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Už 23. novembra sa zamestnanci Mestského hospodárstva a správy lesov v Trenčíne postarali 
o osadenie vianočného stromu na Mierovom námestí. Darkyňou stromu je Marta Chytilová 
z Trenčína. Približne 15 metrov vysoký smrek obyčajný však vyrástol v Trenčianskej Teplej. 
Stromček je sviatočne vyzdobený a slávnostne bol zažatý svätým Mikulášom. Strom, ktorý 
pripomína blížiace sa Vianoce na Sihoti, sa nachádza pri nákupnom stredisku Radegast. Da-
rovala ho Anna Hmiráková z Veternej ulice. V Záblatí je strom z Orechového, ktorý venoval 
pán Blaško. Mestskú časť Zlatovce skrášľuje strom, ktorý venovala kožušnícka spoločnosť 
z Trenčína. Zamestnanci Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., ďakujú občanom, 
že v takom veľkom počte zareagovali na výzvu Mesta Trenčín a darovali Trenčanom krásne 
vianočné stromy, ktoré umocnia sviatočnú atmosféru prichádzajúcich Vianoc. (zm) foto (jč)

Advent sa začal 

Vyhodnotenie jesenného upratovania
V dňoch 1. 10. – 27. 10. 2007 sa uskutočnilo v meste Tren-
čín jesenné upratovanie. Mestské hospodárstvo a správa lesov 
Trenčín, m.r.o., uskutočnilo vyčistenie plôch verejnej zelene 
a Považská odpadová spoločnosť, a. s., Trenčín zabezpečila 
pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov. Počas jesen-
ného upratovania bolo uskutočnených 136 vývozov objemného 
odpadu. Celková hmotnosť vyvezeného odpadu bola 209 ton. 
Bio odpad tvoril v 131 vývozoch 105,17 tony. Hmotnosť nebez-
pečného odpadu bola 1,47 tony. Medzi nebezpečný odpad pat-
ria napríklad žiarivky a olovené akumulátory. Celkové náklady 
na jesenné upratovanie boli 609 070 Sk.

 Odpad zo stanovíšť bol 
odvážaný pomocou Ecocaru, 
ramenových nakladačov a ma-
lého hákového nakladača. Zber 

nebezpečných odpadov bol 
vykonávaný priebežne malým 
ramenovým nakladačom.
 Pokračovanie na strane 2

Už po šiestykrát sa Trenčania prezentovali v meste Cran-Ge-
vrier. Kultúrne podujatia sú výsledkom spolupráce slovenskej 
a francúzskej strany. Viac sa dočítate na strane 7. (r)
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 Ďakujeme za podnet, da-
nému problému sa budeme 
venovať podľa dostupných síl a 
spravíme všetko preto, aby sa 

súčasný stav neopakoval. Ige-
lity budú odstránené a altánok 
bude vyčistený.
 (r)

Jedna otázka pre… 
Mgr. Františka Országha, 

náčelníka Mestskej polície
„Mestskej polícii nevadí ničenie majetku mesta a neporiadok, 
ktorý sa nachádza v altánku na Kvetnej? Neporiadok a výtržnos-
ti sú tu pravidelné.“ Martin Barčák

Mesto Trenčín zlikvidovalo nelegálnu skládku

 V septembri kontaktovala 
Slovenská inšpekcia životné-
ho prostredia Útvar životného 
prostredia a dopravy MsÚ kvôli 
prešetreniu podnetu o nelegál-
nom uložení a ponechaní odpa-
du na území pri rieke Váh. SIŽP 
podnet riešila a Mestu Trenčín 
boli uložené určité opatrenia 
s termínom splnenia. Mesto 
v spolupráci s neziskovou orga-
nizáciou Laugo fan AMK Trenčín 
túto nelegálnu skládku odstrá-

nili 27. októbra 2007. Hmot-
nosť odvezeného a uloženého 
odpadu predstavuje 45,25 t. 
Odstránenie skládky si vyžiada-
lo náklady približne 25 000 Sk. 
Podnet bol ďalej postúpený na 
Obvodný úrad životného prostre-
dia na ďalšie riešenie. Prichytení 
páchatelia sú prizvaní na prejed-
nanie priestupku. Pri zisťovaní 
ďalších požiadal ÚŽPaD o spolu-
prácu mestskú políciu. Páchate-
lia budú sankcionovaní.  (ms)

Vyhodnotenie jesenného upratovania
Dokončenie z prvej strany.
 V spolupráci s neziskovou 
organizáciou Laugo Fan AMK 
Trenčín sa nám podarilo od-
strániť rôzny stavebný, objemný 
a komunálny odpad z nelegálnej 
skládky. Píšeme o nej v inom 
článku na tejto strane. Útvar 
životného prostredia a dopravy 
ďakuje všetkým, ktorí sa zapo-

jili do tejto akcie. Zároveň vyzý-
vame iné ziskové aj neziskové 
organizácie i občanov, ktorí 
majú chuť spolupodieľať sa na 
skrášľovaní nášho mesta, aby 
sa prihlásili na Mestskom úra-
de v Trenčíne – Útvar životného 
prostredia a dopravy, Farská 
10, č.t. 6504418.
 (úžpd)

Náhradná výsadba v stromových alejach
 Mestské hospodárstvo 

a spáva lesov, m. r. o., Trenčín 

v rámci činnosti „náhradná vý-

sadba drevín“ realizuje okrem 

revitalizácie drevín a náhradnej 

výsadby za výruby aj obnovu 

stromových alejí. Úprava stro-

mových alejí začala už v prvom 

polroku 2007, kedy sa usku-

točnil výrub jestvujúcich drevín. 

Dreviny boli odstránené, nakoľ-

ko časť z nich bola preschnutá 

a abioticky poškodená. Pred 

výsadbou nového rastlinného 

materiálu bolo potrebné upra-

viť všetky zemníky. Úprava 

spočívala v odstránení – vyfré-

zovaní pňov a časti koreňového 

systému. Výsadba nových stro-

mových alejí sa uskutočnila 

v období vegetačného pokoja 

rastlín v mesiacoch október 

a november. Obnova stromo-

vých alejí bola zrealizovaná na 

Družstevnej ulici – vysadených 

40 ks stromov, na Komenské-

ho ulici – vysadené 4 ks stro-

mov a na Ulici generála Viesta 

– vysadených 36 stromov. 

Vysadené boli stromy čerešní 

nasledovnej druhovej skladby: 

Prunus cerasifera Nigra, Pru-

nus avium Plena, Prunus serr. 

Kanzan. Po ukončení výsadby 

stromov boli zemníky dosypané 

mulčovacou kôrou. (MHSL)

 VMČ Sever sa stretol na 
neverejnom rokovaní 21. no-
vembra v zasadačke MsÚ 
v Trenčíne. Na programe boli 
predovšetkým majetkové pre-
vody. Zamestnanec z Útvaru 
majetku mesta P. Zachar pred-
ložil viacero žiadostí o prená-
jom či predaj majetku mesta. 
Poslanci odporučili žiadosť ob-
čana Tibora Rozkoša o prená-
jom pozemkov v k.ú. Kubra za 
účelom zriadenia záhrady. Ide o 
prenájom pozemku na 3 roky. 
Na programe bola aj žiadosť 
o prerokovanie a stanovisko 
VMČ Sever k predaju pozemku 
na Šoltésovej ulici so zastava-
nou plochou s výmerou 230 
m2 a na nej spevnenej plochy 
s desiatimi parkovacími mies-
tami pre STIP, s.r.o., Žilina. Zá-
stupcovia firmy STIP, s.r.o., pri 
rokovaní prehlásili, že uzavrú 
s Mestom Trenčín dohodu, na 
základe ktorej uhradia Mestu 
Trenčín 60 000 Sk, čo predsta-
vuje časť nákladov, ktoré mu-
sia byť nevyhnutne vynaložené 
za účelom revitalizácie územia 
súvisiaceho s predmetom 
kúpy. Ďalej po konzultáciách 
s odborníkmi z MsÚ vhodným 
spôsobom doriešia sadové 

úpravy – úpravu zelene v okolí 
predmetu kúpy na náklady svo-
jej spoločnosti. Taktiež majú 
záujem odkúpiť od Mesta Tren-
čín pozemok pod parkoviskom 
a spevnené plochy, predsta-
vujúce 10 parkovacích miest. 
Útvar životného prostredia 
a dopravy a Útvar architektúry 
a stratégie MsÚ v Trenčíne pre-
daj pozemku i uzavretie dohody 
odporúčajú. VMČ Sever odpo-
rúča, aby bol predseda VMČ 
Sever J. Babič pri koncipovaní 
a schvaľovaní dohody o novácii 
medzi Mestom Trenčín a fir-
mou STIP, s.r.o., a pri riešení 
sadových úprav a okolia.
 Poslanci predniesli aj niekoľ-
ko požiadaviek, ktorými tlmočili 
požiadavky svoje i požiadavky 
občanov. M. Blahová upozorni-
la na chýbajúcu kanálovú vpusť 
na Šoltésovej ul. Poslanec V. 
Gavenda sa sťažoval, že do 
Opatovej chodia najstaršie au-
tobusy a že sa v nich nekúri. 
Trvá na svojej požiadavke, aby 
bola Opatová označená „časť 
Opatová“. VMČ Sever požiada 
návštevníkov Piano klubu Pod 
Sokolicami v Trenčíne, aby sa 
slušne správali po odchode 
z klubu. (zm) 

VMČ Sever riešil najmä majetkové prevody
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1. FK SOS TTS Trenčín, 
133 000 Sk. 
2. TJ Družstevník Záblatie, 
27 000 Sk.
3. Stolnotenisový klub TJ Kubran 
Trenčín, 29 000 Sk.
4. Tanečný klub DUKLA Trenčín, 
45 000 Sk.
5. Gymnastický klub PAVLO Tren-
čín, 48 000 Sk.
6. TK TENKUR Trenčín 
21 000 Sk.
7. Telovýchovná jednota CEVA 
Trenčín 40 000 Sk.
8. Kanoistický klub TTS Trenčín 
42 000 Sk
9. Športový klub Real team Tren-
čín 31 000 Sk. 
10. Mestská únia malého futba-
lu – Mestská liga v malom futba-
le v Trenčíne, 28 000 Sk.
11. AS Trenčín, a. s., – 1/2, 
93 000 Sk.
12. Fitnesscentrum Gabrhel, 

s.r.o., Trenčín, 56 000 Sk.
13. Hádzanársky klub ŠTART 
Trenčín, – 1/2 75 000 Sk.
14. Vysokohorský klub, VKT pri 
SVTS Trenčín, 31 000 Sk.
15. TJ Družstevník Opatová nad 
Váhom, 10 000 Sk.
16. Karate Klub Európa Trenčín, 
72 000 Sk.
17. TJ Štadión Trenčín, 1/2, 
17 000 Sk.
18. Šachový klub Trenčín, 
14 000 Sk.
19. Klub balónového lietania 
Trenčín, 10 000 Sk.
20. DEMY – Domov sociálnych 
služieb Trenčín, 16 000 Sk.
21. BRIDGE klub Trenčín, 
17 000 Sk.
22. Karate klub Ekonóm Trenčín, 
24 000 Sk.
23. Klub trenčianskych modelá-
rov Trenčín, 9 000 Sk.
24. Slovenský rybársky zväz, 

Zoznam telovýchovných jednôt a športových klubov, ktorým bola Komisiou školstva, športu 
a mládeže pri MsZ v Trenčíne odporučená dotácia na činnosť r. 2007

1. Šachový klub Trenčín, 
10 000 Sk. 
2. Horolezecký klub JAMES 
Trenčín, 40 000 Sk. 
3. Olympijský klub Trenčianske-
ho regiónu, 20 000 Sk. 
4. Klub na podporu futbalo-
vej mládeže, n.o., Trenčín, 
30 000 Sk. 
5. TJ Slávia ŠŠ Trenčín, 
10 000 Sk. 
6. Karate Klub EURÓPA Tren-
čín, 10 000 Sk. 
7. Karate Klub EKONÓM Tren-
čín, 10 000 Sk. 
8. Hokejový klub DUKLA Tren-
čín, 50 000 Sk. 
9. TJ Družstevník Záblatie, 
10 000 Sk. 
10. Miestny klub Slovenský 
orol Trenčín, 55 000 Sk. 
11. Kanoistický klub TTS Tren-
čín, 30 000 Sk.
12. Hádzanársky klub ŠTART 
Trenčín, 60 000 Sk. 
13. Vysokohorský klub VKT pri 
SVTS Trenčín, 20 000 Sk. 
14. Špeciálna ZŠ internátna V. 
Predmerského, 10 000 Sk.
15. BIKE TRIAL TEAM Trenčín, 

20 000 Sk. 
16. Ing. Jozef Čermák – Central 
Service Agency, 40 000 Sk. 
17. TJ DUKLA Trenčín, 
20 000 Sk.
18. Slovenská asociácia sil-
ných mužov – SASIM Trenčín, 
30 000 Sk. 
19. CEVA Trenčín, 20 000 Sk.
20. MOTO SPORT CLUB Tren-
čín, 20 000 Sk. 
21. Fitness Gabrhel, Trenčín, 
30 000 Sk. 
22. Musher Klub Trenčín, 
20 000 Sk. 
23. Cech zlatokopov Trenčín, 
20 000 Sk. 
24. TONAS, s.r.o., Trenčín, 
10 000 Sk. 
25. M-šport SALMING Team-
Trenčín, 10 000 Sk. 
26. Bedminton Klub MI Tren-
čín, 10 000 Sk. 
27. Racing Team GO!!! Trenčín, 
10 000 Sk. 
28. TJ MLADOSŤ Trenčín, 
20 000 Sk. 
29. OV Slovenského zväzu pro-
tifašistických bojovníkov v Tren-
číne, 5 000 Sk. (r)

Zoznam telovýchovných jednôt a športových 
klubov, ktorým bola Komisiou školstva, športu 

a mládeže pri MsZ v Trenčíne odporučená dotácia 
na reprezentáciu a výnimočné akcie r. 2007

m.o., Trenčín, 21 000 Sk.
25. SLOVAKIA YACHT KLUB 
Trenčín, 13 000 Sk. 
26. Miestny klub Slovenský orol 
Trenčín, 119 000 Sk.
27. Pavol Jarábek – DAGMARA, 
Trenčín, 21 000 Sk.
28. Klub slovenských turistov 
Trenčín, 14 000 Sk.
29. TJ Keramoprojekt Trenčín, 
6 000 Sk.
30. TJ Slávia Športová škola 
Trenčín, 1/2, 67 000 Sk.
31. Prvý cyklistický klub Zámostie, 
o.z., Trenčín, 18 000 Sk.
 32. Tenisový klub mesta Tren-
čín, 11 000 Sk.
33. Združenie technických 
športov a činností Trenčín, 
37 000 Sk.
34. TJ DUKLA Trenčín, 
101 000 Sk.
35. AEROKLUB Trenčín, o.z., 
26 000 Sk.
36. 1. Trenčiansky paintballový 
klub, 13 000 Sk.
37. TJ Mladosť Trenčín, 
29 000 Sk.
38. LAUGARICIO Trenčín, Klub 
karate, 23 000 Sk.
39. Lyžiarsky klub TTS Trenčín, 
14 000 Sk.
40. Trenčiansky kolkársky klub, 
30 000 Sk. 

