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Symbolickou filmárskou klapkou otvorili v piatok 21. novembra starosta Cran Gevrier Jean Boutry 
a primátor Trenčína Branislav Celler 11. ročník Festivalu francúzskych filmov v Trenčíne. Na Pova-
ží sa koná každý druhý rok, strieda sa s Festivalom slovenského a stredoeurópskeho filmu v Cran 
Gevrier. Otvorenia festivalu v Kultúrnom a metodickom centre OS SR sa zúčastnil aj veľvyslanec 
Francúzskej republiky v Bratislave Henry Cuny a delegácia partnerského mesta Cran Gevrier.
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Festival francúzskych filmov Festival francúzskych filmov 
si v novembri pripísal 11. ročníksi v novembri pripísal 11. ročník

 „Trenčiansky festival je sviatkom spoľahli-
vosti a podnet na jeho vznik dalo partnerstvo 
gymnázií v oboch mestách. Aj preto ocenilo 
francúzske ministerstvo školstva profesorku 
Gymnázia Ľudovíta Štúra Evu Solárovú vyzna-
menaním za zblíženie francúzskej a slovenskej 
kultúry,“ povedal na otvorení festivalu francúz-
sky ambasádor. 
 „Skĺbili sme záujmy školstva a kultúry do 
spoločného stretávania sa, do kultúrnej výme-
ny oboch národov,“ tešil sa zo životaschopnos-
ti festivalu Jean Boutry. Dodal, že festival má 
už vyše dvadsať rokov a za ten čas sa vytvorili 
pevné priateľstvá medzi občanmi oboch miest.
 „Novinkou bolo zapojenie mestskej veže 
a jej okolia do života festivalu. Výzdoba Dolnej 
brány, akcie vo veži, festivalový stan v centre 
prezradili okoloidúcim, že sa tu zišli priatelia,“ 
doplnil Branislav Celler. Po oficiálnej časti 
premietli francúzsky dokument o partnerskom 
vzťahu oboch miest a prvý festivalový film reži-
séra Amosa Gitaia Jedného dňa pochopíš.
 Návštevníkov jedenásteho ročníka Festivalu 
francúzskych filmov príjemne prekvapila nová 
zvučka festivalu. Počas siedmich dní videli 
trenčianski diváci v Artkine Metro 12 filmov 
z krajiny galského kohúta. (la) Foto: (jč)

 V týchto dňoch prebieha kolaudácia 
rekonštruovanej ulice Niva. „Táto časť 
Opatovej bola v dezolátnom stave, nie-
koľko rokov sme pracovali na tom, aby 
sa podarilo uskutočniť naraz kompletnú 
rekonštrukciu, vrátane chodníkov, po-
klopov, uličných vpustov, aby občania 
netrpeli postupnými úpravami a nemali 
rozbité okolie dlhý čas,“ vysvetľuje Jozef 
Mertan, predseda Komisie dopravy a ži-

votného prostredia 
MsÚ v Trenčíne 
a zároveň poslanec 
za VMČ Sever. Po 
rekonštrukcii ply-
nu a kanalizácie 
boli v nadväzujúcej 
investičnej akcii 
mesta vybúrané 
chodníky a chod-
níkové obrubníky 
spolu s poško-
denými časťami 
vozovky, tie sa 
doplnili vrstvou 
štrkopiesku a pod-
kladovým betónom 

hrúbky 150 mm. Súčasťou stavebných 
prác bola aj výšková úprava poklopov, 
posúvačov a uličných vpustov do novej 
nivelety vozovky. Nové chodníky sú zo 
zámkovej dlažby v celkovej rozlohe 2 200 
m2. Priestor rekonštrukčných prác na ko-
munikácii z asfaltobetónu hr. 50 mm je 
4 188 m2. Zhotoviteľom stavby bola spo-
ločnosť VOD-EKO a celková investícia 
dosiahla 18 miliónov korún. (jm)

Ulica Niva je 
zrekonštruovaná
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Aktuálne s primátorom Branislavom Cellerom

Mesto nebude v budúcom roku 
zvyšovať dane a poplatky
V týchto dňoch sa pripravuje 
rozpočet Mesta Trenčín. 
Mnohé mestá a obce už 
ohlásili, že v súvislosti 
s finančnou a ekonomickou 
krízou budú ich rozpočty 
konzervatívne a budú musieť 
svoje výdavky obmedzovať. 
Aký je teda návrh rozpočtu, 
ktorý bude predložený 16. 
decembra zastupiteľskému 
zboru mesta?
 Do rozpočtu sme premietli 
nižší odhad podielových daní, 
než je odhad ministerstva fi-
nancií. Zároveň neplánujeme 
zvyšovať žiadne miestne dane 
a poplatky, teda nezaťažíme 
občana. V každej časti rozpočtu 
museli hľadať jednotlivé útvary 

rezervy, možno to bolo o niečo 
ťažšie než v uplynulých rokoch, 
ale mesto je stále v dobrej fi-
nančnej kondícii. 

