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Aj k nám prišiel svätý Mikuláš
Aj tento rok Trenčania poslúchali a preto nás navštívil svätý Mikuláš so svojimi pomocníkmi, čertom
a anjelmi, aby nám priniesol predvianočnú atmosféru a potešil nielen tých najmenších. Oblečený
v tradičnom kostýme, na ktorom sa vyníma jeho dlhá biela brada, rozdával nielen sladkosti, ale vďaka
dobrej nálade vyčaroval úsmev na tvári každému z prítomných rodičov, starých rodičov a detí. Opäť
sa mu podarilo prilákať množstvo ľudí aj napriek chladnejšiemu počasiu. Práve on mal tú najdôležitejšiu úlohu, a to rozsvietiť veľký vianočný stromček na námestí. Nepodarilo by sa mu to, keby mu ľudia
potleskom nepomohli. Na tretíkrát sa vďaka stupňujúcej intenzite potlesku stromček rozsvietil.
Malá šesťročná Veronika sa už Mikuláša nemohla
dočkať. Tešila sa nielen na
neho a na veľa sladkostí,
ale aj „na tie svetielka na
námestí.“ Keď sme sa jej
spýtali, kde Mikuláš býva,
povedala nám, že na nebi
s anjelom a čert je sám
v pekle.
Na Mikuláša netrpezlivo
čakali aj dospelí. Veselé mamičky Michaela a Dana si
zaspomínali na detské časy,
kedy aj pre nich ten veľký
bradatý ujo znamenal veľa.
„Samozrejme, že sme verili na Mikuláša. Nosil nám
väčšinou ovocie a niekedy
aj drevené hračky. Vtedy nebolo toľko možností. A keď
sme neposlúchali, tak sme
dostali varechu alebo uhlie,“
dodali na záver s úsmevom.
Zuzana Vanková

Nové autobusy MHD ako
mikulášsky darček obyvateľom
Mesto Trenčín spolu so zástupcami SAD Trenčín v piatok 5.
decembra spoločne odovzdali do
užívania päť nových autobusov pre
mestskú hromadnú dopravu. Po
cestách v krajskom meste budú
jazdiť nové nízko podlažné autobusy typu Low Entry 12 m, v ktorých je
v prednej časti zachovaný zjednodušený vstup pre rodičov s kočíkmi či
telesne hendikepovaných občanov.
Doteraz jazdilo v Trenčíne 6 kusov

nízko podlažných autobusov z celkového počtu 39 kusov. V najbližších dňoch ich bude na cestách 11.
Tak, ako všetky ostatné autobusy
MHD v Trenčíne, aj tieto nové sú
vo farbe červenej metalízy. Ďalej sú
vybavené svetelnými elektronickými smerovými tabuľami a nainštalované v nich budú aj elektronické
pokladne novej generácie, ktoré sú
na 100% pripravené na prechod SR
z koruny na euro. (jm) Foto: (jč)

Súťaž na
rekonštrukciu
Mierového námestia
má víťaza
str. 4–5

Na Mestskom úrade
v Trenčíne možno
platiť kartou
Od 17. decembra všetky
platby Mestskému úradu Trenčín (platobné výmery, správne poplatky, nájomné, pokuty
a podobne) možno realizovať
bezhotovostnou platobnou kartou prostredníctvom POS terminálov. Poplatky súvisiace
s platbou znáša MsÚ Trenčín
a na úhradu možno použiť platobné karty MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, American Express, Diners Club.
Prostredníctvom platobných
POS terminálov sa dá platiť
na nasledovných pracoviskách
mesta:
Klientske centrum Mestského
úradu v Trenčíne, Mierové nám.
2; Ekonomický útvar Mestského úradu v Trenčíne, Mierové
nám. 2; Centrum rozvoja mesta Mestského úradu v Trenčíne, Farská 10; Útvar kultúry
Mestského úradu v Trenčíne,
Kniežaťa Pribinu 3; Útvar majetku mesta Mestského úradu
v Trenčíne, Mierové nám. 2.
(jm)
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Poslanci schválili rozpočet,
pri výdavkoch budú opatrnejší
Rozpočet mesta Trenčín
bude v nasledujúcom roku
konzervatívnejší pri bežných
výdavkoch mesta a naopak
prorozvojový pri kapitálových
výdavkoch. Aj keď sa podľa
primátora Branislava Cellera
v budúcom roku predpokladá
15-percentný nárast príjmov
z podielových daní, samospráva sa pre svetovú finančnú
krízu rozhodla počítať len s piatimi percentami. Celkovo bude
mesto Trenčín ďalší rok hospodáriť so sumou takmer 1,44
miliardy korún (47,8 milióna

 Investície za takmer
pol miliardy
Rozpočet
mesta,
ktorý
schválili mestskí poslanci pre
rok 2009, ráta s investíciami
470 miliónov korún (15,6 milióna eur).
• Mesto investuje do rekonštrukcie základných a materských škôl 76 miliónov korún,
z toho vybudovanie nového
športovo-rekreačného areálu
pri Základnej škole na Bezručovej ulici bude stáť 20 miliónov
korún, zostatok peňazí pôjde do
rekonštrukcie sociálnych zaria-

> Najväčšia časť rozpočtu ide do školstva. V roku 2009
pribudne štvrtý nový športovo-rekreačný areál pri ZŠ na
Bezručovej ulici.
Ilustračné foto: (jč)
eur). Rozpočet schválili mestskí
poslanci na poslednom tohtoročnom zastupiteľstve. Podľa
primátora Branislava Cellera
tento rok pri tvorbe rozpočtu
neboli robené žiadne ústupky
v oblasti školstva a sociálnych
vecí, v ostatných bolo potrebné
hľadať rezervy. „Mesto sa nevybralo cestou zvyšovania daní
alebo poplatkov, ale hľadali
sme rezervy vo výdavkoch, tak
aby sme nezaťažovali, v už tak
ťažkom roku, rodinné rozpočty.
Samozrejme nie je možné hneď
realizovať každú požiadavku občanov, aj v tomto smere je potrebná trpezlivosť a je potrebné
vidieť obmedzenia rozpočtu.“

dení škôl a MŠ, jedální v zmysle nových noriem EÚ a zastaraných tepelných zdrojov.
• Do riešenia dopravy pôjde
v budúcom roku takmer 52
miliónov korún investícií, z ktorých budú financované nové
chodníky, parkoviská na sídliskách, úprava mestských komunikácií a križovatiek. Štyri milióny korún bude stáť dokončenie
dopravného riešenie na Nám.
sv. Anny v križovaní s ulicami
Súdna a Električná. Ďalších 48
miliónov korún bude riešiť údržbu komunikácií v správe mesta
v podobe nových asfaltových
povrchov, opravy ciest či zimnej
údržby.
• V položke šport poslanci

> Budúci rok čaká park pod Juhom revitalizácia. Pribudnú
lavičky, pre bezpečnosť kamery, detské ihrisko ale napríklad aj lyžiarsky vlek pre deti.“
Foto: (jč)
odsúhlasili 82 miliónov korún,
z toho najviac pôjde na prvú
etapu výstavby novej letnej
plavárne, ktorá je financovaná
z peňazí získaných od ŽSR za
starú letnú plaváreň. Okrem
toho pôjde na nové detské ihriská 5,2 mil. korún, na športovú halu 3,7 mil. Sk, na riešenie
zlého technického stavu futbalového štadióna 7,3 mil. korún
a na zimný štadión 14 mil. Sk.
• Kultúra tento rok získa nový
šat pre kultúrne stredisko Istebník za takmer 5 mil. korún
(v zrekonštruovanej budove
bude aj sídlo mestskej polície
pre Zámostie), rovnako pre kultúrne stredisko Kubra 1,5 mil.
korún. Mesto pripraví projektovú
dokumentáciu na rekonštrukciu
kina Hviezda a zrealizuje nákup
nového klavíra požadovaného
Klubom priateľov vážnej hudby.
• Pre
oblasť
životného
prostredia je v rozpočte na in-

vestície vyčlenených spolu 23
miliónov korún, v tejto čiastke
sa nachádza ďalšia etapa odvodnenia sídliska Juh, nová kanalizácia na Zámostí, riešenie
problematiky bioodpadov a rekultivácia skládky odpadov. Na
rekonštrukciu parku pod Juhom
je vyčlenených 5 mil. korún, na
park na Nám. sv. Anny, kde
bude v budúcom roku inštalovaný pamätník obetiam komunizmu je vyčlenených 1,2 mil.
korún. Opäť budú rekonštruované viaceré stromoradia. Okrem
investícií ide na údržbu zelene
ročne 26 miliónov korún.
• V sociálnej oblasti mesto
plánuje pomocou úveru zo
Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) vybudovať penzión
pre seniorov na sídlisku Sihoť,
ktoré bude v tesnej blízkosti
obľúbeného nového Centra pre
seniorov.
(jm)

> Nový penzión pre seniorov pribudne hneď v susedstve
Centra pre seniorov na Sihoti.
(jč)
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MHD v Trenčíne opäť na Štedrý deň a Nový rok zadarmo
Aj počas týchto sviatkov Mesto Trenčín v spolupráci so SAD
Trenčín poskytujú dňa 24. decembra 2008 a 1. januára 2009
dopravu v spojoch MHD zadarmo.

