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Konečne sme konali
 Pre deti a mládež s teles-
ným handicapom sa stal 10. 
december 2007 mimoriad-
nym dňom, pretože z iniciatívy 
Patrície Krajčovičovej bolo 
prestrihnutím červenej stuhy 
predsedníčkou predstavenstva 
Slovenskej sporiteľne Reginou 
Ovesný – Straka a primátorom 
Mesta Trenčín Branislavom 
Cellerom slávnostne odovzda-
né do užívania rehabilitačné 
centrum K.U.K.O. (konečne už 
konajme) práve pre tieto deti 
v Kultúrnom centre Aktivity 
na sídlisku Juh. 
 Na slávnostnom otvorení 
nového centra sa zúčastnili 
viacerí aktéri tanečnej súťaže 
Bailando ako Sisa Sklovská, 
Rasťo Horváth a ďalší. Pre 
všetkých zainteresovaných 
bolo známe, že podnetom 
pre existenciu aktivít na zís-

kanie potrebných finančných 
prostriedkov pre vznik rehabili-
tačného centra bol syn Patrície 
Krajčovičovej Martin, ktorý je 
od svojho narodenia poznače-
ný obrnou. Avšak počas rokov 
sa nepodarilo získať dostatok 
finančných prostriedkov na to, 
aby sa pripravený projekt do-
stal do stavu realizácie. Nako-
niec to predsa prišlo. Patrícia 
si predsavzala uspieť v taneč-
nej súťaži Bailando, ktoré bolo 
v prípade popredného umiest-
nenia honorované zaujímavou 
finančnou odmenou. Patrícia 
Krajčovičová so svojím taneč-
ným partnerom Martinom Dej-
darom zdolali všetky nástrahy 
vyraďovacích kôl až postúpili 
do finále a získali si porotu 
divákov v sále i pri televíznych 
prijímačoch. Podarilo sa im 
tak získať i potrebné finančné 

prostriedky. U divákov zabodo-
val aj Maťo so svojimi názormi. 
Ľuďom ukázal,  že deti ako on 
nie sú na okraji spoločnosti, 
ba naopak, sú veľmi šikovné. 
Veľkoryso sa zachovali Nadácia 
Markíza aj Slovenská sporiteľ-
ňa, ktoré odmenili drinu počas 
súťaže. 
 Po prestrihnutí stuhy si 

všetci prítomní  so záujmom 
vypočuli Patríciu Krajčovičovú, 
ktorá s oduševnením previedla 
prítomných všetkými vybudova-
nými priestormi centra. Zozná-
mila ich aj so všetkými hlavný-
mi a sprievodnými činnosťami, 
s ktorými sa môžu rehabilitujú-
ce deti stretnúť. 
Pokračovanie na strane 7
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MAJETKOVÉ PREVODY
 Prvé vzrušenie v sále však 
nastalo už pri majetkových pre-
vodoch, keď člen mestskej rady 
Ľubomír Sámel predložil návrh 
na predaj pozemkov v území 
priemyselnej zóny Bratislavská 
ul. za 600 Sk/m2 domácim in-
vestorom, spoločnostiam Q-EX, 
Envitech, Jozef Igaz – tlačivá – 
papier a VMA Slovakia. Poslanec 
Ján Kanaba v diskusii uviedol, 
že suma za m2 je taká nízka, až 
môže v občanoch evokovať pocity 
o korupcii. „O cenách pozemkov 
v priemyselných parkoch rozho-
dujú najmä dva ukazovatele,“ 
okamžite reagoval Ľ. Sámel. 
„Dopravná infraštruktúra a do-
statok pracovnej sily. Trenčín 
nedisponuje voľnými pracovnými 
silami, tie musí získať a priviesť 
samotný investor, preto je cena 
adekvátna.“
 Primátor mesta Branislav 
Celler označil vystúpenie opozič-
ného poslanca za demagogické: 
„Vyprosím si, aby ste na rokova-
ní zastupiteľstva používali také-
to vyjadrenia. Navyše, o korup-
cii by ste mohli hovoriť hádam 
len vtedy, keby sme pozemky 
predávali jednotlivým firmám 
za rôzne ceny a to sa nestalo,“ 
uviedol primátor. Podľa B. Cellera 
investor bude pokojne podnikať 
hoci v Dubnici alebo Tr. Stankov-
ciach. Trenčín bude preferovať 
len vtedy, ak ponúkne dobré 
podmienky. Jeho slová potvrdzu-
je aj skutočnosť, že holandský 
developer CTP Invest, ktorý za 
550 Sk/m2 získal od Mesta Tren-
čín v priemyselnej zóne 28 ha, 
pripravuje výstavbu obrovského 
priemyselno-logistického parku, 
v ktorom sa usadí niekoľko de-
siatok menších a stredne veľkých 
zahraničných investorov. Viacú-
čelový areál si vyžiada investície 
približne 4 miliardy korún a s je-
ho výstavbou chcú Holanďania 
podľa vyjadrenia projektového 
manažéra spoločnosti Martina 
Fodora pre Hospodárske noviny 
začať v budúcom roku. Súčasťou 

týchto nákladov sú nielen staveb-
né práce, ale aj technologické vy-
bavenie jednotlivých prevádzok, 
ktoré developer poskytne svojim 
partnerom do dlhodobého prená-
jmu. „Každá prevádzka znamená 
dane v prospech mesta a to sú 
finančné prostriedky dôležitejšie 
a dlhodobejšie ako zisk z preda-
ja pozemkov,“ argumentoval aj 
Ľ. Sámel.

MIESTNE DANE 
A POPLATKY
 „Pri všetkých zmenách, 
doplneniach a úpravách sú 
v návrhu rešpektované zámery 
mesta v oblasti miestnych daní, 
prijaté v rámci daňovej reformy 
a fiskálnej decentralizácie, kto-
ré predpokladali okrem posilne-
nia právomoci a zodpovednosti 
mesta aj posilnenie významu 
miestnych daní z hľadiska ich 
výnosov,“ týmito slovami uvie-
dol Ľ. Sámel návrh nového sa-
dzobníka miestnych daní a po-
platkov na rokovaní MsZ. Návrh 
o. i. znovu zaviedol daň za psa, 
upravil ceny za vývoz a likvidáciu 
komunálneho odpadu a okrem 
zvýšenia aj zjednotil daň za byt 
a stavbu na bývanie. „Bolo dis-
kriminačné voči nájomníkom 
napr. v družstevných bytoch, 
ak platili rovnako ako majiteľ 
rodinného domu a menej ako 
vlastník bytu v bytovom dome,“ 
uviedol predkladateľ. Z jeho ďal-
ších slov vyplynulo, že Mesto 
Trenčín dotuje ročne sumou 20 
miliónov korún vývoz odpadu 
a pripravuje sa aj na splnenie 
povinnosti, vyplývajúcej z člen-
stva Slovenska v Európskej únii 
– zaviesť separovaný zber na 
celé svoje územie najneskôr do 
roku 2010.
 V diskusii opozícia ústami 
poslanca Smeru-SD Ladisla-
va Pavlíka oznámila, že bude 
hlasovať proti zvýšeniu sadzby 
daní. „Mesto sa v minulých 
rokoch zbavilo svojho majetku 
a teraz si chýbajúce peniaze 
chce nahradiť takýmto spôso-
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Poslanci odsúhlasili rozpočet a zmenili sadzby miestnych daní
Riadne, ale z predchádzajúceho týždňa na pondelok 17. decem-
bra presunuté zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
malo na programe aj prerokovanie programového rozpočtu mesta 
na rok 2008, či určenie sadzieb miestnych daní a poplatkov.

Rozpočet mesta ráta s investíciami pol miliardy korún
Rozpočet na budúci rok schválili mestskí poslanci v Trenčíne. 
Samospráva nastavila celkové príjmy a výdavky vrátane finanč-
ných operácií na 1,368 miliardy korún, z toho viac ako 520 
miliónov tvoria kapitálové výdavky, teda peniaze určené na in-
vestície v meste. Je to napríklad desať ráz toľko ako na rok 
2008 vyčlenila Žilina. Schválený programový rozpočet s jasne 
definovanými cieľmi využitia prostriedkov má 145 strán.

 Kapitálové výdavky ovplyvni-
la hlavne plánovaná prekládka 
trate a výstavba nového mosta. 
Investície do modernizácie že-
lezničnej trate dosahujú 125 
miliónov korún. V budúcom 
roku chce mesto investovať 
85 miliónov korún do výstavby 
novej plavárne, stará ustúpi že-
leznici. Peniaze získalo mesto 
už vlani od železníc Slovenskej 

republiky, ktoré plaváreň odkú-
pili. Stavať sa však tento rok 
nezačalo, tak peniaze ostali na 
účte. 
 Ďalšie prostriedky štát mes-
tu preplatí za to, že vykupuje 
pozemky a stavia domy pre 
tých obyvateľov, ktorých domy 
sa musia pre trať zbúrať.

Dokončenie na 3. strane

bom,“ vyhlásil L. Pavlík. Ľ.Sámel 
ho okamžite požiadal, aby si na-
študoval základné ekonomické 
princípy fungovania samosprávy, 
vymedzené príslušnými zákonmi, 
čo vraj ako činný poslanec mal 
urobiť už dávno. „Kto rozumie 
hospodáreniu v samospráve, 
vie, že finančné prostriedky zís-
kané za predaj majetku sa dajú 
použiť len na investičné účely 
v rámci kapitálovej časti rozpoč-
tu a miestne dane slúžia na za-
bezpečenie financovania chodu 
mesta a patria do bežnej časti 
rozpočtu. Peniaze sa v týchto 
dvoch rozpočtových častiach 
nemôžu presúvať s výnimkou 
prebytku v bežnom rozpočte, to 
znamená, že peniaze na smeti 
musia ísť späť na zabezpečenie 
a zlepšenie odvozu a likvidácie 
komunálneho odpadu,“ hrmel 
od rečníckeho pultu smerom 
k plénu i hosťom na balkóne Ľ. 
Sámel.
 Väčšina poslancov na mest-
skom zastupiteľstve prijala pri 
schvaľovaní sadzieb jednodu-
chú filozofiu – ak je v Trenčíne 
priemerná plocha na bývanie 
56 m2, tak zvýšenie dane za 
byt zo štyroch na sedem korún 
predstavuje zvýšenie nákladov 
pre jednu rodinu o 14 Sk mesač-
ne a pri sadzbe 2,10 za deň za 
komunálne a drobné stavebné 
odpady to predstavuje pre jed-
ného člena domácnosti nárast 
o 16 Sk za mesiac.  V pôvodnej 

podobe neprešiel len návrh dane 
za psa, poslanci ho na návrh An-
tona Boca skresali z pôvodných 
1500 Sk v byte na 750 Sk a ma-
jitelia rodinných domov zaplatia 
za psa namiesto pôvodne navrh-
nutých 1000 Sk len 250 Sk.

PROGRAMOVÝ 
ROZPOČET 2008
 Prešiel bez jedinej zmeny. Ľ. 
Sámel ho navrhol ako vyrovnaný, 
čo znamená, že rozdiel medzi 
príjmami a výdavkami vo výš-
ke 1 308 817 000 Sk je nula. 
Schodok v kapitálovej časti je 
v porovnaní s rokom 2007 nižší 
o 40 mil. Sk, prebytok bežného 
rozpočtu zase vyšší o 14 mil. Sk. 
Schodok kapitálového rozpočtu 
je krytý predpokladaným prebyt-
kom v hospodárení za tento rok 
a prevodom finančných prostried-
kov z rezervného fondu Mesta 
Trenčín. „Na financovanie pre-
chodného rozdielu medzi príjma-
mi a výdavkami je rozpočtovaný 
kontokorentný úver. Jeho vplyv 
na rozpočet je však neutrálny, 
nakoľko k 31. 12. 2008 musí 
byť v plnej výške splatený,“ 
uviedol Ľ. Sámel. Najväčší roz-
počtový koláč si odhryzne dopra-
va a údržba komunikácií – patrí 
jej 26 % z rozpočtu, hneď po nej 
nasleduje vzdelanie, do ktorého 
Trenčín investuje 22 % z rozpoč-
tovaných finančných prostried-
kov.
 Tibor Hlobeň
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S primátorom B. Cellerom o nových sadzbách miestnych daní a poplatkov