Sú oblasti, ktoré majú svoje 
priority a naopak oblasti, 
v ktorých sa bude musieť 
hľadať rezerva a úspora?
 Prioritou tejto koalície je 
vzdelávanie, ktoré tvorí takmer 
30 percent rozpočtu mesta. To 
spolu so sociálnou oblasťou sú 
zároveň jediné dve časti roz-
počtu, v ktorých sme nerobili 
žiadne škrty oproti pôvodným 
návrhom útvarov a komisie. 
Rovnako vykryjeme stratu MHD, 
aby sme nezvyšovali v priebehu 
roka cestovné.  (jm)

Nový priechod pre chodcov pred železničnou stanicou  >
Zlatovce spolu s deliacimi ostrovčekmi a osvetlením už slú-
ži verejnosti. Celkové náklady stavebných úprav dosiahli 1,3 
mil. Sk (43 125 Eur), a to vrátane chodníka pozdĺž autobu-
sovej zastávky. Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom 
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR dotáciou vo výške 400 
tisíc korún (13 278 Eur). Mesto Trenčín je od roku 2007 
signatárom Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky, 
jedným z jej cieľov je zvýšiť bezpečnosť chodcov na území 
mesta.  (jm) Foto: (jč)

Malí technici Malí technici 
sa na svoj krúžok tešiasa na svoj krúžok tešia

 Rozvoj zručností a zvýše-
nie záujmu o technické sme-
ry u detí je účelom zriadenia 
technických krúžkov v dvoch 
základných školách v Trenčíne. 
V najväčšej základnej škole na 
sídlisku Juh je o krúžok záujem 
skutočne veľký. „Našu školu 
vnímajú ľudia viac cez šport, naj-
mä kvôli novému areálu a kara-
te. Prihlásili sme sa do projektu, 
ktorý pripravilo Mesto Trenčín, 
zakúpili sme stavebnice. Dnes 
krúžok navštevuje od dvanásť 
do pätnásť detí každý týždeň. 
Určite je záujem väčší ako ka-
pacita,“ spresňuje riaditeľ ZŠ, 
Ul. Novomeského Jozef Spišák. 
Deti boli vyberané spomedzi 
piatakov a šiestakov, nakoľko 
už majú dostatočne rozvinuté 
schopnosti pracovať s drobný-
mi súčiastkami a zároveň ne-
stratili chuť tvoriť a vymýšľať. 
Nákup stavebníc zabezpečilo 
mesto, ktoré rovnako financuje 
aj pot rebných pedagógov.

Malé mesto  
a doprava
 V obidvoch školách bude vý-
sledkom celoročnej snahy detí 
konkrétny projekt. Deti v ZŠ, 
Ul. Novomeského budujú malé 
mesto, školáci zo ZŠ, Dlhé 
Hony ho doplnia o železnicu, 
padací most a vytvoria k nemu 
rôzne dopravné prostriedky. 
 Zaujímavé je, že pri výbere 
medzi dvomi druhmi stavebníc 
dominuje tá menej známa z te-
levíznych reklám. „Zaujala deti, 
pretože ju ešte nepoznajú, je 
nezvyčajná, nevidia ju na kaž-
dom kroku a dajú sa z nej po-
staviť aj masívnejšie objekty,“ 
vysvetľuje pedagóg Juraj Ečery.

Stavanie bez návodov 
 Malí technici nielen stavajú, 
ale dokážu postavené výtvory aj 
„rozpohybovať“, prípadne progra-
movať na konkrétnu činnosť. 
„S deťmi sme sa od začiatku do-
hodli, že nebudú používať návo-
dy, ktoré sú dostupné v staveb-
niciach. Dôležitá je ich vlastná 
kreativita, postupne získavané 
zručnosti pri stavbe. Samozrej-
me im pomáhame, keď vidíme, 
že sa niečo nedarí, vysvetlíme 
postup, techniku ale názorne so 
skúsenosťou z bežného života, 
aby to deti pochopili a nebrali au-
tomaticky,“ dodáva Ečery.