 Cestovné od nového roka lacnejšie
V súvislosti s prechodom na euro odsúhlasili poslanci mestského zastupiteľstva ešte v auguste zaokrúhlenie cien po prepočte
na euro smerom nadol. Za základný cestovný lístok tak cestujúci,
ktorí budú platiť v hotovosti, zaplatia od 1. januára v trenčianskej
MHD namiesto 16 Sk (0,53 eura) iba 15,06 Sk, čo je po zaokrúhlení smerom nadol 0,50 eura. Za zľavnený cestovný lístok už nezaplatia 12 Sk (0,39 eura), ale 10,54 Sk, teda 0,35 eura. Občania
nad 70 rokov zaplatia namiesto pôvodných šesť Sk (0,19 eura)
4,52 Sk, čo je 0,15 eura.
Sadzby cestovného a dovozného platné od 1. 1. 2009
A. Cena cestovného za jednotlivú cestu a dovozného za prepravu
batožiny, psa a detského kočíka (vrátane DPH) je:
JCL zakúpené
prostredníctvom
čipovej karty (ČK)

JCL zakúpený
v hotovosti u vodiča

Základný jednorazový cestovný
lístok (JCL)

0,39 €
11,75 Sk

0,50 €
15,06 Sk

zľavnený JCL – žiak, študent do
veku 26 rokov, senior do 70 rokov

0,25 €
7,53 Sk

0,35 €
10,54 Sk

zľavnený JCL – senior nad 70 rokov, občan – držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S,

0,13 €
3,92 Sk

0,15 €
4,52 Sk

nočné cestovné – JCL na nočný
spoj

0,80 €
24,10 Sk

0,80 €
24,10 Sk

prestupný JCL – pri prestupe do
25 min

70% z výšky cestovného nastaveného na ČK

–

dovozné (batožina, pes, detský kočík bez dieťaťa – prázdny)

0,25 €
7,53 Sk

0,25 €
7,53 Sk

DRUH CESTOVNÉHO LÍSTKA

 Nové časové predplatné lístky
V novom Cenníku MHD, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo
dňa 16.decembra sa zároveň zavádza nový druh cestovného, a to
časové predplatné cestovné na 30, respektíve 90 dní. Cenu predplatného lístka ako aj počet vykonaných jázd pri ktorom sa jeho
kúpa oplatí uvádza nasledovná tabuľka:
DRUH ČPL
cena ČPL
a. základný

90 dní

20,00 €

55,00 €

51

141

15,00 €

40,00 €

60

160

10,00 €

25,00 €

77

192

počet jázd, pri ktorých
sa ČPL oplatí

b. zľavnený – žiak, študent cena ČPL
do veku 26 rokov, senior do počet jázd, pri ktorých
70 rokov
sa ČPL oplatí
c. zľavnený – senior nad
70 rokov, občan – držiteľ
preukazu ŤZP alebo ŤZP-S

30 dní

cena ČPL
počet jázd, pri ktorých
sa ČPL oplatí

B. Cena časového predplatného cestovného lístka EUR-SKK (vrátane DPH) je:
DRUH ČASOVÉHO PREDPLATNÉHO LÍSTKA (ČPL)
a. základný ČPL

30 dní

90 dní

20,00 €

55,00 €

602,52 Sk

1 656,93 Sk

b. zľavnený ČPL – žiak, študent do veku 26
rokov, senior do 70 rokov

15,00 €

40,00 €

451,89 Sk

1 205,04 Sk

c. zľavnený ČPL – senior nad 70 rokov, občan –
držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S

10,00 €

25,00 €

301,26 Sk

753,15 Sk

 Čipové karty
V auguste poslanci odsúhlasili, že čipové karty sa pre trenčiansku MHD predávali prechodne za symbolickú jednu Sk (0,03
eura). Cieľom bolo uľahčiť prechod na euro pri platení cestovného
lístka. Čipová karta stála do augusta 150 Sk (zľavnená 100 Sk),
jej nákup za jednu korunu využilo k 31. 11. 2008 4 399 občanov.
Podľa informácií poskytnutých SAD Trenčín zatiaľ čo v minulom
roku používalo zakúpenie cestovného lístka cez čipovú kartu zhruba 40% cestujúcich, dnes je to 80%.

 Nastupovanie druhými dverami a automaty
V Trenčianskej MHD sa v budúcom roku bude dať nastupovať
druhými dverami. Novinka môže byť realizovaná po dodaní označovačov cestovných lístkov k druhým dverám vo vozidle, čo by malo
byť v optimistickom prípade realizované k 1. 2. 2009.
Približne v termíne apríl – jún 2009 sa zároveň predpokladá
realizácia troch automatov na území mesta na dobíjanie čipových
kariet, respektíve na zakúpenie časového predplatného (budú sa
dať použiť papierové eurá).
(jm)

Nové zastávky MHD
Práve v týchto dňoch si občania nášho mesta môžu všimnúť
prebiehajúcu celoplošnú výmenu označníkov zastávok MHD. Dosluhujúce staré hrdzavé konštrukcie sú postupne v jednotlivých
mestských častiach nahrádzané novými, farebnými označníkmi,
ktoré zodpovedajú novej farebnej zonácii trás liniek MHD.
Systém nového grafického riešenia sme
podrobne vysvetlili v Infe
č. 19. V podstate ide
o nový spôsob farebného
odlíšenia troch hlavných
dopravných zón, na ktoré
je Trenčín prirodzene rozdelený. Jednoduchá navigácia systémom „z jednej
farebnej zóny do druhej“,
je zreteľná práve z farebného riešenia samotnej
zastávky s označením
BUS, ktorá má v jednej
zóne mesta zelenú, v druhej červenú a v tretej žltú
farbu. Čísla liniek autobusov,
ktoré z danej zastávky odchádzajú, sa potom nachádzajú
vždy v takom farebnom poli, do
akej zóny smerujú.
Systém farebnej zonácie
liniek MHD je prehľadne znázornený aj na mapkách, ktoré
sa priebežne umiestnia podľa
možností na každej zastávke. Pre úplnosť dodajme, že
výmenu označníkov realizuje
SAD, a. s., Trenčín v spolupráci s Mestom Trenčín, podľa
grafického konceptu pripraveného útvarom marketingu MsÚ

Trenčín. Autorkou komplexného grafického riešenia nového
systému značenia je kreatívna
grafička Katarína Balážiková.
Veríme, že si na nové zastávky autobusov MHD rýchlo zvykneme a nový farebný
systém zjednoduší navigáciu
miestnou dopravou nielen obyvateľom ale aj návštevníkom
nášho mesta. Vaše hodnotenie
alebo čerstvé skúsenosti s novým systémom značenia uvítame na adrese redakcie, prípadne na www.trencin.sk v rubrike
Otázky a odpovede.
(red)
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Mierové námestie v Trenčíne

Mierové námestie je „srdcom“ mesta. Krásnym srdcom
krásneho mesta, ktorému stačí
iba malá pomoc, aby sa stalo
atraktívnym a vyhľadávaným
miestom pre občanov a návštevníkov mesta. Centrálne námestie je vždy zrkadlom svojho
mesta. Odzrkadľujú sa v ňom
všetky stopy dejín v pamäti
tohto miesta a je priestorom,
s ktorým sa obyvatelia najviac
stotožňujú. Nesie v sebe radostné spomienky na prvú cestu do školy, návštevu cukrárne
s prvou láskou, revolučné spoločenské zvraty, ale aj smútky,
drámy a lúčenia.
Trenčianske námestie disponuje už dnes množstvom uchvacujúcich okamihov. Genius loci
Trenčianskeho námestia je
mocný a nezameniteľný. Je to
predovšetkým jeho pretiahnutý „taliansky“ tvar, nad ktorým
sa vznáša burácajúca pamäť
gotického hradu. Je to krásna
mestská veža s bránou uzatvárajúcou jeho južnú stranu. Je
to pôvodná, krásne vyšliapaná

Memento tamen neminem aliam amittere vitam
quam ipsam eam quam vivat neque aliam vivere
quam eam quam amittat.
Pamätaj, že každý stráca len ten život, ktorý prežíva a prežíva len
ten, ktorý stráca.
(Marcus Aurelius, Meditationes, liber II.)

štiepaná žulová dlažba. Je to
mohutné piaristické gymnázium
s barokovým priečelím chrámu
ovládajúceho juhozápadnú frontu námestia. Sú to línie pomerne vzácnych stromov – Celtis
occidentalis, vytvárajúcich neopakovateľnú atmosféru.
Sme si vedomí týchto vymenovaných predností a cieľom
nášho projektu bude vyzdvihnúť
ich, posilniť, očistiť a zasadiť do
nového, súčasného kontextu.
Bude sa jednať najmä o novo
uložený povrch z pôvodných
kociek, lemovaný novými chodníkmi pozdĺž línie obchodov.
Chceme tiež vytvoriť nové, reprezentačné „srdce“ námestia
v podobe centrálnej eliptickej
plochy z rezanej doskovej dlažby so svetlým odtieňom. Toto
„srdce“ ponesie ďalšiu vrstvu
spomienok – okrem barokového
morového stĺpa aj pripomienku
dávnych čias, ale charakteristických pre mesto, majúcich
celoeurópsky význam – rímsku
minulosť mesta Laugaricio.
Táto minulosť bude sprítomne-

18. 12. 2008
ná formou vodného prvku, ktorý
v celej kompozícii priestoru námestia výrazne chýba. Hovoríme
o novom návrhu „Zlatej fontány
Marca Aurelia“, nesúcej na svojom povrchu v úvode uvedený citát. Ďalším z atraktívnych prvkov
posilňujúcich význam námestia
bude bronzový plastický model
mesta vo forme sochárskeho
diela, umiestneného v priestore po pravej strane vstupu do
chrámu.
Cieľom spoločných konzultácií a práce projektantov, poslancov a občanov bude podložená,
kvalitná rekonštrukcia námestia, a všetko, čo vytvára pobytovú pohodu a podporí nezameniteľný genius loci. Kvalitná línia
domov a s ňou súvisiacu ponuku obchodov, kaviarenských
terás, osadenie nových pohodlných lavičiek, kultivovaná
zeleň, nová atraktívna fontána
a model mesta, pekné dlažby,
kvalitný mobiliár a nové verejné
osvetlenie. Navyše aj bohatý