Výška miestnych daní musí mať dopad na kvalitu života
• Pán primátor, Trenčania 
v porovnaní s inými mestami 
neštandardne neplatili dane 
za psov. Teraz ich znovu 
zavádzate...
 „Na Slovensku je možno ešte 
pár miest, kde sa táto daň ne-
platila. Poplatok sme zrušili v ro-
ku 2004, ale prax ukázala, že 
majitelia psov toto rozhodnutie 
neocenili. Požiadavky na zavede-
nie tejto dane sa začali množiť 
s odôvodnením, že ich chovanie 
je absolútne neakceptovateľné 
a neprijateľné. Rozhodli sme sa, 
že daň znovu zavedieme, aby 
si majitelia psov uvedomili, že 
majú so zvieratami povinnosti 
nielen voči sebe, ale aj voči svoj-
mu okoliu a začali sa správať 
podstatne tolerantnejšie.“
• Naozaj si myslíte, že 
zavedenie dane za psa vyrieši 
problém s netolerantnými 
psičkármi?
 „Za znovuzavedenie tohto 
poplatku sa prihovára veľká sku-
pina obyvateľov mesta, aby sa 
z neho financovali náklady na lik-
vidáciu exkrementov, prispievalo 
na chod karanténnej stanice 
a podobne.“
• Nie je to skôr trest pre 
poctivých psičkárov, ako 
postih netolerantných?
 „Ja som tiež poctivý psič-
kár, lebo zbieram exkrementy 
a trochu nadnesene hovorím, že 
patrím k tým piatim percentám 
majiteľov, ktorí akceptujeme, že 
potreby našich psov iným ľuďom 
prekážajú a treba ich odstra-
ňovať. Samozrejme, zavedenie 
takéhoto poplatku má svojich 
odporcov i prívržencov, ale verím 
tomu, že majitelia psov v Trenčí-
ne si začnú uvedomovať, že ne-
žijú v tomto meste sami a začnú 
sa podľa toho správať.“
• Nebolo by lepšie, keby sa 
znovu zavedenie poplatku 
nazvalo pokutou a nie daňou?
 „V Trenčíne platí všeobecne 
záväzné nariadenie o dodržiava-
ní čistoty na verejných priestran-
stvách, podľa ktorého je možné 
majiteľa psa neodstraňujúceho 
exkrementy po svojom zvierati 
pokutovať. Mestská polícia robi-
la a bude robiť záťahy na netole-

rantných psičkárov. Výkon tohto 
nariadenia v praxi sa však ukázal 
ako veľmi problematický. Hneď, 
ako majitelia psov zistili, že 
mestská polícia začína v niekto-
rej časti mesta v tejto veci konať 
razantnejšie, okamžite pustili 
psa a nehlásili sa k nemu. Reál-
ny stav nás teda prinútil vrátiť sa 
k riešeniu, ktoré nie je ideálne 
a možno ani spravodlivé, pretože 
postihuje aj ľudí, ktorí nechodia 
so psom na verejnosť, majú ho 
doma v záhrade, ale legislatíva 
nám veľa iných možností v tomto 
smere nedáva.“
• Plánuje mesto vybudovať 
aj nové priestory na venčenie 
psov alebo zvýšiť počet nádob 
na exkrementy, veď napríklad 
na Sihoti dnes na mieste 
bývalého výbehu pre psov stojí 
bytovka?
 „To bol súkromný pozemok. 
Plochy na venčenie psov musí-
me hľadať na dobre dostupných 
mestských pozemkoch, ktoré 
pravdepodobne oplotíme. Špeci-
álne nádoby nepotrebujeme, psí 
exkrement môže byť uložený aj 
do klasického kontajnera, nepat-
rí k nebezpečným odpadom.“
• Počas rokovania mestského 
zastupiteľstva niektorí 
poslanci tvrdili, že predať 
pozemky v priemyselnej 
zóne za 600 Sk/m2 nie je 
dostatočná suma. Považujete 
takéto vyjadrenia za pádny 
argument?
 „Šesťsto korún je cena, ktorú 
sme na začiatku celého proce-
su transparentne uviedli. Je to 
obvyklá cena pre výstavbu prie-
myselných areálov pre výrobné 
činnosti, kde pozemky dosahujú 
výmeru 10000, 20000 a viac 
m2. Pozemky na tento účel sa 
takto predávajú v okolí Trenčína, 
v priemyselných zónach v Dub-
nici nad Váhom alebo Trenčian-
skych Stankovciach. Od občanov 
tieto pozemky vykupujeme ešte 
za nižšiu cenu, a preto by bolo 
nemorálne stanoviť neúmerne 
vysokú cenu. Je však možné, že 
na budúci rok sa ceny mierne 
upravia, ale základ v podobe 
súčasnej ceny zostane.“
• Trenčín je podľa štatistík 

ekonomicky silným regiónom. 
Domnievate sa, že zvýšenie 
miestnych daní a poplatkov 
je pre obyvateľov mesta 
únosné, príliš sa nedotkne ich 
životného štandardu?

 „Občania zaplatia približne 
o 30 % viac ako platili v tomto 
roku. Ale tu nie sú až tak pod-
statné percentá, ale nominálny 
dopad zvyšovania cien. Daň 
z bytu sme nemenili štyri roky, 
stále bola na úrovni 4 Sk/m2 

a v porovnaní s inými krajskými 
mestami patrila k najnižším. 
Teraz, po zvýšení na 7 Sk/m2, 
sa výdavky majiteľa bytu zvýšia 
mesačne o 14 Sk, pri komunál-
nom odpade mesačný nárast na 
osobu predstavuje 16 Sk. Našou 
úlohou teraz bude, aby občania 
aj pozitívne pocítili, že siahli hlb-
šie do peňaženky. Musia vidieť, 
že peniaze vyzbierané za odpad 
sa použijú na skvalitnenie likvi-
dácie odpadu, za zvýšenú byto-
vú daň im patrí lepšia zeleň oko-
lo ich domovov, udržiavanejšie 
detské ihriská, viac opravených 
chodníkov a ciest. Toto je naša 
úloha, zvýšenie miestnych daní 
premietnuť do kvalitnejšieho ži-
vota v meste.“
• Neobávate sa, že po zvýšení 
poplatkov za komunálny odpad 
stúpne počet neplatičov 
a v konečnom dôsledku na 
to doplatia len tí, ktorí svoju 
povinnosť voči mestu splnia?
 „Nedoplatia. Uvedomte si, že 
hovoríme o dani, ktorá sa riadi 
daňovou legislatívou vrátane 
jej vymáhania. Neplatič môže 
skončiť aj u exekútora. Nepla-

tiť za odpad ja taký istý daňový 
delikt, ako keď niekto nezaplatí 
daň z príjmu. Toto povedomie 
asi niektorým Trenčanom trochu 
chýba, ale našou úlohou je vy-
môcť takmer 100 % tejto dane, 
nemôžeme tolerovať neplatičov 
na úkor tých, čo platia. Veľmi 
rázne prikročíme k vymáhaniu 
všetkých nedoplatkov.“
• Čo to znamená rázne?
 „V prípade potreby použitie 
všetkých právnych krokov vráta-
ne exekúcie.“
• Pán primátor, predsa 
len, nebolo by dobré trochu 
uvažovať aj o šetrení 
výdavkov, stačí povedať 
občanom, nemáme peniaze, 
zvýšime dane?
 „To nie je o nedostatku peňa-
zí. Nemôžeme spájať kapitálovú 
časť rozpočtu s bežnou. To sú 
dva rozdielne rozpočty. Nemô-
žeme spájať výdavky na projekt 
na nový most ako sumu, ktorou 
sa dá kryť napríklad vývoz a likvi-
dácia odpadu či údržbu verejnej 
zelene. Na komunálny odpad 
môžeme podľa platnej legislatí-
vy použiť len peniaze z bežných 
príjmov, čo v rozpočte mesta 
predstavujú dane. Peniaze zís-
kané za predaj mestského ma-
jetku môžeme použiť zase len 
na investičné akcie. Legislatívne 
sú kapitálová a bežná časť roz-
počtu absolútne nespojiteľné. 
Nechápem, kde berú niektorí 
poslanci právo takto demagogic-
ky zavádzať občanov.“
 Za rozhovor poďakoval
 Tibor Hlobeň

Pokračovanie z 2. strany
 Mesto Trenčín tiež vykupuje 
pozemky pod juhovýchodným 
obchvatom mesta a následne 
ich predá štátu. Budúci rok má 
ísť o pozemky za 107 miliónov 
korún. Samospráva sa chystá 
tiež predĺžiť Inoveckú ulicu tak, 
aby viedla do pripravovanej 
nákupnej zóny Laugaricio. Na 
jej financovaní sa majú 40 mili-
ónmi spolupodieľať aj tamojšie 
firmy. Pod cestným mostom 
sa má vybudovať kruhový ob-

jazd, pričom podľa primátora 
Branislava Cellera 50 miliónmi 
korún prispeje investor výstav-
by Auparku v centre. Ďalšie de-
siatky miliónov korún majú ísť 
už z mestských peňazí do opráv 
ciest. V rámci celého rozpočtu 
má ísť najviac prostriedkov do 
dopravy, rozvoja komunikácií 
a vzdelávania. Napríklad kultú-
ra dostane 18, 6 milióna korún, 
propagácia a marketing mesta 
niečo cez päť miliónov.
 (SITA)

Rozpočet mesta ráta s investíciami pol miliardy korún
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 V dňoch 24. 12. 2007 
a 1. 1. 2008 bude preprava 
na linkách MHD Trenčín bez-
platná okrem Tesco busov.
 Pozn.: Ak je uvedené 
„a linka č. 50“ (napr. 26. 12. 
2007), táto jazdí podľa ces-
tovného poriadku celú noc 
(tzn. jazdí podľa cestovného 
poriadku v noci z 26. 12. 
2007 na 27. 12. 2007).

V dňoch 22. 12. 2007 až 7. 

1. 2008 budú premávať na-

sledujúce spoje MHD Tren-

čín, ktoré prevádzkuje SAD 

Trenčín, a. s.

Linka č. 1
Spoj č. JUH II – AS resp. Kubra
261 16.20–16.48
265 17.00–17.20 aut.st.
269 17.40–18.00 aut.st.
271 18.00–18.20 aut.st.
273 18.20–18.48 aut.st.
275 18.40–19.00 aut.st.
277 19.00–19.28
279 20.00–20.28

Spoj č. Kubra resp. AS – JUH II
260 16.55–17.23
262 17.25–17.43 aut.st.
270 18.45–19.03 aut. st.
272 18.55–19.23
274 19.25–19.43 aut.st.
276 19.35 – 20.03
278 20.35–21.03

Linka č. 8
Spoj č. JUH II – VÚO
225 17.50–18.15
229 19.50–20.15

Spoj č. VÚO – JUH II
230 20.17–20.42
232 21.17–21.42

Linka č. 2
Spoj č. Nozdrkovce – VÚO
225 17.37–18.08
227 18.35–19.04
229 19.37–20.04
231 20.35–21.04
233 21.35–22.08

Spoj č. VÚO – Nozdrkovce
226 17.02–17.27
228 18.02–18.30
230 19.02–19.32
232 20.02–20.30
234 21.02–21.35

Linka č. 11
Spoj č. Kubrica – JUH, ZŠ
227 18.35–19.08
229 20.10–20.43

Spoj č. JUH, ZŠ – Kubrica
226 18.05–18.35
228 19.35–20.05

Linka č. 21
Spoj č. JUH II – Opatová
213 18.10–18.42
215 20.10–20.42

Spoj č. Opatová – JUH II
216 18.45–19.15
218 20.45–21.15

Linka č. 5
Spoj č. JUH, ZŠ – VOD-EKO
227 18.25–18.45
229 19.25–19.45
231 20.25–20.45

Spoj č. VOD-EKO – JUH, ZŠ
226 17.59–18.19
228 18.59–19.19
230 19.59–20.19

Linka č. 13
Spoj č. Záblatie – AS
213 19.05–19.25
215 20.20–20.40

Spoj č. AS – Záblatie
216 19.55–20.15
218 21.45–22.05
224 18.40–19.00

Linka č. 23
Spoj č. JUH III – AS
213 20.05–20.25

Spoj č. AS – JUH III
214 19.40–20.00

Linka č. 6
Spoj č. VÚO – VOD-EKO
213 17.40–18.03
215 19.40–20.07

Spoj č. VOD-EKO – VÚO
214 17.10–17.33
216 19.10–19.37

Linka č. 18
Spoj č. VÚO – JUH, ZŠ
219 17.15–17.40
221 18.45–19.10
223 19.45–20.10

Spoj č. JUH, ZŠ – VÚO
220 18.15–18.40
222 19.15–19.40

Linka č. 28
Spoj č. VÚO – JUH III
211 16.30–16.58
213 18.30–18.58
215 20.30–20.58

Spoj č. JUH III – VÚO
214 17.00–17.28
216 19.00–19.28

Dňa 24. 12. 2007 bude zriadená 
mimoriadna linka na Polnočnú sv. omšu

22.57 Gen. Svobodu, otoč 2.00
22.59 Gen. Svobodu, rázc. 1.58
23.02 Saratovská, ZŠ 1.55
23.03 Saratovská, tržnica 1.54
23.05 Pod Juhom 1.52
23.07 Inovecká 1.50
23.08 Inovecká, Zdroj 1.49
23.09 Soblahovská 25 1.48
23.10 Soblahovská, rázc. –
23.11 Legionárska 1.47
23.12 Braneckého 1.46
23.14 Hasičská 1.44
23.17 Ul. gen. Štefánika –
23.18 Ul. gen. Štefánika, Merina 1.41
23.20 Kubranská, BILLA 1.39
23.21 Kubranská, Pred poľom 1.38
23.22 Kubranská, ZŠ 1.37
23.23 Kubranská, nám. 1.36
23.28 Opatovská, VÚO 1.31
23.29 Opatovská 1.30
23.30 Opatovská, NS 1.29
23.32 Hodžova, kotolňa 1.27
23.33 Hodžova, ZŠ 1.26
23.34 Kpt. Nálepku –
23.35 Rázusova, ZŠ 1.24
23.36 Rázusova 1.23
23.38 Hasičská 1.22
23.40 Rozmarínová/Braneckého 1.20

Pozn: 1. Pevne stanovené sú len časy odchodu 
z východzej zastávky, ostatné časy sú orien-
tačné; vozidlo však odíde najskôr 5 min. pred 
uvedeným časom.
2. Povolené je nastupovanie všetkými dverami.
3. Preprava je bezplatná.

