť. Dva tucty 
24. Tri tucty 30. Čudujete sa? 
Ale ba! Predsa množstevná zľa-
va.
8. Zemiaky nemohol jesť su-
rové, keď ich však uvaril, tiež 
sa nedali jesť. Spomenul si, že 
kedysi boli surové.
9. Manželka tvrdí, že je žena, 
no keď príde na lámanie chle-
ba, zavolá si muža.
10. „To nemá chybu!“ povedala 
manželka a pustila sa do opra-
vy televízora. Čo už!
11. Autobus nikdy nezmeškal, 
hoci naň chodil päť minút po 
oficiálnom odchode, pretože 
autobus vždy meškal desať 
minút. Keď však prišiel na zá-
stavku o dve minúty skôr ako 
plánovaný odchod, autobus 
zmeškal, pretože ten šiel o päť 
minút skôr ako bol stanovený 
odchod.
12. ...a do tucta trmy-vrmy nie-
čo z Absurdistanu. Nuž a keď 
do tucta, tak tucet...
Gumený klinec, rovný oblúk, 
papierové koľajnice, čierna 
šľahačka, biela sadza, nízky 
mrakodrap, hranatá lopta, krivá 
priamka, guľatá kocka, listnaté 
ihličnany, tridsaťminútová hodi-
na, schody po rovine.
 A ešte jedna trma-vrma 
na dôvažok: Značka „chodci, 
choďte vľavo“ a ryba si veselo 
kráča po pravej strane.

TRMY – VRMYRodinná pohoda
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 „V prvý deň sme prileteli 
z Bratislavy na milánske letis-
ko Orio ol Serio. Odtiaľ sme šli 
autobusom do Milána. Od tejto 
chvíle sme komunikovali pre-
važne po anglicky. To, čo sme 

nevedeli povedať, sme museli 
nahradiť gestikuláciou a okrem 
anglických slov sme pochytili 
aj čo-to z taliančiny. Potom 
nás pani učiteľka Giuseppi-
na odviezla do rodín, kde na 
nás čakali príjemní hostitelia 
s večerou. Na druhý deň sme 
navštívili školu v Mediglii – aby 
nám nebolo ľúto za tou našou, 
zúčastnili sme sa aj vyučova-
nia. No na rozdiel od nás ich 
vyučovacia hodina trvá až 60, 
prípadne i 90 minút. Prestávky 
sú také, na aké sme zvyknutí aj 
doma, ale na obed sa tu učenie 
preruší na 1 a pol hodiny, deti 
i učitelia sa najedia, trošku si 
vydýchnu a vyučovanie pokra-
čuje až do 16-tej. Veľký záujem 
učiteľov i detí bol o darčeky, kto-
ré nám poskytlo Mesto Trenčín. 
V škole, kde sme boli, majú iba 
1. stupeň, staršie deti chodia 
do inej školy. A zaujímavé je aj 
to, že na telocviku robia po celý 
školský rok to isté.
 Keď sme boli v Miláne, ne-
mohli sme si nechať ujsť pre-

hliadku svetoznámej opery La 
Scala, kde sme videli nácvik 
slávneho predstavenia Aida. 
Premiéry sa zúčastní aj talian-
sky premiér a vstupenka pre 
bežného smrteľníka stojí 2500 

eur. Moc bežných smrteľníkov 
sa premiéry asi nezúčastní, 

ale scéna a kostýmy boli úžas-
né. Boli sme rady, že sme sa 

tam mohli pozrieť. Potom sme 
navštívili jednu z najväčších ka-
tedrál – kostol Duomo. Okrem 
toho sme boli aj v Benátkach, 
kam sme sa viezli autobusom 
asi 4 hodiny. To nebolo pre 
nás nič nezvyčajné, ale potom 
sme prestúpili na „vodný“ au-
tobus, ktorým sme sa dostali 
do centra Venezie. Obdivovali 
sme domy postavené vo vode, 
mosty spájajúce ulice, gondo-
ly – typický tamojší dopravný 
prostriedok. V Benátkach sme 
boli na obede v reštaurácii, 

