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Presne 18 rokov uplynulo od udalostí, ktoré počas chladných novembrových dní v roku 1989 
naštartovali demokratizáciu spoločnosti. Obdobie kvasu, ktoré nasleduje po každej zmene 
spoločenského zriadenia, pomaly uplynulo a nastal čas bilancovania. Nielen neisté dni novem-
bra '89, ale aj to, čo mu predchádzalo, bude Trenčanom pripomínať pamätná tabuľa, ktorú 14. 
novembra 2007 slávnostne odhalili primátor mesta Branislav Celler a iniciátor jej existencie 
Marian Kvasnička. Viac si o oslavách môžete prečítať na strane 4. (zm, foto jč)

Oslavy nežnej revolúcie v Trenčíne

Prvý sneh sa tento rok zniesol na ulice a námestia Trenčína 
už 6. novembra. Zima teda začala pomerne skoro a decem-
ber sa vraj tento rok nenechá zahanbiť a bude skutočne 
chladným zimným mesiacom. Aby sme vám ho spríjemnili, 
pripravilo Mesto Trenčín opäť ľadovú plochu aj vianočnú vý-
zdobu. Viac sa dočítate na strane 2. (zm)

Mesto Trenčín a SAD Trenčín, a. s., 
sú samostatné inštitúcie

Na základe článkov v minulom vydaní Infa, ktoré sa týkali zvýšenia 
cestovného v mestskej hromadnej doprave, nás kontaktovali obča-
nia so žiadosťou o vysvetlenie niektorých skutočností. Veríme, že 
odpovede si nájdu v nasledujúcom článku.

 Slovenská autobusová dopra-
va Trenčín, a. s., je samostatným 
podnikateľským subjektom, ktorý 
zabezpečuje hromadnú dopravu 
na území mesta Trenčín na zá-
klade platnej legislatívy. Mesto 
Trenčín nie je akcionárom SAD 
Trenčín, a. s., a preto nemá vplyv 
na jej podnikanie. Z legislatívy 
však vyplýva, že stratu, ktorá 
vznikne z dopravy na území mes-
ta, uhradí Mesto Trenčín, preto-
že zo zákona udeľuje licenciu na 
prevádzku liniek MHD a schvaľu-
je maximálnu cenu cestovného 
i cenový výmer na linkách MHD. 

Inak by sa výška cestovného 
stala pre občanov pravdepodob-
ne neúnosná. Jediný spôsob 
zo strany Mesta Trenčín, ako 
udržať prijateľné cestovné je vy-
kryť preukázateľnú stratu SAD 
Trenčín, a. s., vyplývajúcu z pre-
vádzkovania MHD. V súčasnosti 
už táto strata dosahuje ročne 39 
miliónov korún. Ak by sa nezvý-
šilo cestovné ďalšie peniaze by 
museli byť zobraté z iných kapi-
tol, napríklad zo školstva alebo 
sociálnej oblasti. 

 Pokračovanie na strane 2.
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Dokončenie z prvej strany
 Mesto Trenčín a SAD Tren-
čín, a. s., sú teda dve samo-
statné inštitúcie, ktoré nemajú 
ani spoločné priestory, ani 
zamestnancov. Kancelárie na 
vybavovanie čipových kariet má 
SAD Trenčín, a. s., k dispozícii 
na autobusovej stanici. Keďže 
táto kancelária kapacitne ne-
stačí a Mesto Trenčín disponu-
je priestormi priamo v centre, 
ktoré je pre občanov prirodzene 
spádové, umožnilo SAD jeden 
z nich využiť v snahe zjednodu-
šiť svojim občanom vybavova-
nie dokumentov pre cestovanie 
v mestskej hromadnej doprave. 
Kvôli tomuto účelu Mesto Tren-
čín podpísalo so SAD Trenčín, 
a. s., zmluvu o spolupráci. V nej 
sa mesto zaviazalo poskytnúť 
priestor a SAD poskytovať služ-
by pre verejnosť, t. j. vybavova-
nie čipových kariet, dobíjanie 
kreditu a podobne. Pracovník, 
ktorý vykonáva tieto činnosti 
v Kultúrno-informačnom centre 
na Sládkovičovej ulici v Tren-
číne, nie je zamestnancom 
Mestského úradu v Trenčíne, 
ale zamestnancom SAD Tren-
čín, a. s. Mesto Trenčín preto 
nijako nemôže ovplyvniť ani 
urýchliť prácu tohto pracovníka. 
Mesto Trenčín nie je ani vyda-
vateľom čipových kariet. Všetky 
pripomienky ohľadom čipových 
kariet preto treba adresovať 
SAD Trenčín, a. s. (zm) 

Mesto Trenčín a SAD 
Trenčín, a. s., sú 

samostatné inštitúcie

Ľuďom bez prístrešia podáva Trenčín pomocnú ruku
Mesto Trenčín v piatok 16. novembra otvorilo nízkoprahovú 
nocľaháreň pre ľudí bez prístrešia v areáli mestskej rozpočtovej 
organizácie Mestské hospodárstvo a správa lesov na Soblahov-
skej ulici. Zariadenie zatiaľ s kapacitou 25 lôžok uľahčí ľuďom 
bez prístrešia prežiť zimné mesiace.

 „Vstup do priestorov nocľa-
hárne bude každý deň medzi 
18.00–20.00 h, na druhý deň 
ráno do 8.00 h nocľažníci mu-
sia priestor kvôli nevyhnutnej 
hygienickej očiste opustiť. 
Mesto Trenčín pevne verí, 
že v najbližších dňoch vstúpi 
do realizácie projektu aj náš 
zmluvný partner Diecézna 

Mestská polícia znížila počet autovrakov v uliciach Trenčína
 Počas dvoch rokov zaevido-
vala Mestská polícia Trenčín 
na najväčšom sídlisku Juh 35 
autovrakov. Dnes sa podľa slov 
inšpektora mestskej polície Ro-
mana KUKAŇA na uliciach na-
chádzajú iba 4 vraky.
 V spisoch vedú policajti 
podrobné záznamy o vrakoch, 
o pátraní po ich majiteľoch a osu-
de odstavených vozidiel. „Niekto-
ré vraky vyzerajú zanedbane, ale 
máme na Západnej ulici dva roky 
odstavené auto, čo vyzerá ako 
nové. Bolo dovezené zo zahra-
ničia, ale zrejme kvôli veku sa 
nedalo prihlásiť. Nie je v eviden-
cii, a preto je ťažké vypátrať jeho 
majiteľa,“ povedal R. Kukaň.
 „Za vrak sa považuje motoro-

vé vozidlo trvalo vyradené alebo 
nespôsobilé prevádzky, ohrozujú-
ce bezpečnosť. Rovnako ak vzbu-
dzuje dojem zanedbania a zle 
vplýva na životné prostredie,“ vy-
svetlil náčelník mestskej polície 
František Országh. V súčasnosti 
je na území Trenčína 12 až 15 
vrakov a situácia je oproti minu-
losti omnoho lepšia. „Po novom 
roku sa zvyšuje počet opustených 
vozidiel, lebo majitelia si spočíta-
jú náklady. Aby nemuseli platiť 
poistky, odhlásia autá dočasne 
z evidencie,“ doplnil F. Országh. 
Na obvodnom úrade, odbore do-
pravy dostanú občania formulár 
na vyradenie vozidla z cestnej 
premávky. Na dopravnom inšpek-
toráte tak môžu urobiť najviac na 

10 rokov. Pred uplynutím lehoty 
na dočasné vyradenie sa musí 
majiteľ prihlásiť, v opačnom prí-
pade sa vozidlo vyradí natrvalo. 
„Vtedy musí doniesť potvrdenie 
o likvidácii vozidla. Najbližšia 
firma likvidujúca ojazdené autá 
je v Prievidzi. Často majitelia 
nechávajú nepoužívané autá na 
ulici a dokážeme vypátrať majite-
ľa prostredníctvo evidencie vozi-
diel. Ak nezistíme majiteľa vraku, 
môže byť odtiahnutý, ale rok musí 
byť v stráženom objekte. Také 
priestory zatiaľ nemáme. Mesto 
v spolupráci s banskobystrickou 
firmou pripravuje parkovisko na 
uloženie starých vozidiel,“ dodal 
náčelník.
 TASR

charita Nitra a obohatí ho aj 
o prevádzku útulku a denného 
azylového centra,“ povedala 
Janka Fabová, poslankyňa 
mestského zastupiteľstva, dl-
hodobo uvoľnená na výkon fun-
kcie.
 Mesto Trenčín eviduje cca 
50 občanov bez prístrešia, 
ktorí majú trvalý pobyt v meste. 
Ďalších viac ako 50 občanov 
minulý rok využívajúcich služby 
či už azylového centra alebo 
nízkoprahovej nocľahárne prišlo 
z iných miest a obcí. Ide o sku-
pinu ľudí, ktorá nemá dlhodobo 
zabezpečené základné životné 
podmienky. Presnú evidenciu 
bezdomovcov nemôže mať 
vzhľadom na častú migráciu 
týchto ľudí žiadne mesto.
 Z hľadiska verejného záujmu, 
ako aj za účelom predchádza-
nia alebo zhoršenia sociálnych 
problémov Mesto Trenčín chce 
okrem nízkoprahovej nocľahár-
ne zriadiť aj útulok a denné 
azylové centrum v priestoroch 
Mestského hospodárstva 
a správy lesov v Trenčíne. „Cie-
ľom komunitnej práce mesta 
v oblasti sociálnych služieb je 

podpora miestneho spoločen-
stva a miestnej komunity pri 
riešení miestnych problémov 
v spolupráci s iným subjek tom. 
Na základe tohto postupu bol 
schválený aj projekt Diecéznej 
charity Nitra, cieľom ktorého 
je poskytovanie sociálnej po-
moci občanom bez prístrešia 
a ľuďom v kríze,“ vysvetlila úlo-
hu charity J. Fabová.
 „Mesto Trenčín nepresu-
nulo zodpovednosť za ľudí bez 
prístrešia na charitu, pretože 
poslanci mestského zastu-
piteľstva schválením zmlu-
vy o výpožičke nebytových 
priestorov v areáli Mestského 
hospodárstva a správy lesov 
na Soblahovskej ulici s Die-
céznou charitou Nitra prevzali 
finančnú záštitu nad celým 
projektom, ktorému poskytli 
aj mestské priestory. Okrem 
nákladov na prevádzku aj všet-
ky náklady za energie bude 
hradiť mesto. Nízkoprahová 
nocľaháreň, útulok a denné 
azylové centrum majú v rám-
ci resocializácie uspokojením 
základných životných potrieb 
týchto občanov zlepšiť kvalitu 
ich života. Pracovná terapia 
by mala posilniť ich vnútornú 
motiváciu k riešeniu sociálnej 
situácie. Vytvorením sociálnej 
siete sa zníži počet občanov 
bez prístrešia, prespávajú-

cich v domoch na sídliskách, 
v pivniciach a opustených do-
moch,“ zdôraznila poslankyňa 
J. Fabová.
 Na celý projekt má v tomto 
roku Mesto Trenčín vyčlene-
ných 400 tisíc Sk. Náklady na 
energie bude hradiť zvlášť tiež 
miestna samospráva. Zmluvu 
o výpožičke obe strany podpí-
sali 29. októbra t. r., žiaľ kľúče 
od nebytových priestorov pra-
covníci charity prebrali až v po-
lovici novembra a v zmluvnom 
termíne, t. j. 1. 11., neotvorili 
žiadne pracovisko. Preto Mesto 
Trenčín požiadalo Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva 
v Trenčíne o vydanie súhlasu 
na prevádzkovanie sociálneho 
zariadenia pre občanov bez 
prístrešia – nízkoprahovej noc-
ľahárne aj vlastnými silami.
 Napriek všetkým okolnos-
tiam sa teda miestna samo-
správa o občanov bez prístrešia 
v prvých týždňoch zimného ob-
dobia postará aj bez zmluvné-
ho partnera, ale predstavitelia 
miestnej samosprávy naďalej 
veria, že projekt, o realizácii 
ktorého Mesto Trenčín a Die-
cézna charita Nitra rokovali od 
mája t. r., uzrie svetlo sveta 
a nie len do 31. augusta 2008, 
ako znie zmluva, ale aj na dlh-
šie obdobie.
 T. Hlobeň
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Schválili výkup a predaj posledných pozemkov pod novým mostom
Jediný bod malo vo štvrtok 15. novembra mimoriadne zasadnu-
tie mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Poslanci schvaľovali 
výkup posledných nedoriešených pozemkov pod plánovaným 
druhým cestným mostom. Mesto podľa hovorcu mesta Tibora 
HLOBEŇA dodnes uzatvorilo celkovo asi 1500 zmlúv v hodnote 
okolo 100 miliónov korún.