Dominik a Denis (10-roční), 
ZŠ, Ul. Novomeského
 „Staviame s kamarátom De-
nisom depo a závodné auto. 
Najskôr sme sa nevedeli do-
hodnúť, čo budeme spolu ro-
biť, ale toto bude ako súčasť 
mesta. Chodíme sem radi.“

Roman (10 rokov), ZŠ Dlhé 
Hony
 „No ja som prišiel o kama-
ráta, ktorý prestal chodiť. Tak 
mi to ide pomalšie, staviam 
auto. Baví ma to, chodím ešte 
aj na modelársky krúžok.“

Piataci, ZŠ. Ul. 
Novomeského
 „Staviame auto s prívesom. 
Toto tu bude ťahať, nie počkaj, 
toto tu bude ťahať a toto bude 
príves...“ vysvetľujú chlapci 
s nadšením niekoľko minút 
princíp fungovania zvláštne-
ho trojdielneho automobilu. 
„Chodíme pravidelne, baví 
nás to a dnes máme nového 
kamaráta, posilu.“

 (jm) Foto: (jč)

Bezpečný priechod na 
Bratislavskej ulici

Daj Boh šťastia tejto zemi
Adventný festival speváckych zborov Daj Boh šťastia tejto 
zemi... sa uskutoční od 12. – 14. decembra v Piaristickom 
kostole sv. Františka Xaverského. Vystúpia Zvolenský spevácky 
zbor, Trenčiansky spevácky zbor, Spevácky zbor Trenčianskej 
univerzity A. Dubčeka, Evanjelický spevácky zbor Békescsaba, 
Pueri Cantores Tarnovienses Tarnów, Chor im Hemd Viedeň. 
Ženský spevácky zbor Srňan, Spevácky zbor Hornosúčan, Škol-
ský aspevácky zbor Piaristického gymnázia J. Braneckého.  (la)
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Míľniky Trenčianskej nadácie
Hotel Tatra hostil v piatok 21. novembra účastníkov benefičné-
ho galavečera Trenčianskej nadácie nazvaného Míľniky. Progra-
mom sprevádzala Jarka Hargašová a privítala viaceré osobnosti, 
ktoré majú blízko k Trenčínu alebo k Trenčianskej nadácii.  

 Medzi významnými hosťami 
boli veľvyslanec Holandského 
kráľovstva na Slovensku Rob 
Swartbol, chargé d´affairs Veľ-
vyslanectva USA v Bratislave 
Keith Eddins, splnomocnenec 
vlády SR pre zavedenie eura 
Igor Barát, trenčiansky rodák 
Števo Skrúcaný, primátor Tren-
čína Branislav Celler, zaklada-
teľ nadačného fondu Dr. Klaun 
Jacques van der Linden. Medzi 
najvzácnejších hostí patrila aj 
riaditeľka pre rozvoj nadácie 
Greater Milwaukee Foundation 
z USA Doris Heiser. Je reš-
pektovanou autoritou v oblasti 

darcovstva a filantropie a pred-
náša po celom svete. Do Tren-
čína pricestovala na pozvanie 
Trenčianskej nadácie, pretože 
ju nadchla práca a úsilie ľudí 
zhromaždených okolo nadácie. 
 Vrcholom večera bolo oce-
nenie tých, čo Trenčianskej na-
dácii pomohli v minulom roku. 
Rozhodovanie o udelení titulu 
DARCA ROKA bolo veľmi ťažké, 
veď každá pomoc je ako kvapka 
rosy. Sama osebe nezachráni 
svet, ale spoločne s ostatnými 
dovoľujú vyrásť tráve, kvetom 
i mohutným stromom. Práve 
rosu si Trenčianska nadácia 

zvolila ako symbol, dokonale 
vystihujúci prácu komunitnej 
nadácie. Preto sa steblá trávy 
s kvapkami rosy objavili aj na 
sklenenej plastike, ktorej podo-
bu navrhol výtvarník Jozef Vy-
drnák a vyrobili ju majstri skla 
v spoločnosti RONA Lednické 
Rovne.
 Držiteľmi titulu Darca roka 
sa pre rok 2008 stali Jacques 
van der Linden za unikátny po-
čin založenia jedného z prvých 
nadačných fondov a za trvalý 
záujem investovať do rozvoja 
filantropie za hranicami svojej 
krajiny, Mesto Trenčín – za pod-

poru rozvoja komunitnej nadá-
cie na území mesta, Nadácia 
Tatra banky – za strategické 
rozhodnutie dlhodobo podporo-
vať v regióne organizácie, ktoré 
pracujú v prospech jeho rozvoja 
a spoločnosť Porfix Pórobetón, 
a. s., – za moderný príklad spo-
lužitia firmy a jej zamestnan-
cov a za starostlivosť o región, 
v ktorom pôsobí.
 Trenčianska nadácia sa už 
dlhšie zaoberala myšlienkou 
podpory projektov z regiónu 
Považia. Rozhodnutie založiť 
Považský nadačný fond zaujalo 
spoločnosť Johnson Controls 
International, ktorá sa rozhod-
la prispieť k založeniu fondu 
úvodnou sumou. Preto pri príle-
žitosti benefičného galavečera 
Míľniky venovali 70 000 korún 
na založenie nadačného fondu.
 (la)