potom sme trošku nakupovali 
a ešte nás čakala prehliadka 

mesta so sprievodcom. Neza-
budneme na to, ako na nás 
začali nalietavať povestné be-
nátske holuby.
 Piaty deň návštevy sme boli 
opäť v škole a predvádzali sme 
deťom naše umenie a zručnos-
ti – spev, tanec, recitáciu. Na 
oplátku nás oni naučili vyrábať 
vianočné gule. Dozvedeli sme 
sa, že táto vianočná ozdoba 
oslavuje v tomto roku už svoje 
115. narodeniny.
 Po vyučovaní sme si ešte 
trošku prešli mesto i obchody 
a o 19.00 h nás čakala spoloč-
ná večera v škole aj s našimi 
náhradnými rodičmi. Najlepší 
bol „shopping“ deň s našimi 
učiteľmi, prešli sme aj tie naj-
skrytejšie obchodné miesta 
v Miláne. Nakúpili sme suve-
níry a pokochali sa vianočnou 
výzdobou.
 Bolo nám tam fajn, sme 
rady, že sme mohli túto cestu 
absolvovať, lebo sme sa veľa 
dozvedeli, ale veľmi nás pote-
šilo, keď po pristátí v Bratisla-
ve čakala Natálkina mamina 
a odviezla nás späť do Trenčí-
na. Doma je len doma a všade 
dobre – doma najlepšie. V kaž-
dom meste je niečo krásne, ale 
najkrajšie je v Trenčíne. Pizzu 
máme rady, ale najbližšie dva 
roky ju už jesť nemusíme. A eš-
te klebeta – Taliani si nosia na 
desiatu iba samé sladkosti!“
 Zo zážitkov cestovateliek 
A. Martišovej a N. Kaščákovej 
spracovala OZa.

ŠKOLSTVO12 / INfO 

Sokrates dáva krídla mladým
Možnosť zažiť nie celkom obvyklý vstup do predvianočného ad-
ventného obdobia mali žiačky Natália KAŠČÁKOVÁ a Andrea 
MARTIŠOVÁ zo 6. A triedy ZŠ na Bezručovej ulici spolu s pani 
učiteľkou Alenou PIŠKOVOU a s riaditeľom školy Ivanom PAV-
LÍKOM. Navštívili partnerskú školu spolupracujúcu v projekte 
SOKRATES v talianskom Miláne – Mediglii spolu s delegáciami 
učiteľov a žiakov z Litvy, Lichtenštajnska a Rakúska. Dievčatá 
sa so svojimi zážitkami rady podelia aj s čitateľmi INFO-Trenčín.

Všade dobre, doma najlepšie, naše cestovatelky sa už tešia na 
návrat Snímky (aa)

Benátky očarili všetkých

Malí Taliani vítajú žiakov zo škôl spolupracujúcich na projekte 
Sokrates
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ŠK Real team na Majstrovstvách Slovenska

 V decembri premiérovo 
absolvovali žiaci florbalového 
klubu 1. FBC Trenčín florbalový 
turnaj CHRISTMAS CUP 2006 
v Stupave. Dragons Tomášič-
ka, Dolný Kubín, Bogdau Stu-
pava, Juventa Žilina, Dragons 
Bratislava, Grasshoppers 
Žilina a Štart Stupava boli 
účastníkmi turnaja. Zverenci 
trénerov Tomáša Filadelfiho 
a Radoslava Bielika obsadili 
na turnaji konečné 7.miesto.
 Výsledky: 1. FBC TRENČÍN 
– DRAGONS BRATISLAVA 1:1 
(1:0, 0:1), GRASSHOPPERS 
ŽILINA – 1. FBC TRENČÍN 6:2 
(1:1, 5:1), 1. FBC TRENČÍN 
– ŠTART STUPAVA 4:8 (0:4, 
4:4), 1.FBC TRENČÍN – DRA-
GONS TOMÁŠIČKA 4:2.
 ZOSTAVA: Brankári: Šimon 

Krajčo, Juraj Struhár. Obranco-
via: Filip Žák, Jakub Ondrášik, 
Dušan Jančo, Norbert Ondrá-
šik, Róbert Gallo, Patrik Šeli-
ga. Útočníci: Martin Voštiar, 
Dominik Souhrada, Michal 
Podmanický, Martin Zelník, 
Roman Ďurek, Andrej Kršjak, 
Róbert Mikúš, Juraj Nedoma, 
Róbert Ševčík.
 „Nakoľko to bola druhá 
skúsenosť našich mládežníkov 
zahrať si florbal aj proti iným 
súperom, naše vystúpenie ne-
bolo sklamaním. Turnaj nám 
ukázal naše nedostatky, ktoré 
musíme odstraňovať v trénin-
govom procese. Vyzdvihol by 
som výkony oboch brankárov, 
ktorí boli oporami družstva,“ 
povedal T. Filadelfi, tréner žia-
kov 1. FBC Trenčín.