 „Mimoriadne zastupiteľstvo 
som zvolal z pragmatické-
ho dôvodu, nakoľko v tomto 
týždni sa začalo stavebné ko-
nanie na vydanie stavebného 
povolenia na výstavbu nového 
mosta v Trenčíne, pričom je 
nevyhnutné dokladovať všet-
ky vzťahy k pozemkom pod 
stavbou. Preto bolo potrebné 
schváliť ešte dnes odkúpenie 
tých niekoľkých pozemkov, 
kde sa dlhšiu dobu rokovalo 
s ich majiteľmi,“ vysvetlil dô-
vod zvolania mimoriadneho zas-
tupiteľstva primátor Branislav 
Celler. Poslanci sa zišli a pre-
vody schválili. „Ako mesto 

my tým pádom máme všetky 
zmluvy vyriešené,“ dodal B. 
Celler.
 Výkup pozemkov nemá ne-
gatívny dopad na rozpočet, 
mesto pozemky vykupované 
za ceny určené znaleckými po-
sudkami následne odpredáva 
investorovi stavby, Slovenskej 
správe ciest (SSC). B. Celler 
verí, že do konca roka bude vy-
dané stavebné povolenie, cez 
zimu sa uskutoční tender na 
zhotovovateľa a na jar sa začne 
stavať.
 O tom, že sa Trenčania doč-
kajú druhého cestného mosta, 
rozhodla vláda, keď projekt za-

Tri ceny zo súťaže ZlatýErb.sk 2007 pre Trenčín
S tromi cenami – za najlepšiu elektronickú stránku samospráv 
v oblasti cestovného ruchu, strieborným ocenením za najlepšiu 
elektronickú službu samospráv poskytovanú Ústredným portá-
lom verejnej správy a s druhým najvyšším umiestnením v hlavnej 
kategórii súťaže o najlepšiu webovú stránku miest a mestských 
častí, sa minulý týždeň z Bratislavy z vyhlásenia výsledkov súťa-
že ZlatýErb.sk 2007 vrátila zástupkyňa Mesta Trenčín, vedúca 
útvaru marketingu mestského úradu Renáta KAŠČÁKOVÁ.

 Súťaž ZlatyErb.sk každo-
ročne vyhlasuje spoločne Únia 
miest Slovenska a Občianske 
združenie eSlovensko pod zášti-
tou Predsedu vlády SR a Európ-
skeho komisára za Slovenskú 
republiku.
 Hlavným cieľom súťaže Zlaty-
Erb.sk je podporiť informatizáciu 
slovenských samospráv a oce-
niť výnimočné projekty, podporiť 
výmenu skúseností a ohodnotiť 
snahu zástupcov samospráv 
účinne využívať informačno-ko-
munikačné technológie k zvy-
šovaniu kvality a prístupnosti 
služieb samosprávnych krajov, 
miest, mestských častí a obcí.
 Súťaž je usporiadaná v spo-
lupráci s verejným informač-
ným portálom pre samosprávy 
Mesto. Do súťaže sa tento rok 
prihlásilo 75 samospráv so 
svojimi internetovými stránkami 
a elektronickými službami, kto-

ré hodnotilo 12 porotcov podľa 
62 kritérií.
 Ceny súťaže „ZlatyErb.sk“ 
boli udelené v troch hlavných 
kategóriách, Trenčín súťažil 
v kategórii Najlepšia stránka 
miest a mestských častí. Špeci-
álnu cenu spoločnosti Hewlett-
Packard získal za najlepšiu 
stránku samospráv v oblasti 
cestovného ruchu.
 Novinkou piateho ročníka 
súťaže bola kategória Najlepšia 
elektronická služba samospráv 
poskytovaná Ústredným portá-
lom verejnej správy – Cena spo-
ločnosti SWAN. V tejto kategórii 
získali Najvyššie ocenenie dve 
mestá Trnava a Banská Bystri-
ca a Strieborné ocenenie jedna 
obec, 14 miest a jedna mest-
ská časť. Strieborné ocenenia 
boli udelené i v ďalších kategó-
riách súťaže o Špeciálne ceny. 
 (r)

Miestne zisťovanie je aj napriek 
evidencii potrebné

„Nevediete si evidenciu, keď sa chodíte k nám pýtať?“ tro-
chu nervózne zareagovala, prehŕňajúc sa v kope listín, vedúca 
trenčianskej pobočky známej celoslovenskej firmy na otázku 
referentky pre dane a poplatky Ekonomického útvaru MsÚ 
v Trenčíne. Nakoniec vysvitlo, že pobočka si ohlasovaciu povin-
nosť, rozhodujúcu pre vyrubenie poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, nesplnila a zodpovednou za daný 
stav je, samozrejme, centrála v Bratislave.

radila medzi priority budovania 
ciest I. triedy na roky 2007 až 
2010. Výstavba mosta by mala 
byť ukončená v roku 2011 pri 
nákladoch 2,5 miliardy korún. 
Most bude stáť asi dva kilomet-
re južne od súčasného. Stane 
sa aj diaľničným privádzačom 
na najväčšie trenčianske síd-
lisko Juh, v neposlednom rade 
povedie do rozširujúcej sa 
nákupnej zóny na výpadovke 

smerom na Prievidzu alebo 
Brno. V súčasnosti je tam šesť 
obchodných domov, chystá sa 
tam aj výstavba rozsiahleho 
nákupného centra za tri mi-
liardy korún. Most je zároveň 
prvou etapou juhovýchodného 
obchvatu mesta. Má viesť poza 
lesopark Brezina, ktorý spolu 
s Váhom mesto delí na tri čas-
ti.
 SITA

 Mesto Trenčín je podľa plat-
nej legislatívy správcom miest-
neho poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné od-
pady. Každý podnikateľ, ktorý 
je oprávnený užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť v meste na pod-
nikanie, je povinný podať ohlá-
senie poplatku za komunálne 
odpady ku dňu vzniku poplatko-
vej povinnosti na adresu správ-
cu poplatku, t. j. Mestu Trenčín. 
Orgán samosprávy mu násled-
ne oznámi výšku poplatku a dá-
tum jeho splatnosti. V prípade, 
že podnikateľ svoju ohlasova-
ciu povinnosť už splnil a počas 
roka zaznamená zmeny počtu 
zamestnancov, prevádzok 
a pod., je povinný do 30 dní po-
dať oznámenie o všetkých zme-
nách a do 31. 1. nasledujúceho 
roka aktualizovať ohlásenie. Pri 
množstvovom zbere sa každá 

zmena počas roka musí usku-
točniť „papierovo“ ku dňu zme-
ny a ukončenému vývozu zber-
ných nádob prostredníctvom 
dohody o využívaní a vyúčtovaní 
množstvového zberu z poplatku 
za komunálny a drobný staveb-
ný odpad.
 Zamestnanci ekonomického 
útvaru v spolupráci s členmi 
mestskej polície vykonávajú 
tzv. miestne zisťovania, t. j. 
priamo v prevádzkach kontrolu-
jú, či podnikateľ alebo ním po-
verená osoba nezabudli ohlásiť 
zo zákona im vyplývajúcu povin-
nosť v súvislosti s poplatkami 
za odpad. Pretože evidencia 
je úplná len vtedy, ak v meste 
niet zábudlivých podnikateľov. 
Zamestnanci mesta postupne 
takto prejdú všetky podnikateľ-
ské prevádzky na území Trenčí-
na. (r)



Číslo 23/ročník IX

Okolie farského kostola v novom šate
 Už v septembri 2006 začalo 
Mesto Trenčín prostredníctvom 
Útvaru životného prostredia a do-
pravy MsÚ ako hlavný investor 
s realizáciou predláždenia okolia 
farského kostola. Keďže išlo 
o finančne náročnú investičnú 
akciu, bola rozčlenená na viacej 
akcií. Po rokovaniach, ktorých 
iniciátorom bolo Mesto Trenčín, 
sa investorom „Rekonštrukcie 
odvodnenia a kanalizácie“ stala 
spoločnosť TVK, a. s. a samotnú 
rekonštrukciu Farského kostola 
financuje farský úrad v Trenčí-
ne. Mesto ako hlavný investor 
realizovalo rekonštrukciu múru 
mestského opevnenia zo stra-
ny od farského kostola. Ďalšou 
etapou bola príprava územia 
a IS pre predláždenie, ktorá bola 
ukončená 22. 6. 2007 a zho-
toviteľom bol EKO – STAVSOL 
Jozef Janiš. Záverečná akcia, 
predláždenie okolia farského 

kostola je v súčasnosti v štádiu 
ukončovania, a jej zhotoviteľom 
je J&AC, s. r. o. Generálnym pro-
jektantom celej investičnej akcie 
bola spoločnosť Keramoprojekt, 
a. s. Nasvietenie a ilumináciu 
celého územia pri farskom 
kostole riešila spoločnosťou 
Siemens na základe dlhodobej 
zmluvnej spolupráce s Mestom 
Trenčín. Práce v uvedenej lokali-
te si vyžadovali úzku spoluprácu 
s Krajským pamiatkovým úra-
dom a Trenčianskym múzeom, 
ktorí zabezpečovali pamiatkový 
a archeologický výskum a záro-
veň boli poradným orgánom pre 
výber použitých materiálov pri 
riešení detailov drobnej architek-
túry. Celkový finančný náklad, 
ktorý odsúhlasilo MsZ v Trenčí-
ne na zrekonštruovanie územia 
pri farskom kostole predstavuje 
čiastku takmer 12,5 mil. Sk.
 (vh)
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Vianočná výzdoba umocní 
sviatočnú atmosféru
Už o necelé dva týždne zažiari na adventnom venci prvá svieca. 
Sviatočnú atmosféru v Trenčíne umocní svetelná výzdoba, ktorá 
bude realizovaná obdobne ako minulý rok. Svetelné efekty budú 
však ešte pôsobivejšie. K tradičnej výzdobe sa pridáva nové na-
svietenie historických pamiatok. O iluminácii farského kostola 
a Karnera svätého Michala si môžete prečítať na tejto strane. 
Podobne je nasvietená aj synagóga.

 Najväčšia pozornosť sa venu-
je vianočnej výzdobe na námes-
tiach a peších zónach. Výzdobu 
v centre na základe zmluvy zo 
dňa 29. 9. 2003 o poskytnutí 
súčinnosti pri montáži, demon-
táži a prevádzkovaní príležitost-
ného osvetlenia bude realizovať 
spoločnosť Siemens. Mestská 
rozpočtová organizácia Mestské 
hospodárstvo a správa lesov 
zabezpečila výzdobu v ostatných 
častiach mesta. Pracovníci pri-
pravujú výzdobu už od októbra. 
Na Mierovom námestí bolo vybu-
dované nové ukotvenie pre osa-
denie vianočného stromu, ktoré 
je zväčšené, čím je možné osadiť 

drevinu s väčším obvodom kme-
ňa. Osadenie vianočného stromu 
zrealizuje MHSL, m. r. o., Trenčín 
do 25. novembra. O výbere stro-
mu sa rozhoduje, nakoľko po 
uverejnení výzvy v Infe sa ozvalo 
viacero obyvateľov, ktorí majú 
záujem ihličnan darovať. Ďalší 
vianočný strom bude v mestskej 
časti Sever pri nákupnom stre-
disku známom ako Radegast 
a v mestskej časti Západ budú 
osadené stromy v Záblatí a v Zla-
tovciach. Vianočná výzdoba bude 
plne funkčná od prvej adventnej 
nedele, 2. decembra. Oficiálne 
rozsvieti vianočný stromček tra-
dične 5. 12. svätý Mikuláš na 

Mierovom námestí. Vianočnú 
atmosféru na Mierovom námestí 
dotvorí betlehem. Celkovo bude 
v rámci výzdoby centra mesta 
osadených niekoľko druhov 
ozdobných prvkov: 5 svietiacich 
stropov, 16 kusov svetelných 

gúľ, 8 ihličnatých stromov, list-
natý strom, vianočný strom, 78 
listnatých stromov, svetelný erb 
mesta a štyri vstupné brány. 
S demontážou vianočnej výzdoby 
sa začne od 7. 1. 2008.
 (pk), MHSL, (zm)

foto: (pk)

Oslavy nežnej revolúcie v Trenčíne
 Nežnou revolúciou vyvrcho-
lil boj demokratických síl za 
zvrhnutie diktatúry proletariátu. 
Prvou časťou osláv jej výročia 
bolo stretnutie študentov zo 
stredných škôl s aktivistami re-
volučných dní R. Dobiašom a M. 
Kvasničkom v Artkine Metro. Po 
diskusii nasledovalo odhalenie 
pamätnej tabule na budove MsÚ 
v Trenčíne, ktorému predchádza-
li krátke, no výstižné prejavy. 
B. Celler konštatoval, že „pred 
osemnástimi rokmi priviedla 
občanov na Mierové námestie 
snaha odstrániť komunistickú 
svojvôľu, čo vyjadrili štrnganím 
kľúčov. Uplynulé obdobie od 
zamatovej revolúcie bolo pozna-
menané odstraňovaním krívd 
z minulosti a hospodársky život 
sa prispôsoboval systému, ktorý 
sa osvedčil vo vyspelých kraji-
nách sveta. Dosiahnuté zmeny 
ako vstup do NATO, Európskej 
únie a posunutie Schengenskej 
hranice až za Čiernu nad Tisou 
dostali pevné základy, ktoré reš-
pektuje celý demokratický svet“. 
M. Kvasnička si zaspomínal: 
„Tieto dni boli naplnené nadše-

ním, strachom a úzkosťou, lebo 
sme nevedeli, ako to skončí. 
Bolo nám všetkým jasné, ktorí 
sme stáli na vlečke, že na za-
čiatku boli tí, ktorí mali určité ví-
zie, čo treba zmeniť. Keď odvaha 
zlacnenela, potom prišli profesi-
onáli: frajeri, machri, architekti 
moci a nainštalovali to, čo im 
prinieslo pôžitok.“ Odpovedal aj 
na otázku, čo priniesla revolúcia 
obyčajným ľuďom – „slobodne 
sa rozhodovať, deti sa nemusia 
krstiť na iných farách, sobáše sa 
nemusia tajne vybavovať, nemu-
síme tajiť svoje vierovyznanie, 
nemusíme pokútne hľadať zaují-
mavú literatúru, môžeme cesto-
vať aj študovať po celom svete. 
Máme aj problémy. Tie problémy 
sú v slobodnom rozhodovaní, 
lebo v minulosti si človek nemal 
z čoho vyberať a dnes má kaž-
dý možnosť vybrať si z viacerých 
možností.“ Program pokračoval 
na pódiu na Mierovom námestí, 
kde vystúpili účastníci súťaže 
Coca-cola pop star, Braňo Jobus 
s recesistickým projektom Abu-
sus a kapela Hudba z Marsu.
 (jč), (zm) 
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Vianočné trhy na starom i nových miestach