MIEROVÉ NÁMESTIE
spoločenský život, bezpečnosť,
prehľadnosť a udržiavateľnosť.
Všetko, čo z námestia vytvorí vyhľadávané miesto pre občanov
mesta a podporí ich pozitívnu
identifikáciu s mestom, v ktorom žijú
Atelier RAW Brno
Doc. ing. arch. Tomáš Rusín
Ing. arch. Ivan Wahla
Ing. arch. Petr Mutina
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Architekti i verejnosť sa zhodli
na novej tvári námestia
V nedeľu 14. decembra bolo ukončené hlasovanie verejnosti,
ktorá mohla svoj hlas za konkrétnu podobu Mierového námestia
odovzdať tromi spôsobmi – prostredníctvom webovej stránky,
osobne v centre rozvoja mesta a na hlasovacích lístkoch poštou. Verejnosť sa rozhodovala medzi návrhmi č. 2 a 7, zatiaľ čo
odborníci – architekti volili medzi návrhmi 2 a 3.
Na záver však nastala vzácna zhoda
a víťazný návrh architektonického ateliéru RAW je ten, ktorý
viedol v hlasovaní
ako u verejnosti, tak
u odbornej komisie.
My si dovoľujeme
vám ho znovu predstaviť,
pripomenúť
a zároveň uvádzame
krátke
stanovisko
tvorcov tohto návrhu.
(jm)
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AKTUALITY

Malé deti milujú vodu ako živel

Aj vy máte doma malé bábätko, ktoré už má 5 mesiacov
a chceli by ste, aby sa stretávalo so svojimi rovesníkmi a pri
tom sa aktívne hýbalo už v tomto veku? Nielen aktívny pohyb,
ktorý je pre zdravý vývoj vašej
ratolesti tak dôležitý, ale aj
utužovanie vzťahov a zaradenie sa do kolektívu prináša
„kurz dojčenského plávania“
v Trenčíne pod názvom Hups
baby club.
Klub založili v roku 2002
manželia Petra a Stanislav Je-

linkovci. Rodičia v práci klubu
oceňujú predovšetkým odborné vedenie inštruktorov, prepracovanú metodiku s množstvom pohybových riekaniek,
hier a cvičení. Veľa plaveckých
pomôcok, priestor s hračkami, dodržiavanie prísnej hygieny a bezpečnostných zásad sú
samozrejmosťou. Hups Baby
club pre svojich plavcov a ich
rodičov organizuje aj rôzne
športové a kultúrne akcie.
Ďalším faktorom dobrej úrovne je nepopierateľne prostre-

V priestoroch obradnej siene mesta Trenčín prijal 11. decembra
Soňu Zajacovú pri príležitosti jej 70. narodením primátor Branislav Celler a členovia ZPOZ, ktorá 35 rokov odvádza prácu speváčky a hudobníčky pri občianskych obradoch a slávnostiach ZPOZ
a taktiež je dirigentkou Evanjelického speváckeho zboru Zvon.
Všetci jej prajeme pevné zdravie a hlavne dobrý hlasový fond. (jč)

die. Lekcie plávania prebiehajú
v priestoroch DSS DEMY v Biskupiciach, kde je pre deti lepšie
prostredie ako na plavárni, najmä kvôli teplote vody, ktorá dosahuje 33°C a pre dodržiavanie
prísnych hygienických noriem.
Plávanie do 3 rokov nepredstavuje klasický plavecký výcvik.
Deti ešte nie sú zrelé na chápanie náročného pohybu, a preto
cvičia formou hry. Prvoradá je

Číslo 25/ročník X
ich spokojnosť a nikto ich do
ničoho nemôže nútiť. „Jedno
dievčatko stálo pri bazéne dve
hodiny, kým sa osmelilo vojsť
do vody. A nakoniec sa jej to
zapáčilo,“ Petra Jelinkova. Jedná sa predovšetkým o radosť
z pohybu a hry vo vode.
Voda je výnimočné prostredie, ktoré dáva dieťaťu úplne
iné, nové pohybové a výchovné skúsenosti. Pohyb vo vode
podporuje psychomotorický vývin, posilňuje obranyschopnosť
organizmu, rovnováhu, koordináciu pohybov a rast. „Niektoré mamičky navštevujú kurz so
svojimi deťmi na základe odporučenia od ich lekárov.“
Kurzy môžu deti navštevovať dlhodobo aj niekoľko mesiacov. Jeden kurz obsahuje
8 lekcií, jedenkrát do týždňa.
Sú rozdelené podľa stupňa
náročnosti na začiatočníkov
a pokročilých. Začiatočníci plávajú 15 – 30 minút a pokročilí
až 40 minút. Po pravidelných
návštevách kurzu sa dieťa už
v 2 rokoch stáva samostatnou
jednotkou vo vode.
Hups Baby Club oslavuje
tento rok už 6. výročie, preto im
držím palce, aby sa deti tešili
na každé nové dobrodružstvo
vo vode.
Zuzana Vanková

Eurokampaň v školskom internáte
Už od októbra 2007 sa
začali objavovať na nástenkách a informačných tabuliach
nášho internátu rozmanité
články a informácie súvisiace so vstupom Slovenska do
„Európy“.
Je predsa potrebné, aby si
mladí ľudia uvedomovali zmeny, ktoré práve prebiehajú
v našej spoločnosti a priamo či
nepriamo ovplyvňujú život nás
všetkých. Ak aj niekto ignoroval „eurodianie“ a tváril sa, že
sa ho to netýka, prijatie novej
meny sa prehliadnuť nedá.
Počas posledných 3 mesiacov roku 2008 sa informačná
kampaň u nás výrazne zintenzívnila a vyvrcholila 11. decembra. Vyžrebovali sme totiž 10
výhercov prvých slovenských

euromincí v hodnote (1 EURA)
a množstvo ďalších výhercov,
ktorí mali možnosť pestrého
výberu z cien, ktoré sa nám
podarilo získať od trenčianskej
banky a od Útvaru marketingu
MsÚ Trenčín.
Chceli by sme sa poďakovať
našim sponzorom za spestrenie kampane a samozrejme
kolegom – vychovávateľom,
ktorí nám pomohli so zapojením žiakov školského internátu
do eurokvízu. Veď aj vďaka nim
bolo odovzdaných takmer 400
platných žrebovacích lístkov.
V našej eurokampani budeme naďalej pokračovať, pretože prijatím novej meny sa všetko ešte len začína.
Margita Mašková
a Zuzana Šedivá
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Vianočná výstava v KC Kubra
Vianočnú výstavu betlehemov, medovníčkov, adventných
vencov a vianočných drobností pripravilo Kultúrne centrum
v Kubre počas prvého decembrového čísla. Na výstave prezentovali svoje práce aj deti
zo Špeciálnej základnej školy
internátnej Vladimíra Predmerského v Trenčíne, ŠZŠI a Praktickej školy internátnej v Trenčianskej Teplej.
„Vianočné ozdoby a aranžovanie predstavili manželia

Matejákovci, Miroslav Holý výrobky zo slamy, pani Hrizová
medovníky, K. Figuliová obrazy,
Jana Neštráková hračky. Rezbár Vladimír Morávek doniesol
betlehemy, Ján Švejda keramický betlehem, Ľubica Trefná
adventné vence a veľkého snehuliaka vyrobila Renata Marčeková,“ priblížila autorov Lenka
Brezanová.
Výstavu najviac obdivovali
deti z trenčianskych škôl.
(la)

Druhá zbierka básní Magdy Pilárovej
Nepočujúca poétka Magda
Pilárová predstavila v sobotu 6. decembra v Kultúrnom
centre Kubra ďalšiu zbierku
svojich básní nazvanú Neskutočný svet. Do života ju vypravili so spisovateľom Rudolfom
Dobiašom a poslúžilo im na to
symbolické čalúnnické kladivko. K malej slávnosti prispela
aj Spevácka folklórna skupina
Kubra a prítomných rozospieval
harmonikár Stanislav Lučan.
Druhá zbierka bola vydaná
s podporou Klubu darcov Trenčianskej nadácie.
„Autorka žije vo zvláštnom

Do finančnej zbierky Hodina deťom sa zapojilo aj trenčianske Materské centrum Srdiečko. Dobrovoľníčky, študentky Gymnázia Ľudovíta Štúra, vyzbierali vyše 17 000 korún na dobrú vec. Na snímke je s pokladničkou Simona Terkovičová, za ňou stoja Dominika
Zimányová a Veronika Ďurišová.
(la)

svete a neviem si predstaviť
ten tichý svet. Snaží sa v ňom
nájsť rytmus, hudbu, chvenie.
Najsilnejšou črtou je jej odvaha
pustiť sa do písania,“ sňal pred
Magdou Pilárovou symbolicky
klobúk Dobiaš.
„Kubra, moja rodná dedina,
na ktorú človek rád si spomína,“ vyznala svoj vzťah k mestskej časti Trenčína autorka.
Nerobilo jej problém recitovať
bez papiera, lebo všetky svoje
básne si pamätá.
Verše dopĺňajú kresby sluchovo postihnutého výtvarníka
Stanislava Lubinu.
(la)

Detské ihrisko na Obchodnej ulici v Nových Zlatovciach „navštívili“
nedávno dve autá. Pohrali sa s plotom po vzájomnej kolízii na križovatke a vbehli do areálu ihriska. Našťastie sa autonehoda stala
vo večerných hodinách a nikomu sa nič nestalo.
(la)
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MIKULÁŠ A DETI

Číslo 25/ročník X

Materská škola v advente
Čas radosti a veselosti, tento krásny čas, čas adventu znova nastal. Pokoj, láska, pohoda
vládnu v našej Materskej škole
na Švermovej ulici v Trenčíne.
Rôznymi akciami pre rodičov s deťmi umocňujeme čaro
prichádzajúcich Vianoc. Akcie
usporiadame počas celého
mesiaca. Tvorivé dielne – výrobu vianočných ozdôb pripravili p. učiteľky s 5 – 6-ročnými
deťmi.
Tradičným pečením medovní-

kov, ich zdobením spolu s rodičmi sme deťom priblížili vôňu
Vianoc. Deti sa však najviac tešili na príchod Mikuláša, ktorý
okrem sladkostí priniesol deťom aj veľa hračiek. Odmenou
za prípravu týchto akcií boli detské očká, v ktorých žiarili iskričky radosti, veselosti, šťastia.
Tú radosť, šťastie a pohodu
v končiacom sa i v budúcom
roku želáme všetkým ľuďom
dobrej vôle.
Jana Šinkovičová