Dátum Budú premávať spoje s označením:
22. 12. 2007 „a“ a linka č. 50
23. 12. 2007 „a“

24. 12. 2007
„a“ s obmedzením
a spoj na Polnočnú sv. omšu

25. 12. 2007 „a“
26. 12. 2007 „a“ a linka č. 50
27. 12. 2007 „a“
28. 12. 2007 „a“ a linka č. 50
29. 12. 2007 „a“ a linka č. 50
30. 12. 2007 „a“
31. 12. 2007 „a“ a linka č. 50
1. 1. 2008 „a“
2. 1. 2008 „x“, nebudú jazdiť spoje označené „c“
3. 1. 2008 „x“, nebudú jazdiť spoje označené „c“

4. 1. 2008
„x“ a linka č. 50
nebudú jazdiť spoje označené „c“

5. 1. 2008 „a“ a linka č. 50
6. 1. 2008 „a“
7. 1. 2008 „x“

Oznam pre cestujúcich v MHD
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Budova Gymnázia Ľ. Štúra 100-ročná

 Doteraz boli vydané dve 
stavebné povolenia. Prvé sa 
týka „Podzemnej parkovacej 
garáže – Trenčín centrum“. SO 
117 rieši sprístupnenie novo-
navrhnutej parkovacej garáže 
situovanej v pešej zóne na Ul. 
Vajanského, v priestore domu 
armády, OD Prior, vjazdom a vý-
jazdom z podzemných garáží 
ČSOB a vjazdom na existujúce 
parkovisko osobných automobi-
lov. Sprístupnenie a dopravné 
napojenie jednotlivých doprav-
ných uzlov bude riešené pre 
stiesnené pomery navrhovanou 
malou okružnou križovatkou 
s piatimi ramenami.

 Druhé stavebné povolenie 
sa tiež týka „Podzemnej par-
kovacej garáže – Trenčín cen-
trum“. Podzemná parkovacia 
garáž bude situovaná tak, 
že bude zo štyroch strán vy-
medzená podzemnými alebo 
nadzemnými objektmi, a to 
podzemným tunelom ČSOB, 
domom armády a ulicami Ja-
selskou a Hviezdoslavovou.
 Vstup do parkovacej garáže 
bude z Vajanského ulice a to 
do prvého podzemného podla-
žia polrampou a do druhého 
podzemného podlažia pol-
rampou z podzemného tunela 
ČSOB. Kapacita parkovacej 

garáže bude 134 parkovacích 
miest. Súčasťou parkovacej 
garáže bude aj nadzemný ob-
chodný objekt, ktorý sa bude 
realizovať až po vybudovaní 
parkovacej garáže. Nadzemný 
objekt bude len dvojpodlažný 
a komunikačne prepojený 
s parkovacou garážou. Svojou 
výškou teda neprekryje ostat-
né budovy, naopak, bude vo 
výškovej harmónii aj so star-
šími objektmi.
 Prenajímateľný obchod-
ný objekt bude prevádzkovo 
členený na dve časti. Hlavnú 
časť bude tvoriť prenajímateľ-
ný priestor, vedľajšou časťou, 
avšak prevádzkovo úplne 
samostatnou, bude vstup do 
podzemnej parkovacej garáže. 
Vstupné priestory budú pozo-
stávať zo schodiska, výťaho-
vej šachty a niky pre automat, 
vydávajúci parkovacie lístky. 

Vstupné priestory garáže sa 
budú nachádzať len v prvom 
nadzemnom podlaží. Druhé 
nadzemné podlažie bude celé 
spadať pod prenajímateľnú 
časť. Obchodný prenajímateľ-
ný priestor bude členený na 
tri prevádzky, každá bude mať 
vlastné schodisko do priesto-
rov druhého nadzemného 
podlažia. Každá z prevádzok 
bude mať dva vstupy, prevádz-
ky budú kvôli požiarnej bez-
pečnosti navzájom prepojené 
únikovými dverami v druhom 
nadzemnom podlaží. Celková 
zastavaná plocha parkovacej 
garáže bude 1962 m2 a plo-
cha obchodného objektu 645 
m2.
 Investorom celej výstav-
by je spoločnosť Tatra Real, 
a. s., v zastúpení Ing. arch. 
Jozef Gábrišom.
 (lm) a (zm) 

 „Všetky stavby vytvorené 
človekom či skromné ako 
chatrč, alebo impozantné ako 
palác, musia stáť na zdvoje-
nom základe funkcie a sym-
boliky, musia byť podriadené 
v prvom rade parametrom ľud-
ských potrieb a bežnej tech-
niky a po druhé symbolom 
– fyziologickým, morálnym, 
obracajúcim sa späť, ale-
bo hľadiacim dopredu...“ je 
predslov k účelovej publikácii 
Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne 
autorov Innet Baloghovej 
– Mayerovej a Štefana Mar-
cineka „Dotyky minulosti 
a prítomnosti“ vydanej pri prí-
ležitosti 100. výročia výstav-
by budovy školy. K podnetu 
pre vydanie spomínanej pub-
likácie bližšie uviedol riaditeľ 
školy Mgr. Štefan Marcinek. 
„V roku 2003 školu navštívi-
la jej bývalá absolventka Mgr. 
Innet Baloghová – Mayerová, 
aby získala niekoľko fotogra-
fií objektu trenčianskej školy, 
ktoré potrebovala za účelom 
zhromaždenia dokumentácie. 
Zaujali ju najmä umelecké se-

cesné stvárnenia na prednej 
časti fasády školskej budovy. 
Vtedy skrsla myšlienka využiť 
významné jubileum v roku 
2007 na vydanie knihy, ktorá 
by zhodnotila históriu budovy 
školy od jej vzniku po dnešok 
a predstavila víziu jej dobudo-
vania. Dnes toto dielo uzrelo 
svetlo sveta“.
 Bližšie históriu školy pri-
blížila vo svojom príhovore 
Innet Baloghová – Mayerová. 
V 70. rokoch 19. storočia 
začali vznikať v uhorských 
mestách súkromné ustano-
vizne pre výchovu dievčat. 
Jej otvorenie v Trenčíne ini-
ciovala barónka Agáta Meď-
ňanská, ktorá pre tento cieľ 
zorganizovala župnú zbierku, 
do ktorej ona sama prispe-
la rozhodujúcou čiastkou. 
Súkromná dievčenská škola 
v Trenčíne bola otvorená na 
Mierovom námestí č. 33 1. 
marca 1870 a jej vedením 
poverila samotná barónka 
Františku Hellovú z Banskej 
Bystrice. Táto škola sa zá-
sluhou poslancov Uhorského 

snemu ako i trenčianskych 
politikov a úradníkov v roku 
1877 začlenila medzi štátne 
školy, z ktorej vyplývala aj 
štátna dotácia na jej činnosť 
a bola premenovaná na Uhor-
skú kráľovskú štátnu vyššiu 
dievčenskú školu. Riaditeľom 
sa stal Alojz Maňák. Kapacita 
budovy však nezodpovedala 
pedagogickým ani hygienic-
kým nárokom, preto učiteľský 
zbor roky apeloval na minis-
terstvo, aby sa daným prob-
lémom zaoberalo a následne 
schválilo žiadosť na výstavbu 
novej školy. Keď mesto za 
pomoci aj Nadácie barónky 
Meďňanskej odkúpilo pozem-
ky hneď na okraji centra mes-
ta za 9000 forintov a právne 
boli zapísané do školského 
majetku, Ministerstvo kultúry 
a všeobecného vzdelávania 
poverilo vypracovaním pro-
jektovej dokumentácie buda-
peštianskych architektov Am-
brusa Ortha a Emila Somlóa. 
Ich návrh bol podmienený 
samotným chodom školy, 
ktorá zahrňovala vyučovacie 

aj internátne miestnosti. Vý-
stavba školskej budovy sa 
rozbehla v roku 1906 a do-
končená bola v roku 1907. 
Škola sa však do nej defini-
tívne presťahovala v auguste 
1908. Po roku 1918 uhorské 
kráľovské štátne vyššie diev-
čenské školy stratili svoje 
opodstatnenie v školskom 
systéme vzdelávania Česko-
slovenskej republiky a boli 
priestory ponúknuté trenčian-
skemu gymnáziu. Gymnázium 
si rokmi budovalo svoje zbier-
ky, knižnice a vďaka zavede-
niu odborných predmetov sa 
zmenila aj koncepcia výchov-
no-vzdelávacej práce, čo ná-
sledne vyvolalo požiadavku 
rozšírenia školských priesto-
rov. To sa podarilo v auguste 
1992, keď po troch rokoch 
výstavby pribudlo gymnáziu 
16 univerzálnych učební. 
Komplexnou prestavbou pod-
krovných priestorov v septem-
bri 2004 sa ukončila ďalšia 
etapa stavebných zámerov.
 (jč) 

Vedľa objektu Kultúrneho a metodického centra OS SR známom 
ako dom armády vyrastie v najbližšom období nový objekt. Cie-
ľom jeho výstavby je doriešiť situáciu s narastajúcim počtom 
áut v centre mesta. Vzhľadom na stále vyššiu atraktivitu Tren-
čína pre návštevníkov z pracovných či rekreačných dôvodov je 
táto situácia nezvratná.

Nový objekt pomôže vyriešiť parkovanie
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V škole od rána do večera a od večera do rána

 Myslíte si, že sa to nedá? 
Ale áno, dá sa to a vedeli by 
vám o tom porozprávať deti zo 
ZŠ na Východnej ulici. A asi 
niečo na tom bude, keď si deti 
obľúbenú akciu zopakovali už 
po piatykrát. Koncom novem-
bra sa žiaci I. stupňa stretli 
v klubovni, kde si za pomoci 
pani učiteliek vyrobili lampióni-
ky a potom preskúmali známe 
zákutia školy pri tajomnom 

osvetlení. A veru natrafili aj na 
strašidlá v podobe spolužiakov 
z II. stupňa. Adrenalín upokojila 
špagetová večera, po ktorej si 
chlapci zahrali „nočný futbal“ 
a dievčatá si zacvičili na fitlop-
tách. Všetko zavŕšili guľovaním 
sa. Pri večernom zaspávaní ne-
chýbali strašidlá na dobrú noc. 
Všetci sa dobre vyspali a po ra-
ňajkách sa plní dojmov pobrali 
domov. Text a foto: (mk)

Vianočná besiedka ŠKD 7
 P r e p l n e n á 
divadelná sála 
Kultúrneho a me-
todického centra 
OS SR v Trenčíne 
sa 9. decembra 
2007 premenila 
na rozprávkovú 
krajinu. Viac ako 
200 klubákov zo 
Školského klubu 
detí Sedmička pri 
ZŠ na Hodžovej 
ulici sa o 15.00 
premenilo pod vplyvom čarov zázračného slúchadla žiačky Pipi na 
množstvo čertov, sobov, anjelov a ďalších viac-či menej nesku-
točných bytostí. Nechýbali fantastické fantazijné kostýmy, ktoré 
vznikli pod vedením vychovávateľky Janky Kováčikovej. Uviedli ich 
pod názvom nákupná horúčka. Na podujatie zavítalo aj viacero za-
hraničných interpretov vianočných melódií, nechýbal ani Betlehem 
s anjelským spevokolom a Tichou nocou. (zm), foto: (oh)