Súťaž na rekonštrukciu 
Mierového námestia
Do 14. decembra máte stále možnosť hlasovať za jeden zo 
siedmich návrhov na rekonštrukciu hlavného trenčianskeho 
námestia.
Ako? 
Prostredníctvom web stránky, kde sú prezentované všetky ná-
vrhy alebo osobne v Centre rozvoja mesta na Farskej ul. č. 10 
(smerom na Farské schody). 

Prezentácia návrhov  
odbornej komisii
 Zástupcovia architektonic-
kých ateliérov prezentovali 19. 
novembra pred členmi odbor-
nej komisie na rekonštrukciu 
námestia svoje návrhy. V prie-
behu niekoľkých hodín mali 
možnosť obhájiť svoj návrh 
a zároveň odpovedať na mož-
né otázky v následnej diskusii. 

„Sám som zvedavý, ktorý návrh 
zvíťazí, ale určite je nesmierne 
dôležitá samotná prezentácia, 
nielen návrh. Samozrejme aj 
mesto potrebuje, aby ateliér, 
ktorý zvíťazí, vedel následne 
svoju myšlienku prezentovať 
širokej verejnosti, a tak obhájiť 
svoj návrh,“ hodnotil stretnutie 
primátor B. Celler. 

Výstava v Centre  
rozvoja mesta
 Vďaka výraznému pútaču na 
Mierovom námestí si cestu do 
Centra rozvoja mesta, kde sú 
prezentované všetky návrhy na 
veľkoplošných paneloch, našlo 
už niekoľko desiatok občanov. 
Denne od 8.00 do 20.00 (vrá-
tane víkendov) tu majú možnosť 

občania detailne preskúmať 
všetky prezentácie architektov. 
A vďaka neustálej prítomnosti 
zamestnancov z Útvaru archi-
tektúry a stratégie aj získať do-
datočné informácie. Na mies-
te môžu občania vyjadriť svoj 
názor vyplnením anketového 
lístka. 
 (jm)

Vyhodnotenie súťaže 
• 14. decembra bude o 20.00 h ukončená možnosť hlasova-
nia za konkrétny návrh verejnosťou. 
• 17. decembra návrhy architektonických ateliérov vyhodnotí 
odborná komisia, ktorá bude mať k dispozícii výsledky hlasova-
nia verejnosti.
• 19. decembra bude výsledný návrh predstavený na tlačovej 
konferencii zástupcom médií a verejnosti.
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Udržať piesňou korene v zjednotenej Európe
I tak by sa dal definovať cieľ súťaže Trenčianske hodiny, v kto-
rej žiaci ukazujú svoje umenie pri interpretácii piesní z nášho 
regiónu. Tento rok sa v 39. ročníku predstavilo spolu 54 detí 
z 22 základných škôl Trenčianskeho okresu.

 „Som rád, že sa v období sú-
ťaží ako Superstar alebo Let ś 
Dance stretávame práve na tom-
to podujatí,“ povedal na úvod 
hodnotenia detských výkonov 
predseda poroty Martin Holubek. 
Podľa jeho slov sa na prejave 
niektorých detí aj sem-tam uká-
že, že by sa radi uberali podob-
ným smerom. „Ľudová pieseň si 
vyžaduje osobitý prístup, iné cí-
tenie a techniku,“ spresňuje M. 
Holubek a zároveň neváha deti 
za výkon pochváliť či povzbudiť. 
„Pri vystúpení môže byť s vami 
strach alebo tréma. Strach mať 
nesmiete, ale tréma je dobrá. 
Tá by vás mala podnietiť, vybur-
covať k výkonu,“ vysvetlil malým 
spevákom a speváčkam.