Deti z Materskej školy na Ulici M. Turkovej na Sihoti spestrili
Mikulášske posedenie v klube seniorov vo štvrtok 4. decembra. Deti zo speváckeho krúžku pod vedením Jany Madarašiovej spríjemnili chvíle seniorom a tí sa im poďakovali veľkým
potleskom.
(mš), foto: Renata Benko

Do Základnej školy na Potočnej ulici v mestskej časti Opatová
prišiel Mikuláš s anjelom a čertom. Deti sa pekelníka nebáli
a predviedli, čo sa v škole naučili. Mikuláš ich bohato odmenil
a odišiel rozdávať radosť a darčeky ďalším deťom.
(la)

Do Materskej školy na Soblahovskej ulici zavítal v piatok 5. decembra sv. Mikuláš v spoločnosti krásneho anjela. Deti mu zarecitovali, zaspievali, vyzvali ho aj do tanca a on ich zasa obdaroval
sladkosťami. V advente deti okrem Mikulášskej besiedky videli
hudobno-dramatické divadelné predstavenie Mrázik Divadla Maškrta z Košíc v Kultúrnom centre Dlhé Hony.
(la), foto: (jb)

Deti z Materskej školy na Ulici J. Halašu privítali Mikuláša
s čertom a dvomi anjelmi v Kultúrnom centre Aktivity. Mikulášovi pomáhal rozdávať darčeky aj primátor Branislav Celler.
(la), foto: (jč)
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DIVADLO A FILANTROPIA

Samo z lazov šiestou premiérou
divadla Normálka

Trenčianske divadlo Normálka uviedlo v piatok 12.
decembra šiestu premiéru so
zaujímavým názvom Samo z lazov. Príbeh spočiatku tajomné-

ho, neskôr obyčajného človeka
Sama, vyhľadala reportérka
televízie a podala ho divákom.
Jednoduchý život podobný tisícom ľudských osudov je záro-

veň na smiech i na zamyslenie
sa. Samo sa dostal do sveta
počas vojenčiny, po návrate
nastúpil do firmy, kde sa rýchlo
naučil robiť sa robiť. Jeho man-
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želstvo zapadá do tejto mozaiky smutno-humorného príbehu.
Výbornou myšlienkou bolo
zhotovenie scény pomocou
dvoch kusov kulís zostavovaných počas predstavenia. Vytratili sa tým prestoje potrebné
na výmenu kulís a hra pokračovala priamo počas prestavby
javiska.
Samozrejmosťou v predstaveniach Normálky sa stala živá
hudba v podaní členov súboru
s vlastnými skladbami. Normálka ponúkla predstavenie zo
života a o živote, jednoduchom
i zložitom, ktorý je niekedy najťažší z najťažších. Spontánny
potlesk po poslednej replike
svedčí o tom, že aj divákom sa
takýto pohľad na život (možno
aj vlastný) páčil.
(la)

Trenčianski filantropi
včera a dnes
Trenčianski filantropi včera a dnes sú centrom pozornosti Trenčianskej nadácie. Projekt s týmto názvom realizovala v priebehu
roku 2008 študentka histórie Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre Nina Sozánska.
„Impulzom na výskum filantropie v Trenčíne bolo výročie
Špeciálnej školy internátnej
Vladimíra Predmerského. Na
výstavbu tejto školy ľudia prispievali kúpou symbolickej tehličky,“ vysvetlila vznik projektu
Jana Sedláčková z Trenčianskej
nadácie. „Oslovil nás aj projekt
Nadácie Tatrabanky so zamestnaneckým programom, kde sme
získali prostriedky cez Trenčana
Branislava Kuželu, ktorý má rád
Trenčín. Máme zmapovaný región v súčasnosti, ale v minulosti u nás štát 40 rokov budoval
v ľuďoch presvedčenie, že sa
o všetkých postará. Na filantropiu sa zabudlo a každý sa staral
viac o seba ako o druhých. Aj
v médiách chýbajú pozitívne prípady, skôr sa venujú negatívnym
veciam spojeným s bulvárom.“
Nadácia hľadala človeka,
ktorý sa bude venovať výskumu
filantropie v Trenčíne. Nina Sozánska (na snímke) pracovala
medzi mladými filantropmi Tren-

čianskej nadácie a k téme mala
blízko.
„Začala som od trenčianskych monografií, v Trenčianskom múzeu som študovala
miestne noviny Trenčan z medzivojnových rokov. Kedysi boli
v meste silné spolky s bohatou činnosťou podporujúcou
filantropiu. Dobročinnosť mali
vo svojej náplni trenčianske
rehole johanitov, jezuitov, piaristov. Známe sú aj mená Stefana Ilešháziho, trenčianskeho
starostu v rokoch 1924 – 28,
opáta Rudolfa Misza, rektora
kolégia piaristov Jozefa Braneckého. Z histórie vystupujú ľudia
s ušľachtilým srdcom, ochotní
pomôcť každému, kto to potrebuje. Je to krásna téma,“ myslí
si Nina.
Vo vianočnom období navrhla uverejniť materiál z novín
Trenčan o charitatívnej akcii na
Vianoce 1937.
„Ježiško u panii Lujzy Schanerovej tohoto roku opäť pripra-

vil dvadsiatim piatim chudobným
sirotám a deťom milé prekvapenie. Bolo naozaj jedinečnou radosťou vidieť, ako v stredu 23.
decembra pri vianočnom stromku týchto 25 deťúreniec tešilo
sa šumným koníkom a švárnym panenkám, pochutnávalo
si na bohato prestretom stole
a ako si odnášali domov svoje
naplnené škatule a darčeky pre
svojich domácich. Ježiško teda
postaral sa o tých, o ktorých sa
azda nikto nestará, alebo nemôže starať a vybral si k tomu
dobročinnosť a láskavosť pani
L. Schanerovej. Ona i s celou
svojou rodinou sama všetko
pripravovala a s nevšednou pietou a jemnosťou obsluhovala
u nej zhromaždené dievčatká

a chlapcov. Kto má príležitosť
v dnešnom behu života vidieť
takúto momentku, ktorá vnucuje sto bohatých myšlienok, ten
predsa si len povie, že Ježiš
nadarmo neprišiel na svet a nie
nám márne povedal: „Nechajte malučkých ku mne prísť.“
A myslel všetkých? Kto by ho
nechápal, tomu pripomíname:
Čokoľvek ste im učinili, Mne
ste učinili! A môže byť krajšej
činnosti? Nech tiahne a povzbudzuje príklad pani Lujzy Schanerovej a jej rodiny, ktorým i týmto
spôsobom v mene tých 25-tich
vyslovujeme najsrdečnejšie Pán
Boh zaplať!“
K výsledkom výskumu sa
vrátime v priebehu roku 2009.
(la)
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FESTIVAL SPEVÁCKYCH ZBOROV

Adventný festival Daj Boh šťastia
tejto zemi mimoriadne úspešný

Spevácky zbor Piaristického
gymnázia J. Braneckého

Číslo 25/ročník X
kus spojenia interpretácie náročných duchovných skladieb
staršieho obdobia so súčasnou
slovenskou duchovnou hudbou.
Spievajúci gymnazisti zaujali
spojením interpretácie tradičných skladieb, ako napríklad pomerne málo spievaný Otče náš
od Mikuláša Schneidera Trnavského a moderných, mentalite
spevákov blízkych duchovných
skladieb súčasných skladateľov. Vyvrcholením koncertu bolo
účinkovanie hostí – rakúskeho speváckeho zboru Chor im
Hemd, ktorý opätovne zaujal.
Trenčiansky spevácky zbor
diriguje Jozef Vakoš

Počas tretieho adventného víkendu sa v Trenčíne uskutočnil už
štvrtý ročník adventného festivalu speváckych zborov s názvom
Daj Boh šťastia tejto zemi. Dva večerné koncerty v piatok a sobotu a podvečerný v nedeľu poskytli priestor pre iné, podstatne
hlbšie vnímanie adventného času.
Tohoročný festival sa niesol
po prvýkrát s medzinárodnou
účasťou, čím sa zapísal do
kalendára podujatí podobného
charakteru v rámci Európy. So
svojím programom sa predstavilo deväť speváckych zborov
– evanjelický spevácky zbor
z maďarskej Békescsaby, chlapčensko – mužský spevácky zbor
Pueri cantores tarnovienses
z poľského Tarnówa, rakúsky
Chor im Hemd (zbor v košeliach) z Viedne, Zvolenský spevácky zbor zo Zvolena, ženský
Spevácky zbor Srňan z Horného
Srnia, Spevácky zbor Hornosúčan z Hornej Súče a trenčianske zbory – Školský spevácky
zbor Piaristického gymnázia
J. Braneckého, Spevácky zbor
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka a hostiteľský Trenčiansky
spevácky zbor. Koncerty sa konali s podporou Mesta Trenčína
v spolupráci s Trenčianskym
osvetovým strediskom a konzulátom Veľvyslanectva Poľskej
republiky na Slovensku, Rímsko-katolíckym farským úradom
v Trenčíne, správou piaristického kostola sv. Františka Xaverského a Evanjelickým a. v.
farským úradom v Trenčíne. Organizáciu si vzala na starosť už
tradične Agentúra JoVa z Trenčína. Pred každým koncertom
publikum pozdravil Trenčiansky

spevácky zbor interpretáciou
adventného chorálu Rorate caeli de super, čím navodil adventnú atmosféru koncertu. A teraz
niekoľko slov ku koncertným
vystúpeniam.
Piatkový koncert sa niesol
v znamení trenčianskych laureátov a ich hosťa. Festival otvoril
Zvolenský spevácky zbor, ktorý
podal svoj štandardný výkon,
ovplyvnený intonačnými rezervami vo vysokých hlasových
skupinách. Trenčiansky spevácky zbor sa prezentoval disciplinovaným výkonom. V dramaturgii boli prínosom skladby
súčasných skladateľov (tento
raz poľských), ktoré ju oživili.
Univerzitný spevácky zbor podal svoj štandardný výkon i keď
v interpretácii niektorých skladieb zostali ešte rezervy. Vhodne zvolený záver interpretáciou
spirituálu Ride the Chariot strhol publikum k skandovanému
aplaudovaniu.
Sobotný koncert sa niesol v znamení vystúpenia zahraničných hostí, ktorí poctili
svojou účasťou konzulka Veľvyslanectva Poľskej republiky
na Slovensku Jej Excelencia
Uršula Wisnievska a poslankyňa Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne, dlhodobo uvoľnená
na výkon funkcie, Janka Fabová. Program koncertu vhodne