Decembrové zasadnutie VMČ Juh
 Výbor mestskej časti Juh 
(VMČ) na svojom decembrovom 
zasadnutí súhlasil s realizáciu 
polyfunkčného objektu na Sa-
ratovskej ulici s podmienkou, 
že bude vybudované parkova-
nie v suterénnych priestoroch 
objektu. Poslanci odporučili aj 
prenájom priestorov v Kultúr-
nom stredisku Juh občianske-
mu združeniu KUKO na vybu-
dovanie rehabilitačného centra 
pre deti postihnuté mozgovou 
obrnou (viac na strane 7).
 Majitelia baru San Marco po-
žiadali o predĺženie prevádzko-
vých hodín. Po ich vypočutí sa 
poslanci dohodli, že začiatkom 
roku 2008 sa na tri mesiace 
skúšobne prevádzka predĺži 
a stav má monitorovať mest-
ská polícia.
 Množia sa sťažnosti obča-
nov na rozostavaný objekt ka-
viarne-bistra na Východnej uli-
ci, neupravené okolie a výskyt 
hlodavcov. Štátny stavebný 
dozor sa mal na stavbe stret-
núť 10. decembra. VMČ žiada 
útvar architektúry a životného 

prostredia a investičnú komi-
siu o návrh riešenia sanácie 
garáží na celom sídlisku Juh. 
Nadstavba garáží spôsobí ďalší 
nedostatok parkovacích miest 
a podmienkou mesta sú ná-
hradné parkovacie miesta.
 Starosti robí obyvateľom 
Juhu aj odvoz nadrozmerného 
odpadu z okolia kontajnerov 
a odvoz plastov. Sťažujú sa aj 
na konáre stromov zasahujúce 
do chodníkov a žiadajú ich ore-
zanie. Nie je doriešené osvetle-
nie frekventovaného chodníka 
z Ulice M. Bela na Kyjevskú.
 „Južania“ sa pozerajú kritic-
ky aj na iné časti mesta, na-
príklad na vypadané obrubníky 
pri stredových ostrovčekoch 
na križovatke pri hoteli Tatra. 
Rovnako nebezpečné sú bil-
bordy zasahujúce do cesty na 
výpadovke na Opatovú. Traumu 
majú vodiči odbočujúci pri Esse 
na Bánovce nad Bebravou. 
V piatok popoludní je to takmer 
rovnaká šanca, ako vyhrať 
v lotérii. Predseda VMČ Anton 
Boc odpovedal, že cesta je pod 

Na spojnici ulíc M. Bela a Východnej je cesta plná jám ešte 
pred zimou.

správou Trenčianskeho samo-
správneho kraja a kruhová kri-
žovatka sa postaví pri stavbe 
mosta.
 Vodičom prichádzajúcim do 
Trenčína vadí množstvo reklám 
a tabúľ na stĺpoch verejného 
osvetlenia. Ich množstvo ne-
gatívne vplýva na pozornosť 
a dezorientuje pri orientácii 
v meste. Často potom prehliad-
nu dopravné informačné znač-
ky. Preto sa bude robiť paspor-
tizácia všetkých tabúľ a reklám 
na území mesta.
 Kritiku si vyslúžil aj stav 
chodníkov a ciest na sídlisku. 
Najmä spojnica ulíc M. Bela 
a Východnej v dolnej časti pri-
pomína tankodrom. Nespevne-
né parkovisko pre domom č. 23 

na Ulici M. Bela znepríjemňuje 
život nájomníkom. Pomohlo by 
aj vodorovné značenie parko-
vísk na sídlisku.
 Autobusové zastávky lemujú 
jamy plné vody na mieste pása 
kociek, oddeľujúceho zastávku 
od cesty. Na Východnej ulici 
zeleň zakrýva dopravné značky 
a cesta zo sídliska smerom 
k Baumaxu nemá chodníky pre 
chodcov. „Mesto sa rozrastá 
a chodníky sa nebudujú“, uľavil 
si občan. Na zasadnutí výboru 
navrhli občania aj zavedenie 
kamerového systému na Juhu 
ako prevencie pred kriminali-
tou.
 Najbližšie zasadnutie VMČ 
Juh bude 8. januára v Kultúr-
nom stredisku Juh. (la)
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Konečne sme konali

Dokončenie z prvej strany

 Aby sme naplnili aj očaká-
vania o podrobnostiach, všade 
prítomná Marianna Kuhlefölová 
pre našich čitateľov konštatova-
la: „Dopoludnia môžu priestory 
centra využívať všetci ľudia, 
teda aj dospelí, ktorí majú ne-

jaké pohybové obmedzenia či 
ťažkosti. Cvičenia popoludní sú 
vekovo vymedzené pre všetky 
deti od predškolského veku 
až do 15 rokov, pretože dopo-
ludnia si plnia svoje školské 
povinnosti. O cvičenia je veľký 
záujem a doposiaľ prihlásili ro-
dičia 30 detí.“ (jč)

Na Fond dr. Klauna pribudlo 2300 eur a vecné dary
 V piatok 14. decembra 
2007 predpoludním navštívila 
Špeciálnu základnú školu Vladi-
míra Predmerského v Trenčíne 
20-ročná Holanďanka Andrea 
Versloot so svojimi rodičmi, aby 
v tomto prostredí odovzdala fi-
nančný dar 1600 eur Fondu dr. 
Klauna, ktorý získala neobvyk-
lým spôsobom – bol vyhojdaný. 
Bližšie o získaní peňazí komen-
tovala Andrea, že k peniazom 
prišla tak, že „sa musela 24 
hodín hojdať na húpačke“. Pe-
niaze prevzal dr. Klaun, alias 

Vladimír Kulíšek, ktoré budú 
použité na honorovanie stretnu-
tí s deťmi po celom Slovensku. 
Okrem toho Andrea odovzdala 
deťom aj futbalové dresy a iné 
športové potreby. No to nebolo 
všetko. Andrein otec Andreas 
Versloot, ktorý je známy ako 
aktívny účastník uplynulých 
podujatí s dr. Klaunom v Tren-
číne, priniesol finančný dar 700 
eur, ktorý pochádzal zo zbierky 
medzi spolupracovníkmi. Správ-
kyňa fondu Janka Sedláčková 
okrem poďakovania za vecné 

a finančné dary odovzdala An-
drei na pamiatku fotografiu 
z podujatia detí s dr. Klaunom 
a Andreasovi trenčianskymi 

deťmi vymaľované pravé ho-
landské dreváky.
 (jč)

Berta de Bruijn navštívila DEMY
 Stalo sa už tradíciou, že pred 
vianočnými sviatkami prichá-
dza na pár dní do sociálneho 
zariadenia DEMY v Trenčíne 
veľké šľachetné srdce plné citu 
a porozumenia, ktoré prináša 
všetkým deťom tohto zariadenia 
dobrodinka z Holandska Berta 
de Bruijn, ktorú všetci v Trenčíne 
familiárne volajú Bertuška. Kedy 
a kde sa začalo toto dlhodobé 
priateľstvo mi objasnil riaditeľ 
ústavu Tibor Gavenda: „Bertuš-
ka pravidelne navštevovala kú-
pele v Trenčianskych Tepliciach. 
Počas liečenia pred desiatimi 
rokmi nadviazala priateľstvo 
s jednou dámou zo Slovenska, 
ktorej sa zdôverila o svojich plá-
noch nadviazať kontakt s niekto-
rým detským sociálnym zariade-
ním v blízkom okolí a pomáhať 
mu. Spomínaná dáma navrhla 
práve trenčianske DEMY. Až 
neskôr sa vyjasnilo, že táto 
dáma je z Trenčína a býva v jeho 
mestskej časti Noviny, teda v lo-
kalite, kde je umiestnené zaria-
denie. Z tejto nevinnej návštevy 
vzniklo obrovské priateľstvo. 
Počas rokov prerástlo na celý 
región a Bertuška sa stala pre 
naše deti i pre nás zamestnan-
cov druhou mamou a ochranky-
ňou. Všetci sme obdivovali jej 
entuziazmus a vitalitu pomáhať 
úplne cudzím ľuďom na ďalekom 

Slovensku. Stačí spomenúť za-
bezpečenie úplne zadarmo sto 
nových polohovateľných postelí, 
ktoré poslala pre trenčiansku 
nemocnicu a ďalšie sociálne 
zariadenia v regióne.“
 Jubilejné desiate stretnutie 
s deťmi a zamestnancami ústa-
vu s Bertuškou sa uskutočnilo 
11. decembra, tento raz aj za 
účasti veľvyslanca Holandské-
ho kráľovstva Jeho Excelencie 
Roba Swartbola a predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Pavla Sedláčka. Pri tejto 
príležitosti veľvyslanec povedal, 
že „je veľmi dobre informovaný 
o aktivitách Bertušky, dokonca 
vedela o nej aj holandská kráľov-
ná Beatrix pri návšteve Sloven-
ska, ale vzhľadom na jej nabitý 
program sa jej návšteva v DEMY 
nemohla uskutočniť. Podotkol, 
že pri lete do Košíc letela nad 
Trenčínom a myslela na DEMY. 
Snáď sa tak stane v budúcnosti. 
Využil som dnešné pozvanie na 
to, aby som sa na vlastné oči 
presvedčil o aktivitách Bertušky, 
ale predovšetkým, aby som po-
znal ľudí, s ktorými napĺňa svoje 
humanitné poslanie“.
 Záver stretnutia hostí s deť-
mi zariadenia sa niesol vo via-
nočnej atmosfére v rozdávaní 
darčekov a spievaných kolied. 
 (jč)
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Mikuláš u celiatikov
 Od založenia pobočky Slo-
venskej spoločnosti celiatikov 
Piešťany v Trenčíne 25. 2. 2006 
uplynuli necelé dva roky. Toto 
krátke obdobie bolo však plné 
aktivít určených pre členov SSC, 
ale aj širokej verejnosti. Keďže 
je medzi celiatikmi (ľudia, ktorí 
nemôžu jesť výrobky z tradič-
ných obilnín a majú bezlepkovú 
diétu – pozn. red.) množstvo 
detí, pripravili sme v nedeľu 9. 
decembra 2007 Mikulášske po-
sedenie v Kultúrnom stredisku 
na Juhu. Deti sa pred prícho-
dom Mikuláša zahriali súťažami 
a tancom na hudbu DJ Juraja Bi-
čana. O slávnostnú Mikulášsku 
atmosféru sa postarali členovia 
Trenčianskeho hradného diva-
dla divadelným predstavením 
s vianočnou tematikou a samot-
ným príchodom Mikuláša spolu 
s anjelom, čertami a škriatkom. 
Počas celého podujatia bola 
možnosť ochutnať bezlepkové 
jedlá. Podujatie Klubu celiatikov 
podporilo aj Mesto Trenčín a jed-
na z lekární na území Dolného 
mesta. Za podporu úprimne 
ďakujeme. Vďaka ochote Mesta 
Trenčína a KC Aktivity Juh sa 

môžeme stretávať pravidelne 
raz mesačne v KC Aktivity JUH 
– vždy poslednú nedeľu v mesia-
ci o 15.00 hod., okrem prázdnin. 
S prosbou o radu pri prekonáva-
ní ťažkostí súvisiacich s ochore-
ním sa obracajú na nás pacienti 
zo širokého okolia Trenčína, 
ale i z iných miest Slovenska. 
V súčasnosti má SSC pobočka 
Trenčín viac ako 120 členov. 
Popri pravidelných stretnutiach, 
na ktorých si členovia vymieňajú 
skúsenosti, recepty a delia sa 
o rady s novodiagnostikovanými 
pacientami, sú veľkým prínosom 
odborné prednášky. Odbornú le-
kársku pomoc a radu poskytuje 
Marián Kaščák, ktorý sa zúčast-
ňuje našich stretnutí a trpezlivo 
odpovedá na otázky prítomných. 
Jeho odborné prednášky boli 
veľkým prínosom pre všetkých 
zúčastnených. Hoci nemôžeme 
vymenovať všetkých, ktorí nám 
pomohli v našich aktivitách, kto-
rých cieľom je pomôcť všetkým 
ľuďom s celiakiou, radi by sme 
aspoň touto formou poďakovali 
a zaželali všetkým tie najkrajšie 
vianočné sviatky.
 Katarína Malíková

Tradičný jednodňový detský jarmok bol otváracím poduja-
tím trenčianskych vianočných trhov. Prezentácia a predaj 
vianočných výrobkov žiakov trenčianskych škôl a školských 
zariadení sa uskutočnil 11. decembra na Mierovom námestí. 
Nasledujúce dni už patria predaju tradičných výrobkov z diel-
ní dospelých remeselníkov. (zm)

Svätý Mikuláš obdaroval aj mladých hokejistov

 Na zimný štadión Mariána 
Gáboríka MG Ring zavítal 11. de-
cembra svätý Mikuláš alias Ma-
rián Ďurech, aby s plnou nošou 
sladkostí a športového výstroja, 
ktoré venovala Nadácia Mariána 
Gáboríka, potešili mladých hoke-
jistov. Obdarovanými boli 22 mla-
dí hokejisti hokejovej prípravky 
tretieho ročníka, ktorých úspeš-

ne trénujú Štefan Škvarka a Ľu-
bomír Golian. Každý z mladých 
hokejistov si priamo od Mikuláša 
prevzal hokejku alebo hokejovú 
vestu a tí najaktívnejší dostali 
aj sladkosti. Za dary mladí hoke-
jisti jednohlasným „Ďakujeme“ 
poďakovali prítomnej správkyni 
Nadácie Mariána Gáboríka Silvii 
Gaboríkovej. (jč)