Budúci rok  
40. ročník
 Súťaž organizuje Mesto Tren-
čín a KC Aktivity, už osem rokov 
sa jej venuje Ľubica Kršáková 
z Útvaru školstva a sociálnych 
vecí. „Dvadsať rokov som vy-
učovala hudobnú výchovu na 
sídlisku Juh a pripravovala som 
deti na súťaže a keďže odrazu 
nemal túto súťaž s dlhou his-
tóriou kto organizovať, chopila 
som sa toho ja. Teší ma veľký 
záujem pedagógov a detí, ktoré 
prídu v krojoch a krásne spie-
vajú piesne našich predkov 
z nášho regiónu,“ s nadšením 
opisuje Ľ. Kršáková a dodáva, 
že práve vďaka reforme školstva 

sa mnohé programy škôl dnes 
orientujú na regionálnu výcho-
vu. Trenčín v tomto smere môže 
byť pre iné mestá a regióny prí-
kladom, pretože aj vďaka tejto 
súťaži s ňou začal už pred 39. 
rokmi. Práve preto sa tento rok 
k podporovateľom súťaže pridal 
aj primátor Branislav Celler, kto-
rý venoval v mene mesta víťa-
zom pekné knižky a poslanec za 
VMČ Juh Branislav Zubričaňák, 
ktorý pri príležitosti blížiaceho 
sa Mikuláša všetky deti odmenil 
sladkosťou.

Simonka Lengvarská (ZŠ, Ul. 
Novomeského)
 „Nie som tu prvýkrát, cho-
dím do folklórneho súboru Kor-
nička už od piatich rokov, dnes 
som spievala napríklad pieseň 
Keď sa dievča vydávalo...“

Tánička Janišová (ZŠ, 
Bezručova ul.)
 „K spevu ma priviedla mami-
na a pani učiteľka Švajdová, na-
vštevujem Základnú umeleckú 
školu K. Pádivého, na súťaže 
chodím pravidelne. Dnes som 
spievala pieseň Chodili chlapci 
k nám a Okolo Súče.“

Paľko Kučmín (ZŠ s MŠ, Dolná 
Súča)
 „Ja som spieval Okolo Súče 
a Pod horou, piesne mi vybrala 
pani učiteľka a páčilo sa mi, asi 
prídem aj budúci rok.“