Víťazní florbalisti zo ZŠ, Kubranská (horný rad zľava): Patrik 
Šelinga, Martin Madový, Matúš Dvorský, Mgr. Jaromír Felgr, 
Tomáš Súdny, Peter Bulko, Lukáš Filip, Matúš Štefánik, Ľubo-
mír Šišovský, Marek Dorica, David Kováčik. Dolný rad: Matúš 
Machara, Branislav Mitocha, Norbert Ondrášik
 Snímka: (1. FBC)

PROGRAM EXTRALIGA ŽENY
22. 12. 2006 10.30 – 12.30

1. FBC Trenčín – Stupava

22. 12. 2006 15.30 – 17.30

Nemšová – 1. FBC Trenčín

športová hala na Sihoti

 V Mestskej športovej 
hale na Sihoti v Trenčíne sa 
odohrala záverečná finálová 
časť florbalového turnaja zá-
kladných škôl CANADIEN CUP 
2006. Mužstvá boli rozdele-
né do dvoch štvorčlenných 
skupín. Z každej skupiny 
do finále postúpili prvé dve 
družstvá. Všetky stretnutia 
sa odohrali na oficiálnych 
mantineloch IFF a na ihrisku 
s rozmermi 40x20 m. Finá-
lové zápasy rozhodovali roz-
hodcovia s platnou licenciou 
SZFB – Michal Kubáň, Gabriel 
Mészáros a Jakub Sokol. Or-
ganizátorom turnaja bol ŠK 
1. FBC Trenčín v spolupráci 
s Mestom Trenčín.
 O víťazovi a držiteľovi putov-
ného pohára CANADIEN CUP 
rozhodol nakoniec posledný 
zápas turnaja ZŠ, Kubranská 
– ZŠ, Na dolinách. V riadnom 
hracom čase skončil zápas 
nerozhodne 1:1. Nerozhodlo 

sa ani po predĺžení, a tak na 
rad prišli samostatné nájazdy. 
V nich presnejšiu mušku mali 
žiaci ZŠ Kubranská, ktorí na 
1. ročníku CANADIEN CUP-u 
zvíťazili.
 Organizátori odmenili 
najlepšie družstvá a najlep-
ších hráčov turnaja. Najlep-
ším brankárom sa stal Anton 
Fraňo (ZŠ, NA DOLINÁCH), 
najlepším strelcom Branislav 
Mitucha (ZŠ, KUBRANSKÁ) 
a za najlepšieho hráča bol 
vyhodnotený Norbert On-
drášik (ZŠ, KUBRANSKÁ). 
Viac na www.1fbctrencin.sk
KONEČNÉ UMIESTNENIE CA-
NADIEN CUP 2006: 1. miesto: 
ZŠ, KUBRANSKÁ, 2. miesto: 
ZŠ, NA DOLINÁCH, 3. miesto: 
ZŠ, P. BEZRUČA, 4. miesto: 
ZŠ, TRENČ. TEPLICE, 5.–6. 
miesto: ZŠ, VEĽKOMORAV-
SKÁ a ZŠ, HODŽOVA, 7.–8. 
miesto: ZŠ, NOVOMESKÉHO 
a ZŠ, VÝCHODNÁ. (orim)

  Traja pretekári v štyroch 
kategóriách bojovali o cen-
né kovy. Ako prvý v kata ml. 
dorastencov, líder kategórie 
– Jakub Králik, po dlhodobej 
tréningovej absencii prehral 
boj o bronz a získal pomyselnú 
zemiakovú medailu. So „zemia-
kom na krku“ skončila aj Ga-
bika Holíčková v kata ml. do-
rasteniek, ktorá húževnatosťou 
stále zvyšuje svoju výkonnosť. 
Ďalší boj o tretie miesto absol-
voval v kumite ml. dorastenec 
do 55 kg Radoslav Vlnieška. 