Tradičný Mikuláš zavítal na 
Mierové námestie
 V podvečer dňa svätého Mi-
kuláša sa v centre mesta začali 
schádzať nedočkaví malí i veľkí 
Trenčania, ale aj návštevníci 
mesta, veď trenčiansky Mikuláš 
je známy široko-ďaleko. Všetci sa 
ho dočkali. Prišiel vo veľkom štýle 
na koči ťahanom koňmi. V zlatom 
rúchu a s biskupskou palicou po-
zdravil usmiaty bradatý Mikuláš 
všetkých dobrých ľudí v tradič-
nom duchu. Čerti sa snažili všet-

kých vystrašiť pľutím ohňa, ale 
keď anjeli ohlásili príchod toho, 
ktorý prináša každoročne slad-
kú odmenu a začali ju spúšťať 
v batohoch ponad námestie, deti 
už nič neodradilo, aby pozbierali 
všetku odvahu a išli si pre pravé 
Mikulášske balíčky, ktoré mal 
Mikuláš pre všetky deti. Balíčky 
rozdávali dvojice čerta s anjelom 
a deti s nadšením naťahovali rúč-
ky. (zm) foto (jč) 

Detský jarmok
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 Čaro Vianoc pod hradom 
je názov, pod ktorým sa kaž-
doročne skrýva množstvo ak-
cií: spoločenských stretnutí, 
kultúrnych podujatí, koncer-
tov, divadelných predstavení 
a podobne. Spoločné majú 
jedno: ich organizátori chcú 
spríjemniť divákom, posluchá-
čom, členom rôznych združení 
a neziskových organizácií, ale 
aj širokej verejnosti posledný 
mesiac v roku. December je 
svojou sviatočnou atmosfé-
rou tak trochu čarovný. Práve 

v tomto čase viac ako inoke-
dy nakupujeme darčeky pre 
svojich blízkych. Je to však 
tiež čas pripomenúť si svoje 
tradície, či už ide o nehmotné 
bohatstvo alebo o výrobky, 
ktoré sa pripravujú prácou 
starými spôsobmi. Aby sme 
sa v tomto predvianočnom 
zhone trošku zastavili, alebo 
aspoň spomalili, pripravilo 
mesto Trenčín tiež niekoľko 
tradičných podujatí. Od 13. 

do 20. decembra sa v popo-
ludňajších hodinách na Mie-
rovom námestí každý deň, 
s výnimkou víkendu, uskutoč-
nilo Stretnutie s koledou pod 
stromčekom. Na pódiu vystú-
pili deti z folklórneho súboru 
Radosť, deti zo Základnej 
školy z Mníchovej Lehoty, ale 
aj zo ZŠ na Bezručovej ulici 
v Trenčíne. Ani súbory dospe-
lých sa nenechali zahanbiť. Do 
programovej ponuky prispel 
Mestský dychový orches-
ter, Evanjelický zbor ZVON, 

spevácky zbor Hornosúčan 
a Trenčiansky spevácky zbor. 
V konkurencii hypermarketov 
aj tento rok obstál Vianočný 
jarmok. Tomuto tradičnému 
podujatiu patril víkend 15. 
a 16. decembra. Od rána do 
neskorých popoludňajších 
hodín bol na pódiu program, 
ktorý spríjemňoval návštevu 
stánkov s viac či menej ty-
pickými vianočnými výrobka-
mi z dreva, keramiky, kovu 

i a textilu. Hoci bolo skutočne 
chladné a chvíľami i nepríjem-
ne veterné počasie, Trenčania 
do centra mesta prišli. A nie-
len oni. Pri pódiu sme privítali 
návštevníkov aj zo zahraničia. 
Deti si prišli na svoje. Videli 
niekoľko divadiel, napríklad 
vianočné pásmo Teatra Neli-
ne a Slovácky betlehem Rádu 
červených nosov. Pre tých 
najodvážnejších bola za pes-
ničku či básničku nachystaná 
sladká odmena. V programe 

ďalej vystúpili detské folklór-
ne súbory Radosť a Kornička, 
dospelých výborne pobavili 
ľudová hudba Borovienka či 
dychová hudba Skalanka, 
ktorá prekvapila príjemnými 
vianočnými a muzikálovými 
melódiami. Ľudia medzi stán-
kami si zaspievali vianočné 
koledy spolu s Dolnosučan-
skou  speváckou skupinou 
a ženskou vokálnou skupinou 
folklórneho súboru Kubran. 
Veľmi dobrý dojem kvalitnej 

prípravy zanechali deti zo 
Základnej umeleckej školy 
v Trenčíne, ktoré priviedla pe-
dagogička Janette Strharská. 
Predviedli časť z hry Bathory, 
o ktorej sme vás informovali 
v minulom čísle. Folklórna 
skupina Hájiček z Chrenovca-
Brusna opäť zaujala spevácky-
mi výkonmi aj hrou na dnes už 
netypických píšťalách z kôry 
stromu. Hlavnými hviezdami, 
ktoré zmobilizovali aj pri po-
citovo mínusových teplotách 

ľudí, boli Martina Schindlero-
vá a Beata Dubasová. Hoci 
boli po svojich vystúpeniach 
skutočne premrznuté, stále 
sa usmievajúc neodmietli ani 
autogramiádu pre fanúšikov. 
K ich vystúpeniam sa ešte 
vrátime v budúcom čísle Infa, 
kde sa dočítate aj o ďalších 
podujatiach. Program, kto-
rým Čaro Vianoc pod hradom 
pokračuje až do 6. januára 
2008, nájdete na strane 12 
a 13. (zm)
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Muzikál Jednotkári mal tretiu premiéru v Trenčíne
 Muzikál Pavla Dostála Jed-
notkári poznajú Trenčania 
v podaní miestnych ochotníkov 
z dvoch naštudovaní pod vede-
ním Evy Kobzovej v rokoch 1970 
a 1978. V druhom sa predstavil 
Štefan Skrúcaný. Tam sa za-
čala jeho herecká dráha. Nové 
naštudovanie predviedlo 24. 
novembra Trenčianske hradné 
divadlo (THD) pod vedením Zu-
zany Mišákovej v kine Hviezda. 
Pôvodný text pri najnovšom 
naštudovaní prešiel radikálnou 
dramaturgickou úpravou. Novú 
hudbu zložil mladý trenčiansky 
hudobník Ján Ančic. O chore-
ografie sa postarala Katarína 

Pejková, ktorej zverenkyne 
z tanečnej skupiny Goonies 
v predstavení spoluúčinkujú. Z. 
Mišáková dodala: „Nebudem 
bezducho inscenovať starý sce-
nár. Zostať v rovine interpretá-
cie pôvodiny by nenaplnilo naše 
kreatívne ambície. Dovolím si 
tvrdiť, že Ján Ančic tiež dodal 
svojím dielom maximum. Hudba 
nielenže spĺňa požiadavky na 
kvalitnú kompozíciu, ale je aj 
blízka účinkujúcim, čo z nich 
cítiť.“ V predstavení spoluúčin-
kuje 18 mladých ľudí. Ich proti-
váhou sú seniori THD. Celkove 
25 účinkujúcich je na ochotníc-
ke pomery nezvyčajne náročná 

 V sobotu 1. decembra 
2007 o 18.00 hod. sme v tren-
čianskom kultúrnom stánku Kino 
Hviezda uviedli piatu premiéru 
nášho divadla. Divadelná hra 
VÝLET vznikla na základe sku-
točných zážitkov pod vedením 
scenáristu a režiséra Miroslava 
Ďuriša. Postavy v tomto príbehu 
nie sú vymyslené a ich podob-
nosť so skutočnými osobami 
nie je dielom náhody. To, čo sa 
v našom predstavení odohráva je 
reálny obraz skutočných udalostí, 
ktoré sa dejú takmer denne. Hoci 
predchádzajúce vety znejú trochu 
dramaticky, netreba sa ničoho 
obávať. Vážna a zamyslenia hod-
ná problematika, ktorú táto hra 
rozoberá, nie je až taká tragická, 
aby sme sa na nej nemohli za-
smiať, alebo aspon pousmiať. Ak 
by sa predsa len našiel niekto, 
kto by sa smiať odmietal, nech 
ho teda k lepšej nálade privedie 
hudobná produkcia účinkujúcich, 

ktorí sa sem-tam zmenia z výlet-
níkov na muzikantov.
 A kam sa vlastne ide? No ide 
sa vraj k vode. Konkrétne na Sl-
nečné jazerá pri Senci. Po ceste 
sa však treba všelikde zastaviť, 
prípadne si vypočuť celkom 
kratučkú a neškodnú prezentá-
ciu nemenovanej firmy. Ako to 
všetko dopadne, asi nie je ťažké 
uhádnuť najmä pre tých, ktorí ta-
kýto výlet za 99 Sk absolvovali. Tí 
ostatní nech sa nechajú prekva-
piť. Všetkých nás veľmi potešil 
fakt, že prvýkrát v našej histórii 
bolo vypredané. Dokonca aj na 
repríze, ktorá sa konala hneď 
na druhý deň ostalo voľných len 
niekoľko sedadiel. Navyše diváci 
boli takí milí, že sa na našich 
výkonoch smiali a sem-tam i za-
tlieskali. Veľmi pekne im za to ďa-
kujeme. Takže Výlet síce skončil, 
ale už teraz máme naplánovaný 
ďalší. Ten sa uskutoční v piatok 
18. januára 2008. (nor)

Stredná zdravotnícka škola oslávila 60 rokov
 Slávnostnou akadémiou 8. 
novembra 2007 si pripomenuli 
pedagógovia, absolventi a štu-
denti Strednej zdravotníckej 
školy v Trenčíne 60. výročie 
založenia školy a 50. výročie 
založenia školského folklórne-
ho súboru „Véna“. Pri privítaní 
vzácnych hostí zástupkyňou ria-
diteľky školy Soňou Bučkovou 
vo svižnom tempe pokračoval 
takmer tri hodiny trvajúci kultúr-
ny program, v ktorom súčasní 
študenti za pomoci svojich pe-
dagógov predviedli prehliadku 
výsledkov svojej práce na javisku 
Kultúrneho a metodického cen-
tra Ozbrojených síl Slovenskej re-
publiky. Osobitne zaujali svojím 
vystúpením členovia folklórneho 
súboru „Véna“, ktorých výkon sa 
v spojení s ľudovou hudbou Kľu-
mok pod vedením Idy Arbetovej 
skvalitnil. V slávnostnom prejave 
riaditeľky školy Janka Gugová 

zvýraznila, že „pod pojmom dob-
rá škola nie je honosná budova, 
ale všetko to živé, čo vytváralo 
atmosféru pohody, porozumenia 
a poznania. Bolo veľkým šťastím 
tejto školy, že v nej po tie roky 
jej existencie vládlo porozume-
nie, empatia a neustály ruch. 
Preto treba vysloviť poďakovanie 
všetkým pedagogickým a nepe-
dagogickým zamestnancom školy 
za húževnatú a svedomitú prácu 
so študentmi. To isté platí aj pre 
všetkých bývalých a terajších za-
mestnancov nemocnice či iných 
zdravotníckych a sociálnych zaria-
dení, ktorí sa podieľali na realizá-
cii praktického vyučovania“. Od 
vzniku SZŠ, ktorým bol školský 
rok 1947/1948, mala škola 9 
riaditeľov, 9 zástupcov riaditeľa, 
8 metodických a organizačných 
vedúcich praxe, 145 interných 
učiteľov, 447 externých učiteľov 
a 7 621 absolventov. (jč)

Výlet divadla Normálka

produkcia aj vzhľadom na sku-
točnosť, že ide o muzikál. Ten 
kladie vysoké požiadavky na 
hercov, lebo to už nie je divadlo 
s pesničkami. Je to muzikál so 
všetkým, ako má byť, herci spie-
vajú a tancujú, hudobná zložka 
so spevom a choreografiami 
tvorí 50 % celého predstavenia. 
„Janko Ančic nám dodal hudbu 
určenú výhradne pre uvedenie 
našej inscenácie. Jeho úlohou 
bolo zároveň nahrať ju na nosič 
(CD), aby bola možnosť využiť 
ju aj v čase jeho neprítomnosti, 
pretože Trenčín pre nemožnosť 
profesionálnej realizácie tiež 
opustí. Nahratie CD bolo naj-
väčšou položkou. Pomohla nám 