 Ešte minulý rok sa spotrebná 
časť Trenčianskych vianočných 
trhov konala na Hviezdosla-
vovej ul. v priestranstve pred 
Kultúrnym a metodickým cen-
trom ozbrojených síl SR. Mesto 
Trenčín odpredalo po schvále-
ní poslancami mestského za-
stupiteľstva tento pozemok súk-
romnému investorovi, ktorý sa 
zaviazal postaviť tu polyfunkčný 
objekt a podzemné garáže. Pre-
to bolo nutné pre trhy vybrať 
novú lokalitu. Stanú sa ňou v 
tradičnom termíne 11. – 23. de-
cembra viaceré ulice a námestia 
v centrálnej mestskej zóne. „Na 
predaj textilu a spotrebného to-

varu sa Trenčania môžu tešiť na 
parkovisku na Mládežníckej ul. 
Neprídu však o tradičné miesto 
predvianočných nákupov ľudo-
voumeleckých, remeselných 
a vianočných výrobkov na Miero-
vom námestí, ktoré tu zostanú 
zachované spolu s predajom 
občerstvenia, ktoré sa začína už 
o týždeň skôr, t. j. 5. decembra. 
Predajom vianočného tovaru oži-
je aj pozemok pred hlavnou bu-
dovou mestskej polície vedľa sy-
nagógy v spojnici Hviezdovej ul. 
a Štúrovho námestia,“ spresnila 
miesta konania Trenčianskych 
vianočných trhov riaditeľka 
MHSL Erika Vravková. (th)

Výpočtová technika pre základné školy
 V rámci programovej kapitoly 
Vzdelávanie boli v mestskom 
rozpočte na rok 2007 vyčlenené 
a schválené finančné prostried-
ky vo výške 1 250 000 Sk pre 
základné školy. Tento finančný 
objem je určený na rozvoj a ino-
váciu výpočtovej techniky v zá-
kladných školách. Minulý týždeň 
bola výpočtová technika ško-
lám odovzdaná. Celkovo bolo 
pre potreby škôl zakúpených 
22 stolových počítačov, 9 note-

bookov, 9 laserových tlačiarní 
a 1 server. Súčasťou vybave-
nia počítačov i notebookov je 
štandardne aj príslušný softvér, 
t. j. operačný systém Windows 
XP Professional s možnosťou 
upgradu na Windows Vista 
a kancelársky balík Microsoft 
Office 2007. V troch prípadoch 
pracovných staníc, zameraných 
na grafické využitie, budú tieto 
vybavené potrebným hardvérom 
a softvérom. (js)

Ľadová plocha poteší deti aj dospelých
 V posledných rokoch sa ne-
odmysliteľnou súčasťou mesta 
Trenčín v zimnom období stáva 
prevádzka mobilnej ľadovej 
plochy na Štúrovom námestí. 
MHSL, m. r. o., Trenčín opäť 
začala s jej prípravou 2. no-
vembra. Po osadení a montáži 
konštrukčných prvkov bude 
chladiaci systém naplnený 
chladiacou zmesou, pokračovať 
budeme napúšťaním vody a po 
spustení chladiaceho zariade-
nia začneme s výrobou ľadu. 
Pre začatie prevádzky a výbor-
nú kvalitu ľadu, ktorého hrúbka 
musí byť minimálne 8 cm, sú 
samozrejme dôležité aj priazni-
vé poveternostné podmienky. 
Dočasne vybudovaný priestor 
pre športové vyžitie bude záu-
jemcom k dispozícii od 1. 12. 
2007. Vstup na ľadovú plochu 

bude denne od 10.00 hod. do 
21.00 hod. a je bezplatný. Deti 
do 6 rokov môžu korčuľovať iba 
v sprievode dospelej osoby. 
Prevádzku mobilnej ľadovej 
plochy a dodržiavanie prevádz-
kového poriadku budú zabezpe-
čovať traja zamestnanci MHSL, 
m.r.o., Trenčín.
 Korčuľovanie na mobilnej 
ľadovej ploche môžu využívať 
v rámci pohybových aktivít aj 
deti a mládež zo škôl mesta 
Trenčín a blízkeho okolia. Ve-
ríme, že záujem zo strany náv-
števníkov bude tak ako po iné 
roky neustále narastať.
 O ukončení sezóny rozhod-
ne počasie, v prípade trvale 
nízkych teplôt bude mobilná 
ľadová plocha pre záujemcov 
v prevádzke až do polovice aprí-
la. MHSL

Študentská kvapka krvi bola v Trenčíne naozaj študentská

 Trenčianske pracovisko 
Národnej transfúznej služby 
(NTS) sa zapojilo aj do 13. 
ročníka Študentskej kvapky 
krvi. „Zúčastnilo sa jej 654 
darcov, uskutočnili sme 554 
odberov a medzi nimi bolo 171 
prvodarcov a 220 študentov,“ 
zosumarizovala akciu primár-
ka pracoviska NTS v Trenčíne 
Nataša Chovancová. „Verím, 
že tí, čo prišli prvýkrát darovať 
krv, si nájdu k nám cestu ju aj 
v budúcnosti. Akcia sa stretla 
s veľkým ohlasom, podporili aj 
darcovia, ktorí už nie sú štu-
denti. Teší ma, že mladí ľudia 
chápu zmysel pomoci človeka 
človeku tým najdrahším – živo-

todarnou krvou. V Trenčíne je 
študentská kvapka krvi naozaj 
študentská,“ tešila sa primár-
ka. Pracovníčky NTS robili aj vý-
jazdové odbery na trenčianske 
stredné a vysoké školy. Naprí-
klad v Strednej zdravotníckej 
škole v Trenčíne uskutočnili 35 
odberov krvi. Podľa informácie 
organizátorky akcie Márie Var-
govej, ktorá vyučuje v škole 
odborné predmety, na odbery 
prišli okrem žiakov zdravotníc-
kej školy aj študenti Združenej 
strednej školy na Jilemnického 
ulici a Gymnázia Ľ. Štúra. Pr-
vodarca 19-ročný Pavol Repka 
z Opatoviec chodí do Združenej 
strednej školy na Jilemnického 

Pavol Repka počas svojho prvého odberu

Svetová zdravotnícka organizácia v Trenčíne
 V dňoch 18. a 19. októbra sa 
v Trenčíne a v Omšení uskutočni-
la výročná konferencia Svetovej 
zdravotníckej organizácie (WHO) 
a pracovné stretnutie členských 
krajín siete projektu WHO „Zdra-
vie vo väzenských zariadeniach“ 
s názvom „Väzenské zariadenia 
a duševné zdravie“. Konferen-
cie sa zúčastnili zástupcovia 

Regionálnej kancelárie WHO pre 
Európu, spolupracujúceho cen-
tra WHO, odborníci z 12 krajín 
participujúcich na projekte a prí-
slušníci Zboru väzenskej a justič-
nej stráže zaoberajúci sa touto 
problematikou. Rokovanie viedla 
hovorkyňa ministra zdravotníctva 
Slovenskej republiky Silvia Ba-
lásziková. (jč)

Zamestnanci mestskej rozpočtovej organizácie Mestské hospo-
dárstvo a správa lesov (MHSL) v Trenčíne tak ako každoročne 
i teraz v decembri zabezpečia konanie Trenčianskych vianoč-
ných trhov.

ulici. „O Študentskej kvapke 
krvi som sa dozvedel v škole. 
Súrodenci už darovali krv, chcel 
som to skúsiť aj ja. Tesne po 
odbere mám z toho dobrý pocit 
a určite to zopakujem.“ Štu-
dentská kvapka krvi organizo-
vaná Slovenským Červeným 

krížom a Národnou transfúznou 
službou sa konala od 1. do 17. 
novembra. Akciu vyhlásili na 
podporu bezpríspevkového dar-
covstva krvi a s cieľom motivo-
vať k darcovstvu mladých ľudí 
a prvodarcov.
 text a foto (la)
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číne, rovnako dochádzajúcich 
zamestnancov, ktorí platia dane 
v iných mestách. Vyrovnať stratu 
môže mesto z prostriedkov urče-
ných pre iné kapitoly, napríklad 
školstvo alebo kultúru. 
 Návrh občanov na úpravu 
dolnej vetvy Novomeského ulice 
rieši jej rozšírenie o parkovacie 
miesta s minimálnym zabratím 
zelene. Podobne aj slepá ulička 
ku škole sa dá využiť na získanie 
20 parkovacích boxov. Upozornili 
aj na schody v dezolátnom stave 
medzi domami č. 9 a 10.
 Riešenie jednosmerky na 
Šmidkeho ulici v zákrute pri 
materskej škole sa dočkalo opä-
tovnej kritiky. Dlhé obchádzanie 

sídliska zruší presunutie zákazu 
vjazdu do jednosmernej ulice 
o 30 metrov vyššie.
 Mladí obyvatelia Východnej 
ulice navrhli založenie parku na 
nevyužitom a neupravenom po-
zemku medzi domami. Deti sa 
hrajú na ceste a ohrozujú seba aj 
prechádzajúce autá. „Záleží nám 
na tom, kde žijeme. Nebola tu za-
ložená zeleň za 1,5 roka, odkedy 
tu bývame. Realizátor stavby má 
upraviť aj jej okolie. Mesačná 
krajina nespĺňa estetické ani 
iné kritériá,“ vysvetlil mladý muž 
zámer vybudovať park. Výbor sa 
s myšlienkou stotožnil a dal na 
útvar životného prostredia požia-
davku na vytvorenie štúdie. (la)

 Výbor mestskej časti Juh 
(VMČJ) riešil na svojom zasadnu-
tí 5. novembra sťažnosti občanov 
a predavačiek na bezdomovcov 
v okolí obchodu s potravinami na 
Západnej ulici. Tí si zvykli zdržia-
vať sa pri predajni, popíjajú na uli-
ci a robia neporiadok. Predavačky 
majú ťažké srdce aj na skupinku 
mladých mužov berúcich tovar 
z regálov bez zaplatenia. Navyše 
sa vulgárne vyhrážajú personálu.
 Znepokojujúci je aj technický 
stav garáží na sídlisku, najmä 
zdevastovaný povrch parkovísk 
na ich strechách. Poslanci VMČJ 
navrhli zistiť majetkový podiel 
mesta na stavbách a riešiť pro-
jektovú prípravu za spoluúčasti 
garážnikov a mesta.
 Opätovne sa vynorila otázka 
bezpečného prechodu matiek 
s deťmi z Halalovky do Materskej 
školy na Šafárikovej ulici. Bez-

pečnosť chodcov umožní vybudo-
vanie asi 40 metrov chodníka na 
Vansovej ulici na strane od OC 
Južanka. Predseda VMČJ Anton 
Boc podporil rokovanie mesta 
s majiteľmi Južanky o tejto úpra-
ve ulice.
 Parčík nad Južankou je podľa 
mienky občanov plný odpadkov, 
matracov a plastových fliaš. Ne-
poriadok je aj okolo kontajnerov 
na komunálny odpad, podľa A. 
Boca spoločnosť odvážajúca od-
pad nemá v náplni upratovanie 
na stanovištiach kontajnerov.
 Zvýšenie cestovného v mest-
skej hromadnej doprave sa od-
razilo aj v diskusii s občanmi. Po-
slanec Ľubomír Sámel vysvetlil, 
že lístok stojí reálne 24 korún. 
Mesto vyrovnáva stratu, štát ako 
spoluvlastník SAD Trenčín nedá-
va ani korunu. Mesto tak dotuje 
aj študentov študujúcich v Tren-
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Mladí ľudia chcú vybudovať na Východnej park

Sedem problémov mestskej polície na Juhu
 Mestská polícia má samo-
statné pracoviská v každej 
mestskej časti. Policajti sú viac 
„po ruke“ občanom a rýchlejšie 
sa dostanú na miesto činu. Na 
najväčšom sídlisku Juh sídlia 
v objekte kultúrneho strediska. 
Vzhľadom na počet obyvate-
ľov majú práce neúrekom. Na 
stretnutí s poslancami VMČ 
Juh najväčšie problémy zhrnul 
pracovník mestskej polície do 
siedmich bodov. Podľa skúse-
ností policajtov je najhorším 
jednoznačne občianske spo-
lunažívanie. Hádky partnerov, 
susedské spory, násilnosti, ná-
silie v rodine sa často konajú 
za dverami bytov. Po privolaní 
polície a príchode policajtov sa 
často tvária, ako by sa nič ne-
stalo. Bez spolupráce poškode-
ných policajti situáciu nemôžu 
riešiť. Z majetkových deliktov 
prevládajú krádeže v obcho-
doch. Kradnú rôzne vekové 
i sociálne kategórie. Niekedy 
sa zdá, akoby to robili iba zo 
športu...
 Bezdomovci sú na Juhu 
v súčasnosti traja. Pri nízkych 
teplotách prespávajú v pivni-
ciach, na posledných poscho-

diach panelákov, ba aj na cinto-
ríne. Policajti ich po informácii 
občanov z domu vyženú, ale 
oni sa presunú do ďalších do-
mov. Tu zrejme v zime pomôže 
zriadenie nocľahárne v priesto-
roch Mestského hospodárstva 
a správy lesov. Nebezpečnými 
pre vodičov, chodcov i deti sú 
krádeže kanalizačných poklo-
pov. MsP navrhuje, aby sa pri-
varili alebo vymenili za betóno-
vé. Za jeden mesiac zaevidovali 
policajti sedem prípadov. Troch 
zlodejov chytili pri čine. Na od-
voz používajú požičané auto aj 
s prívesným vozíkom. Dlhoprstí 
často nemajú občianske preu-
kazy alebo nie sú svojprávni.
 Mestský cintorín je rozlohou 
veľký objekt a je ťažké usvedčiť 
zlodejov váz, krížov a kovových 
ozdôb. Škoda sa na niektorých 
hroboch šplhá na desaťtisíce 
korún. Tu by pomohli kamery.
 Na sídlisku je 372 schvá-
lených dopravných značiek. 
Svojvoľne osadených bolo 14. 
Pasportizácia dopravného zna-
čenia urobí poriadok. Na síd-
lisku je 50 parkovacích miest 
vyhradených pre invalidov.
 (la)