41. Horolezecký klub JAMES 
Trenčín, 57 000 Sk. 
42. Cech zlatokopov Trenčín, 
11 000 Sk. 
43. Jednota SOKOL Trenčín, 
16 000 Sk. 
44. Slovenský skauting 87., zbor 
Bufinky Trenčín, 6 000 Sk.
45. Občianske združenie VŠK 
AKADEMIK Trenčín, 27 000 Sk.
46. LAUGARICIO JU-JITSU club 
Trenčín, 22 000 Sk. 
47. Bedminton klub MI Trenčín, 
60 000 Sk. 
48. KRT, spol. s r.o., Trenčín, 
32 000 Sk.
49. BIKE TRIAL TEAM Trenčín, 
14 000 Sk.
50. Športový klub PROFESIONÁL 
Trenčín, 16 000 Sk.
51. DRAGON 66 SLOVAKIA, 
29 000 Sk.
52. BOX KLUB Trenčín, 
22 000 Sk. 
53. Športový klub 1. FBC Tren-
čín, o.z., 1/2, 36 000 Sk. 
54. Bedmintonový klub M-SPORT 
Trenčín, 20 000 Sk. 
55. Kynologický klub EXCEL 
Trenčín, 19 000 Sk.
56. Musher klub Trenčín, 
6 000 Sk. 
57. Racing Team GO!!! Trenčín, 
6 000 Sk. (r)

Z činnosti klubu stomikov ILCO v Trenčíne
 V trenčianskom svojpomoc-
nom klube stomikov ILCO sa 
stretávajú ľudia, ktorí prežili je-
den z najťažších úsekov svojho 
života, keď im po ťažkej operácii 
zostal trvalý následok -stómia. 
Každý, kto sa ocitol v podob-
nej situácii, následne prežíva 
strach vo viacerých rovinách, 
najmä z vývoja ochorenia, onko-
logickej liečby, z budúcnosti, ale 
aj z reakcie najbližšieho okolia. 
Snaha o prekonávanie negatív-
nych vplyvov postihnutého člo-
veka z dôvodu zákernej choroby 
si dali do vienka zakladatelia 
klubu pred sedemnástimi rok-
mi. Predovšetkým prostredníc-
tvom vľúdneho slova vnášali 
porozumenie, nádej a pomoc 
pri prekonávaní bariér. Pretože 
aj keď je stómia handicapom, 
nie je prekážkou prežívať život 
plným dúškom.

 Klub stomikov ILCO pre spl-
nenie cieľov využíval rôzne akti-
vity, ktoré sa podarilo zrealizo-
vať aj vďaka darcom 2 % z daní 
právnických a fyzických osôb 
a príspevku Mesta Trenčín vo 
výške 30 000 Sk. Z jeho aktivít 
spomeňme rekondičný pobyt 
v Belušských Slatinách spojený 
s výmenou prežitých skúsenos-
tí, ponukou rehabilitačných pro-
cedúr a prezentáciou nových 
stomických pomôcok a medzi-
národné stretnutie stomikov 
Poľska, Česka a Slovenska na 
hranici týchto troch zúčastne-
ných štátov v moravskej obci 
Hrčava. Pri príležitosti Svetové-
ho dňa stomikov navštívili pred-
stavenie Hamlet v Bratislave, 
spojené s prehliadkou novej 
budovy SND.
  Anna Ganajová, 
 Klub ILCO Trenčín
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„Slniečko“ oslavuje 30. narodeniny
 V týchto dňoch uplynie 
tridsať rokov od založenia naj-
väčšej Materskej školy na Ša-
fárikovej ulici v Trenčíne. Deti 
ju nazývajú Slniečko. Počas 
tohto dlhého obdobia sa na 
detských stoličkách a postieľ-
kach vystriedalo nespočetné 
množstvo detí zo sídliska 
Juh. Dnes do dobre známych 
priestorov MŠ privádzajú už 
svoje deti bývalí „škôlkari“, 
ktorí do škôlky tiež chodili. 
 Samozrejme, že nielen 
deti ale aj priestory a vybave-
nie MŠ sa mení a dopĺňa, aby 
spĺňali požiadavky dnešnej 
doby. Obnovujú sa nielen trie-
dy a spálne, hračky a učebné 
pomôcky, ale vďaka sponzo-
rom, rodičom a vypracovaným 
projektom sa podarilo získať 
finančné prostriedky na zria-
denie a kvalitné vybavenie 
telocvične, odbornej učebne 
LEGO-Dacta a PC so štrnás-
timi počítačovými zostavami 

a odbornej environmentálnej 
učebne OKNO DO PRÍRODY. 
V súčasnosti aj vďaka získa-
ným finančným prostriedkom 
na projekt z Mesta Trenčín 
pripravujeme otvorenie kera-
mickej dielne Guľočka, ktorá 
bude vybavená špeciálnymi 
pracovnými stolmi, modelár-
skou hlinou a samozrejme 
keramickou pecou na vypá-
lenie malých umeleckých 
diel našich detí. Všetky akti-
vity a činnosti v MŠ smerujú 
k skvalitneniu edukačného 
procesu, získavaniu a rozví-
janiu poznatkov, postojov, 
hodnôt a spôsobilostí našich 
detí.
 Do ďalšej tridsiatky zaže-
lajme materskej škole, jej 
zamestnancom, deťom a ich 
rodičom ešte veľa slnečných, 
šťastných a úspešných rokov. 
 Naďa Andelová, 
 riaditeľka MŠ

Výsledky súťaže o najkrajšiu vegetačnú úpravu v meste Trenčín za rok 2007
 Súťaž o najkrajšiu vegetačnú 
úpravu v meste Trenčín každo-
ročne vyhlasuje Útvar životného 
prostredia a dopravy Mestské-
ho úradu v Trenčíne. Aj tento 
rok vybrala komisia menovaná 
primátorom mesta spomedzi 
25 súťažiacich troch ocene-
ných v troch kategóriách. Poro-
ta pracovala v zložení: Gabriela 

Hubinská, Anton Boc a Martin 
Barčák – poslanci mestského 
zastupiteľstva, Juraj Kocnár 
a Viera Barčáková – pracovní-
ci Útvaru životného prostredia 
a dopravy MsÚ. Predsedníčkou 
poroty bola poslankyňa, dlhodo-
bo uvoľnená na výkon funkcie, 
Janka Fabová. Víťazi získali 
poukážky na nákup tovaru v zá-

Kategória A: Kvetinová úpra-
va okien, lodžií a balkónov 
bytových domov
1. miesto, Eva Michalíková, 
Duklianskych hrdinov 12
2. miesto, Ing. Eugen Szabó, 
Žilinská 5
3. miesto, Rudolf Marel, Hol-
lého 2
Kategória B: Kvetinová úpra-
va okien, terás a kvetinových 
múrikov rodinných domov
1. miesto, Anika Toušková, 

Narcisová 5
2. miesto, Anna Bežová, Od-
bojárov 16
3. miesto, Anna Božuková, 
Ovocná 11
Kategória C: Sadovnícke 
úpravy okolia domov 
1. miesto, Ing. Boris Bagar, 
Halašu 2
2. miesto, Anika Toušková, 
Narcisová 5
3. miesto, Olesja Lacušková, 
Ovocná 11

hradníctve v hodnote 2 000 Sk, 
1 500 Sk a 1 000 Sk, vianočnú 
ružu a darčekové predmety od 

Mesta Trenčín. Ceny odovzdal 
22. novembra člen komisie 
Martin Barčák. (úžp)

Ondrejský večer na šestke

 Na piatok 30. novembra sme 
sa veľmi tešili. Na vyučovanie 
ani tak nie, veď každý piatok má 
svoj rozvrh. V tento deň nás však 
čakal aj popoludňajší, ba dokon-
ca i večerný pobyt v škole. Cel-
kom sa nám páčilo ísť do školy 
vtedy, keď sa iní už poberali 
domov.Nám o 15.00 h ešte len 
začal program. Najprv sme boli 
v triedach, každý vybaľoval, čo 
priniesol na spoločný stôl. Malo 
to byť pri skromnosti, aby sme 
na vlastnej koži pocítili, ako žili 
ľudia kedysi, ale každý chcel nie-
čím prispieť, tak sme toho mali 
o „kúsok“ viac. Ale ochutnali 
sme aj večeru našich predkov 
– zemiaky varené v šupke, ktoré 
sme si museli sami ošúpať. Chu-
tili výborne. Sme radi, že dnes 
už nemusíme až tak šetriť ako 
voľakedy pred Vianocami, že si 
nemohli na tie zemiaky dopriať 
ani soľ a maslo. Ale nemyslite si, 
že sme iba jedli. Každý prispel aj 
do spoločného programu, ktorý 
triedy predviedli pred ostatnými 
spolužiakmi. Začala 3.A, kto-
rá priviedla Martina na bielom 
koni. Ich pesničky a básničky 
nás dobre naladili a potom sme 
už išli my, 4. B. Nacvičili sme si 
ondrejské trasenie plotov. Ako 
sme sa dozvedeli, je to z ľúbost-

nej mágie, ktorá bola vtedy veľmi 
dôležitá. Nesmelo sa rozvádzať 
a žena musela muža vo všetkom 
poslúchať. Že to bolo niekedy 
veľmi ťažké, vieme z povesti 
o Hanke maliniarke. Dozvedieť 
sa o budúcom ženíchovi chceli 
aj druháčky, ktoré krásne pred-
viedli liatie olova. Všelijaké čary 
o privolávaní dobrého muža sme 
sa dozvedeli aj od 4.A, ibaže tie 
ich sa robili zasa na Luciu. Za 
„Lucky“ sa obliekli aj dievčatá 
z 1.A, ktoré nám vymietli z tried 
všetky choroby a nešťastie. 
Dúfame, že odteraz už nikto 
nedostane zlú známku. Od 1. B 
sme sa dozvedeli zaujímavosti 
o čertovi a Mikulášovi a 2. B 
s 3. B nás zasa vianočne naladili 
svojimi pesničkami a koledami. 
Spoločné vystúpenie zakončil 
Hugo Chrást Tichou nocou, ktorú 
pekne zahral na husliach. Potom 
sme sa pobrali do tried a vyrá-
bali sme darčeky pre rodičov 
a na vianočné trhy. Pritom sme 
si rozprávali všelijaké príhody, 
niektoré aj strašidelné a raz-dva 
bolo osem hodín večer. To už za-
čali chodiť po nás rodičia. Takto 
pekne sa začal advent v našej 
škole.
Žiaci 4. B zo ZŠ na Bezručovej 

ul., Trenčín
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Osem rokov trenčianskej agentúry
 Je tomu už osem rokov, 
kedy dvanásť významných sub-
jektov trenčianskeho regiónu 
založilo Trenčiansku regionálnu 
rozvojovú agentúru (TRRA). Jej 
založením sa vytvoril priestor 
pre riadenie procesu regionál-
neho rozvoja, nakoľko TRRA 
bola prvou inštitúciou, venujú-
cou sa profesionálne regionál-
nemu rozvoju, a to v čase, keď 
ešte nejestvovali vyššie územ-
né celky. Ambíciou TRRA bolo 
hrať kľúčovú úlohu v ekonomic-
kej reštrukturalizácii regiónu 
a tiež prispievať k dosahova-
niu vyššieho štandardu života 
v regióne. Uznesením vlády 
SR č. 738/2000 sa agentúra 
v roku 2000 stala súčasťou 

Integrovanej siete regionálnych 
rozvojových agentúr zastreše-
ných Ministerstvom výstavby 
a regionálneho rozvoja (MVRR). 
K najvýznamnejším výsledkom 
práce agentúry patrilo kreova-
nie prvého mikroregiónu v tren-
čianskom regióne za pomoci 
cezhraničnej spolupráce v rám-
ci EU. Mikroregión Machnáč-
Inovec bol založený v decembri 
r. 2000. Prvotné skúsenosti 
s realizáciou projektov získa-
la agentúra v cezhraničnom 
projekte s Českou republikou 
s názvom Sieť inštitúcií rele-
vantných v regionálnom rozvoji. 
Projekt bol štartérom aktivít, 
ktoré smerovali k nadnárodnej 
spolupráci, a to s agentúrami 