Trenčianska nadácia,“ spomínal 
si na prípravu Slemo. Režisérka 
dodala, že spočiatku sa bála 
porovnania s predchádzajúcou 
hrou v réžii profesionála Petra J. 
Oravca. Nakoniec na to prestala 
myslieť: „Nemôžeme sa spolie-
hať, že niekto príde a niečo s na-
mi urobí. Toto predstavenie je 
o mladých ľuďoch a mnohí stáli 
na javisku pred verejnosťou prvý 
raz. Urobili sme nábor, vyškolili 
mladých a výsledok našej práce 
si môžete pozrieť.“ THD pracuje 
s mladými v sekcii Junior už od 
svojho vzniku. O tom, že sa Jed-
notkári zhostili svojej úlohy na 
jednotku, sa môžete presvedčiť 
opäť vo februári. (la)
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Trenčianske hodiny už po 39. raz
 Okresnej súťaže v speve 
regionálnych ľudových piesní 
sa počas dvoch dní jej trvania 
27. a 28. novembra zúčastnilo 
55 žiakov 1. – 9. ročníkov zá-
kladných škôl. Výkony mladých 
spevákov hodnotila odborná 
porota, ktorú tvorili pedagogič-
ky spevu zo Základnej ume-
leckej školy v Trenčíne Slávka 
Švajdová a Žofia Sekerková, 
pedagogička Špeciálnej zá-
kladnej školy V. Predmerského 
Jana Porubanová, Mária Tep-
ličková z Krajského školské-
ho úradu a Ľubica Kršáková 
z Útvaru školstva a sociálnych 
vecí Mestského úradu v Tren-
číne, ktorý bol v spolupráci 
s Centrom voľného času orga-
nizátorom celej súťaže. Súťaž 
sa konala v Kultúrnom stredis-
ku na Juhu. Útvar marketingu 
MsÚ v Trenčíne spolu s vedú-
cou Kultúrneho centra Aktivity 
Světlušou Rajnincovou venovali 
súťažiacim vecné ceny.
 Každý deň súťažili deti 
v troch kategóriách. V prvý deň 
sa víťazom prvej kategórie stal 
Benjamín Olas zo ZŠ na Hodžo-

vej ulici v Trenčíne. Na druhom 
mieste skončila Danka Bira-
sová zo ZŠ a MŠ M. Rešetku 
v Hornej Súči. Tretie miesto 
porota neudelila. V druhej ka-
tegórii sa víťazkou stala Tereza 
Kavalírová zo ZŠ na Bezručovej 
ulici v Trenčíne. Porota udelila 
až dve druhé a dve tretie mies-
ta. Druhé miesta obsadili Jana 
Štefánková zo ZŠ a MŠ V. Mitú-
cha z Horného Sŕnia a Andrea 
Kokešová zo ZŠ a MŠ v Drieto-
me. O tretie mieto sa podelili 
Romana Riedlová zo ZŠ na Ho-
džovej ulici v Trenčíne a Mária 
Macková zo ZŠ a MŠ v Tren-
čianskej Turnej. V tretej kategó-
rii sa víťazom stal Michal Fárik 
zo ZŠ a MŠ v Drietome. Druhé 
miesto patrí Silvii Serišovej zo 
ZŠ a MŠ M. Rešetku v Hornej 
Súči. Tretie miesto patrí vďaka 
Márii Schönovej opäť ZŠ na Ho-
džovej ulici v Trenčíne.
 Počas druhého dňa sa na 
prvom mieste v prvej kategórii 
umiestnili hneď dvaja súťažia-
ci: Katarína Činčalová zo ZŠ na 
Veľkomoravskej ulici v Trenčíne 
a Tibor Dobrovodský zo ZŠ sv. 

Andreja-Svorada a Benedik-
ta v Trenčíne. Tretie miesto 
patrí Lujze Lehotskej zo ZŠ 
na Dlhých Honoch v Trenčíne. 
Cenu poroty v tejto kategórii 
získala Lýdia Lišková zo ZŠ na 
Potočnej ulici v Trenčíne. V dru-
hej kategórii si prvé tri miesta 
vyspievali deti z trenčianskych 
základných škôl. Prvé miesto si 
v druhej kategórii patrí Tereze 
Kohoutovej zo ZŠ na Dlhých 
Honoch, druhé Michaele Troka-
novej zo ZŠ na Veľkomoravskej 
ulici a tretie miesto putuje do 
ZŠ, Na dolinách vďaka výkonu 
Sandry Kolárikovej. ZŠ na Veľ-
komoravskej ulici má víťazku aj 

v tretej kategórii. Je ňou Rebe-
ka Bitterová. Druhé miesto pat-
rí Zuzane Vániovej zo ZŠ a MŠ 
z Dolnej Poruby. Na treťom 
mieste sa umiestnila Patrícia 
Betáková zo ZŠ a MŠ v Mel-
čiciach-Lieskovom. Aj v tretej 
kategórii porota udelila cenu 
poroty. Získala ju Zuzana Bizí-
ková zo ŠZŠ V. Predmerského 
v Trenčíne. Všetkým speváči-
kom srdečne blahoželáme a aj 
tým, ktorí sa neumiestnili na 
bodovaných miestach, praje-
me, aby im spev prinášal veľa 
radosti po celý život.
 (zm), foto (jč)

Rolničky – pieseň o radosti z Vianoc má 150 rokov

 V roku 1866 vo Washingto-
ne vo veku 81 rokov zomrel 
John Pierpont. Do konca života 
mal pocit, že jeho život bol ne-
úspešný. Začal dobre. Absol-
voval univerzitu v Yale a vybral 
si povolanie učiteľa. Neuspel. 
Bol na študentov dobrý. Zmenil 
povolanie a začal sa živiť ako 
právnik. Neuspel. Bol veľkorysý 
k svojim klientom a príliš mu zá-
ležalo na spravodlivosti. Dal sa 

na obchodovanie s konfekciou. 
Neuspel. Nedokázal obchodo-
vať so ziskom. Medzitým písal 
poéziu. Neuspel. Honoráre boli 
príliš malé na živobytie. Odišiel 
na Harvardovu bohosloveckú 
školu a bol vysvätený za pasto-
ra. Neuspel. Bol za prohibíciu 
a proti otroctvu. Zdalo sa, že 
môže byť úspešný v politike. 
Vo voľbách neuspel. Začala ob-
čianska vojna a on sa prihlásil 

do pluku massachusettských 
dobrovoľníkov. Neuspel. Mal 67 
rokov a vojna bola nad jeho fy-
zické možnosti. Nakoniec skon-
čil ako bezvýznamný  úradník vo 
Washingtone. Tu strávil posled-
ných päť rokov života. Nebavilo 
ho to. 
 Ale v jednej veci však John 
Pierpont nebol neúspešný. Kaž-
doročne s príchodom  decembra 
oslavujeme jeho úspech. V mys-

liach a v srdciach udržiavame 
naňho celoživotnú spomienku.
 Ide o jednoduchú pesničku 
o jednoduchej radosti z jazdy 
na saniach ťahaných jedným ko-
ňom za zimného bieleho súmra-
ku. Nič viac, nič menej. Pieseň 
„Rolničky“ totiž napísal John 
Pierpont. 
 Napísať pieseň, ktorá vyjadru-
je najjednoduchšiu radosť, ktorú 
pozná tristo či štyristo miliónov 
ľudí, pieseň, ktorú každý z nás 
vie zaspievať, zapískať a po 
počutí prvého taktu rozochvie 
naše srdce – to predsa nie je 
neúspech. Raz pred Vianocami 
John Pierpont napísal tých pár 
riadkov ako darček svojej rodine 
a priateľom a zanechal tak trvalý 
vianočný darček – nie len pod 
stromček, ale neviditeľný a ne-
prekonateľný dar radosti. Bolo 
to v roku 1857 a táto pieseň je 
dnes jedným zo symbolov Via-
noc. Podľa Roberta Fulghuma
 spracoval Jaroslav Pádivý
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CENTRUM MESTA

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

27. 11. – 6. 1.  Milan Chvíla: Hold 
kráse
Milan Chvíla sa narodil 11. mája 1944 
v Trenčíne. Vyštudoval odbor keramika 
Škole umeleckého priemyslu v Bratislave 
u známeho výtvarníka profesora Teodora 
Lugsa. Okrem voľnej tvorby v maľbe, kres-
be, textilnom výtvarníctve sa orientoval naj-
mä na výtvarné stvárnenie kníh, plagátov, 
pohľadníc, časopisov a inej úžitkovej gra-
fiky. S jeho tapisériami sa možno stretnúť 
v Slovenskej národnej galérii, v americkom 
Chicagu, s maľbami a kresbami najmä vo 
Švédsku, USA, v Nemecku a na Slovensku 
najmä u súkromných zberateľov. Je autorom 
sgrafita v kine Hviezda v Trenčíne.
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.

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

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 pon-
delka

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 
výtvarných umelcov regiónu. Nadväzuje na 
priaznivo prijaté Horizonty I. a II.

PIANO CLUB
21. 12.  Bluesnenie
22. 12.  Tublatanka: Vianočný koncert
25. 12.  Štefán-Ska Party: Karavana, 
Reku synku
28. 12. (19.00)  Aurelius Q: krst CD 
„Folk ways 2“
Oficiálny krst nového CD známej trenčian-
skej jazzovej formácie
29. 12. (20.00)  Jana Uriel 
Kratochvilova a Illuminatica
31. 12.  Silvester vo fraku aj v pyžame

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

22. 12. (20.00)  Hardcore Christmas 
Event Live koncert
26. 12. (19.00)  Frog Jam 11
Uskutoční sa už 11-ty ročník hudobného 
festivalu FrogJam, ktorý svojím programom 
pravidelne presahuje región. Tento rok za-
hrá 5 kapiel, z toho jedna z Čiech. Ťahákom 
večera bude vystúpenie etablovanej zostavy 
elektronicko-popovej zostavy NOISECUT. 
Predstaví sa aj v Prahe žijúca zostava Tren-
čanov SUB N BUS.
28. 12. (20.00)  Divadlo NEANDRTAL 
TEATR: Stretnutie blízkeho druha
Úplne nová divadelná hra: „Stretnutie blíz-
keho druha“, v ktorej sa predstavia Juraj 
„Serwo“ Hubinský a Pavol „Palec“ Seriš. Čo 
všetko sa môže stať, ak nepoznáme hríby, 
ktoré požívame...

VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Kontakty na jednotlivé pracoviská:
www.vkmr.sk

20. 12. (16.00)  Ako nájsť vnútornú 
vyrovnanosť
Diskusia s MUDr. M. Margočovou a Mgr. 
J. Suškom organizovaná o.  z. Ars Vivendi 
– Liga za duševné zdravie

CENTRUM SENIOROV MESTA TRENČÍN
Osvienčimská 1720/3, 032/7433763

Denne:  záujmové krúžky – šachový, 
biliardový, karty a spoločenské hry
Každý pondelok, stredu a piatok kurz výučby 
PC v dvoch denných intervaloch – vyučujúci 
pán Dankovič
Každú stredu o 14.30  Cvičenie jogy 
s Evou Cibuľovou
Každý piatok o 10.00  Kondično-
rehabilitačné cvičenia s Emíliou 
Gabrhelovou
Každý utorok od 15.00  Individuálne 
sociálne poradenstvo s Dankou 
Adamusovou z Trenčianskej nadácie
December 2007
Začína cvičenie „Päť tibeťanov“, právne 
poradenstvo s JUDr. Kecerom a JUDr. Pav-
lovičom. Na december je naplánované i psy-
chologické poradenstvo a výstava vlastnej 
tvorby pána Chmelára.
20. 12. (14.30)  Vianočný večierok pri 
živej hudbe s kultúrnym programom 
detí
Budú sa podávať sladkosti, káva, čaj, ná-
poje...
10. 1. 2008  Tančiareň
Organizujeme zájazd do Bratislavy do novej 
budovy SND na predstavenie Tančiareň so 
známymi hercami, kde zároveň je zabezpe-

čená prehliadka nového SND.

OSTATNÉ

20. 12.  Jamm club na Štúrovom 
námestí: Čtveráček/Tariška
23. 12. (16.00)  v ZOC MAX: Pallesitz: 
Neposlušný anjelik – divadielko pre deti

PROGRAM TELEVÍZIE TRENČÍN

20. 12. (17.00)  
Hodina H: O Vianociach kedysi a dnes
21. 12. – 28. 12.  
Mozaika: Tomáš Vaňo – viceprimátor Tren-
čína
Studňa: rozprávka (Vianočná záhada)
27. 12. (17.00)  
Hodina H: 15. výročie vzniku SR
28. 12. – 4. 1.  
Mozaika: Janka Sedláčková
Studňa: Občan EÚ (14. a 15. časť)

Aktivity pre deti sú zeleným písmom.
KIC – Kultúrno-informačné centrum mesta 
Trenčín, Sládkovičova ulica, tel. 16 186.