Deň školských knižníc v ZŠ Na dolinách

 Pri príležitosti Medzinárodné-
ho dňa školských knižníc 22.10. 
sa v školskej knižnici, v čitárni, 
v átriách školy a v počítačovej 
miestnosti v ZŠ, Na dolinách 
konali zaujímavé aktivity. Žiaci 
I. stupňa vytvorili krásnu roz-
právkovú krajinu, ktorá potešila 
nielen srdce, ale i oko všetkých 
žiakov, učiteľov a rodičov. Deti 
prečítali knihy, vypočuli si roz-
právky a k nim vytvorili rozpráv-
kové ilustrácie, z ktorých vznikli 
leporelá. Rozprávkovú reťaz 
s reprodukciou známych roz-
právok vytvorili žiaci 5. ročníka. 
Reprodukciu rozprávky si v zoši-
te spestrili vhodnou ilustráciou. 
Dramatizáciou Ezopových bájok 
sa prezentovali žiaci 6. ročníka.
 Najväčší úspech zožala nielen 
dramatizácia bájky Lev a myš, 
ale i herecké výkony samotných 
žiakov. S povesťami Trenčian-

skeho regiónu sa zoznámili 
siedmaci. Štúrovci – romantiz-
mus v slovenskej literatúre, óda 
v slovenskej a svetovej literatú-
re boli témy prezentácií žiakov 
8. a 9. ročníka, ktoré vytvárali 
v rámci aktivity Knihy, internet 
a ja. Podujatie bolo zaujímavé 
a tvorivé. Pedagógovia svojím 
prístupom dokázali zaujať deti, 
netradičnými formami im priblí-
žili knihy a ukázali, že voľný čas 
sa dá prežiť i zmysluplnejšie 
a nie je to len pozeranie DVD, 
TV a hranie počítačových hier.
 Janett Mokráňová, uč. SJaL

VMČ Západ pozýva občanov 
na zasadnutie Výboru mest-
skej časti Západ, ktoré sa 
uskutoční 28. novembra 
2007 (v stredu) o 15.30  
hod.  v Kultúrnom stredisku 
v Zlatovciach. (r)
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Zo života našich materských škôl

 V materských školách je za-
čiatok školského roka náročný 
nielen z dôvodu množstva do-
kumentácie, výkazov, porád, 
rodičovských združení, ale naj-
mä tým, že deti prichádzajú po 
prázdninách a opäť prechádzajú 
adaptačným procesom v mater-
skej škole, ktorý sa nezaobíde 
často bez slzičiek a ťažkého 
lúčenia s rodičmi.
 Napriek tomu, že aj pre 
učiteľky je toto obdobie veľmi 
náročné, snažia sa spríjemniť 
jesenné popoludnia prípravou 
rôznych akcií pre deti a ich rodi-
čov. 
 Medzi známe aktivity, ktoré 
s deťmi a s rodičmi pripravujú 
na jesenné popoludnia učiteľky 
v materských školách, patria 
„Tekvicové párty “. Aj túto jeseň 
deti strávili krásne chvíle s ro-
dičmi a spoločne prispeli svo-
jimi výtvormi z tekvíc k skrášle-
niu prostredia materskej školy.

Tekvicová párty 
a strašidielka 
 Koncom septembra sa MŠ 
na Švermovej ulici zmenila na 
„strašidelnú“. Pod vedením 
pani učiteľky G. Martauzovej 
usporiadali učiteľky veselú ak-
ciu, na ktorú si priniesli rodičia 
s deťmi aj tekvice. Spoločne ich 
povyrezávali, pritom sa zabavili 

a „svetlonosi“ im svietili ráno 
pri vstupe do MŠ. 

Zdravá strava – základ 
zdravia
 Keďže základom pre deti 
v materských školách, okrem 
kvalitnej výchovno-vzdelávacej 
práce učiteliek, je aj plnohod-
notná, čerstvá a pestrá strava, 
poslaním učiteliek je tiež propa-
gácia zdravej výživy detí v pred-
školskom veku, čo je uvedené 
aj v Pedagogicko- organizačných 
pokynoch Ministerstva školstva 
SR. Z tohto dôvodu akcie pre 
deti sa spájajú s ochutnávkami 
zdravých jedál pre rodičov, čo 
prinieslo v materských školách 
veľký úspech.
 Takto spojili tekvicovú párty 
aj v MŠ na Považskej ul. a v MŠ 
na Ul. M. Turkovej. Deti a ich 
rodičia prežili krásne spoločné 
chvíle a naučili sa aj niečo nové 
o výžive detí v MŠ.
  Ochutnávku zdravých ná-
tierok využili pri stretnutiach 
ZRŠ aj v MŠ na Šafárikovej 
ul., v MŠ na Legionárskej ul. 
a v MŠ na Stromovej ul. Rodi-
čia mali možnosť nielen ochut-
nať cereálne výrobky s ovocný-
mi a zeleninovými nátierkami, 
ale dostali aj pripravené recep-
ty, podľa ktorých môžu doma 
pripravovať tieto pochúťky. 

Športový deň
 Pohybové činnosti a teles-
ná výchova sú neoddeliteľnou 
súčasťou rozvoja pohybových 
schopností detí v predškol-
skom veku. Školské zariadenia, 
m. r. o., Trenčín a Klub Tv pri 
MŠ usporiadali športový deň, 
na ktorom sa zúčastnili deti 
z materských škôl v Trenčíne. 
Konal sa v krásnom prostredí 
v areáli Materskej školy Na 

dolinách v Trenčíne. Pani uči-
teľky J. Bohušová a V. Buřilo-
vá pripravili náčinie a farebné 
pomôcky, s ktorými si deti mali 
možnosť vyskúšať svoje teles-
né zdatnosti. Teplé slnečné 
počasie podnietilo deti k výbor-

ným športovým výkonom, za čo 
boli odmenené balíčkami. 

Október – Mesiac úcty 
k starším
 V materských školách sa ne-
zabúda ani na starších spoluob-
čanov, a preto v rámci Mesiaca 
úcty k starším pripravila MŠ na 
Kubranskej ul. pod vedením 
pani učiteľky J. Juchovej a pani 
riaditeľky I. Suletyovej bohatý 
program s deťmi pre seniorov 
v Hospici Milosrdných sestier.

Metodický deň 
z telesnej výchovy pre 
učiteľky
 Nielen deti majú možnosť 
naučiť sa niečo nové, ale aj 
pani učiteľky. Nové trendy v Tv 
je potrebné využívať aj v mater-
ských školách. Z tohto dôvodu 
usporiadal Zväz rekreačnej Tv 
v spolupráci s Klubom Tv pri 
MŠ v Trenčíne seminár, na kto-
rom sa podieľali aj lektorky zo 
susedných Čiech a oboznámili 
učiteľky s niektorými pohybový-
mi aktivitami, ktoré využívajú vo 
svojej práci v MŠ v Čechách.
 Poďakovanie patrí pani uči-
teľke E. Žatkovej, ktorá toto 
metodické podujatie zabezpe-
čila a organizovala. Výmena 
skúseností, ukážky praktických 

činností a metodické materiály 
boli veľkým prínosom do vý-
chovno-vzdelávacej práce učite-
liek v materských školách.
 Danica Lorencová,
 riaditeľka Školských 
 zariadení Mesta Trenčín
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 Filmy premietané v Artkine 
Metro tvoria alternatívu k štan-
dardnej ponuke v bežných ki-
nách. Filmy sú zadelené do 
viacerých cyklov. Medzi ne pat-
ria napríklad: anime play – pro-
jekcie japonských animovaných 
filmov, filmy pre pamätníkov, 
kultové filmy 20. storočia a po-
dobne. Práve posledný meno-
vaný cyklus je spojený s pred-
náškami uznávanej kapacity 
slovenskej filmovej teórie a kri-
tiky, Martinom Cielom, ktorý je 
tiež pedagógom Filmovej a te-
levíznej fakulty Vysokej školy 
múzických umení. Zároveň 
ide teda o cyklus vzdelávací. 
Všetkým členom filmového klu-
bu mladých je premietaný bez-
platne. Členské v tomto klube 
je skutočne symbolické, ročne 
50 Sk.
 Martina Ciela sme mali mož-
nosť vidieť v Trenčíne naživo pri 
projekcii prvého filmu, ktorým 
bola Bezstarostná jazda. Keďže 
nie je možné, aby dochádzal do 
Trenčína pravidelne raz za dva 
týždne, organizátori z trenčian-
skeho filmového klubu to vy-
riešili veľmi inovatívne: nahrali 
jeho prednášky k danému filmu 
a budú ich prezentovať multi-
mediálnou formou vždy pred 

filmom.
 Trenčania budú mať mož-
nosť opätovne sa stretnúť sa 
s Martinom Cielom a položiť 
mu svoje otázky pred projek-
ciou posledného kultového fil-
mu z tohto cyklu. My sme mu 
položili zopár otázok pred prvou 
prednáškou.

Ako sa vám pozdáva 
dramaturgia trenčianskeho 
Artkina Metro?

 „Všetky filmové kluby, ktoré 
fungujú a vďaka bohu za to, že 
fungujú, stále ich nie je dosť. 
Sú doplnkom bežnej distribú-
cie, tzv. komerčnej, podobne 
ako napr. galérie, ktoré sú pro-
tiváhou so svojimi výtvarnými 
dielami, majú isté obmedzenia. 
Vyplývajú z toho, že Asociácia 
filmových klubov nie je nejaká 
miliardárska organizácia, ktorá 
je dotovaná minimálne. Tren-
čiansky filmový klub to robí vý-
borne, pretože sa nesústreďuje 
iba na filmy dostupné z kluboté-
ky, ale robí podujatia, ktoré sú 
čoraz zaujímavejšie. Napríklad 
cyklus kultových filmov, ktorý 
v Trenčíne vymysleli, je podľa 
mňa veľmi dôležitý, pretože po-
tenciálnych divákov oboznamu-

je s úplnými základmi a prav-
depodobne tých 25 percent 
z týchto divákov bude v budúc-
nosti chodiť do kina aj na filmy 
umelecké. Či chceme alebo 
nie, film je umelecký druh tak 
ako hudba alebo výtvarné ume-
nie, no a tú pomyselnú špičku 
ľadovca tvoria dnes filmy, ktoré 
sú vo filmových kluboch. Takže 
dramaturgia v Trenčíne je, pod-
ľa môjho názoru, založená nie-
len na úrovni zábavnosti, ale aj 
na úrovni vzdelávania, a to sa 
mi zdá veľmi, veľmi dôležité.

Čo hovoríte na trenčianske 
Artkino?

 „V tomto kine som druhý-
krát a podľa mňa je úplne úch-
vatné. Je to presne ten model 
malého kina, ktorých už na Slo-

vensku nie je veľa, ale v západ-
nej Európe ich už takých desať 
– pätnásť rokov rekonštruujú 
a chovajú ich ako v bavlnke. 
Spomínam si napríklad na Am-
sterdamské kino Kriterion, 
veľmi podobné tomuto vášmu, 
ktoré má teda ale dve kinosály. 
Väčšina ľudí aj tu u nás obľubu-
je veľké multiplexy, ale na zápa-
de sa už ľudia vo veľkej miere 
vracajú späť do týchto malých 
kín, ktoré fungujú teda nie ako 
naše filmové kluby, ale ako art 
kiná. Je tam samozrejme neja-
ký ten úvod, môžu si dať drink 
a po filmoch bývajú diskusie. 
Čiže vlastne tak ako sa chodí 
do divadla, aj chodenie do kina 
sa stáva spoločenskou udalos-
ťou. To by podľa mňa mohlo 
v Trenčíne začať fungovať.“
 text a foto (zm)
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Dramaturgia Artkina je založená nielen na zábavnosti, ale aj na vzdelávaní
Takmer dva roky prevádzkuje občianske združenie Lampart Art-
kino Metro. Každý deň, s výnimkou iných podujatí, majú diváci 
možnosť vidieť v Metre niektoré zaujímavé dielo svetovej, ale aj 
našej kinematografie. Nadšenci a milovníci filmového umenia 
si určite spomínajú na horšie časy, keď filmový klub fungoval 
v Trenčíne iba jednou projekciou do týždňa.