Stredoeurópskej, Podunajskej 
a Jadranskej oblasti. Nadvia-
zaná bola spolupráca s Talian-
skom, Rumunskom, Rakúskom, 
Nemeckom, Slovinskom, Ma-
ďarskom, ale i ďalšími zúčast-
nenými krajinami. Hmatateľný 
prínos pre trenčiansky región 
priniesol aj ďalší nadnárodný 
projekt realizovaný v rokoch 
2004–2006, a to projekt s Ne-
meckom, Poľskom a Rakúskom 
– TRANSLOKAL. V rámci pro-
jektu absolvovali starostovia 
z Trenčianskeho kraja návštevy 
Dolného Rakúska. Efektom 
projektu bolo aj vyškolenie de-
siatich projektových manažérov 
pre obce v akreditovanom kur-
ze MELERO. Agentúra sa podie-

ľala aj na programovaní rozvoja 
viac ako 80 slovenských obcí 
a miest, pre ktoré pripravila 
hlavný programový dokument 
Program hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja. TRRA za osem 
rokov svojej činnosti realizovala 
množstvo krásnych projektov, 
ktoré prispeli k rozvoju regiónu. 
Pomohla pri zakladaní viacerých 
združení a vyškolila viac ako 60 
projektových manažérov. Za 
svoje výsledky bola ocenená 
ministrom výstavby a regionál-
neho rozvoja na výstave For 
Region v Banskej Bystrici, kde 
sa stala Agentúrou roka 2005 
v oblasti prípravy projektov.
 Hana Backová, 
 redakčne krátené

Trenčianska univerzita má nového rektora i dekana

 Inaugurácia nového deka-
na Fakulty špeciálnej techniky 
sa uskutočnila 20. novembra 
v aule Trenčianskej univerzity 
A. Dubčeka v Trenčíne. Stal sa 
ním doc. Ing. Oto Barborák, 
CSc. (na snímke druhý zľava). 
Akademický senát fakulty ho 
zvolil na svojom zasadnutí 28. 
júna v tajných voľbách. V sláv-
nostnom príhovore rektor uni-
verzity Juraj Wagner (na sním-
ke prvý zľava) konštatoval, že 
„schválenie docenta Ota Bar-
boráka do významnej funkcie 
bolo prejavom dôvery a uznania 
jeho práce akademickou obcou 
fakulty.“ Súčasne poďakoval aj 
doterajšiemu dekanovi fakulty 
Bohumilovi Bátorovi za jeho 
profesionálnu a obetavú prácu, 
ktorú odviedol pri riadení fakul-

ty za uplynulých desať rokov. 
Oto Barborák ukončil v roku 
1976 Strojno-textilnú vysokú 
školu v Liberci, na ktorej v roku 
1989 obhájil vedeckú hodnosť 
kandidáta vied v odbore textil-
ná technika. Za docenta bol 
vymenovaný tiež v Liberci v ro-
ku 2002 v odbore konštrukcia 
strojov a zariadení. Na Fakulte 
špeciálnej techniky Trenčian-
skej univerzity A. Dubčeka pô-
sobí od 1.9. 1997. Zastával 
tu viacero funkcií ako vedúci 
katedry, prodekan a člen celo-
univerzitného akademického 
senátu. Až do nástupu na Tren-
čiansku univerzitu Alexandra 
Dubčeka prešiel niekoľkými 
pracoviskami, ktoré mali blízko 
k textilu. Je autorom viacerých 
vedeckých publikácií.V roku 10. 

výročia univerzity bola ocenená 
jeho vysokoškolská učebnica 
Tkacie stroje v textilnej výrobe. 
Rektor vyslovil presvedčenie, 
že „fakulta pod vedením no-
vého dekana bude pokračovať 
v úspešnej činnosti vo výchov-
no-vzdelávacej činnosti ako aj 
vo vedecko-výskumnej práci 
a bude šľachtiť svoje dobré 
meno, aby bola konkurencie 
schopná v domácom a medzi-
národnom vysokoškolskom 
prostredí“. Po predpísanom sľu-
be prevzal novozvolený dekan 
z rúk rektora dokumenty o me-
novaní za dekana Fakulty špe-
ciálnej techniky Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka 
a bol dekorovaný insígniami 
dekana. Následne sa k prítom-
ným prihovoril ako novozvolený 
dekan a predstavil svoje vízie 
o ďalšom napredovaní fakulty 
v jeho funkčnom období.
 Voľba nového rektora sa 
uskutočnila 28. novembra. 
O funkci rektora sa uchádzali 
štyria kandidáti. Víťazom volieb 
sa stal v druhom kole Miroslav 
Mečár, ktorý získal v Akade-
mickom senáte 16 hlasov z 29 
možných hlasov. Na post rekto-
ra by mal nastúpiť 20. februára 
2008, kedy končí druhé funkč-
né obdobie súčasného rektora 
Juraja Wagnera. Vo funkcii by 

mal zotrvať do roku 2012.
 Doc. Ing. Miroslav Mečár, 
CSc. sa narodil 30. novembra 
1948. Je absolventom Staveb-
nej fakulty Slovenskej vysokej 
školy technickej v Bratislave, 
kde absolvoval ašpirantúru aj 
konanie na docenta. V uve-
denej fakulte aj pracoval v ro-
koch 1972–1991. Pôsobil aj 
v priemyselnej sfére, kde bol, 
okrem iného, generálnym ria-
diteľom podniku Vodohos-po-
dárske stavby – Ekovomont, 
a. s., Bratislava (1995–96). 
V rokoch 2000–2004 pôsobil 
na Ministerstve zahraničných 
vecí Slovenskej republiky (ob-
chodný radca v Taškente) a na 
Ministerstve hospodárstva Slo-
venskej republiky (riaditeľ 3. 
teritoriálneho odboru, koordiná-
tor). Od roku 2004 je dekanom 
Fakulty sociálno-ekonomických 
vzťahov Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka. Hlavnou 
témou vedeckého pôsobenia 
Miroslava Mečára je zahraničný 
obchod a globalizácia v zahra-
ničných vzťahoch. Je autorom 
dvoch vedeckých monografií 
a viacerých vedeckých prác, 
publikovaných v domácich a za-
hraničných odborných časopi-
soch. Jeho osobným záujmom 
je matematika a mineralógia.
 (jč, zm), foto (jč)
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je vlastníkom pozemku. Mestský 
úrad však má právomoc nariadiť 
upratanie priestoru a odstráne-
nie buriny.
 Cyklisti používajú na jazdu 
v protismere v jednosmernej Ulici 
28. októbra chodník a ohrozujú 
chodcov najmä v ranných hodi-
nách. Na ulici K dolnej stanici 
sú oproti sebe dve stavby a na 
obidvoch stranách cesty zabrali 
stavbári chodníky. Chodci sa pre-
pletajú pomedzi autá a je zázrak, 
že sa tu zatiaľ nestala tragédia. 
Obyvateľom mesta sa nepáči 
dopravný ruch cez deň v centre 
mesta v pešej zóne. Veľa vozidiel 
sem prichádza mimo stanovené-
ho času na zásobovanie. Zdeno 
Marousek z mestskej polície 
uviedol, že v tomto roku riešili po-
licajti vyše 700 priestupkov a vy-

brali od vodičov za tieto priestup-
ky vyše 220 000 korún. Veľká 
frekvencia ľudí je na autobusovej 
zastávke pri gymnáziu. Chod-
ník je poš kodený na viacerých 
miestach a ohrozuje bezpečnosť. 
Nepekne vyzerajúce podchody na 
Hasičskej a pri hoteli Tatra nie sú 
dobrou vizitkou mesta, sú v nich 
poškodené schody, postrieka-
né steny. Rozbitá a úzka cesta 
s tatrovkami plnými materiálu je 
traumou obyvateľov Nozdrkoviec, 
najmä matiek s kočíkmi. „Stano-
vená štyridsiatka je najsmiešnej-
šou značkou na Slovensku, málo-
kto ju dodržiava. Počas festivalu 
Pohoda a autotuningových akcií 
vďaka zlému značeniu sa sem 
dohrnie množstvo blúdiacich vo-
zidiel,“ posťažoval sa starší pán.
 (la)

 Novembrové stretnutie Výboru 
mestskej časti Stred prilákalo do 
Kultúrneho strediska na Dlhých 
Honoch takmer stovku občanov. 
Rušná a bohatá diskusia dala 
veľa podnetov. Statická doprava 
sa stala strašiakom Kollárovej 
štvrte od Gymnázia Ľ. Štúra až 
po polikliniku. Množstvo vozidiel 
denne parkujúcich v uličkách 
a nevšímavosť, ba až arogancia 
niektorých vodičov znepríjemňu-
jú život obyvateľom v minulosti 
pokojnej časti mesta. Riešenie 
dopravnej situácie sa podľa 
mienky ľudí obrátilo proti obča-
nom. Mnohí sa len s ťažkosťami 
dostanú na svoje pozemky pome-
dzi parkujúce autá. Navrhujú, aby 
si parkovanie svojich pracovníkov 
a klientov riešili firmy pôsobiace 
na tomto území ináč, nie na úkor 
obyvateľov. Parkujúce autá neu-
možnia ani odpratávanie snehu. 
Majitelia áut vysýpajú obsahy po-
polníkov na chodníky a na cestu. 
Čierny Peter po ich odchode po-
tom zostáva v rukách domácich. 
 Stále pretrváva medzi ľuďmi 
neznalosť kompetencií mesta, 
vyššieho územného celku a štá-
tu. V diskusii rečníci búchajú 
na nesprávne dvere a poslanci 
sú postavení pred veci, ktoré 
nemôžu riešiť. Viacerí kritizovali 

nalievanie alkoholu mladistvým 
v pohostinstve Sopková. Netreba 
sa potom čudovať, v akom stave 
sú dopravné značky, smetiaky po 
trase, kadiaľ tiahne podperená 
mládež. Neporiadok robia bez-
domovci v okolí obchodov a pri 
Váhu. Kritika patrí aj psíčkarom, 
čo neodpratávajú exkrementy 
z trávnikov a chodníkov. Niektorí 
občania i poslanci navrhujú opä-
tovne zaviesť poplatky za psov.
 Žena zo Soblahovskej ulice 
kritizovala rýchlosť vozidiel na tej-
to komunikácii, z ktorej sa stáva 
rýchlodráha. Pýtala sa, či čakáme 
až dovtedy, kým sa nestane tra-
gédia, aby sa stav začal riešiť. 
Odpadkové koše sú na tejto ulici 
v dezolátnom stave, po robotní-
koch-kopáčoch zostali na ulici 
plastové fľaše, konzervy, časti 
oblečenia.
 Veľa kritiky od občanov si vy-
slúžilo bývalé záhradníctvo na Ol-
brachtovej ulici. Vyzvali poslanca 
mestského zastupiteľstva, ktoré-
ho otec dostal objekt v reštitúcii 
späť, aby sa stav riešil. Hlodavce 
z pozemku ohrozujú bezpečnosť 
detí v susedstve, prehrýzajú 
káble v autách. Mladý muž 
zvažuje riešiť situáciu právnym 
spôsobom. Predseda VMČ Ján 
Krátky povedal, že poslanec nie 
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Bezohľadnosť vodičov, čistota a bezpečnosť najviac zaujímajú obyvateľov MČ Stred

Investičná akcia Široká ulica je v rozpočte mesta na rok 2008
 Kultúrny dom v Zlatovciach 
hostil poslancov Výboru mest-
skej časti Západ (VMČZ) na no-
vembrovom stretnutí s občanmi. 
Centrum seniorov v tejto mest-
skej časti bude v priestoroch 
Kultúrneho domu Istebník, kde 
je pripravený projekt. Na sties-
nenosť okolia stavby medzi OC 
Úspech a Biankou poukázala 
občianka, nepáči sa jej ani pro-
jekt prestavby priestoru pred Kul-
túrnym a metodickým centrom 
Ozbrojených síl SR (bývalý dom 
armády). Poslanec Martin Bar-
čák poznamenal, že byty s výhľa-
dom na múry a strechy okolitých 
stavieb sú predané už počas 
výstavby objektu. Navyše stavba 
vyrastá na súkromnom pozemku 
a poslanci nemôžu ovplyvniť zá-
mery majiteľa, doplnil predseda 
VMČ Vladimír Poruban. Barčáka 

viac trápia nové objekty stavané 
bez parkovísk, zahusťujúce už te-
raz preťaženú statickú dopravu.
 Kritika padá aj na neexistujú-
ce informačné tabule v tejto čas-
ti mesta. Situácia sa onedlho vy-
rieši, aby výbor mohol oboznámiť 
občanov s dôležitými materiálmi 
a informáciami.
 Stav niektorých chodníkov 
pripomína podľa občanov povrch 
mesiaca alebo terénnu závod-
nú dráhu. Pľuzgiere na asfalte 
ohrozujú bezpečnosť chodcov.  
Majitelia psov boli tiež adresátmi 
sťažností občanov. Exkrementy, 
močom znehodnotené stĺpy ve-
rejného osvetlenia a zeleň nepri-
dávajú dobrú náladu vnímavým 
ľuďom. Veľkopredajňa Lidl nemá 
WC pre zákazníkov a tí si uľavujú 
v okolí, neraz priamo pod oknami 
panelákov. Kritiku na hlavu po-

slancov sypal muž argumentujúci 
počtom interpelácií v zastupiteľ-
stve.  „Podľa starého príslovia 
pes, ktorý šteká, nehryzie. Koľko-
krát sa poslanec zúčastňuje na 
rokovaniach odborných komisií, 
jeho praktická pomoc občanom, 
riešenie ich problémov je lepším 
ukazovateľom ako počet interpe-
lácií,“ povedal Barčák. Niektoré 
ďalšie invektívy si vynútili vzájom-
né vyjasňovanie stanovísk oboch 
strán a zdržiavali prítomných. 
 Obyvatelia mestskej časti 
majú výhrady k plateniu vysokej 
sadzby daní za garáže, navyše 
ak sa neplatí za psov. Sťažnosti 
sú aj na hluk a prašnosť pri sta-
vebných prácach v areáli bývalej 
Čipry. Nikto to nedokáže zastaviť 
a podľa obyvateľov susedných 
bytoviek sú tlaky podnikateľov 
silnejšie ako záujem občanov. 