Jeho rýchle údery a dobré kopy 
bojovali nielen proti súperovi, 
ale aj rozhodcom. Získal opäť 
nepopulárne 4. miesto. Koniec 
dobrý – všetko dobré. Gabike 
Holíčkovej (na snímke) v kumi-
te do 60 kg sa podarilo kopom 
na hlavu v predĺžení zabodovať 
a získala vytúžený bronz.
 Karatisti z Realu na M-SR 
potvrdili svoje dobré kvality 
a pri väčšom športovom šťastí 
mohol mať každý radosť z me-
daily.
 Lenka Beňová

Karatisti z Real teamu Trenčín sa nenechali na premiérovom 
vystúpení na Majstrovstvách Slovenska dorastencov a juniorov 
v Žiline zahanbiť.

FLORBALOVÝ CHRISTMAS CUP 2006 MINULOSŤOU

Najlepší florbalisti sú v Kubre
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Združenie kresťanských seniorov Slovenska – 
Klub Trenčín – Juh

pozývajú všetkých obyvateľov mesta Trenčín a okolia a sympa-
tizantov klubu na stretnutie, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 21. decembra 2006
o 9.00 hodine

v Kultúrnom stredisku Trenčín-Juh.

ZAMESTNANIE DÔCHODCOV

Prednáša: JUDr. Júlia Chlebanová

Kultúrne centrum AKTIVITY, o. z.

Realitná a poradenská kancelária, JUDr. Júlia Chlebanová
pozývajú širokú verejnosť na prednášku spojenú s bezplatným 

poradenstvom na témy:
Zmluva o zabezpečení záväzku prevodom 
práva v súvislosti so stratou „strechy nad 

hlavou“

Pôžičky – ich výhody a úskalia

 Prednášajú: JUDr. Júlia Chlebanová a Viera Bačová
 Kde: Kultúrne stredisko Juh
 Kedy: utorok 9. januára 2007 o 18.00 hod.

ZMENA HARMONOGRAMU ZBERU A VÝVOZU 
KOMUNÁLNEHO ODPADU V MESTE TRENČÍN POČAS 

VIANOČNÝCH A NOVOROČNÝCH SVIATKOV

Vážení občania, vážení podnikatelia!

Vzhľadom na blížiace sa vianočné a novoročné sviatky si Vám 
dovoľujeme oznámiť zmenu vývozu komunálneho odpadu počas 
týchto sviatkov.

52. týždeň roku 2006
Vývoz komunálneho odpadu bude posunutý o jeden deň od utorka 
26. 12. 2006 do soboty 29. 12. 2006.

Zároveň bude v 51. týždni vykonaný mimoriadny vývoz všetkých 
1100 litrových nádob určených na zber papiera a plastov.

1. týždeň roku 2007
Vývoz komunálneho odpadu bude posunutý o jeden deň od utorka 
2. 1. 2007 do soboty 6. 1. 2007 o jeden deň.

Príklad zmeny vývozu komunálneho odpadu počas sviatkov:

   pondelok utorok
   utorok  stredu
   streda  štvrtok
   štvrtok  piatok 
   piatok  sobota

OD 1. 1. 2007 SA VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU USKUTOČ-
ŇUJE PODĽA NOVÉHO HARMONOGRAMU ZBERU A VÝVOZU 
KOMUNÁLNEHO ODPADU
(v 1. týždni roku 2007 posunutý o jeden deň, ako je uvedené 
vyššie).

V prípade Vašich otázok alebo podnetov ohľadne tejto zmeny Vám 
dávame k dispozícii nasledovné kontakty: 

Považská odpadová spoločnosť, a.s. 
   mobil:  0903 561 081
   tel.:  032/652 06 15
   fax:  032/640 13 40
   e-mail: trencin@mp-pos.sk

Mesto Trenčín (Útvar ŽP a dopravy)
   mobil: 0902 911 154
   tel.: 032/650 44 18
   fax: 032/743 28 36
   e-mail: enviro@trencin.sk

 Ďakujeme za pochopenie a zároveň si Vám dovoľujeme popriať 
pokojné a príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 
Vám želáme veľa osobných a pracovných úspechov.

Považská odpadová spoločnosť, a. s.