dramaturgicky gradoval. Po
programovom bloku maďarského zboru, ktorý zaujal interpretáciou skladieb v slovenskom
jazyku, nastúpili pred publikum
poľsky spievajúci chlapci z Tarnowa. Veľmi sympatický zvuk,
zvládnutie náročných súčasných kompozícií, vysoká hlasová kultúra a umelecké stvárnenie interpretovaných skladieb
vyvolali pozitívnu reakciu publika, ktoré si vyžiadalo aj prídavok. Programový blok rakúskeho zboru priniesol zážitok aj pre
najnáročnejšieho poslucháča.
Vysoká hlasová kultúra zboru
i sólistov, zvuková vyrovnanosť
a umelecké stvárnenie predvedeného programu boli vzorovou
učebnicou zborovej interpretácie. Koncert bol skutočným
umeleckým zážitkom.
Nedeľné popoludnie sa nieslo v znamení vystúpenia speváckych zborov nášho okresu.
Srniansky ženský spevácky
zbor zaujal atmosférou svojho
programu, ktorým vniesol na
festival skutočnú predvianočnú atmosféru. Hornosúčania
priniesli celkom vydarený po-

Treba dodať, že súčasťou každého koncertu bolo spoločné
vystúpenie zúčastnených speváckych zborov, ktorým vzdali
hold storočnici slovenského
národného skladateľa, Eugena
Suchoňa skladbou Aká si mi
krásna a zaspievaním ústrednej skladby festivalu Daj Boh
šťastia v úprave nestora súčasných slovenských skladateľov
Zdenka Mikulu. Piatkový koncert možno charakterizovať ako
štandardný. No mimoriadnym
zážitkom pre poslucháčov bol
záver sobotného večerného vystúpenia, keď zahraniční hostia
Maďari, Rakúšania a Poliaci za
dirigovania Rakúšana Andreasa
Salzbruna zaspievali Suchoňovu
skladbu bez slovenskej pomoci
a za dirigovania Jozefa Vakoša
zvládli aj interpretáciu náročného slovenského textu skladby
Z. Mikulu Daj Boh šťastia.
Organizátorov najviac prekvapila návštevnosť, keď počas
všetkých troch koncertov boli
priestory piaristického kostola
zaplnené vnímavým a vďačným
publikom. A to je devíza i pre
budúcnosť.
(jč)

18. 12. 2008
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Cena diváka poputuje do Paríža Trenčianski pedagógovia

Milým poohliadnutím za nedávno uplynulým Festivalom
francúzskych filmov bolo vyhodnotenie diváckej ceny, ktoré sa po festivale uskutočnilo
v priestoroch kina Metro. Tento
rok ju získal film Kam som dal
hlavu režisérky Nathalie Donnin. Táto romantická komédia
je celovečerným filmovým debu-

tom režisérky a scenáristky, ktorá je autorkou
viacerých
úspešných
krátkych filmov ocenených cenou za kvalitu
Francúzskeho
národného filmového centra.
Film v Trenčíne ocenili
diváci priemernou známkou 1,52 pri hodnotení
od 1 do 5 ako v škole.
Udelená cena je dielom umeleckej sklárky
Marty Majlátovej z Nitry
a víťazke ju organizátori
festivalu zaslali poštou.
Veríme, že autorku poteší pod vianočným stromčekom a blahoželáme!
Pre úplnosť pripomenieme, že na Festivale
francúzskych filmov v Trenčíne
bolo premietnutých dvanásť
filmov pri celkovom počte 17
projekcií s celkovou návštevnosťou 1520 divákov. Počas
festivalu bolo zorganizovaných
10 sprievodných podujatí, ktoré
spolu navštívilo približne 3000
divákov.
(red)

SAD Trenčín, a. s.
Prevádzková doba počas vianočných
a novoročných sviatkov Kancelárie
predpredaja a informácií, Palackého 11,
Trenčín
22. 12. 2008 (pondelok)

7.00 – 17.00 h

23. 12. 2008 (utorok)

7.00 – 17.00 h

24. 12. 2008 (sviatok)

zatvorené

25. 12. 2008 (sviatok)

zatvorené

26. 12. 2008 (sviatok)

zatvorené

27. 12. 2008 (sobota)

7.00 – 14.00 h

28. 12. 2008 (nedeľa)

zatvorené

29. 12. 2008 (pondelok)

7.00 – 17.00 h

30. 12. 2008 (utorok)

7.00 – 17.00 h

31. 12. 2008 (streda)

7.00 – 15.00 h

1. 1. 2009 (sviatok)

zatvorené

2. 1. 2009 (piatok)

7.00 – 17.00 h

3. 1. 2009 (sobota)

7.00 – 14.00 h

4. 1. 2009 (nedeľa)

zatvorené

5. 1. 2009 (pondelok)

7.00 – 17.00 h

zatvorené
6. 1. 2009 (sviatok)
Trenčín, 8. 12. 2008, SAD Trenčín, a. s.

absolvovali seminár prvej pomoci
Útvar školstva a sociálnych vecí MsÚ v spolupráci so
Strednou zdravotníckou školou
v Trenčíne zorganizovali pre 25
pedagógov a vychovávateľov
trenčianskych škôl dvojdňový
seminár Poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch a náhlych stavoch u detí mladšieho a staršieho veku. Seminár organizačne
zabezpečovala PhDr. Dagmar
Mikušová, MPH, teoretickú
časť prednášal primár OAIM
FN v Trenčíne – MUDr. Dušan
Gaša, praktické overovanie
a skúšanie prebiehalo pod odborným dohľadom Mgr. Ivany
Mrázikovej a PhDr. Anny Litvíno-

vej, zamestnanci Strednej zdravotníckej školy. Seminár bol
finančne podporený prostredníctvom dotačného programu
Mesta Trenčín na oblasť školstva, výchovy a vzdelávania.
Absolventi
dvojdňového
seminára získali osvedčenie
o jeho absolvovaní, čo je však
oveľa dôležitejšie, títo pedagógovia budú vedieť správne zareagovať v prípade náhlej nevoľnosti či úrazu svojich žiakov.
Zúčastnení pedagógovia sa
pochvalne vyjadrovali k vysokej
úrovni seminára a vôbec im
neprekážalo, že mu obetovali
svoje voľné popoludnie.
(ľk)

Určenie miesta a času zápisu dieťaťa do
prvého ročníka v základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Trenčín pre školský rok 2009/2010
v zmysle VZN č. 16/2008
Zápis detí do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín sa uskutoční v priestoroch základných škôl v nasledovných termínoch:

1. ZŠ, Bezručova 66

v dňoch 19. – 21. januára 2009,
denne od 14.30 do 18.00 hod.

2. ZŠ, Dlhé Hony 1

v dňoch 20. – 21. januára 2009,
denne od 13.30 do 18.00 hod.

3. ZŠ, Hodžova 37

v dňoch 26. – 29. januára 2009,
denne od 13.00 do 18.00 hod.

4. ZŠ, Kubranská 80
trieda ERIN

v dňoch 19. – 21. januára 2009,
v dňoch 26. – 27. januára 2009,
denne od 14.00 – 17.30 hod.

5. ZŠ, Potočná 86

30. januára 2009,
od 9.00 do 16.00 hod.

6. ZŠ, Na dolinách 27

v dňoch 26. – 28. januára 2009,
denne od 14.00 do 16.00 hod.

7. ZŠ, Veľkomoravská
12

v dňoch 2. – 4. februára 2009,
denne od 14.00 do 18.00 hod.

8. ZŠ, Ul. L. Novomeského 11

v dňoch 15. – 16.
a 19. – 21. 1. 2009,
denne od 14.00 do 18.00 hod.

9. ZŠ, Východná 9

v dňoch 19. – 22. januára 2009,
denne od 14.00 do 18.00 hod.

Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje:
účasť dieťaťa, rodný list dieťaťa, meno a priezvisko, dátum
narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne
občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, meno a priezvisko, trvalé
bydlisko a adresu zamestnávateľa zákonných zástupcov.
(ľk)
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ARTKINO METRO
Mierové nám., 032/743 44 15, www.lampart.sk

19. – 21. 12. (19.00) Náš
vodca
Nemecko. Súčasnosť. Učiteľ gymnázia Rainer Wenger
sa rozhodne behom týždňového projektu na tému štátne formy experimentovať
a priblížiť študentom počiatok diktatúry.
27. – 29. 12. (19.00) U mě dobrý
Komédia Jana Hřebejka podľa poviedok Petra Šabacha (Pelíšky a Pupendo) a scenára Petra Jarchovského.
Šesť priateľov, záhradkárov a rybárov,
sa stretáva v malebnej krčme u Buddyho. Ich pohoda, ktorá sa väčšinou spája s mastením mariáša končí vo chvíli,
kedy sa jeden z nich stane obeťou
falošných hráčov z vysočanskej tržnice
a naši hrdinovia musia vziať zákon do
vlastných rúk.
5. a 7. 1. (19.00) Poviedky
z kuchyne.
Nórsko, 2003, réžia: Bent Hamer
Pracovníci zo Švédskeho inštitútu na
výskum domácnosti sa rozhodli zmapovať, ako sa v kuchyni na nórskom
vidieku darí starým mládencom.
9. – 11. 1. (19.00) Mexická jazda
Mexiko, 2001, réžia:Alfonso Cuarón
Film Mexická jazda (presný preklad názvu je A s tvojou mamou tiež) v sebe
spája klasickú road movie s ľahko erotickou tragikomédiou.
10. – 11. 1. (16.00) Detské
predstavenie: Madagaskar 2
USA, 2008, réžia: Eric Darnell, Tom
McGrath
Rozmaznaní
hrdinovia
pristanú
uprostred najdivokejšej africkej divočiny, kde na každého z nich čaká vlastný
príbeh.
12. a 14. 1. (19.00) Posledná
maringotka
Slovensko,
2008,
réžia:
Peter
Beňovský
Film o osudoch posledných autentických komediantoch v strednej Európe
(na Slovensku, v Maďarsku, v Čechách
a v Nemecku) v sociálnom, kultúrnom
a spoločenskom kontexte. a skutočných hodnotách.
Aktivity pre deti sú zeleným písmom
KIC – Kultúrno-informačné centrum
mesta Trenčín, Sládkovičova ulica,
tel.: 16 186.