Navyše nie je podľa občanov 
jasné majetkovo-právne vy-
sporiadanie pozemkov v tejto 
lokalite ako dedičstvo bývalých 
Odevných závodov a ich nástup-
níkov. „Hoci nový majiteľ bytovky 
nekúpil, privlastňuje si sídlisko,“ 
sťažoval sa starší pán. Poslanci 
sa zhodli, že v minulosti sa táto 
právna otázka zanedbala a vstup 
mesta do sporu je limitovaný 
stanoviskami právnikov. Sľúbili 
zorganizovať spoločné stretnutie 
na mestskom úrade.
 Tradične sa dostala na pre-
tras aj téma rozpočtu mesta na 
rok 2008 kvôli rekonštrukcii Ši-
rokej ulice. V decembri sa bude 
schvaľovať a medzi investičnými 
akciami je aj táto ulica. Rovnako 
sa opakuje aj téma kamiónovej 
dopravy v súvislosti so servisom 
kamiónov.  (la)
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 Jedným z podstatných pro-
duktov spolupráce s týmto 
mestom je recipročný festival 
francúzskych, resp. sloven-
ských filmov. V Trenčíne sa 
v roku 2006 konal šiesty ročník 
festivalu francúzskych filmov. 
Na festival slovenských filmov 
s rovnakým poradovým číslom, 
ale prvýkrát obohatený o stredo-
európsky rozmer, 21. novembra 
odcestovala do Horného Savoj-
ska oficiálna trenčianska dele-
gácia vedená Jankou Fabovou, 
poslankyňou mestského zastu-
piteľstva, dlhodobo uvoľnenou 
na výkon funkcie. Otázne len 
ostáva, či prehliadka kinema-
tografie z ďalších stredoeuróp-

skych krajín nie je východiskom 
z núdze, pretože filmy natočené 
v posledných rokoch na Sloven-
sku sa dajú spočítať na prstoch 
jednej (dvoch?) ruky. Zlé jazyky 
však utlmil otvárací film festiva-
lu, dokument mladého režiséra 
Marka Škopa, nazvaný Iné sve-
ty. Kvalita v tomto prípade jed-
noznačne nahradila kvantitu... 
Festival vôbec predstavil kine-
matografiu, ktorá bola pre Fran-
cúzov neznáma. Diváci v Cran-
Gevrier videli filmy, ktoré sa 
obvykle v distribučných sieťach 

neuvádzajú, ale určite obohatili 
ich duševný svet. Kinosála mo-
derného kultúrneho strediska 
La Turbine, kde vo veľkoryso 
riešených priestoroch nájdete 
okrem kinosály knižnicu, inter-
netovú sálu i výstavné priesto-
ry, ani raz nezívala prázdnotou.
 Festival slovenských a stre-
doeurópskych filmov však 
nebol iba o filmovom umení. 
Tento rok Trenčín reprezentova-
li aj výtvarní umelci Igor Mosný 
a Ivan Minárik. V minigalérii 
alebo ak chcete v ateliéri mi-
lého a rovnako miniatúrneho 
pôvodom Číňana Minh Trana, 
bolo na vernisáži podľa miest-
nych nezvykle tesno. Trenčian-

sku atmosféru v Cran-Gevrier 
s úspechom navodili aj žiaci 
hudobného odboru Základnej 
umeleckej školy v Trenčíne. 
V tomto krásnom mestečku 
zneli aj verše slovenského bás-
nika L. Novomeského. Výber 
z jeho tvorby pripravil Ivo Veli-
ký. Jeho pečať niesla aj výstava 
filatelie vo vstupnej hale miest-
nej radnice i výstava z fotografií 
M. R. Štefánika, ktorú Francúzi 
mohli vidieť v oddelení pre 
dospelých knižnice situovanej 
v La Turbine. K milým atrakci-

ám podujatia patrila ochutnáv-
ka slovenských špecialít, ktorú 
pripravili študenti trenčianskej 
hotelovej školy. A vraj marino-
vali i ostatným gastronomickým 
disciplínam sa venovali do str-
hania tela i duše a neskorých 
nočných hodín, takže na ďalší 
deň ostali raňajky, ktoré pre 
nich pripravili kolegovia z od-
borného učilišťa v Groisy, nedot-
knuté. Trenčania dali prednosť 
posilňujúcemu spánku.
 Aj trenčianska samospráva 
sa mala čím pochváliť. Odborní 
zamestnanci Mestského úradu 
v Trenčíne mnohými podnetný-
mi myšlienkami francúzskych 
partnerov tak nadchli, že primá-
tor Cran-Gevrier Jean Boutry 
navrhol realizovať v roku 2008 
výmennú stáž medzi oboma 
samosprávnymi celkami. „Za-
ujíma nás najmä fungovanie 
vášho klientskeho centra 
a spôsob spracovania a admi-
nistrovania webovej stránky,“ 
nechal sa J. Boutry počuť počas 
záverečného oficiálneho prijatia 
trenčianskej delegácie na mest-
skom úrade. Skôr však, ako 
sa stáže uskutočnia, čakajú 
obyvateľov Cran-Gevrier komu-
nálne voľby, ktoré určia prvého 
občana mesta na ďalšie voleb-
né obdobie, čo vo francúzskych 
reáliách predstavuje na naše 
pomery neuveriteľne dlhých se-
dem rokov. Súčasný primátor, 
podľa odhadov miestnych, patrí 
k horúcim favoritom.
 K jednému z vrcholov progra-
mu patrila konferencia o politi-
ke zabezpečovania možností 
na bývanie pre rôzne sociálne 

vrstvy, ktorú poctil svojou náv-
števou aj senátor najvyššieho 
francúzskeho zákonodarného 
zboru Thierry Repentin. Pridali 
sa aj predstavitelia talianskeho 
Piossasca. Francúzi si zdvorilo 
vypočuli slovenskú i taliansku 
prezentáciu, ale nešetrili najmä 
svojho poslanca. Vycvičili ho 
otázkami z oblasti bývania, plá-
novania výstavby, financovania 
sociálnych bytov i v rozdeľovaní 
bytov a Slováci len oči otvárali 
nad luxusnou sociálnou sieťou, 
rozprestretou nad francúzskymi 
občanmi, hľadajúcimi bývanie, 
ak sa nechcú usadiť priamo 
v Paríži alebo jeho blízkom 
okolí. Až z úst jedného tren-
čianskeho pamätníka hádam aj 
nechtiac vykĺzla napoly otázka, 
napoly konštatovanie: „Tak 
toto je ten ozajstný socializ-
mus v praxi.“ Iným zas tento 
systém pripomínal povestné 
Svätoplukove tri prúty, preto-
že Cran-Gevrier je súčasťou 
aglomerácie, zahŕňajúcej 13 
miest posadených okolo centra 
regiónu, Annecy. Spolu so svo-
jím „veľkým bratom“, mestom 
na brehu nádherného jazera, 
sa spoločne starajú hádam 
o najpálčivejšie oblasti života 
v dnešnom svete – odvoz a lik-
vidáciu komunálneho odpadu, 
miestnu dopravu, pitnú vodu 
a pod. Nie je to dané legisla-
tívou, je to dobrovoľný zväzok 
viacerých miest, ktorí znásobili 
známe české heslo „ve dvou 
se to lépe táhne“ na tucet plus 
jeden.
  text a foto: 
 Tibor Hlobeň
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O filmovom festivale, ktorý už dávno nie je len o kinematografii
Keď v praveku slovenskej demokracie na začiatku deväťdesia-
tych rokov minulého storočia nadviazali spoluprácu dve stredné 
školy z rôznych kútov Európy, trenčianske Gymnázium Ľudovíta 
Štúra a Lýceum Baudelaire v 18-tisícovom mestečku Cran-Ge-
vier z francúzskeho Horného Savojska, málokto predpokladal, 
aké grandiózne rozmery tento projekt nadobudne. Vzťahy sa 
ukázali ako veľmi produktívne a nielen v oblasti školských vý-
men či kultúry, i keď na tejto pôde nadobudli veľmi priateľský, 
ba až rodinný rozmer.
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Štefánikovské atribúty v Trenčíne
V rámci osláv 75. výročia založenia Spoločnosti M. R. Štefánika 
v Trenčíne bola 7. novembra prezentovaná kniha Iva Velikého 
Štefánikovské atribúty v Trenčíne. 

 V úvode slávnostného za-
sadnutia Spoločnosti M. R. 
Štefánika si prítomní zaspomí-
nali na „najväčšieho Slováka“, 
ako Štefánika označili. Verejná 
knižnica M. Rešetku v Trenčíne 
pripravila výstavu kníh zo svo-
jich fondov, ktoré pojednávajú 
o Štefánikovi. Nová publikácia 
je výsledkom vedeckej a zbe-
rateľskej práce Iva Velikého, 
ktorý absolvoval množstvo 
rozhovorov s ľuďmi, ktorí 
prispeli svojimi vedomosťami 
a dokumentmi k zozbieraniu 
informácií o organizáciách, pa-
mätníkoch a iných atribútoch, 
ktoré sa v Trenčíne ku generá-
lovi Štefánikovi viažu. Čitateľ 
nájde v publikácii hodnotnú 
fotodokumentáciu. Prílohu pub-
likácie tvorí Rodostrom Dr. Mi-
lana Rastislava Štefánika, jeho 
predkov a príbuzných a mapa 
Trenčína s vyznačením štefáni-
kovských atribútov. Čitateľ sa 
dozvie faktografiu s uvedením 
zdroja informácií, k dispozícii 
sú i prepísané dobové doku-
menty. Medzi najzaujímavejšie 

štúdie knihy patrí napríklad his-
tória Štefánikových pamätníkov 
na území Trenčína, ale aj histó-
ria Štefánikovej spoločnosti či 
osud kníh o Štefánikovi v tren-
čianskej knižnici, dnes Verejnej 
knižnici M. Rešetku v Trenčíne. 
Kniha je určená pedagógom, 
študentom, kultúrno-osveto-
vým pracovníkom, historikom, 
obdivovateľom M. R. Štefánika 
a širokej verejnosti. Knižku si 
možno zapožičať vo Verejnej 
knižnici M. Rešetku v Trenčíne. 
 (zm)

Bathory podľa žiakov ZUŠ
Základná umelecká škola je pevným pilierom vzdelávania detí 
a mládeže v oblasti kultúry a umenia. Škola a jej pedagógovia 
významným podielom prispievajú k vytváraniu pôvodnej kultúry 
na území mesta. Po úspechoch hudobného a výtvarného odde-
lenia sa na verejnosti presadilo aj literárno-dramatické oddele-
nie.

 Žiaci pripravili pod vedením 
pána učiteľa Ladislava Žiška 
prvé významnejšie predstave-
nie ZUŠ, ktoré uviedli v pre-
miére 27. novembra v kine 
Hviezda. Zaujímavosťou je, 
že ako základ predstavenia 
použili literárny debut Matúša 
Bachynca, ktorý napísal drá-
mu v troch dejstvách Bathory 
(v náručí diabla). „Po tejto hre 
som siahol preto, lebo ju napí-
sal pätnásťročný študent. Je to 
jeho pohľad a pohľad ďalších 
mladých ľudí na dobu, v ktorej 
žila Alžbeta Báthoryová,“ píše 
v bulletine režisér L. Žiško. 
Problematickosť niektorých 

motívov bola vyvážená spon-
tánnym prijatím a adaptovaním 
hry mladými ľuďmi. Výpravnosť 
hry bola v podmienkach ZUŠ (aj 
vďaka pomoci iných združení) 
skutočne imponujúca, zaujíma-
vé bolo aj výtvarné riešenie, ku 
ktorému významne prispeli vý-
tvarníci zo ZUŠ. Príjemným oži-
vením celého predstavenia boli 
tanečné choreografie, ktoré 
pripravili žiaci tanečného odbo-
ru pod vedením Janette Strhar-
skej. Zaznela aj pieseň z pera 
predstaviteľky Elizabeth Bathory 
Ingrid Cabalovej, ktorú výborne 
zaspievala predstaviteľka Dor-
ky Monika Barboráková spolu 

s Jankou Šprtkovou. Melódiu 
zložil opäť L. Žiško. Hudobný 
doprovod piesne zabezpečili 
pedagógovia hudobného od-
delenia. Bathory bolo zároveň 
absolventským predstavením 
štyroch žiakov literárno-dra-
matického odboru. Celkovo sa 
podarilo vytvoriť skutočne syn-
tetické divadelné predstavenie, 
ktoré spojilo takmer všetky 

zložky, ktoré divadelné umenie 
má. Z hľadiska histórie ZUŠ ide 
o jedinečný počin a ostáva dú-
fať, že aj v budúcnosti budeme 
mať možnosť vidieť podobné 
predstavenia, ktoré nielen že 
prezentujú činnosť pedagógov 
a študentov na vyučovaní, ale 
prispievajú aj k ponuke pôvod-
nej kultúry mesta.
 (zm), foto (jč)