VYHODNOTENIE 
39. ROČNÍKA OKRESNEJ SÚŤAŽE

V SPEVE REGIONÁLNYCH ĽUDOVÝCH PIESNÍ

TRENČIANSKE HODINY

26. 11. 2008

 I. kategória
  1. Martina Hagarová – ZŠ, Hodžova 37, Trenčín

  2. Marián Kraága – ZŠ, Bezručova 66, Trenčín

  3. Marcel Meščánek – ZŠ s MŠ V. Mitúcha, Horné 

Srnie

  3. Pavol Kučmín – ZŠ s MŠ, Dolná Súča

 II. kategória
  1. Simona Lengvarská – ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, 

Trenčín

  2. Juraj Michalík – ZŠ s MŠ, Dolná Súča

  3. Jana Štefánková – ZŠ s MŠ V. Mitúcha, Horné Srnie

  3. Tereza Kavalírová – ZŠ, Bezručova 66, Trenčín

 III. kategória
  1. Andrea Kokešová – ZŠ s MŠ, Drietoma 

  2. Liliana Nemečková – ZŠ, Trenčianske Teplice

  2. Tatiana Janišová – ZŠ, Bezručova 66, Trenčín

  3. Terka Komorovská – ZŠ, Motešice

  3. Michal Čičmanec – ZŠ s MŠ, Dolná Súča

27. 11.2007

 I. kategória
  1. Kristián Ovádek – ZŠ, Dlhé Hony 1, Trenčín

  2. Erika Hánová – ZŠ, Veľkomoravská 12, Trenčín

  2. Tibor Dobrovodský – ZŠ sv. Andreja-Svorada a Bene-

dikta, 1. mája, Trenčín 

  3. Miriana Balajová – ZŠ s MŠ J. Lipského, Trenčian-

ske Stankovce

  3. Tomáš Rapaič – ZŠ s MŠ, Trenčianska Turná

 II. kategória
  1. Lenka Vlková – ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, 

1. mája, Trenčín

  2. Monika Porubanová – ZŠ s MŠ, Trenčianska Turná

  2. Peter Jančo – ZŠ s MŠ J. Lipského, Trenčianske 

Stankovce

  3. Žaneta Poláčková – ZŠ, Dlhé Hony 1, Trenčín

  3. Zuzana Bíziková – ŠzŠI V. Predmerského, Trenčín

 III. kategória
  1. Kristína Mečiarová – ZŠ, Dlhé Hony 1, Trenčín

  1. Michaela Trokanová – ZŠ, Veľkomoravská 12, 

Trenčín

  2. Sandra Koláriková – ZŠ, Na dolinách 27, Trenčín

  3. Miroslava Santová – ZŠ s MŠ, Trenčianska Turná

Primátor ocenil žiakov a zároveň prisľúbil organizátorom súťaže  >
pomoc mesta pri realizácii budúcoročného jubilejného ročníka. 
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Vyhodnotenie jesenného upratovania 2008
 V dňoch 16. septembra – 17. 
októbra sa uskutočnilo v meste 
Trenčín jesenné upratovanie. 
Mestské hospodárstvo a sprá-
va lesov Trenčín, m. r. o., usku-
točnilo vyčistenie plôch verejnej 
zelene a údržbu drevín rezom 
a spoločnosť Marius Pedersen, 
a. s., zabezpečila pristavenie 
a vývoz veľkoobjemových kontaj-
nerov. Počas jesenného uprato-
vania vyviezli odpad zo stanovíšť 
na 92 uliciach a 17 záhradkár-
skych osadách, pričom počet 
vývozov objemného odpadu 
dosiahol číslo 183. Hmotnosť 
vyvezeného objemného odpadu 
bola 206,5 tony, uskutočnilo sa 
155 vývozov bio odpadu a jeho 
hmotnosť dosiahla 107,4 t. 
Hmotnosť odpadu kategórie ne-
bezpečný (žiarivky, olovené aku-
mulátory) bola 7,67 t a celkové 
náklady na jesenné upratovanie 
dosiahli sumu 641196 korún.
 Odpad zo stanovíšť bol od-

vážaný pomocou Ecocaru, ra-
menových nakladačov a malé-
ho hákového nakladača. Zber 
nebezpečných odpadov bol 
vykonávaný priebežne malým 
ramenovým nakladačom. Malý 
ramenový nakladač zabezpečo-
val aj dočisťovanie stanovíšť po 
odvoze posledného kontajnera. 
Biologicky rozložiteľný odpad bol 
zhodnotený v kompostárni biolo-
gických odpadov v Trenčíne.
 Týmto spôsobom sa chceme 
všetkým občanom i organizá-
ciám, ktorí sa zapojili do tejto 
akcie, srdečne poďakovať!
 Zároveň vyzývame iné zis-
kové aj neziskové organizácie 
i občanov, ktorí majú chuť spo-
lupodieľať sa na skrášľovaní 
nášho mesta, aby sa prihlásili 
na Mestskom úrade v Trenčí-
ne – Útvar životného prostre-
dia a dopravy, Farská 10, č. t. 
650 44 18.
 (ÚŽPaD)

Opäť prišla zima, o čom svedčí aj vodník Valentín prekvapene sa 
prizerajúci korčuľujúcim sa deťom. Pracovníci Mestského hospo-
dárstva a správy lesov Trenčín aj tento rok pripravili ľadovú plo-
chu na Štúrovom námestí, kde sa môžu deti zadarmo korčuľovať 
na klzisku netradičného tvaru s vodníkom uprostred. (la)

Separovaný zber 
v základných školách
Mesto Trenčín v spolupráci s Marius Pedersen, a. s., v rámci 
ďalšieho rozširovania separovaného zberu rozmiestnilo zberné 
nádoby na zber plastov a tužkových batérií do všetkých základ-
ných škôl na území mesta.

 Zberné nádoby na plasty sú 
umiestnené na chodbách škôl 
a nádoby na tužkové batérie sú 
umiestnené na stene pri kaž-
dom vchode do školy.
 Je to jeden z ďalších krokov 
v rámci kampane Pekný Tren-
čín, ktorý napomáha propagácii 
a podporovaniu separovaného 
zberu na území mesta. 
 Ten, čo separuje odpad, šet-
rí prírodné zdroje. Ten, čo sepa-
ruje, je ohľaduplný k životnému 
prostrediu. Ten, čo separuje, 
prispieva k čistejšiemu životné-
mu prostrediu. Ten, čo separu-
je, pomáha znižovať množstvo 
komunálneho odpadu uklada-
ného na skládku.
 Zelená škola v Opatovej sa 
separovanému zberu venuje 

už niekoľko rokov. „Mesto pri-
šlo s iniciatívou zbierať plasty 
a použité batérie. Dodali nám 
na to aj kontajnery. Plasty 
sme doteraz nezbierali, použi-
té batérie zbierame už dlhšiu 
dobu,“ povedala učiteľka školy 
Daniela Beníčková. „Zbierame 
viacvrstvové tetrapakové obaly, 
tenkostenné hliníkové obaly, to 
sú tie vrchnáčiky z jogurtov,“ vy-
svetlil tretiak Marek. Druháčka 
Terezka ho doplnila: „Biologic-
ký odpad dávame do kompos-
tárne a asi najviac zbierame 
starý papier.“ 
 Peniaze získané za separo-
vaný zber použije škola naprí-
klad aj na zaplatenie výletu pre 
deti. (la)

Vianoce v Európe
V tomto školskom roku nadviazala Základná škola na Bezručo-
vej ulici na vlani začatú sériu adventných večerov. Pedagógovia 
vlani priblížili deťom tradície, ktoré naši predkovia dodržiavali 
pred blížiacimi sa Vianocami. Zároveň si spoločne vysvetlili pô-
vod našich slovanských obyčají, aby tak deti mylne nespájali 
dohromady rôzne inonárodné zvyky.