20. 12. | 18.00 | Trenčianske múzeum 

S U Í  V E S A N :  H U D B A  P R A V D Y  A  S V E T L A
(koncert etno world music)

20. – 23. 12. | 16.30 a 17.30 | Mierové námestie 

Ž I V Ý  B E T L E H E M
21. 12. | 16.00 | Piano club 

B L U E S N E N I E  V I I I .  
Bonzo and The Gentlemen, ZVA 12 – 28, Zuzana Suchánková 
Band, Tom White Harp User, BLUES 8

21. 12. | 17.00 | Kino Hviezda 

T A N E Č N Á  R O Z P R Á V K A  V I A N O C
Tanečno – divadelné vystúpenie tanečného súboru GOONIES

21. 12. | 18.00 | KaMC OS SR

H O J N É  P O Ž E H N A N I E  V Á M  N E S I E M E . . .
Vianočný program detských folklórnych súborov z Trenčína 
a okolia

21. 12. | 19.30 | Piaristický kostol sv. Františka 
Xaverského 

M U S I C A A E T E R N A :  M A L Á  V I A - N O Č N Á
H U D B A
26. 12. | 16.00 | Piaristický kostol sv. Františka 
Xaverského 

V I A N O Č N Ý  K O N C E R T
Komorný orchester mesta Trenčín a Trenčiansky spevácky zbor
www.komorny-orchester.sk

26. 12. | 19.00 | Klub Lúč 

F R O G J A M
11. ročník lokalpatriotného hudobného festivalu, 
www.kolomaz.sk|frogjam2007.html

31. 12. | 21.00 | Mierové námestie 

S I L V E S T R O V S K Ý  P R O G R A M
Gladiátor, Inf inity, profesionálni DJ-ovia rádia GO DEEJAY + pre-
kvapenie a ohňostroj

6. 1. | 18.00 | Trenčianske múzeum 

T R O J K R Á Ľ O V Ý  K O N C E R T :  M U S I C A
P O E T I C A

Zmena programu v yhradená
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Mierové nám., 
032/743 44 15, 
www.lampart.sk

19. – 22. 12.   
Transylvánia
27. – 29. 12.   Večer 
súčasného českého filmu: 
Posledné plavky 
3. 1. (19.00)  Stvorení pre 
lásku
Časť filmu sa odohráva na chodbe domu, 
v ktorom bývajú obaja hlavní hrdinovia 
vo svojich manželstvách. Sú kultivovaní, 
jemní a plachí, zatlačení do úzadia svo-
jimi agresívnejšími partnermi. Stretávajú 
sa náhodne, stiesnené prostredie im 
nedovoľuje celkom sa minúť. 
4. 1. (19.00)  2046
Raz za čas odchádza tajuplný vlak do 
2046. Všetci cestujúci tam smerujú s 
rovnakým cieľom. Chcú si obnoviť spo-
mienky. Pretože v 2046 sa nič nemení: 
nik však nevie, či je to isto pravda. Pre-
tože sa odtiaľ ešte nikto nevrátil: okrem 
jedného, pána Čou Mo Wana. 2046 mô-
žeme považovať za tretí diel neformálnej 
trilógie, predchádzali mu filmy In the 
mood for love (2000) (u nás premietané 
ako Stvorení pre lásku) a Days of being 
wild (1991).
5. – 7. 1. (19.00)  Jesenné záhrady 
Vincent je ministrom, ale šliapu mu na 
päty. Nikoho teda veľmi neprekvapí, keď 
musí odísť z úradu a vrátiť sa do nor-
málneho života. Tam sa na neho zosypú 
staré známosti a matka. Napriek tomu 
Vincent pomaly začína zisťovať, že život 
„tam dole“ je vlastne krásny. Ioseliani 
nakrútil politickú satiru, v ktorej sa mu 
výborne darí dramatizovať také veci ako 
korupcia, túžba po peniazoch a malo-
meštiactvo, a to prostredníctvom situ-
ačných gagov. Medzi tie najdôslednejšie 
iste patrí obsadenie Michela Piccoliho 
do úlohy Vincentovej matky. S takou chu-
ťou zahranú starenku v súčasnom filme 
tak ľahko nenájdete. 
6. 1. (16.00)  Detské predstavenie: 
Artur a Minimojovia 
9. a 11. 1. (19.00)  Adamove jablká 
Neonacistu Adama v rámci konzultačnej 
služby pošlú na miestnu faru. Tu mu 
kňaz Ivan dá za úlohu upiecť jablkový 
koláč – z jabĺk zo stromu, ktorý rastie 
pred kostolom. Na jablkách sa však už 
podpísali vtáci, červy aj slnko... 
10. 1. (17.30)  Filmový klub mladých: 
Kultové filmy 20. storočia – 2001 
Vesmírna odysea
Prednáškový cyklus Martina Ciela spoje-
ný s projekciou vybraného filmu.

Dotácie pre školstvo
 V druhom kole dotácií pre školstvo bol 
podporený len jeden projekt. Ako jediný 
totiž splnil stanovené požadavky. Víťazný 
– jediný projekt podalo Rodičovské zdru-
ženie pri Materskej škole na Soblahovskej 
ulici č. 22. Má byť určený na vybudovanie 
3 rozprávkových domčekov podľa rozprávky 
O troch prasiatkach. Budú zakomponované 
v areáli menovanej materskej školy a budú 
slúžiť na zvyšovanie kvality výchovno-vzde-
lávacieho procesu v MŠ, rozvíjanie drama-
tickej výchovy detí MŠ a žiakov Základnej 
školy na Bezručovej ulici. Napomôžu za-
chovávaniu kultúrneho dedičstva – ľudovej 
slovesnosti. Vybavenie školského dvora 
sa tak stane estetickejším. Domčeky budú 
v lete slúžiť aj na ochranu zdravia detí pred 
slnkom. (lk, zm)

Vážení občania, 
oznamujeme vám, že Klientské centrum 
Mestského úradu v Trenčíne bude 31. 
decembra otvorené od 8.00 do 11.00. 
Za porozumenie ďakujeme. (kc)

Školské zariadenia mesta Trenčín, 
m. r. o., Kubranská 20/42, 911 01 
Trenčín

Oznam pre rodičov 
v materských školách

 Školské zariadenia, m. r. o., Trenčín 
oznamujú rodičom, že počas vianočných 
prázdnin z dôvodu čerpania dovoleniek 
zamestnancov materských škôl bude 
v dňoch:

od 27. 12. 2007 do 1. 1. 2008
(3 prac. dni)

prerušená prevádzka materských škôl 
v meste Trenčín.

 Od 2. 1. 2008 do 4. 1. 2008 bude 
prevádzka v materských školách podľa 
záujmu rodičov a od 7. 1. 2008 bude 
riadna prevádzka materských škôl 
v Trenčíne.

Za porozumenie ďakujeme!
Prajeme Vám krásne prežitie via-

nočných sviatkov a všetko najlepšie 
v novom roku 2008.

Sociálne služby mesta Trenčín, 
m. r. o., Piaristická 42, 911 01 

Trenčín
prijmú do pracovného pomeru 

zamestnancov
– na pozíciu „sanitár/ka„ k lôžku do ne-
pretržitej prevádzky.
 Jedná sa o pracovný pomer na 
dobu neurčitú. Platové ohodnotenie 
v zmysle platných predpisov. Nástup 
možný ihneď.
– na pozíciu „vodič“ prepravnej služby 
na území mesta Trenčín.
 Jedná sa o pracovný pomer na dobu 
neurčitú. Platové ohodnotenie v zmysle 
platných predpisov. Nástup: 1. 1. 2008
Bližšie informácie podá p. Luňáková – 
6402463, e-mail: ssmt@slovanet.sk.

Výzva pre malých a stredných 
podnikateľov

 EHP a Nórsky finančný mechanizmus 
vyzýva na predkladanie žiadostí o poskyt-
nutie nenávratného finančného príspevku 
na individuálny projekt výlučne žiadateľov 
zo súkromného sektora z celého územia 
Slovenskej republiky malých a stredných 
podnikateľov. Minimálna výška nenávrat-
ného finančného príspevku je 250 eur.
 Projekty sú zamerané na rôzne prioritné 
oblasti, na ktoré je vymedzených od 900 
tisíc do takmer 2 mil. eur. Uzávierka je 21. 
1. 2008 do 14.00 h. Podrobnosti nájdete 
na web stránke http://www.eeagrants.sk/
index.php? ID=4440 (str)

ZIMNÝ ŠTADIÓN
Hokejový klub Dukla Trenčín, 
www.hkdukla.sk

21. 12. (17.30)  Dukla Trenčín – HC 
Slovan Bratislava
30. 12. (17.00)  Dukla Trenčín – HKm 
Nitra 

Plán turistických akcií TO Dukla 
Trenčín
22. 12. (8.30)  Horné Orechové 
– Babrnák – Vinohrady – Zlatovce
Miesto stretnutia: železničný most
29. 12. (8.30)  Orechové – Hrabovka 
– Skalka – Trenčín
Miesto stretnutia: železničný most
31. 12.  Silvester na Veľkej Javorine
Bližšie informácie o akciách poskytne 
predseda klubu Jaroslav Hnilička, tel.: 
0904 339 839

31. 12.  Pozvánka na V. ročník 
Silvestrovského výstupu na Brezinu 
– Kozí vrch 
Usporiadateľ – Miroslav Kováč s rodinou 
pozýva priateľov prírody, ktorí sa chcú 
rozlúčiť so starým rokom na najvyššom 
bode trenčianskej Breziny. Stretnutie 
sa uskutoční v pondelok 31. 12. 2007 
medzi 11.00 a 13.00 hodinou na Kozom 
vrchu, ktorý sa nachádza 300 metrov od 
hotela Brezina.

Športové pozvánky
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Osemsmerovka

Vo vianočne vyzdobenej drogérii sa rozčuľuje zákaz-
níčka, držiac v ruke elegantne zabalený darček: 
„Pozrite, čo ste mi predali. Ja som chcela pre man-
žela pod stromček ústnu vodu a toto je kyselina chlo-
rovodíková.“ 
„No vidíte, dobre že ste si to všimli. Tak nám ešte... 
(tajnička – 16 písmen).“

ALMARY, ČLENKA, ČREPY, DREPY, EMIRÁT, 
JAZYKY, KAČICE, KAVKY, KOMPLET, KOMPÓ-
TY, KVAPALINA, KVINTA, METRÁK, MIESTO, 
MILODAR, MOČIARE, MOČOVKY, MODERÁTOR, 
MOSKYT, NÁČRTNÍKY, ODPISY, ODPOVEĎ, OD-
SEK, ODVAR, ORAVA, PARADAJKA, PATRIOTKA, 
PEKLO, PLAKETA, POČTOVNICA, PODKOVA, PRE-
TEKÁRI, PRSIA, PYRIT, SCÉNA, SEDMOKRÁSKA, 
SLANINA, ŠTEPÁRKA, ŠTYRI KLADINY, TAKTIČ-
KA, TEPNA, TREZALKA, TUNIAK, VDOVA, VĎAČ-
NOSŤ, VLASTIVEDA, VLYSKY, VODNÁR, VOJNA, 
VRESK. (pál)

Ť S O N Č A Ď V L Y S K Y Y R A M L A
Y P L A K E T A T N I V K K S C É N A
K P K N V D P O M I O R A V A I I S P
V L E O N T O O P D A N Á A A N P E T
O L P R Á N D O V A I T K K A V O D V
Č D A R Č E K V A L R T E L E O Í M O
O A I S R P O T A K O A S E 2 T O O K
M M O Á T J V P M I L O D A R Č E K O
E O T U N I A K R R O A O A I O C R M
T O S A Í V V T A Y K Y Z A J P I Á P
R K E K K O A E V T R V R E S K Č S L
Á T I R Y P E R D Š T E P Á R K A K E
K O M P Ó T Y Ú O A N A K Č I T K A T