Trenčianske brušné tanečnice roztlieskali Brno

 Trenčianska skupina orien-
tálnych tancov Bahar Sulta-
na predviedla 4. novembra 
divákom brnianskeho divadla 
Barka svoje najlepšie autor-
ské choreografie. Dievčatá 
publiku pripravili večer plný 
podmanivej hudby, skvost-
ných kostýmov a skvelých 
tanečných výkonov.
 Obecenstvo malo možnosť 
vzhliadnuť klasický i moderný 
brušný tanec, dynamickú cho-
reografiu so závojom i lyrický 
tanec s dvoma závojmi. Veľ-
kým aplauzom diváci odmenili 
španielske flamenco a tem-
peramentné cigánske tance 
s tamburínou. Zaujímavosťou 
bol nesporne i tanec púštnych 

beduínok. Záver patril súčas-
nej modernej choreografii, 
ktorá roztlieskala hľadisko 
i zákulisie.
 Pozvanie do programu pri-
jali i brnianske lektorky a ta-
nečnice Amira Sofia, Aneri 
a Atira zo studia Slunce a tiež 
Zafirah, ktorá predviedla tem-
ný a tajomný gotický brušný 
tanec. Ľudí očarilo aj orientál-
ne araboflamenco s vejárom 
a taktiež zaujímavý ázijský 
tanec s hodvábnymi vejármi. 
Bahar Sultana sa teda môže 
radovať z kladnej odozvy 
v (hoci i neďalekom) zahraničí 
a tešiť sa na ďalšie vystúpe-
nie.
 (tr) a (gp), foto autori
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V súťaži J. Braneckého 
úspešní aj Trenčania
 Slávnostné vyhodnotenie 
15. ročníka celoslovenskej lite-
rárnej súťaže Jozefa Branecké-
ho „Studňa sa tajne s dažďom 
zhovára“ sa uskutočnilo 29. 
novembra vo Verejnej knižnici 
M. Rešetku v Trenčíne. Pred sa-
motným vyhodnotením vystúpili 
v krátkom kultúrnom programe 
Jana Poláková s citáciou z kni-
hy „Trenčín, Trnava“ od Jozefa 
Braneckého a žiačky Základnej 
umeleckej školy Trenčín. Po 
slávnostnom otvorení Martou 
Halečkovou zhodnotili predlo-
žené diela z poézie a prózy spi-
sovatelia Jaroslav Rezník a Ján 
Maršálek. Jaroslav Rezník, 

ktorý sa pravidelne zúčastňuje 
od začiatku literárnej súťaže 
v odbornej porote, konštatoval, 
že „súťaž dosiahla tínedžerský 
vek a má gradujúcu úroveň, 
pretože svojou pôsobnosťou 
presiahla rámec regiónu, Slo-
venska a dokonca v tomto ju-
bilejnom roku sa rozšírila i do 
zahraničia“. Ocenil skutočnosť, 
že súťaž pôvodne určená pre 
stredoškolskú mládež sa roz-
šírila aj pre dospelých. Napätie 
vyvrcholilo ocenením najlepších 
literárnych prác. V kategórii po-
ézie stredoškolákov zvíťazila 
Petra Šaržíková z Gymnázia Ľ. 
Štúra v Trenčíne. Na druhom 

Dve z udelených cien získal aj spolupracovník Infa Jozef Pále-
ník, ktorý pre čitateľov pripravuje obľúbené krížovky a osem-
smerovky.

 V novembri sa vo výstavnej miestnosti na Mierovom námestí 
č. 16 uskutočnila výstava ručných prác žien Trenčianskeho kraja. 
Pripravili ju Krajská a mestská organizácia Únie žien Slovenska. 
Jemné výšivky, háčkované čipky, ale aj výrobky zo slamy či kerami-
ky nás znovu nechávajú v obdive, čo všetko dokážu šikovné ruky 
spolu s neuveriteľnou trpezlivosťou. Talent niektorých vystavova-
teliek sa naplno prejavil pri netradičných technikách, z ktorých 
zaujala najmä kombinácia maľby s čipkou. (zm)

mieste sa umiestnila Adriana 
Juríčková z Obchodnej akadé-
mie M. Hodžu v Trenčíne spolu 
s Dagmar Pappovou z Ob-
chodnej akadémie M. Hodžu 
v Trenčíne. Tretie miesto patrí 
Barbore Baňásovej z Gymnázia 
Ľ. Štúra v Trenčíne. Cenu pri-
mátora mesta Trenčín prevzala 
Kristína Trníková z Trenčína. 
Z kategórie dospelých zvíťazila 
Martina Voleková z Púchova. 
Druhé miesto získal Martin 
Uhrík z Prešova. Porota ude-
lila dve tretie miesta. Ceny 
si odniesli Andrea Trusková 
z Trenčína a Jozef Páleník zo 
Svinnej. V súťaži prózy zvíťazi-

la v kategórii stredoškolákov 
Veronika Mikulová z Piaristic-
kého gymnázia J. Braneckého 
v Trenčíne. Druhé miesto obsa-
dila Anna Antalová z Rimavskej 
Soboty a na treťom mieste sa 
umiestnili Dagmar Pappová 
z Trenčína a Lucia Sommero-
vá z Trenčína. Cenu primátora 
mesta Trenčín získala Ľubica 
Líšková z Trenčína. V kategórii 
prózy dospelých si prvé miesto 
odniesol Václav Kostolanski 
z Trenčína, druhé miesto získa-
la Viktoria Lorenz-Škrabáková 
zo Švajčiarska a tretie miesto 
patrí opäť Jozefovi Páleníkovi 
zo Svinnej.  (jč, zm), foto (jč) 

 Vernisáž výročnej výstavy 
fotografií členov Fotoskupiny 
MÉTA dňa 7. novembra 2007 
prilákala do vestibulu Kultúr-
neho a metodického centra 
Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky veľa priaznivcov ama-
térskej fotografie. Ako v úvode 
vernisáže skonštatoval mode-
rátor Vojtech Tichý, „výstava 
sa stala prehliadkou najlepších 
prác 44. ročníka desiatich čle-
nov skupiny a súčasne pripo-
menutím životného jubilea 70. 
narodenín jedného z popred-
ných slovenských fotoamatérov 
Jozefa Poláčka, ktorý sa viac 
ako tri desaťročia podieľa na 
formovaní trenčianskej a slo-
venskej amatérskej fotografie.“ 
Fotografickú tvorbu jubilanta 
zhodnotil člen skupiny MÉTA Jú-
lius Kákoš: „Jeho práca sa roz-

víjala vo viacerých žánroch, ale 
stredobodom jeho záujmu zo-
stala krajina – krajina bez ľudí, 
mlčanlivá a panenská. Okrem 
toho veľa námetov venoval 
žene, ako večnej inšpirácii kaž-
dého umelca, potom zátišiam 
a reportážam. V súčasnosti 
sa zaoberá výtvarnou fotogra-
fickou kolážou s civilizačným 
podtextom.“ Vernisáž výstavy 
vyvrcholila odovzdaním ocene-
nia „Medaile Daniela Gabriela 
Licharda“, ktorú mu odovzdala 
v zastúpení generálneho ria-
diteľa Národného osvetového 
centra Zuzana Školudová (na 
snímke spolu s J. Poláčkom) 
a odovzdaním ocenenia „Me-
daile Trenčianskeho osvetové-
ho strediska“ jeho riaditeľom 
Vladimírom Zvaleným.
 (jč, foto autor)

MÉTA už po 44-krát

Ručné práce žien
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Ahojte!
 Kým sa začnem venovať 
samotnému písaniu, chcela 
by som sa ospravedlniť tým, 
ktorí hľadali túto stránku 
v minulom čísle, za presun až 
do nasledujúceho, čiže tohto 
čísla. V predchádzajúcich 
číslach ste sa mohli dočítať 
o rôznych udalostiach či aj 
o dvoch zahraničných kra-
jinách. V tomto čísle som 
dostala za úlohu pripraviť re-
cenziu klubu. Keďže recenzii 
som sa už dávno nevenovala, 
myslím si, že to bude fajn 
spestrenie. Konkrétnejšie re-
cenzia Klubu Lúč. Klub Lúč je 
v meste Trenčín známy tým, 
že má každý víkend plno ak-
cií. Štýly hudby, ktoré sú po-
núkané nám, publiku, nie sú 
ako v iných kluboch zaškatuľ-
kované a sú veľmi rôznorodé. 
Možno aj vďaka tomu majú 
poväčšine veľkú účasť. Mne 
osobne príde tento podnik 
ako taký typický domovský 
klub, kde sa dá vytvoriť prá-
ve taká atmosféra, akú od 
takéhoto zariadenia očaká-
vame. Cez víkend (23. – 25. 
11.) sa konalo hneď niekoľko 
tematických podujatí. Piatok 
v neskorších večerných hodi-
nách sa nám mala možnosť 
predstaviť „Milshake – excel-
lent minimal music“. V sobo-
tu poobede si prišli na svoje 
milovníci folklóru a folklórne-
ho tanca, keď sa mnohí mali 
možnosť naučiť nejaký ten 
tanec od profesionálov. Ve-
čer prišla na rad celkom iná 
hudba a tým pádom aj iný typ 
publika. Stretnúť ste sa tam 
mohli s fanúšikmi Skaprašu-
piny a Reggea. Práve o tejto 
noci sa dočítate viac v hlav-
nej časti stránky. Po vybláz-
nenej sobotňajšej noci prišla 
pokojná a oddychová nedeľa 
spolu s divadelným klubom 
„Anička Ružička a Tonko 
Modrinka“. Je veľmi pozitív-
ne, keď myslíme na všetky 
vekové kategórie aj na tých 
najmenších, ktorí to najviac 
ocenia.
 Zuzana Vanková

Detský parlament si zvolil predsedníčku
 Detský parlament mal na 
svojom ostatnom zasadnutí 
v novembri na programe predo-
všetkým voľbu predsedu. Vice-
primátor Trenčína Tomáš Vaňo 
otvoril rokovanie a vyzval žia-
kov, aby predniesli svoje návr-
hy na predsedu. Martin Barčák, 
ktorý sa ako prvý poslanec riad-
neho Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne vôbec zúčastnil ro-
kovania detského parlamentu, 
sa ujal úlohy skrutátora a do-
svedčil, že väčšinou hlasov sa 
predsedníčkou detského parla-
mentu stala Zuzana Betáková 
zo Základnej školy na Veľkomo-
ravskej ulici v Trenčíne. Oslo-

vili sme ju, aby čitateľom Infa 
priblížila svoju víziu o fungovaní 
detského parlamentu.
 „Myslím si, že zorganizovať 
parlament pre žiakov základ-
ných škôl bol dobrý nápad. 
Prostredníctvom neho môže aj 
žiak zasiahnuť do riešení as-
poň niektorých problémov, či už 
ohľadom školy alebo aj nášho 
mesta... Prvý rok sme sa všetci 
oboznámili a zorientovali, kde 
nás to vlastne posadili a akú 
máme úlohu... Keďže som člen-
kou už druhý rok, mám určitú 
predstavu, ako by mohol ďalej 
napredovať. Mali by sme sa 
rozhliadnuť po veciach, ktoré 

by sa dali ako tak riešiť. Na dru-
hom tohtoročnom spoločnom 
stretnutí som sa, bohužiaľ, 
nezúčastnila, ale už na prvom 
sme hovorili, že by sme mali 
dať hlavy dokopy a niečo spo-
ločne vymyslieť. Predniesli sme 
aj sťažnosti, ako napríklad, 
špina v Trenčíne. Nechcem pri-
rovnávať Trenčín k veľkej sklád-
ke odpadu, pretože to by bolo 
zveličenie, ale určite sa tu za-
nedbané miesta nájdu... Napr. 
cesta od železničného mostu 
až po podchod, po ktorej den-
ne chodia stovky ľudí, je zane-
dbaná... Možno toto by mohla 
byť jedna z vecí, ktoré by sme 
my ako detský parlament zme-
niť mohli... Samozrejme je veľa 
vecí, o ktorých by som mohla 
teraz napísať, ale keďže sa ria-
dim heslom: Nemať len reči, 
ale aj skutky, verím, že počas 
školského roku 2007/2008 
urobí školský parlament aspoň 
malý krok, ktorý nás posunie 
vpred.“ (zm), foto (jč)

SKAPRAŠUPINA + REGGEA PÁRTY
 Už z editoriálu viete o čom 
bude gro mojej stránky, ale 
patrí sa tému formálne uviesť. 
Venujem sa sobotňajšej noci 
(24. 11.) strávenej v Klube Lúč. 
V hojnom počte sa zišli milov-
níci štýlu ska a reggae. O pri-
blíženie sobotňajšej noci sme 
požiadali jedného z organizáto-
rov, Kamila Bystrického: „Náv-
števnosť bola vysoká, lebo ska 
a reggae sú najmä u mladých 
v meste Trenčín veľmi obľúbe-
né.“ Počas živých koncertov 
je najdôležitejšia atmosféra, 
ktorú vytvára publikum. „At-
mosféra počas koncertu bola 
takpovediac upotená, ale po-
hodová a bezproblémová. Pred 

koncertom tradičné prebiehala 
zvuková skúška skupiny, po 
koncerte frontman kapely ešte 
asi 2 hodiny robil dja a potom 
sa akcia ukončila.“ Tá upote-
nosť je vždy pri takomto štýle 
vysoká, lebo práve na túto 
hudbu sa dá perfektne vybláz-
niť. Počas bláznenia vznikajú 
občas aj dôsledky, ktoré nie 
sú moc príjemné. Mal nejaké 
negatívne dopady aj tento ve-
čer? „Problémy našťastie ne-
boli, koncert prebiehal v pokoj-
nej tanečnej atmosfére. Jediné 
menšie negatívum koncertu bol 
pohodený kočík pred budovou 
kina Hviezda, ktorý priniesli 
mladí chalani a robili s ním 

chvíľu neporiadok, čo však or-
ganizátori bez problémov vy-
riešili.“ Tieto následky sú asi 
oproti iným, ktoré vznikajú, veľ-
mi zanedbateľné. Je to možno 
vďaka dobrej organizácii, ktorá 
je veľmi dôležitá pri „livke“. 
O tom, že tí, ktorí si zaplatili 
za „kultúrny zážitok“, sa veľmi 
dobre bavili, je každému jasné. 
Ich odozvy boli veľmi pozitívne. 
Ale čo tí druhí, ktorí stáli na 
javisku a užívali si svoju prá-
cu z druhého pohľadu klubu? 
„Odozvy sú samozrejme kladné 
– účinkujúci poznajú veľmi dob-
re Klub Lúč, hrali tu už niekoľ-
kokrát a vždy sa u nás v Trenčí-
ne cítia dobre.” (zv)