FESTIVAL: Dobrodružstvo v Trenčíne otvorili HoryZonty
 Druhý ročník trenčianskeho 
festivalu dobrodružných filmov 
s novým názvom HoryZonty 
slávnostne otvorili v sále býva-
lého domu armády 15. novem-
bra. Okrem 17 profesionálnych 
dokumentov prinesol aj 11 
amatérskych snímok od začí-
najúcich slovenských režisérov, 
ktorí sa uchádzali o cenu poro-
ty. Na festivale premietli celko-
vo 11 hodín filmov o viacerých 
outdoorových športoch ako ho-
rolezectvo, turistika, snowboar-
ding, lyžovanie, vodáctvo, divo-
ká voda, potápanie, base jump 

alebo downhill. Festival trval do 
sobotného večera.
 Ako v úvode povedala orga-
nizátorka Mária Dutková, fes-
tival pripravovali presne 118 
dní. „Náš cieľ je vytrhnúť vás 
z možno ďalšieho všedného 
týždňa,“ načrtla zmysel festi-
valu trenčianska horolezkyňa. 
Záštitu nad podujatím prevzal 
predseda Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja Pavol Sed-
láček. Podľa neho dáva festival 
možnosť zamyslieť sa nad tým, 
že existujú aj kúty Zeme, kam 
sa nikdy nedostaneme a že sú 

ľudia, ktorí takéto miesta zdo-
lávajú. Dutková povedala, že 
práve tieto pre nás odľahlé kúty 
planéty pomáhajú ľuďom vidieť 
skutočné hodnoty, ktoré ničíme 
v dnešnom uponáhľanom sve-
te.
 Premiérový ročník ukázal, 
že v regióne je obrovské množ-
stvo nadšencov outdoorových 
športov. Vlani sa festival konal 
ešte pod názvom Hory a Mesto 
v Artkine Metro, avšak komor-
né priestory klubového kina 
množstvu ľudí nestačili. Preto 
sa tohoročný program presunul 

do 600-miestnej sály domu ar-
mády, ktorá poskytuje aj množ-
stvo priestoru na relax medzi 
trojhodinovými blokmi filmov. 
Tieto priestory v lete slúžili ako 
hlavný stánok aj festivalu Art-
Film.
 „Názov festivalu sa zmenil, 
pretože sme sa osamostatnili. 
Minulý rok sme patrili pod Hory 
a Mesto Bratislava. Tento rok 
sme si všetky filmy a servis 
zháňali sami, tak isto sme aj 
program robili my,“ povedala 
Dutková.
 SITA – krátené
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 Kovačická škola je názov, 
pod ktorým sa insitní maliari 
zo Srbskej Vojvodiny z okolia 
mestečka Kovačica preslávili 
vo svete. V skutočnosti nejde 
o presne určený štýl, pretože 
každý autor je iný, má vlastný 
rukopis. Zväčša ide o autorov 
slovenského pôvodu. Spoločné 
pre všetkých je spontánnosť 
prejavu, ktorý sa prejavuje vý-
raznou farebnosťou a námetmi 
zo života. Zatiaľ čo u zaklada-
teľov školy prevažovali námety 
z vidieckeho života a práce na 
poli, stredná generácia už sia-
hala aj po fantazijných príbe-
hoch. Najmladší tvorcovia majú 
vyhranenejší štýl maľby, mnohí 
majú aj výtvarné vzdelanie, a to 

sa prejavuje prepracovanejšími 
ťahmi štetca s jasnou snahou 
o špecifickosť, ktorá sa pre-
javuje už pri výbere témy. Ján 
Hrk výber tém zhodnotil výstiž-
ne: „V akej dobe žijú, tak je, 
tak maľujú. Na obrazoch vidno 
zmenu v spoločnosti od čias, 
kedy sa Slováci na dolnej zemi 
venovali výlučne poľnohospo-
dárstvu až do dnešných čias, 
ktoré sú úplne iné a pre ľudí 
ťažké.“ Na výstave možno vi-
dieť diela troch generácií kova-
čických maliarov. Všetky diela 
sú jedinečné a evokujú obrázky 
z detských knižiek. Preto je táto 
predajná výstava vhodná pre 
všetky generácie.
 (zm)
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Odlišnosti podôb B. Kristína
 V Mestskej galé-
rii na Mierovom ná-
mestí 22 vystavuje 
do 25. novembra 
mladý rodák z Tren-
čína Branislav Kris-
tín. V súčasnosti 
študuje na VŠVU 
na katedre grafi-
ky v ateliéri voľnej 
a farebnej grafiky. 
Vystavuje od r. 2001 na Slovensku, vo Francúzsku, v Poľsku. Patrí 
medzi najmladších tvorcov z nášho regiónu. Je však autorom s už 
vyhraneným umeleckým programom a identifikovateľným štýlom. 
Spôsob, akým sa u neho spája výber motívov s prepracovaným 
štýlom, môže byť pre mnohých podnetným. (r)

Skvosty v Galérii M. A. Bazovského 
Galéria M. A. Bazovského ponúka do 2. decembra záujem-
com o výtvarné umenie jedinečnú možnosť vzhliadnuť výber 
z tvorby troch známych slovenských výtvarníkov Vladimíra 
Kompánka, Ladislava Moška a Daniela Brunovského.

 Rozsiahla sochárska a ma-
liarska tvorba V. Kompánka 
je spojená so slovenským 
prostredím. Defilujú v nej zna-
ky, totemy, symboly, bizarné 
fašiangové sprievody, erotic-
ké motívy, krásky, zaujímavé 
konfigurácie prírodných a de-
dinských motívov, štylizované 
a abstrahované do sugestív-
nych, typicky „kompánkov-
ských“ tvarových a farebných 
zostáv. L. Moško sa koncen-
truje na krajinu v premene roč-
ných období a na príťažlivé ko-

morné zátišia. Dôverne známe 
motívy – pokojné siluety de-
dinských domov a kostolíkov, 
osamelo čnejúce sa stromy, 
pôsobivé božie muky, holubní-
ky, gazdovské dvory, horizont 
uzatvárajúci sa horskými ma-
sívmi. D. Brunovský, jeden 
z najvyhranenejších predsta-
viteľov slovenskej moderny, si 
už v začiatkoch svojej tvorivej 
cesty našiel vlastný výtvarný 
jazyk. V intenciách osobnej 
slobody zostal verný klasické-
mu médiu maľby. (jč)

Spoveď duše Heleny Kubovej
 V Mestskej galérii na Mierovom 
námestí č. 22 sa od 5. do 24. no-
vembra uskutočnila výstava prác 
Heleny Kubovej z Michaloviec. Na 
vernisáži prítomných privítala Teré-
zia Niková, ktorá prirovnala obrazy 
maliarky spovedi jej duše, ako tok 
veršov z básne, ktoré predniesla 
Ľudmila Priecelová. So životom 
a dielom vystavujúcej amatérskej 
výtvarníčky zoznámila v zastúpe-
ní kurátora výstavy Petra Králika jej dcéra Katka. „Jej tvorba 
je úzko spätá so symbolmi a hľadaním odpovedí na otázky. 
Nachádza sa na polceste medzi realitou a surrealitou. V jej 
tvorbe prevládajú farebné odtiene, symboly, tajomné krajiny a v 
neposlednom rade aj sakrálne symboly. Inšpiráciu nachádza 
v surrealistickej tvorbe majstrov, najmä Salvatora Dalího, ale 
aj vlastných overených skúsenostiach“. (jč)

Kovačická insita – rozprávky v Katovom dome
Do 1. decembra potrvá výstava Kovačických insitných maliarov 
v Katovom dome na Matúšovej ulici. Oficiálne bola otvorená 7. 
novembra za účasti jej zostavovateľa Jána Hrka (na snímke). Staviteľ organov z Brezovej

 Verejná knižnica M. Rešetku 
v Trenčíne pripravila 17. októb-
ra stretnutie čitateľov s rodáč-
kou z Brezovej pod Bradlom, 
spisovateľkou Oľgou Kovači-
čovou – Húskovou, ktorá pri-
blížila svoju knižku „Brezovský 
staviteľ organov Martin Šaško, 
jeho predkovia a potomkovia“. 
Knižkou chcela priblížiť život 
jedného z najvýznamnejších 
slovenských odborníkov v tejto 
oblasti, život jeho synov, vnukov 
a pravnukov. Podkladom pre 
vydanie knižky po dvadsiatich 
rokoch aktívnej zberateľskej 
činnosti po archívoch a osob-
ných stretnutiach bol rodokmeň 

rodiny Šaškovcov. Nadviazala 
na zberateľskú činnosť svojej 
staršej sestry o ich rodinných 
príslušníkoch z 18. a 19. storo-
čia. M. Šaško za svojho života 
zhotovil vyše sto organov, z kto-
rých sa pre dnešok pre nedosta-
točné ošetrovanie zachovala asi 
polovica. M. Šaško podporoval 
všetky kultúrne akcie. Keď štu-
dentom nepovolili hrať divadlo 
vo verejných priestoroch, uvoľnil 
im svoju dielňu. V jeho dielni 
sa po prvýkrát čítali Žiadosti 
slovenského národa. Priatelil 
sa aj J. M. Hurbanom. Knižka je 
aj vo fonde Verejnej knižnice M. 
Rešetku v Trenčíne. (jč)
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Ešte raz Mesiac úcty k starším
 Žiaci ZŠ na Východnej ulici sa rozhodli na záver Mesiaca úcty 
k starším potešiť svoje staré mamy a starých otcov a pod vedením 
pani učiteliek pripravili krásny program určený hlavne im. A tak 
večer 29. 10. 2007 deti spievali, recitovali, hrali na hudobných 
nástrojoch a podarilo sa im vytvoriť úžasnú atmosféru. Na záver 
rozdali svojim starým rodičom vyrobené blahoželania, v ktorých vy-
jadrovali svoju lásku a úctu. (zšvých), foto (dl)

Stále aktívni trenčianski seniori
V Meste Trenčín žije približne desať tisíc seniorov. Počas ok-
tóbra – Mesiaca úcty k starším, sa v kluboch dôchodcov konali 
rôzne podujatia.

 Kvapka času je ako vzácny 
drahokam na ľudskej dlani. Na 
dlaniach našich seniorov sa ja-
gajú tisíce drahokamov. Osve-
cujú ich tváre, na ktoré vryla 
práca svoje znamenie. S úc-
tou preto hľadíme každoročne 
práve do ich tvári v mesiaci 
októbri, aby sme im z úprimné-
ho srdca zaželali to najlepšie 
– zdravie.
 Tak tomu bolo v našich najak-
tívnejších kluboch dôchodcov, 

najmä v Zlatovciach, na Dlhých 
Honoch, Istebníku, v Opatovej, 
na Mierovom námestí či v Kub-
re. Azda najväčším z podujatí 
bolo popoludnie plné tanca 
a zábavy, ktoré sa uskutočnilo 
pod patronátom Krajskej or-
ganizácie Jednoty dôchodcov, 
Okresnej organizácie a Klubu 
vojenských veteránov v dome 
armády. Umeleckým slovom 
sa seniorom prihovorila Viera 
Varinská.  

Ďakovný list
 Prvá ZOJDS Trenčín na Ulici 28. októbra 2, jubilanti roku 
2007, predsedníčka Mária Rajnohová a členovia tejto organi-
zácie sa chcú veľmi pekne poďakovať Elene Gabajovej z Mest-
ského úradu v Trenčíne za odovzdanie darčekov jubilantom. 
Potešila nás svojou prítomnosťou 17. októbra na slávnostnej 
schôdzi.
 Ďalšie poďakovanie je pre Mgr. kpt. Pavla Kudličku, ktorý 
nás poučil, ako sa bezpečne pohybovať na cestách a tiež ako 
si ochrániť byt pred vykradnutím. 1. ZOJD

Poslankyňa, dlhodobo uvoľnená na výkon funkcie, Janka Fabová 
informovala seniorov o zámeroch a víziách mesta v súvislosti 
so staršími občanmi. Pripomenula otvorenie novovybudovaného 
Centra seniorov na Sihoti.

V uplynulých dňoch si pripomenuli 60.výročie sobáša – dia-
mantovú svadbu, manželia Rudolf a Hedviga Králikoví z Tren-
čína. Do ďalších rokov manželstva im prajeme veľa zdravia 
a lásky. ZPOZ

Veková štruktúra obyvateľov mesta 
Trenčín za roky 2000–2006

 Vekové zloženie obyvateľ-
stva patrí k základným charak-
teristikám každej populácie. 
Najmä znižovanie podielu 
detskej zložky upozorňuje na 
proces demografického starnu-
tia populácie. Index starnutia, 
vyjadrujúci počet osôb v po-
produktívnom veku (60+ muži, 
55+ ženy) pripadajúcich na 
100 osôb v predproduktívnom 
veku (0–14 rokov), sa dlhodo-
bo zvyšuje. V roku 2006 tak na 
100 obyvateľov vo veku 0–14 
rokov pripadlo 173 osôb vo 
veku 60 rokov a viac. Starnutie 
populácie je potrebné chápať 
ako vážnu objektívnu realitu, 
v dôsledku ktorej budú vznikať 
závažné spoločenské problémy. 
Kým na úrovni jednotlivca ide 

pri starnutí o nevratný proces, 
na úrovni populácie je proces 
omladenia možný. Omladenie 
populácie môže spôsobiť zme-
na charakteru súčasnej repro-
dukcie smerom k zvyšovaniu 
úrovne plodnosti a pôrodnosti, 
čiastočne i imigračná politika. 
Skupina osôb v produktívnom 
veku sa početne zmenšuje. Ku 
koncu roka 2006 bolo v pro-
duktívnom veku 36 869 osôb, 
podiel tejto vekovej skupiny 
klesol oproti roku 2005 o 0, 
1 bodu a dosiahol 64, 96 %. 
Priemerný vek žijúcich obyvate-
ľov sa dlhodobo zvyšuje, oproti 
roku 2000 sa zvýšil v r. 2006 
o 2,7 roka u oboch pohlaví 
a dosiahol u mužov 38,2 roka 
a u žien 41,2 roka. (šú)