Už starí Gréci vraveli:
„Čistota mesta je obrazom ducha a mysle ľudí, 

ktorí v ňom žijú.“

Mestská krytá plaváreň v Trenčíne
oznamuje verejnosti otváracie hodiny

kúpania a sauny pre verejnosť:

dátum sauna kúpanie
23. 12. (so) 09.30 – 21.00 h 09.00 – 21.00 h
24. 12. (ne) zatvorené zatvorené
25. 12. (po) 14.30 – 21.00 h 14.00 – 21.00 h
26. 12. (ut) 09.30 – 21.00 h 09.00 – 21.00 h
27. 12. (st) 09.30 – 21.00 h 09.00 – 21.00 h
28. 12. (št) 09.30 – 21.00 h 09.00 – 21.00 h
29. 12. (pia) 13.00 – 21.00 h 09.00 – 21.00 h
30. 12. (so) 09.30 – 21.00 h 09.00 – 21.00 h
31. 12. (ne) 09.30 – 13.00 h 09.00 – 13.00 h
01. 01. (po) 14.30 – 21.00 h 14.00 – 21.00 h

Združenie kresťanských seniorov Slovenska – 
Klub Trenčín – Juh

pozývajú všetkých obyvateľov mesta Trenčín a okolia a sympa-
tizantov klubu na stretnutie, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 11. januára 2007
o 9.00 hodine

v Kultúrnom stredisku Trenčín-Juh.

DISKRIMINÁCIA STARŠÍCH OBČANOV

Prednáša členka o. z. Fóra pre pomoc starším a členka 
parlamentu seniorov SR
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Osemsmerovka

Milí čitatelia !

Výhercom za správne 

riešenie tajničky krížov-

ky z Infa č. 25 „Plná 

fľaša mlčí, poloprázdna 

žblnká“ bola vylosova-

ná  Margita Lobotková, 

Západná 10, Trenčín, 

ktorú v našej redakcii 

čaká publikácia Tren-

čín a okolie. K výhre 

srdečne blahoželáme! 

Vylúštenú krížovku a 

osemsmerovku z Infa 

č. 26 zasielajte na ad-

resu našej redakcie do 

5. januára 2007.

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

„Ešte stále je tvoja manželka taká ner-
vózna?“ spytuje sa priateľ priateľa.
„Už nie, našiel som jej výborného leká-
ra.“
„A čo jej predpísal?“
„Nič. Ale povedal jej, že nervozita... 
(TAJNIČKA – 20 písmen).“
ANEMICI, BAOBABY, BARETKY, 
BONTÓN, EMULZIA, HARMONIKÁRI, 
HOLIČI, KAČICA, KAPITÁN, 
KARABINIER, KARAVAN, 
KARMELITÁN, KÁNONY, KLINČEKY, 
KOLÁR, KOLOSEUM, KOPIJA, 
KRÁLI, KYRETÁŽ, KYSLÁ MALINA, 
MAUZÓLEUM, NADÁVKA, NÁDEJE, 
NÁRADIE, PALÁDIUM, PARIPA, 
PARÓDIA, PÁLENKA, PLAVÁK, 
PREVOD, REOSTAT, VÁŽENIE, 
VESLÁR, VRKOČE, ZÁHADA, ZELENÁ 
VODA, ZELENINA, ZNAMENIE, ZRELÉ 
MARHULE, ZVUKOVÉ EFEKTY. (pál)

Vzácneho životného jubilea sa v uplynulých dňoch dožila pani 
Vilma Honová, ktorá dlhé roky pracovala v samospráve a po od-
chode na zaslúžený odpočinok sa venuje vedeniu klubu dôchod-
cov v Zlatovciach. Za vykonanú prácu jej patrí úprimná vďaka 
a k 70. narodeninám jej prajeme veľa zdravia, pohody a síl pre 
ďalšiu činnosť.
Blahoželáme. ZPOZ pri MsÚ v Trenčíne
 Snímka (rd)

 Trenčiansky Klub nespra-
vodlivo plešatých pripravil pre 
širokú, štíhlu, vlasatú i pleša-
tú verejnosť zaručene bláznivý 
Silwestern v pyžame. Jeho 
účastníci privítajú rok 2007 
v sále kultúrneho strediska So-
mer a veria, že mládenec (Rok 
2007) príde s krásnou plešinou 
a vysvieti pre všetkých dobrú 
náladu a skvelú zábavu. Ho-
lovlasé stádo odporúča odev, 

v ktorom sa každý dobre cíti 
– pyžama, nočná košeľa, vyťa-
hané domáce tepláky, zástery 
a iné vzrušujúce zahalenia (či 
skôr odhalenia?).
 Lysiaci i chlpáči sa stretnú 
na Silvestra v Someri o 20. ho-
dine, podrobnejšie informácie 
dostanete na linke plešatej dô-
very non-stop 0905 930 765 
denne od 0. do 24. hod.
 (la)