 Veľká zasadačka Mest-
ského úradu v Trenčíne sa 
22. novembra stala dejiskom 
prvého stretnutia zástupcov 
stredných škôl a odborných 
učilíšť, ktoré sa nachádzajú na 
území Trenčianskeho samo-
správneho kraja. Vďaka grantu 
z Ministerstva školstva SR boli 
na projekt Participácia mlá-
deže vyčlenené prostriedky, 
ktoré slúžili na zorganizovanie 
tohto stretnutia. Koordináto-
rom projektu je Rudolf Kusý 
z Bratislavy. Toto stretnutie 
by malo byť prvou lastovičkou, 
ktorá avizuje vznik študentské-
ho parlamentu v Trenčíne. Na 
jeho vzniku sa podieľajú Štu-

dentská rada stredných škôl 
a obnovujúci sa Stredoškolský 
parlament pri TSK. Stredo-
školské parlamenty pracujú 
v Prievidzi aj v Partizánskom. 
Stredoškolský parlament bude 
združovať študentov zo stred-
ných škôl a odborných učilíšť 
na území Trenčína, aby spoloč-
ne pripomienkovali dianie v na-
šom meste. Študentské fórum 
sa zišlo s cieľom stretnúť sa 
s predstaviteľmi mestskej 
a krajskej samosprávy. Vice-
primátor Trenčína Tomáš Vaňo 
sľúbil prevziať záštitu nad no-
vovzniknutým stredoškolským 
študentským parlamentom.
 (zm)

Prvé zasadnutie stredoškolského fóra
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Milí Trenčania,
 blíži sa čas Vianoc, čas, 
kedy sa ľudia snažia byť k sebe 
milší, ústretovejší a štedrejší 
ako počas všedného roka. Iný-
mi slovami je to čas darovania, 
prejav často nevysloveného, 
záleží mi na tebe, či záleží mi 
na vás. Aj toto je dôvod, pre-
čo Trenčianska nadácia opäť 
pripravuje projekt Otvor srdce, 
daruj knihu.
 Minulý rok ste opäť kupovali 
knihy pre deti z Trenčína, kto-
rých rodičia nie sú v situácii, 
aby ich tak mohli obdarovať 
oni. Takto sa nám v minulom 
roku spoločne podarilo doručiť 
viac ako 225 kníh. Vďaka va-
šim krásnym reakciám i rados-
ti, ktorú deti z knižiek mali, roz-
hodli sme sa i tento rok splniť 
knižné vianočné priania detí.
 Pozývame vás zúčastniť sa 
3. ročníka projektu Otvor srdce, 
daruj knihu.
 Preto prosíme, neprehliad-
nite v partnerských kníhku-
pectvách ani tento rok kútik 
s vystavenými knihami, cez 
ktoré sú prelepené krásne ilu-
strované pásky s vysvetlením, 

kto po týchto tituloch veľmi 
túži: Peťko, Natálka, Lukáš... 
a ďalší. Vyberiete si ktorúkoľ-
vek, zaplatíte ju pri pokladni 
a necháte ju v predajni. Vy síce 
nepoznáte toho, koho potešíte, 
ale my z Trenčianskej nadácie 
knižku z kníhkupectva vyzdvih-
neme a doručíme priamo do 
rúčiek dieťaťa. Knižky deťom 
odovzdáme 20. decembra a ku 
každej pridáme hračku, aby 
bola radosť dvojnásobná.
 Knižky k projektu Otvor srd-
ce, daruj knihu nájdete v týchto 
kníhkupectvách:
MODUL na Mierovom námestí 
(pri Hudobninách),
DOM KNIHY v bývalom Trenča-
ne na Braneckého ul.,
KNIHY MAX v obchodnom cen-
tre MAX,
Bio predajňa – MALÝ PRINC, 
Mierové námestie.
 Čas Vianoc je presne ten 
čas, kedy navzájom hľadáme 
k sebe mosty. Sme radi, že 
práve projekt Otvor srdce, da-
ruj knihu sa stal mostom me-
dzi detskými túžbami a vašou 
ochotou pomôcť. Ďakujeme.
 (tn)

Poradensko-informačné centrum Krajského 
riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne

 Poradensko-informačné centrum 
je zriadené v objekte Krajského 
riaditeľstva Policajného zboru 
v Trenčíne. Poradensko-informač-
né centrum Policajného zboru 
bolo otvorené 1. júla 2001 a je 
jednou z preventívnych aktivít, 
ktorého cieľom je v širšom slova 
zmysle predchádzanie a násled-
né znižovanie trestnej činnosti.
 Charakter problémov, s ktorý-
mi sa občania obracajú na polí-
ciu a hľadajú pomoc v Poraden-
sko-informačnom centre, je veľmi 
rozmanitý. Občania sa informujú 
a overujú si postup a zákonnosť 
konania polície, žiadajú radu, 
ako postupovať, ak chcú podať 
trestné oznámenie, pýtajú sa na 
riešenie rôznych občiansko-práv-
nych sporov, majetkovo-právnych 
sporov, susedských sporov, dá-
vajú otázky, ako postupovať pri 
získavaní slovenského štátneho 
občianstva pre cudzincov, získa-
vajú informácie o držbe zbrane. 
Ďalej občania žiadajú informácie 
o vydávaní dokladov – čo urobiť, 
ak majú neplatný občiansky pre-
ukaz, ako postupovať pri vyba-
vovaní občianskeho preukazu, 
ak chcú nahlásiť stratu alebo 
odcudzenie dokladov, žiadajú 
informácie o problematike vydá-
vania pasov, vodičských preuka-
zov, prepisu motorových vozidiel 
a podobne. Časté sú aj otázky 
o podmienkach vstupu do Poli-
cajného zboru. Najčastejšie sa 
však občania informujú o správ-
nych poplatkoch na jednotlivých 
službách Policajného zboru. 
Občania najčastejšie využívajú 
pomoc v Poradensko-informač-
nom centre osobnou návštevou, 
telefonicky alebo e-mailom.
PIC Policajného zboru poskytuje 
informácie o vydávaní dokladov, 
o správnych poplatkoch na jed-
notlivých službách a úradných 
hodinách, poskytuje informácie 
o kontaktných miestach pomo-
ci pre obete trestných činov 
a priestupkov, spolupracuje so 
subjektami situačnej prevencie, 
poskytuje informácie o možnosti 
individuálnej ochrany, o správaní 
sa poškodených na mieste trest-
ného činu do príchodu polície, 
vypracováva návrhy informač-
ných letákov a brožúr a iných 

m a t e r i á l o v 
s preventívno-
výchovným za-
meraním pre 
verejnosť, or-
ganizuje a za-
bezpečuje besedy, prednášky, 
videoprojekcie a súťaže, najmä 
pre deti, mládež a seniorov, or-
ganizuje akcie pre laickú verej-
nosť, podieľa sa na organizovaní 
odborných výstav a seminárov.

 Hodiny určené na návštevu Pora-
densko-informačného centra na 
Krajskom riaditeľstve PZ v Tren-
číne, Ul. Jilemnického č. 1:
Pondelok: 12.30–14.30 hod.
Utorok: 8.00–11.00 hod.
Streda: 12.30–14.30 hod.
Štvrtok : 12.30–14.30 hod.
Piatok: 8.00–11.00 hod.
V inom čase na základe telefo-
nického dohovoru.
Kontakty: 
e-mail: pictn@minv.sk, tel.: 
096 120 2116 – aj záznamník, 
096 120 2115, 096 120 2112

Policajná schránka 
dôvery
 V snahe priblížiť prácu polície 
občanom Krajské riaditeľstvo 
Policajného zboru v Trenčíne 
zriadilo schránky dôvery. Policaj-
né schránky dôvery sú ďalšou z 
preventívnych aktivít Policajného 
zboru. Cieľom je nepretržitý styk 
občana s políciou, potláčanie 
(zamedzovanie) korupcie v Poli-
cajnom zbore.
 Policajné schránky dôvery 
občanom slúžia na podávanie 
poznatkov o páchaní trestnej čin-
nosti, rôznych podnetov, pripo-
mienok a návrhov k problematike 
kriminality, dopravy a k činnosti 
polície, rôznych nájdených osob-
ných dokladov, dokumentov, kľú-
čov a iných vecí, ktoré by mohli 
byť zneužité k páchaniu trestnej 
činnosti. 
 Schránky dôvery sú umiest-
nené na budove Krajského 
riaditeľstva Policajného zboru 
v Trenčíne, Ul. Jilemnického č. 1 
pri hlavnom vchode a na budove 
Trenčianskeho samosprávneho 
kraja v Trenčíne, Hviezdoslavova 
ul. tiež pri hlavnom vchode. 
 (pic)

 Množstvo nových informácií 
o cezhraničnej spolupráci, regio-
nálnom a vidieckom rozvoji, ktoré 
so sebou prináša nové plánova-
cie obdobie na roky 2007–2013, 
podnietilo združenie Región Biele 
Karpaty zrealizovať projekt pod 
názvom Cezhraničné vzdelávanie 
na posilnenie a rozvoj vidieckych 
komunít v Euroregióne Bílé-Biele 
Karpaty.
 Na projekte Región Biele 
Karpaty spolupracoval s Regio-
nálnym združením miest a obcí 
Stredného Považia, Sdružením 
měst a obcí Východní Moravy 
a Združením miest a obcí Hornej 
Nitry a projekt bol financovaný 
z prostriedkov štátneho rozpočtu 
prostredníctvom finančného prí-
spevku MVRR SR. 
 Cieľom tohto projektu bolo 
pripraviť miestnu samosprávu 
na území Euroregiónu Bílé-Biele 
Karpaty na spomínané obdobie 
a priniesť aktuálne informácie 

až do obcí, ako aj posilniť každo-
denné zručnosti starostiek a sta-
rostov pre vykonávanie vedúcich 
funkcií. V rámci tohto projektu 
boli zrealizované 2 informačno-
vzdelávacie semináre, obsahom 
ktorých bola cezhraničná spolu-
práca na slovensko-českej hra-
nici pre roky 2007–13 a príprava 
na program Leader. Vzdelávacia 
časť seminárov sa zamerala 
na zlepšenie komunikačných 
zručností a projektového manaž-
mentu. Nemenej dôležité v tom-
to projekte bola aj vzájomná 
výmena skúseností a budovanie 
regionálnej siete pripravenej na 
nové cezhraničné a regionálne 
projekty v rokoch 2007–2013.
 Región Biele Karpaty sa aj 
v nasledujúcom roku plánuje 
venovať téme cezhraničného 
vzdelávania vidieckych komunít 
na území Euroregiónu Bílé-Biele 
Karpaty.
 (bk)

Projekt cezhraničného vzdelávania

Otvor srdce, daruj knihu
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CENTRUM MESTA

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

7. 12. (12.00–17.00), 8. 12. (10.00–
15.00)  Vianočné tajomstvá
Zhotovovanie darčekov a vianočných ozdôb 
z textilu, plste a ručného papiera.
8., 15. 12. (10.00–15.00)  
Zhotovovanie darčekov zo šúpolia
Prihlášky v KC Dlhé Hony a v Mestskej ga-
lérii Trenčín.
27. 11. – 6. 1.  Milan Chvíla: Hold 
kráse

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

Do 10. 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.
11. 12. – 4. 1.  Umenie žiť...
Výstava prác pacientov z Denného psychiat-
rického a psychoterapeutického stacionára 
v Trenčíne. Otvorené: denne 10.00 – 17.00, 
okrem pondelka.

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

14. 12. – 2. 3.  Horizonty súčasnosti 
III. Výtvarní umelci Trenčianskeho 
kraja
Reprezentatívny prierez tvorbou súčasných 
profesionálnych výtvarníkov Trenčianskeho 
kraja. 

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

9. 12. (15.00)  „Mikuláš deťom, deti 
Mikulášovi“
Program KC Sihoť a ŠK 7
10. 12. (9.00)  Hviezdička
Program pre deti, účinkujú aj hostia z TV 
relácie Bailando.
12. 12.  Mafiánske historky III.
Mafiánske historky 3 alebo Maf-story je ko-
média, ktorú napísal život sám.
Predpredaj vstupeniek: KIC
16. 12. (19.00)  Muzikál Cudzinec
Pôvodný slovenský muzikál. Hrá Art music 
union. Voľnočasová umelecká činnosť mlá-
deže. Hudba: Pavol Zajáček
17. 12. (19.00)  Diabolské Vianoce
Vianočný koncert Cigánskych diablov a ich 
hostí: Lucie Bílá, Pavol Habera, Peter Dvor-

ský a Iveta Bartošová.
Predpredaj vstupeniek: KIC
18. 12. (19.00)  Vianočný koncert 
Honzu Nedvěda so skupinou
Predpredaj vstupeniek: KIC
19. 12. (17.00)  Hrajú nám pre radosť
Koncert detí Základnej umeleckej školy 
Trenčín.

VÝSTAVY
3. – 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.
10. 12. – 9. 1.  Fantázia a nálady
Výstava obrazov zo súčasnej tvorby Stani-
slava Neštického, člena Klubu výtvarníkov 
pri KaMC.
20. 12. (16.00)  Ján Obetko
Prednáška o pedagógovi, vydavateľovi a ini-
ciátorovi prvého pomníka J. A. Komenského 
na Slovensku. Pripravuje Klub numizmatikov 
a DVaT, prednáša PhDr. Milan Šišmiš.