 V mene Mesta Trenčín 
a Zboru pre občianske záleži-
tosti prajeme našim dôchod-
com, aby ich úcta nás mladších 

sprevádzala nielen v októbri, 
ale počas celého ich života.
 Elena Gabajová,
 (zm), foto ZPOZ a (zm)
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 Arteterapia je jedna z foriem 
užitého, aplikovaného umenia 
v zmysle jeho uplatnenia pri 
intervencii na pomoc postih-
nutým, narušeným jedincom 
alebo skupine. Arteterapia je 
vrátenie človeka do stavu har-
mónie so sebou samým, svo-
jím okolím pomocou umenia. 
Predstavuje súbor umeleckých 
techník a postupov, ktoré 
majú za cieľ zmeniť sebahod-
notenie človeka, zvýšiť jeho 
sebavedomie, integrovať jeho 
osobnosť a priniesť mu pocit 
zmysluplného naplnenia života. 
Vytvorenie umeleckého produk-
tu v arteterapii nie je dôležité, 
rozhodujúci je proces tvorby, 
ktorý je integrujúcim činiteľom 
v prevencii a terapii. Projekt je 
určený hlavne pre postihnuté 
deti s rôznymi formami pridru-
žených sekundárnych postih-
nutí. Vyúčba formou artetera-
pie je v našich podmienkach 
skôr ojedinelá, a preto je o to 
dôležitejšie vyzdvihnúť prácu 

Márie Fizelovej, akad. soch. 
a Diany Švančarovej – ktoré 
pripravili celý projekt. Podieľali 
sa na ňom osobne a zároveň 
materiálne vo voľnom čase. 
Trenčianska nadácia podporila 
projekt, ktorý predstavuje ďal-
šiu cestu k rozvíjaniu zručností 
detí, ktoré to najviac potrebu-
jú. Deti častokrát pochádzajú 
z rodín, ktoré majú starosť 
o zabezpečenie základných 
životných potrieb a neostávajú 
im finančné prostriedky práve 
na podporu takýchto záujmov, 
aj keď majú veľmi pozitívny úči-
nok na ich deti. Myslíme si, že 
je dôležité, aby sme podporo-
vali záujem o minoritné skupiny 
obyvateľstva a ich samostatné 
začlenenie sa do spoločnosti 
v rámci ich možností. Veríme, 
že vás príklad spolupráce na-
dácie a základnej školy V. Pred-
merského zaujal a opäť priblížil 
našu prácu.
 Martin Maštalír
 Člen správnej rady

Predchádzajúce príspevky vám priniesli infor-
mácie o fungovaní nadácie, spôsobe spravo-
vania a rozdeľovania príspevkov. Teraz by sme 
vám radi priniesli pohľad na jeden konkrétny 
projekt, ktorý mohol pokračovať vo svojej čin-
nosti aj vďaka Trenčianskej nadácii a Klubu 
darcov. Ide o arteterapiu – liečbu výtvarným 
umením. Tejto forme terapie sa venujú v Špeciálnej základnej 
škole internátnej V. Predmerského v Trenčíne.
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Hradná pevnosť v arboréte
Špeciálna základná škola internátna na Predmerského ulici 
v Trenčíne na svojom pozemku zriadila už dávnejšie arborétum. 
Táto malá botanická záhrada určená na výskum drevín, ale 
v tomto prípade aj ostaných rastlín, realizuje v praxi myšlienku 
školy hrou. Arborétum môžu využiť aj deti materských škôl.

 Arborétum bolo zriadené pre-
dovšetkým pre deti s postihnu-
tím. Napomáha im integrovať sa 
s ostatnou populáciou a lepšie 
pochopiť okolie pri náučno-zážit-
kovom vyučovaní v prírode a zá-
roveň priamo pod oknami školy. 
V prvej etape bola zriadená ná-
učno-úžitková časť. Jej základný 
kameň položili na „Deň Zeme“ 
22. 4. 2005. Jej súčasťou je 
„Náučno-zážitkový chodník“. Na 
príprave arboréta pracovali pe-
dagógovia, žiaci, vychovávatelia 
a nepedagogickí pracovníci zaria-

denia. Prostriedky škola získala 
z Klubu darcov Trenčianskej na-
dácie, stromčeky poskytlo Mest-
ské hospodárstvo a správa lesov 
Mesta Trenčín, m. r. o. Lesná 
pedagogička Jaroslava Vanyová 
z tejto organizácie predviedla so 
žiakmi školy ukážku vyučovacej 
hodiny zážitkovou formou. V ar-
boréte boli dohodnuté aj návšte-
vy Materských škôl, z Trenčína.
 Druhá, relaxačná časť arbo-
réta bola slávnostne otvorená 
riaditeľom banky, ktorá podpo-
rila jej realizáciu. Táto časť je 

Deti si na slávnostné otvorenie pripravili program o lesných zvie-
ratkách. Pred pevnosťou nám zapózovali v kostýmoch zvieratiek 
žijúcich v lese spolu s vedením školy a zástupcom sponzora.

Klub darcov opäť nadeľoval
 Tradičné októbrové stretnu-
tie Klubu darcov Trenčianskej 
nadácie s obdarovanými sa 
uskutočnilo 16. októbra v 
kongresovej sále hotela Tatra. 
Moderátorka Eva Mišovičová 
v úvode poďakovala všetkým, 
ktorí svoj voľný čas venujú 
vymýšľaniu akcií, výstav, fes-
tivalov a iných podujatí. Druhé 
poďakovanie adresovala tým, 
ktorí vo svojom vlastnom ro-
dinnom či osobnom rozpočte 
vyčlenili položku na pomoc 
a podporu toho, čo sa v meste 
deje. Člen správnej rady nadá-
cie Martin Maštalír privítal 
všetkých prítomných a zvlášť 
zahraničného hosťa – Zlaticu 
Maděřičovú z občianskeho 
združenia Echo Moravia, ktorá 
sa vyjadrila, že na Slovensko 
prišla „do učení“. Deväť prezen-
tovaných projektov hodnotilo 
prostredníctvom predbežných 
hodnotiacich tabuliek spolu 
31 darcov. V prvej časti večera 
prezentovali svoje výsledky 
piati minuloroční úspešní gran-

tisti. Po krátkej prestávke boli 
predstavené nové projekty. 
Zastúpené boli takmer všetky 
oblasti života v duchu misie ko-
munitnej nadácie: kultúra, prá-
ca s deťmi a mládežou, vzde-
lávanie, voľný čas, sociálna 
oblasť. Po vyhlásení výsledkov 
nebolo vôbec prekvapením, že 
najvyšší počet bodov získal pro-
jekt Neskutočný svet – vydanie 
básnickej zbierky nepočujúcej 
poetky, ktorý predkladalo Kul-
túrne centrum Kubra. Štvrtý 
ročník Klubu darcov v Trenčíne 
bol celkovo veľmi silný na 
kvalitné projekty a vynikajúce 
prezentácie žiadateľov, preto 
nebolo ťažké členom Klubu dar-
cov dohodnúť sa na podpore 
všetkých žiadateľov v celkovej 
výške 156 000 Sk. Hodnota 
pripravovaných aktivít je však 
oveľa vyššia, o čom sa budú 
môcť darcovia presvedčiť 
nielen presne o rok, keď sa 
s úspešnými žiadateľmi opäť 
stretnú, ale aj počas ich reali-
zácií v roku 2008. (jč)

Nadácia a ŠZŠI V. Predmerského (5)

vybudovaná na krásnom trávniku 
s množstvom drevín s tabuľka-
mi ich názvov. Nechýbajú ani 
iné atrakcie, no dominantnou 
je impozantná „Hradná pevnosť 
s prístreškom“. Je to atraktívna 
preliezačka z dreva, ktorá umož-
ňuje prostredníctvom staticko-dy-
namických aktivít rozvíjať u detí 
obratnosť, odvahu, priestorovú 
orientáciu, koordináciu pohybov 
pri precvičení tela, umožňuje 
pozorovať a vnímať okolie. Medzi 

ďalšie atrakcie patria „závesný 
mostík“ (z dreva na lane) a „pre-
važovacia hojdačka“, ktorá moti-
vuje k cvičeniu a práci vo dvojici. 
Arborétum je priestor, ktorý zau-
jímavým spôsobom rozvíja mož-
nosti detí vyžadujúce špeciálnu 
starostlivosť. Potešiteľné však 
je, že táto iniciatíva pedagógov 
a vedenia špeciálnej školy prine-
sie radosť deťom všetkých škôl, 
ktoré prejavia o jeho návštevu 
záujem. (text a foto zm)
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CENTRUM MESTA

MESTSKÁ GALÉRIA 22
Mierové nám. 22, 032/744 22 45, 
www.trencin.sk

6. – 25. 11.  Branislav Kristín: 
Odlišnosti podôb
Grafika, kresba, maľba mladého trenčian-
skeho rodáka.
27. 11. – 6. 1.  Milan Chvíla: Hold 
kráse
Stála výstava:  Expozícia Klubu 
priateľov Vojtecha Zamarovského
Bola založená Klubom priateľov Vojtecha 
Zamarovského. Tvoria ju kópie významných 
antických a egyptských artefaktov vytvorená 
z darov Gréckej vlády a Vojtecha Zamarov-
ského.
3. 12. (10.00–15.00)  Vianočné 
tajomstvá
Zhotovovanie darčekov a vianočných ozdôb 
z vizovického a tekovského pečiva.

MESTSKÁ GALÉRIA 16
Mierové nám. 16, 032/744 22 45, 
www.trencin.sk 

2. – 25. 11.  Ručné práce žien 
Trenčianskeho kraja
27. 11. – 17. 12.  Príroda, životné 
prostredie a deti
19. ročník výtvarnej súťaže pre deti mater-
ských, základných a základných umeleckých 
škôl z okresov Trenčín a Nové Mesto nad 
Váhom.

GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, 032/743 68 58, 
www.gmab.scot.sk

do 2. 12.  Vladimír Kompánek: Výber 
z tvorby
do 2. 12.  Ladislav Moško: Výber 
z tvorby
do 2. 12.  Daniel Brunovský: Príbehy 
nesmrteľných
25. 11. (14.00–16.00)  Farebná nedeľa
Tradičné nedeľné tvorivé podujatia pre všet-
ky deti a ich rodičov. Podujatie je zamerané 
na voľnú tvorbu so zreteľom na netradičné 
výtvarné techniky a materiály.
27. 11. (9.00–11.30)  Ateliér pre 
seniorov
Pre skôr narodených priaznivcov výtvarného 
umenia. Oboznamujú sa s výtvarnými po-
stupmi, farbou, tvarom, materiálom.
27. 11. (16.00–18.30)  Večerný ateliér 
pre dospelých
Zameriava sa na tvorivé stretnutia pre všet-
kých priaznivcov výtvarného umenia. Venujú 
sa rôznym výtvarným technikám.

KAMC OS SR – DOM ARMÁDY
Hviezdoslavova 16, 0960 112 233, 
www.domarmady.sk

24. 11. (19.00)  Lúčnica: Slovenský 
triptych
Program Slovenský triptych sa inšpiruje tra-
dičnou kultúrou našich ľudí v troch základ-
ných životných sférach minulosti: pastier-
stve, remeselníctve, roľníctve. Predpredaj: 
KIC
6. 11. – 29. 11.  MÉTA 2007
44. ročník výstavy členov fotoskupiny pri 
TOS v Trenčíne.
28. 11. (17.00)  Hrajú nám pre radosť
Koncert detí Základnej umeleckej školy
4. 12. (16.00)  Zimné ošetrenie 
včelstiev aerosolom. Slávnostné 
ukončenie roka. 
Pripravuje KVV – sekcia včelárov.
6. 12. (15.00)  XII. Mikulášske 
stretnutie seniorov
Pripravuje Klub vojenských veteránov.
7. 12. (17.00)  Slávnostná akadémia 
Strednej zdravotníckej školy a FS Véna 
Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne si 
7. decembra pripomína 60. výročie svojho 
založenia. Folklórny súbor Véna pri SZŠ, pô-
vodný názov Holubica mieru, má okrúhle 50-
ročné jubileum. Absolventi, rodičia, priatelia 
školy a bývalí Vénisti, svoju účasť nahláste 
v škole. Všetkých pozýva riaditeľka školy 
Janka Gugová. Vstup je voľný. (la)
3. 12. – 10. 12.  „Detaily“
Výstava fotografií zo 4. ročníka celosloven-
skej fotografickej súťaže v Trstenej
3. 12. – 13. 1.  Krása, moja záľuba
Výstava ručných prác s vianočnou tematikou 
– pripravuje Klub umeleckého spracovania 
textilu. 

KINO HVIEZDA
29. 11. (18.00)  Trenčianske hradné 
divadlo: Jednotkári
Študentský muzikál, predpredaj: KIC

MC SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, 
www.mcsrdiecko.scot.sk

24. 11. (10.00)  Našim deťom: 
Lampiónový sprievod
Príprava lampiónov
27. 11. (17.00)  Cvičenie detí s rodičmi
S tetou Števkou v ZŠ, Novomeského ul.
28. 11. (17.00)  Cvičenie detí s rodičmi 
S tetou Žofkou v Sokolovni
28. 11. (17.00)  Cvičenie pre tehotné 
V KS Dlhé Hony
28. 11. (10.00)  Rozvíjanie zručností 
s tetou Aničkou
22., 29. 11. (10.00)  Štvrtkové tvorivé 
predpoludnie s tetou Aničkou

27. 11. (10.30)  Mommies english club
23., 30. 11. (9.30)  Korčuľovanie pre 
deti s rodičmi na štadióne MG Ring
Dieťa musí mať na hlave helmu a teplé oble-
čenie, rukavice, vstup na ľad len s dospelou 
osobou na korčuliach.
Materské centrum je otvorené pondelok až 
piatok 10.00–19.00.