 V druhý sviatok vianočný 
26. 12. 2006 o 11.00 h sa 
vo farnosti Bolešov, v staro-
bylom kostolíku v Pominovci, 
bude slúžiť sv. omša, sprevá-
dzaná folklórnym súborom Sel-
čan zo Selca.
 Na Štedrý deň, t. j. 24. 12. 
2006 od 11.00 do 13.00 h 
podáva Mesto Trenčín na Mie-

rovom námestí (v stane pred 
budovou Slovenskej sporiteľne) 
kapustnicu pre občanov bez 
prístrešia.
 Všetkých záujemcov pozý-
vame na Krytú plaváreň v Tren-
číne a ponúkame nové perma-
nentky na kúpanie a saunu 
na rok 2007, vhodné aj ako 
vianočný darček. (rž, jm, jb)

Dychová hudba OPATOVANKA
Vás pozýva na

SILVESTER 2006
v Kultúrnom dome Opatová.

Vstupné: 400 Sk

V cene: večera – šampus – káva

Predpredaj vstupeniek: 0907 709 727, 0905 418 362

Oznamy:

Plešatí privítajú rok 2007 v pyžame
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(foto MM)

Myšlienka 
predvia-
nočných 
nákupov

pretekárka 
do 18 
rokov 1

Pomôcky: 
HEBY, 
EGAT, 
LIMA

majstrov-
stvá sveta 

(zn.)

domáce 
meno 
Oľgy

začiatok 
dňa 3

Asýrsky 
boh 

mesta 
Eridu

Autor: 
Jozef 

Páleník

samočin-
ný stroj

podive-
nie, úžas 2

praštila 
ma Ida so 
šedivými 
vlasmi

dopravný 
podnik

vynálezca 
morze-
ovky

zvlečená 
ovčia 

koža aj 
so srsťou

kypri 
pluhom

rieka po 
španiel-

sky

Tono je-
dol hlavné 

jedlo

zápalka 
(kraj.)

korpus 
(zried.)

predpona 
(životné 
prostre-

die)

značka 
jednotky 

nit

biela repa 
ochu-

covaná 
korením

obyvatelia 
arabského 

poloos-
trova

Pomôcky: 
IROA, EA, 
POTAŠ, 
RIO, PZI

očisti 
vodou

starší 
(skr.)

jarný 
mesiac

práve 
kúpený 

rebriniak

omotal
venovala 
sa výučbe 

žiakov

športové 
tašky

druh 
papagája

francúz-
sky člen

Pomôcky: 
ADLI, 
PÍHA, 
POMO

počet 
rokov 
života

strakatá, 
pestrá

4
Štátne 
lesy 
(zn.)

patriaci 
Eliáškovi

obyvateľ 
Švédska

druh 
revolvera

zámorská 
veľmoc

hlavné 
mesto 
Peru

bezcitne, 
cynicky

nádhera, 
okázalosť

sídlo zraku

nie ten

poskytol 
údaje

šaty, oblek

všetko 
jedno 

zbi ma

st. plošné 
miery

francúzske 
sídlo

dom. meno 
Alexandra

Aralské 
jazero

sidlo vo 
Švédsku

školský 
výraz skr.

plemená

harmonic-
ký (skr.)

dom. meno 
Jolany

ŠPZ okr. 
Jihlava

polynézsky 
opojný nápoj

letný 
mesiac

skonanie

samica 
capa

spevy z 
opier

saláma po 
česky

zorganizo-
val (kniž.)

bodavý 
hmyz (pl.)

nedám pou-
čenie Aťke

sídlo v 
USA

poľovačka

nemecký 
zápor

základy 
lodných 
kostier

nalieva

ľadník

hĺbi jamu

čiastka  
(z lat.)

značka 
kozmetiky

nebdejú

ŠPZ okr. 
Praha-Západ

indická 
minca

zimný dopr. 
prostriedok

Internat. 
standart 

association

druh hudby

uhličitan 
draselný

niečo

námorný 
lupič

peha (čes. 
zastar.)

stĺkol

africký 
kmeň

druh slona

ženské 
meno (2.4.)

symetrála

100 m2

ostrov v 
Indonézii

obor, titan

pohrebná 
hostina

kurča

pokoruj

kvapalné 
pohonné 

látky (skr.)

zhotovova-
la kutím

rímska 4

motaj, pleť

51 rím. 
číslicami
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