KINO HVIEZDA
Ulica kniežaťa Pribinu

8. 12. (15.00)  Trenčianske Hradné 
Divadlo: Adventné divadlo o Mikulášovi, 
Mrázikovi, škriatkoch a Lucii 

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

10. 12.  Maminec
Predvianočné posedenie s pestúnskymi ro-
dinami
18. 12. (10.00)  Podporná skupina 
mamičiek v dojčení
11., 18. 12. (17.00)  Cvičenie detí 
s rodičmi s tetou Števkou v ZŠ, Ul. 
Novomeského
12., 19. 12. (17.00)  Cvičenie detí 
s rodičmi s tetou Žofkou v Sokolovni
12., 19. 12. (17.00)  Cvičenie pre 
tehotné v KS Dlhé Hony
12., 19. 12. (10.00)  Rozvíjanie 
zručnosti s tetou Aničkou
14., 21. 12. (10.00)  Štvrtkové tvorivé 
predpoludnie s tetou Aničkou
11. 12. (10.30)  Mommies english club
7., 14., 21. 12. (10.00)  Rozprávky 
s tetou Irenkou
7. 12. (16.30)  Potešme sa navzájom
Výroba vianočných prekvapení v spolupráci 
so základnou umeleckou školou.
16. 12. (15.30, 17.00)  Našim deťom: 
Divadielko Piki Elá a hop
Predstavenia sú v kine Hviezda.
Materské centrum je otvorené pondelok až 
piatok 10.00–19.00.

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

14. 12.  V piatok štrnásteho
15. 12.  Techno terror 4

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

9. 12. (15.00)  Detský divadelný 
klub: Tomáš Hudcovič – Dlhý, Široký 
a Bystrozraký

VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Denne –  Vyučovacie hodiny 
informatickej výchovy pre žiakov ZŠ 
a SŠ v knižnici
Ponuka pre pedagógov v rámci projektu Čí-
tajme všetci – čítanie je super.
Kontakty na jednotlivé pracoviská: 
www.vkmr.sk
10. 12. (15.30)  Svet stále lásku má
Predvianočné stretnutie s deťmi z Detského 
domova Lastovička v Trenčíne s pracovník-
mi knižnice.
13. 12. (12.45)  Závislosti
Prednáška MUDr. Dobiášovej a diskusný 
klub pre stredoškolskú mládež na aktuálny 
spoločenský problém.
19. 12. (10.00)  Vyhlásenie výsledkov 
literárnej súťaže vyhlásenej v Roku J. 
M. Hurbana
20. 12. (16.00)  Ako nájsť vnútornú 
vyrovnanost?
Diskusia s MUDr. M. Margočovou a Mgr. 
J. Suškom organizovaná o. z., Ars Vivendi 
– Liga za duševné zdravie.

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

12. 12. (16.00–18.00)  Pečenie 
a zdobenie s tetou Aničkou
19. 12. (16.00–18.00)  Výroba 
kalendára na rok 2008 s tetou Aničkou
6. 12. (17.00–18.30)  Prišiel za nami 
Mikuláš 
Podujatie pre deti, navštevujúce kurzy a TS 
v KS Juh.
7. 12. (16.00)  Liečivé rastliny do 
každej domácnosti
9. 12. (15.00)  Príďte medzi nás
Mikulášsko-vianočné posedenie SS celiati-
kov –Trenčín.
10. 12., 17. 12. (18.00–20.30)  Klub 
keramikárov pre dospelých
11. 12., 18. 12., (15.00–17.00)  Klub 
keramikárov pre deti
10. 12., 17. 12., (17.00–18.30)  TS 
– ZAJO
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Nácvik detského tanečného súboru zame-
raného na SHOW DANCE.
14. 12. (18.00)  Country pohodička
Klubové stretnutie priaznivcov country tan-
cov a hudby.
15. 12. (13.00)  Vianočný orientálny 
večer so skupinov Džamal

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

6. 12. (13.00–17.00)  Škola ľudových 
remesiel
Ozdoby zo slamy
6. 12.  Mikulášsky večierok
Posedenie pri živej hudbe s kultúrnym 
programom detí a s malým občerstvením.
7. 12. (13.00)  Vianočný večierok 
s posedením pri koledách
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.
7. 12. (14.00)  Mikulášska diskotéka 
pre deti ŠK
8. 12. (14.00–20.00)  Mikulášsky 
večierok pre deti DFS Kornička
12. 12. (13.30)  Akadémia tretieho 
veku
MUDr. Marián Kaščák, emeritný primár: 
Civilizačné choroby vzhľadom k starším 
ľuďom, diskusia, blahoželanie jubilantom 
– členom ZO JDS mesta Trenčín, kultúrny 
program.
13. 12. (17.00)  Prezentácia knihy Lesk 
na pery
S autorkou knihy, moderátorkou, redaktor-
kou, imidžovou poradkyňou, scenáristkou 
a spisovateľkou Emmou Tekelyovou. Záro-
veň predvedie vizážistka nové trendy v líče-
ní prírodnou švédskou kozmetikou.  
16. 12. (14.30)  Tvorivé dielne pre deti, 
rodičov aj starých rodičov
„Papierové Vianoce“. Prineste si nožnice, 
tyčinkové lepidlo, pravítko, ceruzku, pastel-
ky, malý výkres, farebný papier, ozdobné 
šnúrky.

CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská ulica, 7437956

Pravidelné týždenné kurzy a záujmové krúž-
ky:
Kurz výučby PC – pondelok, streda a pia-
tok v dvoch denných intervaloch
Cvičenie jogy – streda o 14, 30 hod.
Kondično-rehabilitačné cvičenia – piatok 
o 10.00 hod.
Individuálne sociálne poradenstvo – uto-
rok o 15.00 hod.
Šachový, biliardový krúžok – denne
Spoločenské a kartové hry – denne
18. 12. (16.00)  Príčiny, prevencia 

a liečba civilizačných chorôb 
u seniorov
Prednáška známeho trenčianskeho leká-
ra Františka Jaroša, ktorá bude spojená 
s možnosťou kúpy uvedenej knihy, v ktorej 
je napísané: „Ak dodržíš v knihe uvedené 
návody a rady, dožiješ sa dlhovekosti nie 
v bolesti, ale v pevnom zdraví, šťastí a spo-
kojnosti“.
20. 12. (14.30)  Vianočný večierok
Pri živej hudbe s kultúrnym programom detí 
a občerstvením.

OSTATNÉ
2. 12. – 9. 12. (10.00–18.00)  „Čas 
Vianočný, čas radostný“
Výstava v Kulturnom centre Kubra. Výstava 
je spojená s predajom medovníkov a via-
nočných oblátok. Príďte potešit svoje oči 
i srdce.
7. 12. (19.00)  Adventný koncert 
Slovinského speváckeho zboru KZ 
MEGARON
Piaristický kostol – vstup voľný
13. 12. (13.00)  Pripomienka 100-ého 
výročia budovy Gymnázia Ľ. Štúra
Uskutoční sa v budove GĽŠ na Ulici 1. mája 
č. 2 v Trenčíne. Uskutoční sa slávnostné 
otvorenie, prehliadka výstavy, ktorá bude ob-
sahovať aj dobové fotografie a iné dokumen-
ty. Zároveň bude prezentovaná publikácia 
o budove. Celý deň, t. j., 13. 12. bude Pošta 
Trenčín 1 na Mierovom námestí používať 
príležitostnú pečiatku so zobrazením budovy 
gymnázia a logom Gymnázia Ľ. Štúra.
14. 12. (15.00)  Posedenie pod 
stromčekom
ZO nedoslýchavých – Bezručova ul. 
1012 pozýva záujemcov na posedenie pod 
stromčekom v priestoroch Klubu na Bezru-
čovej ulici v Trenčíne.

PROGRAM TELEVÍZIE TRENČÍN
7. 12. – 14. 12.
Mozaika: 6. kultúrna prezentácia Trenčína 
vo francúzskom meste Cran-Gevrier
Studňa: Občan Európskej únie - 13.
14. 12. – 21. 12.
Mozaika: Jozef Jakuš – lekár, filmár, fotograf
Studňa: Dom, byt, záhrada
6. 12. (17.50)  Hodina H: Mikuláš, 
Vianoce sa blížia, moderuje: Eva 
Mišovičová
13. 12. (17.50)  Hodina H: Tri roky pred 
štyridsiatkou TJ Mladosť a otvorenie 
centra pre handicapované deti v réžii 
o.z. K.U.K.o, moderuje: Zuzana 
Laurinčíková

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

7. 12.  Filmový klub 
mladých: Anime play
Keď spievajú cikády – pro-
jekcia japonských animova-
ných filmov spojená s pred-
náškou Daria Delgada.
7. – 9. 12.  Tsotsi (Projekt 100)
Oscarom za najlepší cudzojazyčný film 
ocenená dráma v sebe obsahuje všetky 
aktuálne témy Juhoafrickej republiky. Tie 
dopĺňa vynikajúci soundtrack. 
8. 12.  Večer českého filmu: Nežný 
barbar
Debut podľa „beletrizovanej monografie“ 
B. Hrabala o Vladimírovi Boudníkovi, ori-
ginálnom výtvarníkovi, ktorý sa svojmu 
okoliu javil radšej ako pomätenec než 
ako malomeštiak. 
10. – 14. 12.  Taxidermia (Projekt 
100)
Tri príbehy deda, otca a syna sú zasa-
dené do rôznych období a stávajú sa 
svojráznym podobenstvom maďarských 
novodobých dejín. 
13. 12.  Filmový klub mladých: 
KULTOVÉ FILMY 20.STOROČIA
Bonnie a Clyde
Prednáškový cyklus Martina Ciela spoje-
ný s projekciou vybraného filmu.
15. – 17. 12.  Cesta domov (PROJEKT 
100)
Luo Jüšeng sa po rokoch vracia do rod-
nej dediny, aby pochoval svojho otca. 
Zatiaľ čo pripravujú dávno zabudnutý 
obrad, syn si spomína na príbeh svojich 
rodičov.
19. – 22. 12.  Transylvánia
Do Transylvánie prichádza Zingarina, 
aby hľadala milovaného muža. Vydáva 
sa na romantickú cestu po fascinujúcej 
krajine. 
do 14. 12. (okrem víkendov v čase 
od 9.00 do 16.00)  Výstava „Veda pre 
život“
 Univerzita Komenského v Bratislave 
pozýva na výstavu Popularizácie vedy 
v spoločnosti s dôrazom na objasnenie 
jej významu pre spoločnosť. Na výstave 
môžete zazrieť najmodernejšie trendy 
v oblasti vedy a výskumu. Na výstave 
budú aktívni kurátori, ktorí okrem sa-
motného sprevádzania výstavou a pre-
zentácie exponátov, budú poskytovať 
aj služby kariérneho poradenstva. Tiež 
budú informovať o možnostiach vedec-
kej kariéry po ukončení štúdia. Výstava 
je podporená z prostriedkov Európskeho 
sociálneho fondu. Vstup voľný.

Aktivity pre deti sú zeleným písmom.
KIC – Kultúrno-informačné centrum mesta 
Trenčín, Sládkovičova ulica, tel. 16 186.
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 Polícia nakupujúcim radí, aby 
neprestávali myslieť na svoje 
peňaženky. K oblastiam, kde je 
pravdepodobnosť vreckových krá-
deží veľmi vysoká, patria nákup-
né a obchodné centrá, športové 
a kultúrne podujatia, preplnené 
autobusy a podobne. Je preto 
potrebné dodržiavať nasledovné 
zásady:
• Dávajte si pozor na kabelky, 
tašky, ruksaky, tieto je potrebné 
vždy dobre uzatvoriť, nenechávať 
ich voľne položené napríklad 
v nákupných vozíkoch, hoci ich 
máte na dohľad. 
• Ak nosíte peňaženku v ob-
lečení, vždy je potrebné použiť 
vnútorné vrecko saka či kabáta, 
ktoré je možné zapnúť zipsom. 
• Zvážte nosenie peňazí a osob-
ných dokladov oddelene. 
• Peňaženky zavesené na krku 
pod oblečením sa v praxi výborne 
osvedčili. 
• Pri výbere peňazí z bankoma-
tov si všímajte okolie, v prípade 
výskytu podozrivých osôb, operá-
ciu prerušte a peniaze nevyber-
te. 
• Nezadávajte PIN kód v blíz-
kosti neznámej osoby, peniaze 
po výbere si hneď uschovajte, 
neodchádzajte s nimi v rukách. 
• Váš PIN kód si vždy zapamä-
tajte, za žiadnych okolností si ho 
nepíšte na papier a nedávajte si 
ho do obalu bankomatovej karty 
alebo do peňaženky.
• Buďte ostražití, ak je odrazu 
okolo vás veľa ľudí, ak sa na vás 

niekto tlačí 
alebo do vás 
strčí, vždy 
skontrolujte 
svoje veci. 
• Po zistení 
krádeže okamžite kontaktujte 
políciu a pri krádeži kreditných 
kariet vykonajte opatrenia na ich 
zablokovanie. 
 Upozorňujeme občanov najmä 
na nebezpečenstvo, ktoré hrozí 
od tzv. podomových obchodníkov. 
Ak vás navštívia neznámi ľudia 
a začnú vám ponúkať akýkoľvek 
tovar, za žiadnych okolností ich 
nevpúšťajte do bytu. Neotvárajte 
dvere bytu, pokiaľ si nie ste istý, 
že toho človeka poznáte. Ak vás 
osloví menom, to neznamená, že 
vás pozná. Meno si prečítal na 
menovke. Stáva sa, že páchate-
lia si obstarajú falošné doklady 
a vymyslia si dôvod, aby ste im 
otvorili (nevoľnosť, porucha na kú-
rení, kontrola televíznej prípojky, 
telegram, vyplatenie výhry...). Ak 
na vás veľmi naliehajú, povedzte 
im, aby prišli v doprovode suse-
da, ktorého poznáte. Telefonicky 
si môžete overiť, či uvedená 
firma k vám takého človeka po-
slala. Je dobre, ak si pre takýto 
prípad napíšete telefónne čísla 
na políciu, hasičov, záchrannú 
službu a susedov a umiestnite si 
ich na viditeľné miesto. V prípa-
de podozrenia, oznámte to polícii 
prostredníctvom telefónneho 
čísla 158.
 (kud)