 V piatok 28. novembra sa 
v programe Vianoce v Európe 
určenom deťom 1. – 4. roční-
ka upriamili na skutočnosť, že 
Slovensko je štátom Európskej 
únie. Deti sa v čase od 17. do 
21. hodiny zoznámili s ďalšími 
krajinami, ktoré do únie spolu 
s nami patria. Popritom sa ve-
novali i adventným a vianočným 
zvyklostiam, ktoré jednotlivé 
krajiny majú.
 Každá trieda si naštudovala 
zvyky niektorého štátu Európy 
a predstavila ich v krátkom vý-
stupe ostatným spolužiakom.
 Po skončení prezentácie deti 
vo svojich triedach vyrábali drob-
nosti určené na predaj počas 
Vianočných trhov na Mierovom 
námestí. „Táto aktivita má na-
pomôcť stmeleniu detských ko-
lektívov, prehĺbiť pocit spolupat-

ričnosti a spoluzodpovednosti 
za výsledok snaženia ostatných. 
Chceme, aby sa deti stretáva-
li aj za iným cieľom, než je len 
samotné vyučovanie,“ povedala 
učiteľka Oľga Závacká. 
 Načasovanie tejto akcie nie 
je náhodné. Začínajúci sa advent 
a vianočné sviatky sa v posled-
nom čase začali spájať so Santa 
Clausom a naše deti, podľahnúc 
komercionalizácii, preberajú ten-
to americký zvyk. Škola sa preto 
zamerala na naše tradície a roz-
šírila ich o zvyky v niektorých eu-
rópskych krajinách. Po stretnutí 
v triedach a prezentácii tradícií 
jednotlivých krajín Európy žiaci 
spoločne pripravili malé občer-
stvenie a vianočné darčeky.
 So sviatkami sa teda obozná-
mili formou zážitkového učenia 
v triedach. (la)
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 „Múzeum bude slúžiť 
všetkým, ktorým niečo hovorí 
slovo koleso. Navyše sme pre 
mladých ľudí a deti pripravili 
detský svet s vedeckými hrač-
kami,“ pozvala do múzea jeho 
riaditeľka M. Lukáčová.
 Múzeum vzniklo v Púchove 
v roku 2002 počas odbornej 
konferencie o kolesách ako 
sprievodný projekt. K pôvodnej 
stovke kolies pribudlo za šesť 
rokov ďalších 600 exponátov od 
Mezopotámie, cez Egypt, Rím 
až po rozvoj kolesa v Európe 
v 19. a 20. storočí v automo-
bilovej, železničnej a leteckej 
doprave. V múzeu sa nachádza 
kolárska dielňa z 18. a 19. sto-
ročia, pre deti a mládež pripra-

vili organizátori vedeckú hračku 
s názornými ukážkami fyzikál-
nych zákonov ako trenie, valivý 
odpor, aquaplaning, odstredivá 
sila a ďalšie. Múzeum je zaují-
mavé svojimi exponátmi kolies 
a oldtimerov pre všetky gene-
rácie, pretože ľudia si v upo-
náhľanom svete neuvedomujú 
vlastnosti tohto najväčšieho vy-
nálezu ľudských dejín – kolesa. 
Odborníkov upúta automobil 
Ford T z roku 1908, automo-
bil firmy Singer z roku 1932 
s dvomi šijacími strojmi tohto 
výrobcu, je tu aj jedna z troch 
takmer trojmetrových vrtúľ a ko-
leso lietadla typu Caproni, na 
ktorom priletel do vlasti Milan 
Rastislav Štefánik. 
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Trenčín má 
Múzeum kolies Etop
Múzeum kolies Etop otvorili v Trenčíne vo štvrtok 27. novembra 
v novom marketingovom centre firmy Etop na Štefánikovej ulici. 
Moderná budova sa túli k hradnej skale a tá tvorí jednu stenu 
stavby. Úvod programu patril tanečným kreáciám detí a po krát-
kych príhovoroch generálneho riaditeľa Etopu Vladimíra Lukáča 
a riaditeľky múzea Martiny Lukáčovej sa na prvom poschodí 
odvíjal kultúrny program v podaní Jána a Štefana Babjakovcov, 
klavíristu Daniela Buranovského a husľového virtuóza Dalibora 
Karvaya. 