KULTÚRNE POZVÁNKY
GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, 032/743 68 58,
www.gmab.sk
5. 12. - 8. 3. Dorota Sadovská –
Bledomodrá cesta, Michal Gabriel –
Súsošia 5
MATERSKÉ CENTRUM SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32,
www.mcsrdiecko.sk
8. 1. (10.00) Z rozprávočky do pesničky
trénujeme jazýčky.
Hudobno pohybové stretnutia pre deti od 2
rokov a ich rodičov s Miriam Mičudovou.
12. 1. (16.30) Maminec, klub mamičiek
Odmeňovanie detí, povzbudzovanie. Vedie
Ivana Strapková
13. 1. (17.00) Cvičenie detí s rodičmi
Cvičíme s Adamkom a tetou Štefkou Fabovou v telocvični na ZŠ Novomeského –Juh
14. 1. (9.30) Galerkovo hravé tvorivé
predpoludnie pre deti do 6 rokov a ich
rodičov
V Galérii M. A. Bazovského vedie Monika
Drocárová
14. 1. (17.00) Cvičenie pre tehotné
V KC Dlhé Hony vedie pôrodná asistentka
Zuzka Duncová.
14. 1. (17.00) Cvičenie detí s rodičmi
S tetou Žofkou Hrančovou v telocvični v
Sokolovni.
MC Srdiečko je otvorené:
pondelok 15.00 – 19.00 h
utorok – piatok 10.00 – 19.00 h
VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Oddelenie pre deti a mládež, Hasičská 1
11. 12. (16.00) Alžbeta Bátoriová
očami historika.
V rámci cyklu Poznávame Trenčanov sa
uskutoční beseda s Jozefom Karlíkom
JUH – KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 032/658 26 08,
www.kcaktivity.sk
18. 12. (12.00) Vianočné pohľadenie
Vianočné stretnutie členov, lektorov a sympatizantov o.z.
21. 12. (9.30) Spoznaj pravý odkaz
Vianoc
Miesto KS JUH. Vianočné stíšenie s Kresťanským zborom Trenčín
28. 12. (9.30) Spoznaj pravý odkaz
Vianoc
Miesto KS Juh. Vianočné stíšenie s Kresťanským zborom Trenčín
KULTÚRNE CENTRUM – DLHÉ HONY
Ul. 28. októbra 2/1168, 032/652 21 36
Klubová činnosť:

Číslo 25/ročník X
Denne (14.00 – 18.00) Klub dôchodcov
Pondelok (8.30 – 11.30) Združenie
kresťanských seniorov
Utorok (8.30 – 11.30) Jednota
dôchodcov
Nedeľa (8.30 – 12.00) Klub filatelistov
Pohybové aktivity:
Pondelok (17.00 – 18.30) Cvičenie Tai chi
Začiatočníci.
Pondelok (18.30 – 20.00) Cvičenie Tai chi
Pokročilí.
Utorok (15.30 – 19.00) Detský folklórny
súbor Radosť
Sobota (8.30 – 12.00) Detský folklórny
súbor Radosť
Streda (17.00 – 18.30) Cvičenie pre
tehotné ženy
Streda (19.00 – 20.00) Cvičenie Pilates
Štvrtok (17.30 – 18.45) Joga
Štvrtok (19.00 – 20.00) Aerobik
s Mirkou
Piatok (16.30 – 19.00) Tanečná škola
Paškovci
Prednášky, besedy, iné:
19. 12. (9.30) Divadlo Maškrta: Mrázik
Predstavenie pre deti ZŠ v kine Hviezda.
KULTÚRNE CENTRUM – SIHOŤ
M. Turkovej 22, 032/743 45 35,
0904 339 401, www.kcsihot.sk
18. 12. (15.00) Mikuláš dôchodcom
Kultúrny program a posedenie pre Jednotu
dôchodcov Sihoť.
20. 12. (18.00) Hojné požehnanie Vám
nesieme...
Veľký folklórny, vianočný program – VII. ročník v Dome armády
KULTÚRNE CENTRUM – KUBRA
Kubranská ul. 94, 032/743 54 71,
0907 516 720
7. 1. (18.55) Aerobic pre začiatočníkov
Výučba zkladných aerobných prvkov,
nenáročná zostava, viac posilňovania
a strečing.
CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská ul. 3, 032/74 337 63,
0948 807 18, otvorené denne 9.00 – 18.00
Každý pondelok (14.30, 16.00) Joga
Každú stredu (16.00) Angličtina
Každý piatok (9.00) Kondičnorehabilitačné cvičenie
Pondelok – piatok Kurz práce s PC
Dohodou s vyučujúcim.
Kurz klavíra – dohodou s vyučujúcim.
Denne (9.00 – 18.00) Právne
poradenstvo
Biliard
Šachy (klubové stretnutie každý štvrtok
o 15.00).

18. 12. 2008
Karty
Čitáreň a knižnica
PC a internet
Masáže – podľa objednávok.
Telocvičňa so stacionárnymi bicyklami
KAMC OS SR
Výstavy
10. 12. – 12. 1. Krása, moja záľuba
Výstava ručných prác s vianočnou tematikou. Foyer knižnica.
14. 1. – 16. 2. Prezentačná výstava
Strednej odbornej školy stavebnej
Emila Belluša.
Foyer knižnica.

18. 12. (16.00) Udalosti roku 1938,
Mníchov a viedenská arbitráž
Prednáša Ján Dibala.
30. 12. (15.00) Stretnutie
s doručovateľmi.
13. 1. (16.00)
Zimné ošetrenie
včelstiev. Spád klieštika. Stav zásob.
24. 1. (9.00) Najnovšie archeologické
nálezy na území Trenčína.
Prednáša PhDr. Eva Mikulová, Trenčianske múzeum
29. 1. (16.00) Život pilota bojového
útvaru
Prednáša mjr. v.v. Karol Figura
Členské schôdze
15. 1. (16.00) Výročná členská
schôdza Klubu letcov a parašutistov
SLZ
24. 1. (8.30) Výročná členská schôdza
Klubu numizmatikov a DvaT
Spoločenské stretnutia
22. 1. (15.00) VII. Ples seniorov
Súťaže
17. 1. (8.30 – 15.00, 16.30 – 22.00)
Majstrovské zápasy extraligy v šachu
Trenčín „A“ – Dubnica „A“, Nitra – Hlohovec, Trenčín „A“ – Hlohovec, Dubnica
– Nitra
18. 1. (8.30 – 16.00) Majstrovské
zápasy extraligy v šachu
Trenčín „A“ – Nitra, Hlohovec – Dubnica
Majstrovský zápas 3.ligy – Trenčín „C“ –
Považské Podhradie
25. 1. (8.30 – 16.00) Majstrovský
zápas 4. ligy v šachu
Trenčín „D“ – Považská Bystrica „D“
31. 1. (9.00 – 16.00) Majstrovský
zápas 2. ligy v šachu
Trenčín „B“ – Bátorové Kosihy
Koncerty