PIANO CLUB
Pod Sokolicami, 032/744 50 81, 
www.pianoclub.sk

22. 11.  Hex
29. 11.  Horkýže slíže

KLUB LÚČ
Kniežaťa Pribinu 2, 0915 275 652, 
www.klubluc.sk

25. 11.  Detský divadelný klub: Anička 
Ružička a Tonko Modrinka
Rozličné hrkálky, hračky na obhrýzanie alebo 
zavesenie nad postieľkou rešpektujú zákon 
ružovej a bledomodrej. Nájdeme ich spolu, 
zahráme sa s nimi. Interaktívne predstave-
nie, v ktorom sa deti priamo zapájajú do 
rozprávky. Predstavenie Bábkového divadla 
na rázcestí z Banskej Bystrice.
23. 11. (20.00)  Karavana + Reggae 
párty 
30. 11. (22.00)  Beat Alchemy VII. – DJ 
Inso

VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Do 31. 11.  Život mojimi očami
Výstava výtvarných prác Michala Bartoša 
a Martina Kolmana.
Do 30. 11.  Pre radosť
Výstava výtvarných a ručných prác detí 
z Detského mestečka v Zlatovciach.
28. 11. (8.00–9.30)  Babi, pošli mi to 
mejlom
Inštruktáž na zvládnutie základov PC 
a komunikácie prostredníctvom e-mai-
lu pre seniorov. Kontakt na prihlásenie: 
032/743 42 67, kl. 33
29. 11. (10.00)  Studňa sa tajne 
s dažďom zhovára
Vyhodnotenie 15. ročníka celoslovenskej li-
terárnej súťaže Jozefa Braneckého za účas-
ti odborných porotcov Jaroslava Rezníka 
a Jána Maršálka a spisovateľa Drahoslava 
Machalu. 
29. 11. (16.00)  Stretnutie 
s reportérom a spisovateľom 
Drahoslavom Machalom
V Literárnom klube OMEGA. Uskutoční sa 
diskusia a promócia jeho najnovšej knihy 
Šľachtické hody.
4. 12. (16.00)  Stretnutie s historikom, 
publicistom a spisovateľom Pavlom 
Dvořákom
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Pri príležitosti jeho životného jubilea sa 
uskutoční diskusia o jeho najnovších i star-
ších publikáciách a činnosti vydavateľstva 
RAK. 
Denne – vyučovacie hodiny informatickej vý-
chovy pre žiakov ZŠ a SŠ v knižnici – ponu-
ka pre pedagógov v rámci projektu „Čítajme 
všetci – čítanie je super“.
Kontakty na jednotlivé pracoviská: 
www.vkmr.sk

JUH – KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 032/658 26 08, 
www.kcaktivity.sk

23. 11. (16.00)  Aj my máme šikovné 
pršteky
Tvorivé keramicko-výtvarné dielne pre deti 
a mládež ZŤP a ich kamarátov.
23. 11. (od 17.00)  Tvorivé popoludnie 
pre deti a mládež
S tetou Aničkou: Adventné vence do každej 
rodiny 
25. 11. (15.00)  Príďte medzi nás
Stretnutie členov a priaznivcov Slovenskej 
spoločnosti celiatikov Trenčín.
27. – 28. 11. (8.00–13.00)  
Trenčianske hodiny 2007/2008
39. ročník žiackej súťaže v interpretácii ľu-
dových piesní z regiónu Trenčín
28. 11. (16.00)  S tetou Aničkou: 
Výroba ozdôb zo slamy, výroba 
magnetiek zo sadry (maľovanie)
30. 11. (18.00)  Tri roky pred...
Stretnutie trénerov, priateľov a sympatizan-
tov pri príležitosti 37. výročia TJ Mladosť
3. 12 (od 18.00)  Klub keramikárov-
dospelí
3. 12. (od 17.00)  TS – ZAJO 
Nácvik detského tanečného súboru zame-
raného na show dance
4. 12. (od 15.00)  Klub keramikárov 
pre deti
5. 12. (od 16.00)  Tvorenie 
s potešením s tetou Aničkou: Výroba 
baliaceho papiera a darčekových 
vreciek 
5. 12. (16.00–18.00)  Mikuláš na Juhu 
v OZC Južanka
6. 12. (17.00–18.30)  Prišiel za nami 
Mikuláš
Podujatie pre deti navštevujúce kurzy a TS 
v KS Juh 
6. 12. (17.00)  Mikulášska nádielka
Stretnutie detí s Mikulášom a jeho druži-
nou v Kult. stredisku Juh. Podujatie je ur-
čené všetkým deťom: tým, ktoré navštevujú 
kurzy a tanečné skupiny v KC Aktivity, ale aj 
pre širokú verejnosť. Záujemcovia o balíčky 
sa môžu prihlásiť v KC Aktivity do 3. 12. 
2007.

KULTÚRNE CENTRUM SIHOŤ
M. Turkovej 22, 032/7434 535, 
0904 339 401

V školskom roku 2007/2008 hudobné kur-
zy: gitara, flauta, akordeon, klavír, spev, 
historický tanec

KULTÚRNE CENTRUM DLHÉ HONY
28. októbra 2/1168. 032/652 21 36

26. 11.  Marián Žák: Výber z časopisu 
„Família“
30. 11.  Katarínska zábava pre 
seniorov
4. 12. (13.00–17.00)  Vianočné 
tajomstvá
Zhotovovanie darčekov a vianočných ozdôb 
zo slamy
6. 12. (13.00–17.00)  Vianočné 
tajomstvá
Zhotovovanie darčekov a vianočných ozdôb 
z textilu, plste a ručného papiera

7. 12. (13.00)  Vianočný večierok
Výbor 1. ZO JDS Trenčín, Ul. 28. októbra 
č. 2 pozýva na Vianočný večierok s pose-
dením pri koledách v malej sále. Tešíme sa 
na vašu účasť.

NÁBORY

27. 10. (13.00)  Deň otvorených dverí
Pozývame všetky deti (od 6 do 15 rokov) 
do Skautského domu na Hanzlikovskej 
ulici 2 (za mostami pri Detskom mesteč-
ku). Prineste si dobrú náladu. Viac info na 
monika.chalupkova@gmail.com

Program Televízie Trenčín

23. 11. – 30. 11.
Mozaika: MUDr. Marta Korecová – mimo-
riadne úspešná diabetologička
Studňa: Dom, byt, záhrada
30. 11. – 7. 12.
Mozaika: Vincent Bašista – majster sve-
ta v behu na 10 km v kategórii veteráni 
nad 60 rokov
Studňa: Občan európskej únie
22. 11. (17.50)  Hodina H 
Zdravotne postihnutí ľudia, ktorí porozprá-
vajú o svojich problémoch, ale aj o tom, 
že i tak sa dá dobre žiť. Moderuje: Pavlína 
Valachová.
29. 11. (17.50)  Hodina H
Prezentácia štúdie veľkej priemyselno-od-
dychovej zóny, ktorá by mohla „vyrásť“ na 
Trenčiansku. Moderuje: Erika Ságová.

Mierové nám., 
032/743 44 15, 
www.lampart.sk

23. 11. (16.30)  Filmový 
klub mladých: Anime play 
– projekcia japonských 
animovaných filmov 

24. – 26. 11. (19.00)  
Svetlá v súmraku 
Melancholický „film noir“, ocenený ako 
najlepší fínsky film roka 2006. Nezame-
niteľný fínsky režisérsky majster svojím 
minimalistickým „retroštýlom“ rozpráva 
príbeh outsidera, ktorý sa zamiluje do „ne-
správnej“ ženy. 

25. 11. (17.00)  Film pre pamätníkov: 
322 
Psychologický príbeh nevyliečiteľne choré-
ho muža, ktorý hľadá nádej a istoty. Názov 
je odvodený z čísla diagnózy rakoviny. 

28., 30. 11. (19.00)  Čas 
Kórejský režisér Kim Ki-duk sa stal pre 
mnohých ľudí, nielen na Slovensku, ikonou 
kórejskej kinematografie. Jeho snímky sú 
prístupné každému divákovi a dokážu rov-
nako zaujať svojou vizuálnou koncepciou, 
ako aj prepracovaným príbehom.
  
29. 11. (17.30)  Filmový klub mladých: 
Kultové filmy 20. storočia – Nikita 
V roku 1990 nakrútil franzúzsky režisér 
Luc Besson dravý akčný triler o Brutálnej 
Nikite. Mladá drogistka dostane od tajného 
agenta možnosť posadiť sa na elektrické 
kreslo, alebo sa nechať vycvičiť ako vládna 
vrahyňa. Film je v Bessonovej filmografii 
dôležitý i z toho dôvodu, že roličku „čisti-
ča“ Viktora dostal milovaný Reno.

1. – 3. 12. (19.00)  Na sever 
severozápadnou linkou (Projekt 100) 
Ústredným hrdinom je majiteľ reklamnej 
kancelárie (Cary Grant), ktorý je omylom 
obvinený zo zločinu a teraz sa snaží nájsť 
pravého vinníka a očistiť svoje meno. 

2. 12. (16.00)  Ratatouille – Dobrú 
chuť! (Detské predstavenie) 
Animovaná komédia o živote potkanov vo 
francúzskej reštaurácii.

5. 12. (19.00)  Motocyklové denníky
Adaptácia zápiskov Ernesta, ktorý vstúpil 
do dejín ako Che Guevara a jeho priateľa, 
o ich ceste po Latinskej Amerike 50-tych 
rokov na starej motorke. Dostať sa z Ar-
gentíny až do Venezuely, to je sen, ktorý vý-
let dlhý 8000 kilometrov mení na realitu.

Aktivity pre deti sú zeleným písmom.
KIC – Kultúrno-informačné centrum mesta 
Trenčín, Sládkovičova ulica, tel. 16 186.
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Mesto Trenčín pozýva žiakov základných škôl, študentov stred-
ných a vysokých škôl a potenciálnych zamestnávateľov na

OTVORENÉ DNI KARIÉRY,
ktoré sa realizujú s podporou Európskeho sociálneho fondu 
projekt Moja životná cesta dňa 13. 12. 2007 od 9.00 do 
16.00 hod. na Výstavisku TMM v Trenčíne.
Bližšie informácie získate na Útvare školstva MsÚ v Trenčíne, 
tel.: 744 57 97 alebo na www.kamposkole.sk
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.
Súčasťou programu budú aj kultúrne vystúpenia.
 (úšmsú)

Poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na rok 2008

 Mesto Trenčín spravuje 
predmetný poplatok podľa zá-
kona 582/2004 Z. z. v znení 
neskorších predpisov a platné-
ho VZN o miestnych daniach 
a poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpa-
dy. Podľa citovaného zákona 
a platného VZN poplatok platí:
1/ poplatník, ktorým je ob-
čan – fyzická osoba, ktorá má 
v meste trvalý alebo prechodný 
pobyt, alebo je na území mesta 
oprávnená užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť. V prípade, že sa 
poplatník nezdržiava na území 
mesta, môže požiadať (napr: 
zástupcom) o odpustenie alebo 
zníženie predmetného poplat-
ku, pričom však musí preukázať 
uvedenú skutočnosť aktuálnym 
potvrdením z príslušného spo-
platňovacieho obdobia v zmysle 
platného všeobecne záväzného 
nariadenia. Odpustenie alebo 
zníženie poplatku si poplatník 
môže uplatniť na rok 2008 po 
vyrúbení platobných výmerov na 
tlačive ustanovenom všeobec-
ne záväzným nariadením. Tlači-
vá sú k dispozícií v Klientskom 
centre na prízemí MsÚ Trenčín, 
prípadne na internetovej strán-
ke www.trencin.sk.
 O zníženie poplatku na 
bežné spoplatňovacie obdobie 
z dôvodu ŤZP je poplatník po-
vinný požiadať do 31. 1. 2008. 
V prípade, že poplatník má už 
znížený poplatok z dôvodu ŤZP 
z predchádzajúceho spoplat-
ňovacieho obdobia, opätovne 
nemusí žiadať o jeho zníženie.
2/ podnikateľ, ktorý je opráv-
nený užívať alebo užíva nehnu-
teľnosť nachádzajúcu sa na 
území mesta na účel podnika-
nia a právnická osoba, ktorá je 
oprávnená užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť na území mesta 
na iný účel ako podnikanie.
 Ak u podnikateľov, právnic-
kých osôb nastala v roku 2007 
akákoľvek zmena skutočností 
rozhodujúcich pre vyrúbenie 
poplatku, sú povinní do 31. 
1. 2008 podať ohlásenie k po-
platku za KO a DSO. Podanie 

ohlásenia k predmetnému 
poplatku znamená v zmysle 
platnej legislatívy informáciu 
od podnikateľského subjektu 
správcovi dane, zahrňujúcu 
všetky identifikačné údaje 
a údaje rozhodujúce o určení 
poplatku podľa ukazovateľa 
produkcie komunálnych odpa-
dov na predpísanom tlačive.
 Počas roka ste pri paušál-
nom poplatku povinní oznámiť 
zmenu do 30 dní od skutočnos-
ti rozhodujúcej pre poplatkovú 
povinnosť. Platí to vtedy, ak má 
podnikateľ splnenú ohlasova-
ciu povinnosť, ale počas roka 
zmenil počet prevádzok, počet 
zamestnancov, teda zmenili sa 
skutočnosti, rozhodujúce o výš-
ke poplatku. Pri množstvovom 
zbere ste počas roka povinní 
zmenu a ukončenie realizovať 
ku dňu zmeny a ukončenia vý-
vozu zberných nádob prostred-
níctvom dohody o využívaní 
a vyúčtovaní množstvového 
zberu z poplatku za KO a DSO.
 Tlačivá ohlásení k poplatku 
za KO a DSO sú k dispozícii 
v Klientskom centre na prízemí 
MsÚ Trenčín. Tlačivá dohôd 
o využívaní a vyúčtovaní množ-
stvového zberu za KO a DSO sú 
k dispozícií v klientskom centre- 
pracovisko životné prostredie, 
doprava a stavebný poriadok, 
prípadne na internetovej strán-
ke www.trencin.sk.
 Mesto Trenčín zároveň upo-
zorňuje občanov a podnikate-
ľov, aby prípadné nedoplatky 
z poplatku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady 
za predchádzajúce obdobia 
zaplatili, prípadne si vysporia-
dali nezrovnalosti, ktoré mohli 
vzniknúť. Správca poplatku 
bude totiž vyrubovať sankčné 
úroky za oneskorené úhrady 
a zároveň priebežne postupu-
je neplatičov na vymáhanie 
prostredníctvom súdnych exe-
kútorov. Súdny exekútor si 
vymáha aj trovy exekúcie, čo 
v konečnom dôsledku predsta-
vuje pre poplatníka – neplatiča 
výrazné predraženie. (eko)