Ako spracovať kapra
 Rok čo rok v čase (pred) via-
nočnom si tisíce ľudí, a ešte ďal-
ší k tomu, lámu hlavu nad tým, 
ako rýchlo, bezbolestne a najmä 
bez úhony spracovať kapra. Tí 
skúsenejší, ktorí si v kolonke 
„záľuby“ uvádzajú rybárstvo, to 
už vedia, aspoň väčšina z nich, 
avšak tí menej skúsení a ešte 
menej zruční, ktorí tento akt vy-
konávajú najviac raz v roku, majú 
neraz problémy. Na tieto úkony 
je majster starý figliar strýčko Al-
bert, samozvaný profesor neexis-
tujúcej katedry kaprológie, ktorý 
už vyhútal mnoho rybích fínt, ako 
preľstiť ryby, najmä kapry, ktoré 
sú jeho srdcovou záležitosťou. 
Ako teda spracovať kapra podľa 
návodu strýčka Alberta?
 Jeho, to ako kapra, najskôr 
pozveme domov, tak ako pozý-
vajú plejboji, donchuani či ca-
sanovovia slečny, že im ukážu 
zbierky. Od starodobých zbierok 
motýľov cez strednodobé zbierky 
ústrižkov za platenie alimentov 
až po novodobé zbierky nahne-
vaných, pardon, napálených 
cédečiek. Možno aj vypálených. 
Kapra však pozvete s tým, že mu 
ukážete zbierku rybičiek. Na to 
vám určite skočí, veď na rybičky 
je zvyknutý skákať – na tie na 
háčku lanka udice. Po príchode 
do miesta vášho trvalého pobytu 
poproste kapra, aby si vyzliekol 
kožuch, teda dal dolu šupiny, 

ba mu aj galantne pomôžte. 
V kuchyni mu pri pohári žabieho 
slizu vysvetlite, že váš príbytok je 
dobre vykúrený, nech si pokojne 
vyzlečie aj sveter, čiže zvlečie si 
kožu. Počas chutnej večere mu 
do drinku nenápadne nasypte 
preháňadlo, po nej, teda po ve-
čeri, bude potrebovať súrne si 
odskočiť na „vecko“, nuž a tam 
preháňadlo urobí svoje – vy-
plaví z neho všetky vnútornosti 
– a kapríka máte vypitvaného. 
Silou vôle a zvyškom posledných 
síl sa dovlečie nazad do kuchy-
ne a takto oťapenému mu so 
smútkom v hlase zvestujte, že vo 
vašom príbytku zostalo od leta 
niekoľko dotieravých múch, ktoré 
budú dobiedzať na jeho zoslab-
nuté telo, nuž ho radšej preven-
tívne vydezinfikujete. Namietať 
už nebude mať síl a vy ako dez-
infekčný prostriedok použite soľ 
– a kapra máte nasoleného.
 A ďalej? Nuž, je viac než isté, 
že v týchto chvíľach sa začne 
domáhať účelu návštevy, teda 
zbierky rybičiek. Vy mu, ako 
dobrý hostiteľ a čestný človek, 
toto jeho želanie, samozrejme, 
splníte. Najskôr mu však vysvet-
lite, že pôjde do hlbín kalných 
vôd, a preto ho musíte posypať 
ochranným prostriedkom. Tým 
je múka, obyčajne hladká extra 
špeciál OO. Takto pripraveného 
ho konečne pošlite hľadať sľú-

bené rybičky do spomínaných 
hlbín, ktorými sú rozšľahané 
vajcia. Pochopiteľne, márne ich 
tam bude hľadať, čo napokon 
zbadá aj sám. Vynorí sa von, aby 
sa nadýchol a možno vám pridal 
aj zopár výčitiek, lež vy mu potvr-
díte holú a tak trocha aj sporo 
oblečenú skutočnosť, že rybičky 
možno asi isto neexistujú. Kapor 
od zlosti a prekvapenia omdlie, 
stratí teda vedomie a prepadne 
cez tanier, kde už bude účelovo 
pripravená strúhanka. Po chvíli 
ho troška poprevracajte, aby 
ste si overili, či je naozaj „na 
druhom svete“, čím vlastne do-
končíte obaľovanie v známom 
trojobale, ktorý je azda známejší 

ako bermudský trojuholník.
 Kapra ste teda riadne preľsti-
li, ale vašou povinnosťou je za-
riadiť mu dôstojný pohreb. Keďže 
v ostatnom čase sa do popredia 
derie kremácia, čo v našštine 
znamená spaľovanie, pripravte 
mu takéto zariadenie doma. Po-
zostávať bude z panvice a rozpá-
leného oleja na vyprážanie, kde 
kapor skončí svoju pozemskú 
či skôr povodnú púť. Nech mu 
je váš žalúdok ľahký! Na rozdiel 
od krematória však musíte dávať 
pozor, aby ste kapra nespálili.
 No povedzte, nie je ten 
strýčko Albert naozajstný fig-
liar? A propos – dobrú chuť!
 Jozef Páleník

Tento rok si zrejme veľa snehu počas Vianoc v Trenčíne neuži-
jeme. Všetko však môže vyzerať inak už v januári. Takto zvečnil 
predminuloročný sneh na hrade Ferdinand Rybníček. (r)
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SILVES-
TROVSKÝ 

VTIP

sledovali 
sme 

Krajíčka

PRVÁ 
časť 

PRVEJ 
tajničky

mory oší-
paných 
(ľudovo)

bývalá 
ŠPZ Ri-
mavskej 
Soboty

básnický 
zápor

opuchnuté, 
oblepené 
zliatymi 

chrastami

ŠTVRTÁ 
časť 

PRVEJ 
tajničky

Pomôcky: 
Padrnos, 

Sema, dúly, 
mako, ptah

mužské 
meno 

(5. 12.)
existuje P. F. 

2008
KONIEC 
DRUHEJ 
tajničky

ochutila 
korením

český 
cyklista

ojoj 
Státní 

energetická 
inspekce

oxid sírnatý 
(vzorec)
časť 

atlasu

skúsili 
ste 

olejninu

francúzsky 
prozaik 

(autor romá-
nu Nana)

predpona 
(bedrovník)

ročné 
obdobie

otec 
(fam.)

netkaná zliso-
vaná látka

bodavý 
hmyz po-

dobný včele 
(množ. čís.)

zaviň do 
niečoho
obyvateľ 
Británie

podporu-
čík (skr.)
mláť sa

rádium 
(zn.)

tlčte
úradník v 
starove-

kom Ríme

blaženo, 
po česky
české muž-
ské meno

zistime 
pravdivosť 
spisového 
materiálu

značka 
prvku 
radón

prevá-
dzajú

otec man-
želky, svokor

páchol 
(expr.)

rímska 
dvojka 
úloha pre 

jeden nástroj

port-
lantský 
slinok

charakteris-
tický znak

zn. ústnej 
vody

spieval 
(bás.)
predpona 

(malý, drobný)

Lalandov 
katalóg 
(skr.)

hmla nad 
horami

menší obchod 
(hovor.)

Martina 
(domácky)
obydlie 
farára

49 
rímskymi 
číslicami

na ktoré 
miesto?
tento, po 

rusky

zrnitý ľad
ukazovacie 

zámeno 
(pl.)

pohybo-
vala sa 

vzduchom

organická 
zlúčenina

chemický 
prvok (Ta)
ZAČIATOK 
2. Tajničky

vyzna-
menanie 
(hovor.)

čistí 
tekutinu 
prísadou
popravca

popíjaj
boh mesta 
Mennofera

len, iba 
(česky 
náreč.)

Katarína 
(dom.)

kráterové 
jazero

predložka
Štátne 

lesy (skr.)

Internatio-
nal Herald 

Tribune 
(skr.)

egyptská 
bavlna

rozdeľuješ 
si na časti

kryt proti 
šípom 

(mečom)
hajdúch

vojenský 
oddiel 
(skr.)

vojenská 
jednotka
Talian, po 
česky

časť zvieracej 
nohy, tlapa
tropické 

šialenstvo

husársky 
kabát 

(zastar.)

ročné 
obdobie

holandský 
(skr.)

zisťovalo 
mieru

príbuzná, 
bratova 
dcéra

hlava 
šiitov 
utrel, 
zotrel

rádium 
(zn.) 

otec alebo 
matka

mužské 
meno 
(8. 3.)

trochu 
zober preč 

syn 
Joelov

muži

vyslovoval 
redukované 

písmeno 
„a“

Autor: 
JOZEF 

PÁLENÍK

drobné a 
krátkodobé 
predmety 

(skr.)

lístok, po 
česky
Adolf 

(dom.)

surová 
nafta
znoj

ruský 
súhlas

zápolenie 
šabľami
španiel-
sky člen

potreba 
parašutistu 

lebo 
(bás.)

DRUHÁ 
časť 

PRVEJ 
tajničky

TRETIA 
časť 

PRVEJ 
tajničky

zavlažil 
vodou

ovinul, 
obtočil
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 V Sabinove sa 8. 12. 
2007 uskutočnili Maj-
strovstvá Slovenska v ka-
rate ml., st. dorastencov 
a juniorov. Súťaže sa 
zúčastnili najlepší kara-
tisti z celého Slovenska. 
Naše mesto reprezento-
val aj karate klub Európa 
Trenčín pod vedením Bra-
nislava Zubričaňáka. Na 
MSR 2007 získal karate 
klub Europa Trenčín 2 
zlaté medaily, ktoré zís-
kala Ingrida Suchánková 
v kategórii kata mladšie 
dorastenky a v kategórii 
kumite mladšie doras-
tenky do 55 kg. Ingrida 
Suchánková má už vo 
svojej zbierke 10 medailí 
z Majstrovstiev Sloven-
ska v karate. Úspechom 
je, keď pretekár získa zlatú medaily na Majstrovstvách Sloven-
ska, ale maximálnym úspechom je, keď pretekár získa 2 zlaté 
medail v jeden deň v dvoch kategóriách a ešte tak odlišných ako 
sú kata a kumite. Ingrida to dokázala a presvedčila, že patrí medzi 
karatistickú špičku na Slovensku. Ingrida Suchánková je žiačkou 
športovej triedy 9. ročníka v ZŠ, Novomeského v Trenčíne. Karate 
sa venuje viac ako 7 rokov a má za sebou veľmi veľa úspechov 
zo svetových, európskych, medzinárodných a národných pohárov. 
Ingride Suchánkovej gratulujeme a ďakujeme za perfektnú repre-
zentáciu mesta, školy a klubu na MSR 2007 v Sabinove.
 Branislav Zubričaňák
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Stretnutie lesníkov s cyklistami
Stretnutie trenčianskej cyklistickej verejnosti s lesníkmi z Mest-
ského hospodárstva v Trenčíne sa uskutočnilo 11. decembra 
v KC Aktivity na Juhu. Dialo sa tak v súvislosti s novelou č. 
360/07 Z. z. zákona č. 326/05 Z. z. o lesoch.

 Na lesných pozemkoch je od 
1. 9. 2007 zákonom ustanove-
ný zákaz jazdiť na bicykli mimo 
lesnej cesty alebo vyznačenej 
trasy. Cieľom stretnutia bolo 
prediskutovať možnosti pohybu 
cyklistov v mestských lesoch, 
najmä na Brezine.
 Napriek tomu, že táto téma 
bola v médiách dostatočne pre-
zentovaná a lesy mesta Tren-

čín, najmä lesopark Brezina, sú 
cyklistami až nadmieru využíva-
né, okrem chlapcov z Cyklistic-
kého oddielu Športového klubu 
Akademik, bol záujem minimál-
ny. Teší nás však, že existujú 
cyklisti, ktorí berú ohľad aj na 
iných, „slabších“ návštevníkov 
lesoparku a situáciu konzultujú 
so správcami lesoparku.
 Na stretnutí bola dohodnu-
tá spolupráca pri vybudovaní 
zjazdovej cyklistickej trate tak, 
aby negatívny vplyv na les bol 
minimálny a aby jej užívanie ne-
obmedzovalo a neohrozovalo 
ostatných návštevníkov.
 Lesopark Brezina so svojou 
výmerou 200 ha je schopný po-
skytnúť dostatočné možnosti 
rekreácie za predpokladu vy-
sokej dávky tolerancie. MHSL, 
m. r. o., TN bude v budúcom 
roku prostredníctvom Infa in-
formovať o možnostiach, ale 
zároveň aj obmedzeniach pre 
cyklistov a vôbec pre návštev-
níkov lesoparku. (MHSL)

Majstrovstvá Slovenska v karate 2007

Mesto Trenčín, HK Dukla Trenčín a hráči A-
mužstva pozývajú svojich priaznivcov vo štvr-
tok 27. 12. 2007 od 17.00 h na Štúrovo ná-
mestie, kde sa na ľadovej ploche pri vodníkovi 
Valentínovi uskutoční autogramiáda spojená 
s predajom nového špeciálneho kalendára 
hráčov A-mužstva na rok 2008. (r)

Toto nie je vizitka cyklistov 
s kladným vzťahom k lesu

Takto je to O.K.

Prevádzka Mestskej krytej plavárne cez 
Vianočné a novoročné sviatky

bazény sauna

24. 12. (pondelok) zatvorené zatvorené

25. 12. (utorok) 9.00–21.00 12.00–21.00

26. 12. (streda) 9.00–21.00 10.00–21.00

27. 12. (štvrtok) 9.00–21.00 10.00–21.00

28. 12. (piatok) 9.00–21.00 12.00–21.00

29. 12. (sobota) 9.00–21.00 10.00–21.00

30. 12. (nedeľa) 9.00–21.00 10.00–21.00

31. 12. (pondelok) 9.00–13.00 10.00–13.00

1. 1. (utorok) 14.00–21.00 14.30–21.00

Pozývame vás na Mestskú plaváreň v Trenčíne a po-
núkame vám permanentky na kúpanie a saunu na rok 
2008, vhodné ako vianočný darček. (MHSL)

Športové pozvánky nájdete na strane 13
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