KULTÚRNE POZVÁNKY
28. 1. (17.00) Hrajú nám pre radosť
Koncert detí Základnej umeleckej školy
Trenčín
Stretnutia v kluboch
1. štvrtok (16.00) Klub vojenských
výsadkárov
Stretnutia, besedy .
nepárna streda (17.00) Klub
plastikových modelárov
2. a 4. štvrtok (16.00) Klub letcov
a parašutistov SLZ gen. Štefánika
Besedy, prednášky.
3. štvrtok (16.00) Klub numizmatikov
Prednášky.
3. pondelok (16.00 – 20.00) Klub
filatelistov
2. pondelok (16.00) Klub vojenských
veteránov
Sekcia záhradkárov.
1. utorok (16.00) Klub vojenských
veteránov
Sekcia včelárov.
1. streda (16.00) Klub vojenských
veteránov
Sekcia česko-morav. spolku.
posl. utorok (16.00) Klub výtvarníkov
Stretnutia.
stredy (15.30) Klub umeleckého
spracovania textilu
Stretnutia.
pondelky, stredy, soboty (14.00) Klub
výpočtovej techniky
Stretnutia.
utorky (16.00 – 19.00) Hudobná
skupina L.O.3
Nácvik.
piatky (18.00 – 21.00) Klub fotografov
Stretnutia.
nedele (9.00 – 11.00) Detská
besiedka Evanjelickej cirkvi a. v.
Stretnutia.
nedele (16.00 – 20.00) Hudobná
skupina GAD, hudobná skupina FLY
Nácvik.
piatky (16.00 – 21.00) Šachový klub
Stretnutia.
utorky (17.30 – 18.30) Klub brušných
tancov
Stretnutia.
pondelky (18.30 – 19.30) Klub Lady
Aerobik
Stretnutia.
stredy (15.30 – 17.00) Klub jogy
Stretnutia.
ZIMNÝ ŠTADIÓN
19. 12. (16.30) Karneval na ľade
Diskotéka a karneval, súťaže, autogramiáda hráčov, bohatý program.
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2. 1. Preteky SP Veľká cena Trenčína
TJ Dukla Trenčín-oddiel krasokorčuľovania, Mesto Trenčín a Nadácia JOJ. Riaditeľka pretekov: Ružena Omelinová.
3. 1. (7.00 – 8.15) KP mladšie žiačky
(8.30 – 9.00) KP mladší žiaci
(11.30 – 13.30) VJ staršie nádeje
dievčatá
(13.30 – 14.00) VJ staršie nádeje
chlapci
(14.15 – 16.15) VJ mladšie žiačky
(16.30 – 17.00) VJ mladší žiaci
(17.00 – 19.00) VJ mladšie nádeje
dievčatá
(19.15 – 20.15) VJ interpretačné korč.
B ml.
(20.15 – 20.45) VJ interpretačné korč.
B. st.
CENTRE VOĽNÉHO ČASU, TRENČÍN
Východná 9, 032/7433502, www.cvctn.sk
18. 12. (14.00) Internet klub, lego,
PC II
18. 12. (15.00) Vláčikový modelári
18. 12. (16.00) Gymnastický
19. 12. (14.00) Internet klub
19. 12. (15.00) Šachový
19. 12. (15.00) PC-Windows
19. 12. (16.00) Gitarový
22. 12. (10.00) Vychádzka zimnou
prírodou spojená so súťažou
Záujem hláste na č. t. 032/743 35 02.
7. 01. (10.00) Cesta zimným
kráľovstvom za strateným pokladom
Záujem nahláste na č.t. 032/743 35 02
RODINNÉ CENTRUM JUŽANČEK
Východná 9, (budova ZŠ)
20. 12. (10.00 – 12.00) Vianočný
Južančekovský bazárik
KULTÚRNE STREDISKO OPATOVÁ
19. 12. (18.00) Vinšujeme radostné
a požehnané Vianoce
Vystúpenie detí zo Súkromnej Základnej
umeleckej školy v Trenčianskej Teplej,
Folklórny súbor Véna – Stredná odborná
škola zdravotnícka.
KULTÚRNE STREDISKO ZLATOVCE (PARK)
20. 12. (14.30) Vianočné pozdravy od
Skalanky
Účinkujev dychová hudba Skalanka.
KULTÚRNE STREDISKO KUBRA
Námestie
21. 12. (14.30) Zlatá nedeľa so
Skalankou
Hrá Dychová hudba Skalanka.
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AFORIZMY
S OTÁ ZKOU
alebo
kto (mi) dá
odpoveď?
 Kráľovné krásy, čiže misss
dostávajú na hlavu korunku.
Ale čo im dajú po prechode
na euro?
 Koľko alkoholu musí človek vypiť, aby sa mu rozviazal
nielen jazyk, ale dokázal to aj
s topánkami?
 Aby zostal človek človekom, musí byť naozaj len
sám, keďže dvaja sú už
ľudia.
 Prečo pred koncom takmer
každej pánskej jazdy túžia jej
aktéri po dámach?
 Ak si chce niekto udržať
svoj štandard, musí mať
s nadriadeným nadštandardný vzťah?
 Viete, že jediné, čo je na
niektorých ženách pekné, je
znamienko krásy?
 Dokážu ateisti podávať zasvätené informácie?
 Prečo okrem hladových
dolín neexistujú aj hladové kopce, keď aj tam sú
nezamestnaní?
 Môže vysoká cena otráviť človeka skôr, než plyn
samotný?
 Môže slovo vinič v niekom
evokovať ničivé chute?
 Čo si myslíte, bude raz
súčasťou Vianoc, okrem
umelého stromčeka a umelej
výzdoby aj umelý kapor?
 Je potrebné dať úplatok
na to, aby sme ho dostali?
 Neviete mi poradiť, kde by
som zohnal to málo, čo mi
stačí ku šťastiu?
 Dokáže situáciu vyhrotiť
niekto viac, než šermiari?
 Ako treba presvedčiť hasiča, aby nehasil každú iskierku nádeje?
 Kto ochráni ochrancov
zákona pred tými, ktorých
ochraňujú oni?
 Ozaj, ku ktorému odbornému lekárovi treba ísť, keď
udrú prízemné mrazy?
Jozef Páleník

MYŠLIEKY J. PÁLENÍKA

Číslo 25/ročník X

Vianočná akcia
Tak som sa dočkal. Konečne
prišli. Akcie. A nie hocijaké. Vianočné, na ktoré som sa tešil ako
malý chlapec na veľkého, že mu
pomôže tisnúť fúrik na pieskovisku. Netrpezlivo som vyzeral roznášačov letákov, ktoré nevedno
prečo majú taký názov, keď ich
nikto nikdy nevidel lietať. To skôr
lietajú tí roznášači, aj keď len
obrazne. Ja som ich najskôr pracovne a potom aj vážne nazval
vtierky, to ako tie letáky, pretože
sa vtierajú do priazne nás, potenciálnych kunčaftov a z tohto
spojenia stačí vyhodiť len prvé
prídavné meno a už nás majú.
Len čo mi roznášač strčil do
poštovej schránky guču letákov,
ergo vtierok, schmatol som ich
ako lačné vtáča mrvu chleba,
ktorá gazdinej ledabolo vypadne z fertuchy. Chvatne som ich
rozprestrel a zabodol svoj zrak,
posilnený zopár dioptriami, do
pestrofarebných obrázkov na
lesklých stránkach, ktoré pripomínali klzisko pred druhou
tretinou hokejového stretnutia
žiakov. Keďže papier bol lesklý,
v odborných kruhoch nazývaný
kriedový, čo vzniklo asi z toho, že
krieda nie je lesklá a protiklady
sa (vraj) priťahujú, oči mi poľahky
skĺzli na ceny. To bola (hit)paráda. Zalebedil som sa do kresla
a vychutnával som si najnovšiu
cenotvorbu našich, opravujem,
u nás postavených marketov,
ktoré majú predponu super alebo
hyper podľa toho, či sú postavené na kvalitnej alebo menej kvalitnej pôde.
Osobitne som si vychutnával potraviny, zatiaľ len očami,
ale postupnou selekciou som
si pripravoval chuťové kalíšky
aj na konkrétne druhy tovarov.
Znenazdajky ma však medzi potravinovou ponukou zaujala cena
chleba. Predstavte si, aj ten,
teda jeho cena bola v akcii. To
sa ešte jakživ nestalo. Ani keď
nás vábili na cenu pečiva za
šesták. Nuž ale Vianoce sú veľmi silný fenomén na to, aby sa
takzvaná akciová cena obtrela aj
o náš každodenný. Tak to si musím užiť, pomyslel som si a do
končiaceho sa kalendára som

farebným zvýrazňovačom zaznačil termín vianočnej akcie ceny
chleba. Bolo to totiž ešte ďaleko, pretože ponuky tohto druhu
sa na (bez)konkurenčnú hladinu
podnikateľského rybníka, kde žili
všakovaké tvory, vynárali skôr,
než jabloň zhodila prvý list.
Konečne nadišiel deň s veľkým A, teda akciový deň, alebo
akciák, ako sme ho familiárne volali. Nahodil som si košeľu i kravatu takých farieb, ako nosili tí,
čo za (?)málnu mzdu hrdlačili na
neslovanský manažment marketu, aby som korešpondoval s daným prostredím a pobral som sa
v ústrety samootváracím dverám
s neopakovateľnou chuťou a najmä cenou čerstvého chrumkavého chleba na jazyku, ktorý okrem
materského mlieka a jazyka nepoznal žiadneho učebnicového
kolegu. Trochu síce toho spoza
rieky Moravy, ale aj pri tom sa
plietol, ako keď si občas oťapil
(nielen) chuťové poháriky.
„Prosím si jeden chrumkavý
chlebíček za vianočnú akciovú cenu,“ požiadal som úctivo
pracovníčku tmoliacu sa neďaleko oddelenia s pekárskymi
výrobkami.
„Chleba za čo?“ spýtala sa
hlasom a tónom, ktorý s ochotou
nemal spoločného dedka. „Za
akciovku?“ pridala ďalšiu utvrdzujúcu sa otázku a vzápätí vysúkala aj odpoveď: „Ten bol predsa
predvčerom.“
„Akože pred oným, pred včerom,“ počudoval som sa čiastočne zajakavo a dodal som,
znalecký posu..., teda argument:
„Veď mal byť dnes. Aspoň podľa
vtierok, pardon, letákov,“ opravil som sa, aby mi kišasoňa
rozumela.
„Mal, ale nie je, na letákoch je
totiž dolu trojkou petitom napísané, že zmeny sú vyhradené. Takže musíme aj toto dodržiavať.“
Nerozumel som síce úplne, čo
je trojka petit, ale domyslel som
si, že asi tie drobné písmenká na
spodnom okraji vábiaceho prospektu, ktoré vyzerajú ako tenká
lišta, pretože do takého tvaru sa
zlievajú. Chvíľu som stál prekvapene, meravo a toporne.