Informácia o prekročení limitných hodnôt 
tuhých prachových častíc

 Krajský úrad životného 
prostredia v Trenčíne upozorňu-
je občanov mesta, že 16. 10. 
2007 bol prekročený povolený 
počet limitných hodnôt tuhých 
prachových častíc do veľkosti 10 
μm v ovzduší, čo môže mať ne-
priaznivé účinky na ľudské zdra-
vie, ako je podráždenie horných 
dýchacích ciest s kašľom a ký-
chaním a podráždenie očných 
spojiviek. 
 Túto situáciu spôsobuje naj-
mä doprava a lokálne vykurova-
nie tuhými palivami. Na základe 
Všeobecnej záväznej vyhlášky 
č. 1/2006 Krajského úradu ži-
votného prostredia v Trenčíne, 
ktorou sa vydáva Akčný plán na 

zabezpečenie kvality ovzdušia, 
žiadame občanov mesta, aby 
po dobu jedného týždňa od zve-
rejnenia výzvy obmedzili v rámci 
svojich možností vykurovanie do-
mácností tuhými palivami, praš-
né stavebné práce a cestovanie 
individuálnou automobilovou 
dopravou.
 Táto všeobecne záväzná vy-
hláška bola spracovaná na zá-
klade § 12 zákona č. 478/2002 
Z.z. o ochrane ovzdušia a schvá-
lená Ministerstvom životného 
prostredia Slovenskej republiky 
a je dostupná k nahliadnutiu 
na Útvare životného prostredia 
Mestského úradu v Trenčíne.Za 
porozumenie ďakujeme! (kúžp)

Privítanie Mikuláša 
na Mierovom námestí  

5. decembra 
o 17.00 h
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Osemsmerovka

Milí čitatelia!
Za správne riešenie tajničky krížovky z Infa č. 22 „na gúľajúcom 
sa kameni mach nenarastie“ bol vyžrebovaný Andrej Milo, Gen. 
Svobodu 3, Trenčín, ktorého v našej redakcii čaká publikácia 
„Trenčín a okolie“. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajnič-
ku osemsmerovky z Infa č. 23 zasielajte na adresu našej redakcie 
do 30. novembra 2007.

Cestujúci príde za výpravcom a kričí: „Prosím vás, aký je toto po-
riadok, ten rýchlik do Košíc mešká už vyše dve hodiny.“ „Len sa 
upokojte,“ tíši ho výpravca, „cestovný lístok... (tajnička osem-
smerovky – 14 písmen).“

AKTIVITA, BRADA, BUBON, DUPOT, GILOTÍNA, KAČKA, KLO-
KAN, KOMÉTA, KONTÁ, LASTÚRNIKY, LEOPARD, MARASY, 
MILENEC, MYDLO, NÁKAZA, NÁVYKY, NETVOR, NOVICKA, 
NOVÝ ZNAK, OBDIV, ÔSMI BRATIA, POŠTÁRKY, PÔDORYS, 
PRACOVNÍCI, REMORKÉR, REOSTAT, SILENKA, SIVÁ RAKETA, 
SKLAD, SLUHA, SNAŽIVÁ SUSEDA, ŠMINKY, TAKTIKA, TER-
MOPLAST, TVARY, ÚTULNÁ IZBIČKA, ZÁHONY, ZÁCHRANCA, 
ZJAVENIE, ZLÁ REKLAMA, ZVONÁR. (pál)

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

 Redakcia INFO sa ospravedlňuje Zväzu diabetikov Slovenska – ZO 
v Trenčíne, MUDr. Korecovej, metabolickému centru, s. r. o. a Slo-
venskej diabetologickej spoločnosti za nepresné uvedenie dátumu 
podujatí k svetovému dňu diabetu. Svetový deň diabetu skutočne pri-
padá na 14. november, ako sme uvedli. Problém vznikol pri dátume 
podujatia pri príležitosti tohoto dňa, ktoré sa uskutočnilo 17. novem-
bra. Z dôvodu nedostatku miesta sme nútení texty krátiť. Zaúradoval 
redakčný škriatok a dátum podujatia nám bohužiaľ vypadol. Sme si 
vedomí svojej chyby, a preto sa ospravedlňujeme. Redakcia INFO

Ospravedlnenie

Zaujímavá exkurzia
 My, ôsmaci a deviataci zo 
Základnej školy na Ulici L. No-
vomeského, sme sa zúčastnili 
literárno-historickej exkurzie 
poriadanej pri príležitosti Roka 
J. M. Hurbana. Navštívili sme 
najskôr Hlboké, kde bola na 
Hurbanovej fare v roku 1843 
uzákonená spisovná slovenčina. 
Okrem iného sme sa dozvedeli, 
že ľudia mali Hurbana a jeho 
manželku Aničku Jurkovičovú, 
prvú slovenskú herečku, veľmi 
radi. Významnou osobnosťou je 
aj ich syn, spisovateľ Svetozár 
Hurban Vajanský. Na miestnom 
cintoríne sa nachádzajú dva 
pom níky pripomínajúce velikána 
našich národných dejín J. M. 
Hurbana. Na staršom je nápis: 
Sláva národa hodná je obetí 
a na novšom: Bije zvon slobody, 
čujte ho národy... Škoda, že ta-
kéto významné miesto, akým je 
Hlboké, nie je viac zviditeľnené 
a my, Slováci, sme akosi málo 

hrdí na svoju kultúru, minulosť, 
históriu. Mnohým chýba národ-
ná hrdosť, národné povedomie. 
 Naša trasa pokračovala na 
Dobrú Vodu, kde sa štúrovci do-
hodli s bernolákovcami na fare 
Jána Hollého o našom spisov-
nom jazyku. J. Hollý chodieval 
slúžiť omše do okolia v čase-ne-
čase, zväčša na koni. Prišiel na 
miesto veľmi unavený, mokrý..., 
ale omšu vždy odslúžil. 
 Poslednou zastávkou bola 
Modra. Navštívili sme Pamätnú 
izbu Ľ. Štúra, v ktorej žil a aj 
zomrel. Nachádza sa v nej aj 
pravý pramienok vlasov Ľudoví-
ta. Tiež sme si pozreli súsošie 
štúrovcov  na námestí a hrob Ľ. 
Štúra. 
 Ďakujeme aj pani učiteľke 
Hunákovej a Bartalošovej, ktoré 
pre nás túto exkurziu zrealizova-
li. 
 Žiaci 8. A, 9. A a 9. C zo 
 ZŠ na Ulici L. Novomeského  

Jeseň bola aj zábavnáJeseň bola aj zábavná

 Aj takto vyzerali posledné jesenné dni v Trenčíne. Deti neod-
radilo ani sychravé počasie a dokázali, že napadané lístie sa dá 
použiť ako výborný stavebný materiál na „obrovský“ kopec. Ľahuč-
ké lístie sa dá skvele vyhadzovať, premiestňovať a keď je ho dos-
tatok, dá sa do neho aj ľahnúť. To všetko využili drobci od dvoch 
do piatich rokov v Dolnom meste: Samko, Nikoletka, Tomáško, 
Miško a Julinka. (jm)

Vážení čitatelia!
 Redakcia INFO vám ďakuje za vyplnené dotazníky. Sú pre 
nás cenným zdrojom informácií, takpovediac „z prvej ruky“, 
od našich čitateľov. Všetky si starostlivo odložíme a budeme 
sa k nim vracať pri vylepšovaní novín, ktoré chcú byť novinami 
všetkých Trenčanov: tých, ktorí v meste bývajú, ale aj tých, ktorí 
sa sem pravidelne navracajú a radi si urobia prehľad o tom, čo 
sa v našom meste deje. Svoje pripomienky nám môžete samo-
zrejme stále posielať na kontakty, ktoré sú uvedené v tiráži na 
poslednej strane. 
 Ako sme sľúbili, traja výhercovia od redakcie získajú vecné 
ceny: dáždnik, kľúčenku a pero s logom Mesta Trenčín získava 
Kostadin Nikolov, Kožušnícka 3, 911 05 Trenčín, tričko, kľú-
čenku a pero s logom Mesta Trenčín získava Mikuláš Moško, 
Východná 2336/13, Trenčín, šiltovku, kľúčenku a pero s logom 
získava Juraj Hejsek, Potočná 63/64, Trenčín – Opatová. (r)
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 Trenčianski priaznivci športu 
boli od 16. do 18. novembra 
2007 svedkami nevšedného 
zážitku, pretože Trenčín sa stal 
miestom konania 8. Majstrov-
stiev Európy v nohejbale mu-
žov. Od roku 1991, odkedy sa 
majstrovstvá Európy pravidelne 
poriadajú, sa uskutočnili vo 

Švajčiarsku, dvakrát v Rumun-
sku, Nemecku, Francúzsku, Tu-
recku a Maďarsku. Trenčianska 
mestská športová hala sa sta-
la miestom európskej premiéry 
na Slovensku. Európskeho 
šampionátu v nohejbale mu-
žov sa zúčastnilo 11 družstiev 
– Česká republika, Taliansko, 
Rumunsko, Chorvátsko, Poľ-
sko, Macedónsko, Francúzsko, 
Švajčiarsko, Ukrajina, Maďar-
sko a Slovensko.
Návštevníci trenčianskeho 
šampionátu boli svedkom veľ-
kého úspechu domáceho druž-
stva, ktoré splnilo predpoklady 
najhorúcejšieho kandidáta pre 
zisk najväčšieho počtu európ-

skych titulov a cenných kovov. 
Slovensko získalo európsky 
titul v disciplínach:
• krížové dvojice (J. Brutov-
ský – P. Perun),
• trojice (J. Brutovský – M. 
Perun – Stupák)
• a v jednotlivcoch (M. Ižol).
Posledný európsky titul získala 
Česká republika vo dvojiciach 

(Bubniak – Mrákava) po tuhom 
boji so slovenskou dvojicou (P. 
Perun, M. Perun), ktorá sa mu-
sela uspokojiť so striebornou 
medailou.
 Najúspešnejšou krajinou 
šampionátu sa stala Sloven-
ská republika a za najlepšieho 
hráča šampionátu bol vyhláse-
ný Ján Brutovský. (jč)
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ŠPORTOVÁ HALA M-SPORT NA OSTROVE
24. 11. (17.00)  Festival pódiových skladieb
Považská sokolská župa M.R.Štefánika a Sokol na Slovensku po-
zývajú na športovo-spoločenské podujatie s programom predsta-
vení činnosti organizátorov v podobe ukážok pódiových vystúpení 
tanečných skupín rôzneho žánru.

JUH – AC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 032/658 26 08, 
www.kcaktivity.sk

3. 12. (18.30)  Aerobic – cvičenie s Monikou Ušiakovou 
3. 12. (19.45)  Cvičenie pre ženy s Vladom Ondrovičom
4. 12. (18.00)  Joga – cvičenie s Eduardom Tilandym
4. 12. (19.45)  Lady aerobic – cvičenie s M. Tarabusovou 

KAMC OS SR – DOM ARMÁDY
1. 12. (8.30)  Majstrovský zápas 2. ligy – Trenčín „B“ 
– Topoľčany – pripravuje Šachový klub
2. 12. (8.30)  Majstrovský zápas 2. ligy – Trenčín „B“ 
– Partizánske – pripravuje Šachový klub

TJ Mladosť oslavuje 37 rokov existencie
 Telovýchovná jednota Mla-
dosť vznikla v apríli 1970 pri 
vtedajšom Pionierskom dome. 
Počas 37 rokov sa vystrieda-
lo v rôznych druhoch športov 
– hokej, atletika, bežecké lyžo-
vanie, voltíž, gymnastika, kara-
te, šach, turistika, volejbal... 
skoro 80 trénerov a približne 
8000 detí. Mnohí boli známi na 
celom Slovensku z vrcholových 
súťaží. TJ prichýlila aj deti zdra-
votne handicapované.
 Život v TJ neboli len pravidel-

né tréningy, ale aj sústredenia, 
stretnutia s rodičmi, cestovanie 
na súťaže. Každoročne poriada 
TJ priemerne 50 športových, 
kultúrnych a spoločenských 
podujatí pre verejnosť v meste 
a nie raz bola organizátorom 
vrcholových súťaží.
 Stretnutie členov, priate-
ľov, sympatizantov TJ Mladosť 
sa koná 30. novembra 2007 
o 18.00 hod. v KC Aktivity na 
Juhu.
 Mara Kuhlöffelová

North Bohemia karate
 V Ústí nad Labem sa za prítomnosti vyše 500 pretekárov 
z Anglicka, Dagestanu, Azerbajdžanu, Nemecka, Slovenska, 
Rumunska, Česka a Poľska konal 39. ročník turnaja mládeže, 
dorastu, seniorov a veteránov „North Bohemia“, na ktorom 
štartoval aj klub karate Laugaricio Trenčín, ktorý vybojoval 3 
vzácne kovy v poradí: 1. miesto v kat. žiaci – 40 kg: Marián 
Kulík, 3. miesto dorastenky 14–15 rokov – 45 kg: Nicoll Be-
láková, juniori – 70 kg: 3. miesto: Marek Čurgali. (snímka: 
medajlisti z klubu karate Laugaricio TN). D. Hajmach
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