 Vážení občania, vážení pod-
nikatelia!
 Vzhľadom na blížiace sa 
vianočné a novoročné sviatky 
si vám dovoľujeme oznámiť 
zmenu vývozu komunálneho 
odpadu počas týchto sviatkov. 
52. týždeň roku 2007
 Vývoz komunálneho odpadu 
bude presunutý z pondelka 24. 
12. 2007 na nedeľu 23. 12. 
2007. Nasledovný vývoz bude 
posunutý o jeden deň od stre-
dy 26. 12. 2007 do soboty 29. 
12. 2007.
1. týždeň roku 2008
 Vývoz komunálneho odpadu 
bude posunutý o jeden deň od 
stredy 2. 1. 2008 do soboty 5. 
1. 2008.
Príklad zmien termínov vývo-
zov:
utorok –> streda
streda –> štvrtok
štvrtok –> piatok
piatok –> sobota

 V prípade vašich otázok 
alebo podnetov ohľadne tejto 
zmeny vám dávame k dispozícii 
nasledovné kontakty:
Považská odpadová spoloč-
nosť, a. s. 
tel.: 032/652 06 15
fax: 032/640 13 40
e-mail: trencin@mp-pos.sk
Mesto Trenčín (Útvar ŽP a do-
pravy):
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 mys-
le ľudí, ktorí v ňom žijú.“

Stretnutie trenčianskej cyklistickej verejnosti s lesníkmi 
z Mestského hospodárstva a správy lesov, m. r. o., 

sa uskutoční 
dňa 11. decembra 2007 (v utorok) o 16. hodine

v KC Aktivity na Juhu
(diskusia o pohybe cyklistov v lese).

Mesto Trenčín a Fitness Gabrhel vás pozývajú na 
Večer Hviezd

15. 12. 2007 o 18.00 v KaMC OS SR v Trenčíne.
V programe vystúpia: Eva Máziková, Peter Cmorik, Tony Šepták, 
Anavi – moderátori, Štefan Havlík – majster sveta v kulturistike, 
Roman Volák – majster sveta v karate, majsterky sveta vo fitness 
Lívia Kálayová, Gabika Mlsnová, majstri sveta v rock-n-rolle, Bob 
Divílek – showman kaskadér, František Hečko – majster sveta vo 
fitness a iní... Výťažok je venovaný na UNICEF

VYHLÁSENIE GRANTOVÉHO KOLA 
 V súlade so všeobecne záväzným nariadením Mesta Tren-
čín č. 2/2004 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín 
sa vyhlasuje GRANTOVÉ KOLO z rozpočtu Mesta Trenčín na 
aktivity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti v roku 
2008.
 Upozorňujeme žiadateľov, že len kompletne a čitateľne vy-
plnená žiadosť s povinnými prílohami na každý projekt zvlášť  
bude predložená na rokovanie grantovej komisie.
 Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií, 
ich používania a zúčtovania, ako aj tlačivá žiadostí spolu s in-
formáciami o ich vyplnení sú k dispozícii na Útvare kultúry 
MsÚ v Trenčíne, tel. 7435 193 alebo na webovej stránke 
www.trencin.sk (všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2004). 
 Žiadosti sa odovzdávajú v podateľni Mestského úradu 
Trenčín, Mierové nám. 2, od pondelka do štvrtku 8.00–16.30 
a v piatok 8.00–14.00 alebo zasielajú poštou (rozhoduje dá-
tum poštovej pečiatky na obálke). Uzávierka prijímania žiadostí 
je 15. januára 2008. (kul)

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru 
v Trenčíne upozorňuje na krádeže

Zmena harmonogramu zberu a vývozu 
komunálneho odpadu v meste Trenčín počas 

vianočných a novoročných sviatkov

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 8.00 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 spo-
lufinancovaný Európskou úniou. Súčasťou programu budú aj 
kultúrne vystúpenia. (úšmsú)

(mhsl)
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Za správne riešenie tajničky osemsmerovky z Infa č. 23 „cestovný lístok vám platí tri dni“ bola vyžrebovaná Štefánia Kohútková, 
Kožušnícka 8, Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká publikácia „Trenčín a okolie“. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku 
osemsmerovky z Infa č. 24 zasielajte na adresu našej redakcie do 14. decembra 2007.
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Majstrovstvá Slovenska seniorov 
v krasokorčuľovaní a tancoch na ľade

 Obidva trenčianske zimné 
štadióny budú 14.–16. de-
cembra dejiskami Majstrov-
stiev Slovenska seniorov 
v krasokorčuľovaní a tan-
coch na ľade pre rok 2008. 
Usporiadateľom  pretekov je 
Výkonný výbor Slovenského 
krasokorčuliarskeho zväzu 
a Krasokorčuliarsky oddiel 
TJ Dukla Trenčín. Preteky sa 
uskutočnia v kategóriách: 
seniori – sólové kategórie, 
seniorky – sólové kategórie, 
seniori – tanečné páry a juni-
ori – tanečné páry. Štartovať 
budú pretekári zo Slovenska 
a Českej republiky. Pretekári 
musia spĺňať vekovú hranicu 
potrebnú pre súťaže seniorov 
– t. j. 14 rokov k 1. 7. 2007. 
Bude vyhlásený Majster / 
Majsterka SR vo všetkých ob-
sadených kategóriách.

Piatok 14. decembra (18.00) 
– slávnostné otvorenie prete-
kov, žrebovanie – Hotel Mag-
nus Center
Sobota 15. decembra – dopo-
ludnia tréningy, popoludní od 
13.00 preteky.
13.00–13.30 Tanečné páry 
PT
13.45–17.15 Seniorky – KP
17.15–19.00 Seniori KP
19.00–19.45 Tanečné páry 
– OD
Nedeľa 16. decembra – ráno 
tréningy, preteky: 9.30–13.00 
Seniorky – VJ
13.15–15.30 – seniori – VJ
15.30–16.00 – tanečné páry 
– juniori, seniori VT
16.15 Vyhlásenie výsledkov.

 Zmena časového programu 
je vyhradená. Z podkladov VV 
SKrZ spracovala (zm)

Plán turistických akcií TO 
Dukla Trenčín
8. 12. (8.23)  Opatová 
– Opatovská dolina 
– Ivaničkovec – Petrovské 
lúky – Svitava – Soblahov
Miesto stretnutia: Hasičská ul.
15. 12. (8.15)  Selec 
– Beckov
Miesto stretnutia: autobuso-
vá stanica. Bližšie informácie 
o akciách poskytne predseda 
klubu Jaroslav Hnilička, tel.: 
0904 339 839.

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA
Mládežnícka ul. 1, 
032/7436336

8. 12. (11.15)  HK Štart 
Trenčín – ŠKP Topoľčany 
(Majstrovstvá kraja 
– mladšie žiačky)
8. 12. (12.15)  HK Štart 
Trenčín – ŠKP Topoľčany 
(Majstrovstvá kraja 
– staršie žiačky)

8. 12. (14.00)  HK Štart 
Trenčín – MŠK Vranov nad 
Topľou (1. dorastenecká 
liga – mladšie dorastenky)

KULTÚRNE A METODICKÉ 
CENTRUM OS SR
Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 
112 233, www.domarmady.sk

8. 12. (9.00)  Majstrovský 
zápas 1. ligy: Trenčín „A“ 
– Prievidza
9. 12. (9.00)  Majstrovský 
zápas 1. ligy: Trenčín „A“ 
– Považská Bystrica
16. 12. (9.00)  Majstrovský 
zápas 3. ligy: Trenčín „C“ 
– Handlová

MHSL, m. r. o., oznamuje ve-
rejnosti, že krytá plaváreň 
bude  14., 15. a 16. decem-
bra z dôvodu konania plavec-
kých pretekov pre verejnosť 
zatvorená. Otvorená bude 16. 
12. od 14.00 do 21.00.
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 5. XII. Mierové námestie ~17.00
PRIVÍTANIE MIKULÁŠA 
Kino Hviezda ~ 18.00
TRENČIANSKE HRADNÉ DIVADLO: MRÁZIK

 7. – 9. XII. Artkino Metro, kino Hviezda, Klub Lúč
ALTERNATÍVNE VIANOCE ~ Zimný festival alternatívneho umenia (divadlo, tanec, 
hudba, film), www.lampart.sk

 9. XII. KaMC OS SR ~15.00
MIKULÁŠ DEŤOM, DETI MUKULÁŠOVI ~ Mikulášsky program detí zo Školského 
klubu 7 a KC Sihoť.

 11. XII. Mierové námestie ~ 9.30
DETSKÝ JARMOK ~ Prezentácia a predaj vianočných výrobkov žiakov škôl a školských zariadení

 12. – 23. XII. Mierové námestie ~ 10.00–18.00
VIANOČNÉ TRHY

 12. XII. KaMC OS SR (univerzálna sála) ~ 17.00
VIANOČNÝ KONCERT ŽIAKOV ZUŠ

 13. – 19. XII. Mierové námestie 
STRETNUTIE S KOLEDOU POD STROMČEKOM

13. XII. ~ 16.00 Detský folklórny súbor Radosť
14. XII. ~ 15.00 Deti zo Základnej školy Mníchova Lehota
17. XII. ~ 16.00 Mestský dychový orchester 
              ~ 16.30 Evanjelický cirkevný spevácky zbor ZVON  
18. XII. ~ 15.00 Deti zo Základnej školy na Bezručovej ul.
19. XII. ~ 16.30 Spevácky zbor Hornosúčan
20. XII. ~ 16.30 Trenčiansky spevácky zbor

 14. XII. KaMC OS SR ~ 18.00
VEČER HVIEZD ~ Benefičný program športových hviezd

 14. XII. Trenčianske múzeum ~ 18.00
SOLI DEO (ČR) A MUSICA POETICA ~ Koncert súborov starej hudby (gotika, renesancia, barok)

 14. XII. Kino Hviezda ~ 18.00
ČAROVNÉ VIANOCE S AUROU

 15. – 16. XII. Mierové námestie ~ 9.00–16.00
TRADIČNÝ VIANOČNÝ JARMOK

15. XII. Detský FS Radosť, Tetro Neline – Nesiem Vám novinu, TJ Mladosť, ľudová hudba Borovienka, ženská 
vokálna skupina FS Kubran, Martina Šindlerová, pásmo ZUŠ, hry pre deti

16. XII. Dolnosučanský spevácky zbor, Divadelné združenie Rád červených nosov – Slovácky Betlehem, 
mužská spevácka skupina Hájiček z Chrenovca Brusno, dychová hudba Skalanka, detský folklórny 
súbor Kornička, Beáta Dubasová

 16. XII. Evanjelický kostol ~ 18.00
VIANOČNÝ KONCERT VIOLIN ORCHESTRA ~ Hosť programu MÁRIA ELIÁŠOVÁ (sólistka opery SND)

 16. XII. KaMC OS SR ~ 18.00
ART MUSIC UNION A ORCHESTER PAVLA ZAJÁČKA: CUDZINEC ~ Pôvodný slovenský muzikál na 
námet života proroka Eliáša

 17. XII. Piaristický kostol sv. Františka Xaverského ~ 19.00
POCTA SV. MIKULÁŠOVI ~ Organový a fanfárový koncert v podaní pražských umelcov

 20. XII. Trenčianske múzeum ~ 18.00
SUÍ VESAN: HUDBA PRAVDY A SVETLA ~ (koncert etno world music)

 20. – 23. XII. Mierové námestie ~ 16.30 a 17.30
ŽIVÝ BETLEHEM

 21. XII. Piano club ~ 16.00
BLUESNENIE  VIII. ~ Bonzo and The Gentlemen, ZVA 12 – 28, Zuzana Suchánková Band, Tom White Harp 
User, BLUES 8

 21. XII. Kino Hviezda ~ 17.00
TANEČNÁ ROZPRÁVKA VIANOC ~ Tanečno-divadelné vystúpenie tanečného súboru GOONIES

 21. XII. KaMC OS SR ~ 18.00
HOJNÉ POŽEHNANIE VÁM NESIEME… ~ Vianočný program  detských folklórnych súborov z Trenčína 
a okolia

 21. XII. Piaristický kostol sv. Františka Xaverského ~ 19.30
MUSICA AETERNA: MALÁ VIA-NOČNÁ HUDBA

 26. XII. Piaristický kostol sv. Františka Xaverského ~ 16.00
VIANOČNÝ KONCERT ~ Komorný orchester mesta Trenčín a Trenčiansky spevácky zbor, www.komorny-
orchester.sk

 26. XII. Klub Lúč ~ 19.00
FROGJAM ~ 11. ročník lokalpatriotného hudobného festivalu, www.kolomaz.sk/frogjam2007.html

 31. XII. Mierové námestie ~ 21.00
SILVESTROVSKÝ PROGRAM ~ Gladiátor, Infinity, profesionálni DJ-ovia rádia GO DEEJAY + prekvapenie 
a ohňostroj

6. I. Trenčianske múzeum ~ 18.00
TROJKRÁĽOVÝ KONCERT: MUSICA POETICA

    Zmena programu vyhradená
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