„Tak mi prosím, dajte predvčerajší, keď bol teda v akcii.“
Pohŕdavo sa na mňa pozrela
a ešte pohŕdavejšie precedila
pomedzi zuby: „Pche, kde ten už
je, hádam nebudeme opatrovať
dvojdňový chleba.“
Súhlasil som. V duchu aj verbálne. „To je pravda, ale mne
ani tak nešlo o ten chlieb ako
o cenu. Rozumiete? Vianočnú
akciovú cenu.“
Asi rozumela, pretože slovne
zakontrovala: „Tovarov v akciách
tu máme habadej. Kúpte si napríklad prskavky, tie sú v akcii.
Budú vám pomáhať, keď budete
vonku prskať, že ste premeškali
akciový chleba,“ šplechla mi medzi oči s úškľabkom v indiánsky
pomaľovanej tvári, ani čo by mi
dovnútra tela videla.
„Neskúsite mi radšej došikovať vedúceho smeny, aby som
si s ním podiškuroval na túto
tému?“
„No, už len to. To by ste mali
celkom po chlebe,“ povedala
aktuálne, mávla rukou a cupitajúc začala miznúť medzi regálmi
a ostatnými kupujúcimi. Usúdil
som, že po chlebe mám beztak.
Fyzicky aj inak. Chvíľu som ešte
postál, opierajúc sa o prázdnotou zívajúci nákupný vozík, no
hnedky som vedel, čo urobím.
Pôjdem do našej starej dobrej
samošky na zaoblenom rohu
ulice a tam určite kúpim čerstvý
chrumkavý chlebík. A že nebude
v akciovej cene? Dajsamisvete.
Chutiť bude zaiste ešte lepšie,
veď bude našský a ani teta Amálka pri pokladni nebude rozhutovať, prečo som dnes neprišiel
a či sa mi dáka pliaga nepritrafila. Doťahujúc posledné detaily
tejto myšlienky pobral som sa
k východu a len tak na pol mozgového závitu som hútal, či si naozaj kúpim tie akciové prskavky,
alebo si vystačím aj sám.
Jozef Páleník

18. 12. 2008

OSEMSMEROVKA, OZNAMY

Vyradenie vozidla z evidencie
Minulý týždeň bol Národnou
radou Slovenskej republiky
schválený nový zákon o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť 1. februára
2009. Ten v prechodných ustanoveniach otvára pre mnohých
občanov Slovenskej republiky
možnosť vyriešiť spravidla dlhotrvajúci a v súčasnosti neriešiteľný problém – ako vyradiť
z evidencie motorové vozidlo,
ktoré jeho držiteľ odovzdal do
šrotu ešte pred tým, ako zákon
o odpadoch ustanovil povinnosť odovzdávať takéto vozidlo
autorizovanému spracovateľovi
starých vozidiel a predložiť pri

žiadosti o vyradenie vozidla potvrdenie o jeho odovzdaní na
spracovanie.
V praxi to znamená, že po 1.
februári 2009 bude umožnené
občanom vyradiť fyzicky už neexistujúce vozidlo z evidencie
na základe predloženého čestného vyhlásenia o skutočnosti,
že vozidlo už fyzicky neexistuje.
Takáto možnosť je v § 143 uvedeného zákona umožnená len
v prechodnom období, najneskôr do 31. októbra 2009, pričom v čestnom vyhlásení musí
držiteľ vozidla uviesť aj spôsob
zániku vozidla, uviedol pre Info
hovorca Prezídia policajného
zboru SR Viktor Plézel.
(la)
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 Zápis detí do 1. ročníka
Základná škola, Východná 9, Trenčín oznamuje, že zápis
detí do 1. ročníka pre školský rok 2009/2010 bude prebiehať v dňoch 19. 1. – 22. 1. 2009 v čase od 14.00 do 18.00
hodiny.
Každý prváčik dostane balíček základných školských potrieb zdarma. K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa a jeho
účasť. Možnosť zápisu je aj po danom termíne na riaditeľstve školy. Kontakt: 032/652 85 13, 0902 911 088,
www.zsvychodnatn.edu.sk

 Prevádzka materských škôl počas
vianočných prázdnin
Z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancov materských
škôl bude prevádzka materských škôl v Trenčíne upravená
nasledovne:
V dňoch 22. a 23. 12. 2008 bude prevádzka v materských
školách podľa záujmu rodičov.
V dňoch od 27. 12. 2008 do 6. 1. 2009 bude prevádzka
v materských školách v Trenčíne prerušená!
Dňa 7. 1. 2009 bude prevádzka v materských školách podľa záujmu rodičov a od 8. 1. 2009 bude riadna prevádzka
v materských školách v Trenčíne. Prevádzka bola prerokovaná
so zriaďovateľom.
(dl)

 Zrušenie kancelárie SAD
Vážení cestujúci.
Na základe rozhodnutia Mesta Trenčín sa dňom 22. 12.
2008 ruší kancelária predpredaja a informácií pre MHD na
Sládkovičovej ulici 1 (KIC) v Trenčíne.
Po tomto termíne obslúži cestujúcich MHD v Trenčíne naša
kancelária predpredaja a informácií pre prímestskú dopravu na
Palackého 11 v Trenčíne.
Za zhoršenie kvality poskytovaných služieb sa cestujúcim
MHD v Trenčíne ospravedlňujeme.
SAD Trenčín, a. s.
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Milí čitatelia!
Za správne riešenie tajničky krížovky z č. 24/2008 „Práca
odkladaná, nebýva dokonaná.“ bola vyžrebovaná Viera Marčeková, Kyjevská 5, 911 08 Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká
publikácia Trenčín a okolie. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku osemsmerovky z Infa č. 25/2008 zasielajte na
adresu našej redakcie do 8. januára 2009.
„Mišo, bol si na Silvestra v hoteli Tatra?“
„Nie, nebol.“
„Tak potom musíš poznať môjho strýka.“
„Prečo?“
„Lebo... (TAJNIČKA – 18 písmen).“
ALIBI, BALVANY, BARMANI, CHORÁL, KANKÁN, KOLATÚRA,
KOMPARZISTA, KORENIE, KORYTÁRI, KOTVA, LIPNE,
MEDARD, MILOVANIE, MOTORY, NÁTONE, NEROVNOSŤ,
NOTÁR, OBLASŤ, OBRUS, ORCHIDEA, PÁR HROZIENOK, PÄŤ
KANIBALOV, POHÁRIK, POLIČKA, POZORNOSŤ, SIROTA,
SÚSTAVY, SVETRE, ŠPÁRA, ÚTLY POMOCNÍK, VENOVANIE,
VETROŇ, VNUCI, VOLVO, VYZVEDAČ, VÝBORNÁ OZVENA,
VÝTVOR, ZÁHRADA, ZNENIA, ZVONÁRI.
(pál)
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Medailová žatva
Trenčanov v Maďarsku
V polovici novembra sa
v maďarskom meste Siofók pri
Balatone uskutočnil medzinárodný turnaj v karate Balaton
Sio Roda Cup 2008. Súťaže sa
zúčastnilo viac ako 350 pretekárov zo 7 krajín Európy. Medzi
nimi boli aj pretekári karate klubu Európa Trenčín pod vedením
trénera Branislava Zubričaňáka.
V súťaži kata súborné cvičenia
sa v kategórii kata kadetky na
1. mieste umiestnila už známa
pretekárka Ingrid Suchánková
(na snímke s pohárom), ktorá
v konkurencii 18 pretekárok
opäť svoju kategóriu bez problémov vyhrala a ukázala, že je
kvalitne pripravená na blížiace
sa majstrovstvá Európy kadetov
a juniorov, ktoré sa budú konať
začiatkom roka 2009 v Paríži.
Po víťaznej kategórii vyskúšala
Ingrid aj kategóriu staršiu, teda
kategóriu kata juniorky, v ktorej
Ingrid skončila na 2. mieste.
V kategórii kata žiačky sa na
4. mieste umiestnila Alexandra
Kohoutová.

V kategórii kumite zápas
v kategórii kadetky do 54 kg sa
na 1. mieste umiestnila Ingrid
Suchánková, v kategórii kumite
juniori do 68 kg sa na 3. mieste
umiestnil Filip Nguyen a v kategórii kumite juniori do 76 kg
sa na 3. mieste umiestnil Jakub Stehel. Ingrid Suchánková,
tak ako i v kata vyskúšala aj
staršiu kategóriu, v ktorej v kategórii kumite juniorky do 53 kg
sa umiestnila na 3. mieste.
„Pretekári karate klubu Európa Trenčín opäť ukázali dobrú formu, pretekárka Ingrid Suchánková si na tomto turnaji už
vyskúšala i konkurenciu starších pretekárok. Ingrid takto
získala až 4 medaily na jednom
turnaji. Od septembra získala
už 13 medailí, z toho 11 v zahraničí. Všetkým pretekárom
ďakujeme za perfektnú reprezentáciu mesta a krajiny na
medzinárodnom turnaji v Maďarsku,“ dodal na záver spokojný tréner Zubričaňák.
(la)

Suchánková dvakrát zlatá
V sobotu 29. novembra sa
v Nitre uskutočnila medzinárodná súťaž v karate pod názvom
Kachi karate Cup 2008. Tejto
súťaže sa zúčastnila i pretekárka klubu karate Európa Trenčín
Ingrid Suchánková pod vedením trénera Branislava Zubri-

čaňáka, ktorá v kategórii kata
kadetky a v kategórii kumite
kadetky do 54 kg obsadila prvé
miesta. Ingrid takto do svojej
zbierky získala ďalšie dve zlaté
medaily a ukázala opäť, že patrí do Slovenskej špičky karate.
(la)

Úspešný víkend pre karatistov
z Real Trenčín

Laugaricio v Mladej Boleslavi
V Mladej Boleslavi sa konal
jubilejný 15. ročník Veľkej ceny
karate mládeže, kde bojovali
tradične aj členovia klubu karate Laugaricio Trenčín. Klub si
tento rok pripomína 15-ročné
jubileum svojho vzniku. Cen-

né kovy si v Mladej Boleslavi
vybojovali v kategórii 15-ročné
dorastenky do 45 kg 2. miesto
Nicoll Beláková (vľavo) a v kategórii žiaci 12 – 13-roční nad
50 kg 3. miesto Marián Kulík.
(dh)

Športový klub Real team
Trenčín sa koncom novembra
zúčastnil konkurenčne kvalitného medzinárodného turnaja
KACHI CUP v Nitre. Za účasti
viac ako 400 pretekárov sa
naši karatisti z Trenčína nedali
zahanbiť a získali 8 medailí.
V kata najmenších dievčat
bronz vybojovali Simonka Prpičová a Klaudia Mičková. V starších žiačkach tak isto na treťom
mieste skončili Monika Choch-

líková a Veronika Kadlečíková.
V kata juniorky najcennejší kov
pre výpravu získala Gabika Holíčková, ktorá skončila na 2.
mieste. V športovom zápase
kumite tesne uniklo niekoľko
bronzových medailí, ale Katke
Kuricovej, Veronike Kadlečíkovej a Robovi Lexmannovi sa
tento kov ušiel. Z tohto úspechu sa na turnaji tešili okrem
rodičov aj ich tréneri Lenka Beňová a Ján Plachký.
(lb)
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