Vladimír Lukáč (vpravo) so Štefanom Babjakom počas  >
kultúrneho programu

 „Termín dokončenia výstav-
by budovy sme museli niekoľ-
kokrát posunúť, najskôr kvôli 
archeologickému výskumu 
a z jeho výsledkami sa môžu 
návštevníci zoznámiť priamo 
v expozícii. Pridali sa aj tech-
nologické problémy zakladania 
stavby na území s vysokou 
hladinou spodnej vody, ale 
zdržanie má aj pozitívny vplyv 
na zapracovanie modernejších 
technológií tepelných čerpadiel 
na vykurovanie, súčasťou ob-
jektu sú solárne fotovoltické 
články na osvietenie a vznikol 

energeticky nenáročný dom. 
Podľa energetického auditu sa 
nachádza v kategórii najvyššej 
hospodárnosti. Nosnými prv-
kami stavby sú oceľ a sklo, 
doplnené silnými výrazovými 
prostriedkami hradnej skaly, 
svetla a vody. Celková investí-
cia do tejto stavby sa pohybuje 
v desiatkach miliónov korún. 
Návštevníka zaujme hlavné 
schodisko v tvare kolesa, skle-
nená fasáda so stroboskopic-
kým efektom a terasa v tvare 
kolesa,“ oboznámil nás s bu-
dovou Vladimír Lukáč.  (la)

Vianočný strom 
vyrástol na ulici Kúty
V piatok 28. novembra postavili pracovníci Mestského hospo-
dárstva a správy lesov Trenčín na Mierovom námestí vianočný 
stromček, ktorý o týždeň slávnostne rozsvieti za účasti detí Mi-
kuláš. Tento šestnásťmetrový krásavec vyrástol v predzáhradke 
na ulici Kúty, kde ho zasadili pred 45 rokmi.

 „Strom douglaska pochádza-
júci zo severnej Ameriky je roves-
níkom nášho najstaršieho syna. 
Za tie roky sa stal členom do-
mácnosti, ale svojou veľkosťou 
sa stal hrozbou pre samotný 
dom a vegetáciu okolo neho. 
Rozhodli sme sa ho odstrániť 
a uvítali sme možnosť, že bude 
mať dôstojnú rozlúčku a poteší 
občanov Trenčína,“ vysvetlili dô-
vody spílenia stromu Jozef Šrá-
mek s manželkou Vierou.
 Každoročne sa vedenie mes-
ta obracia na občanov s výzvou 
na darovanie pekného stromu na 
skrášlenie centrálneho námes-

tia počas vianočného obdobia.
 Vianočný strom musí vždy 
spĺňať náročné vzhľadové a výš-
kové kritériá. Z drevín sú upred-
nostňované douglaska, smrek 
a jedľa.
 Na tohtoročnú výzvu reagova-
lo 30 občanov, nielen z mesta 
Trenčín, ale aj z blízkeho okolia. 
Pokiaľ ponúknutý ihličnan spĺňa 
požadované parametre, Mesto 
Trenčín prostredníctvom MHSL, 
m.r.o., Trenčín bezplatne zabez-
pečí jeho spílenie a odvoz.
 Z ponúk občanov budú vybra-
né ďalšie stromy určené k via-
nočnej výzdobe okrajových mest-

ských častí – Záblatie, Zlatovce 
a Sihoť (NS Radegast).
 Všetkým priamym darcom 
a tým, čo reagovali na výzvu, 

patrí poďakovanie za spoluprá-
cu a snahu prispieť k vytvoreniu 
príjemnej vianočnej atmosféry.
 (la)
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Jubilujúci Meškovci v Trenčianskom múzeu

 Vo výstavných priestoroch 
Trenčianskeho múzea sa v stre-
du 26. novembra na vernisáži 
predstavili so svojou výtvarnou 
tvorbou Viera, Igor a Ján Meš-
kovci pri príležitosti svojich 
životných jubileí. Ich pedago-
gickú činnosť a výtvarnú tvorbu 
priblížil vo svojom vystúpení 
kurátor výstavy Marián Kvas-
nička. „Dnešné  zamyslenie sa 
patrí výborným trenčianskym 
pedagógom a výtvarníkom Igo-
rovi a Vierke Meškovcom a ich 
synovi Jánovi, ktorých okrem 
rodinnej väzby spája aj blízkosť 
významných životných jubileí“. 
Táto chvíľa je vhodnou príleži-
tosťou ponúknuť malú bilanciu 

toho, čo a ako žili, čo v ich 
prípade znamená, ako tvori-
li a tvoria. „Dnes niet nijakej 
pochybnosti, že práve ich žia-
ci, odchovanci ich učiteľskej, 
výtvarnej a ľudskej empatie, 
dlhodobo dosahovali vynika-
júce výsledky na regionálnej 
i celonárodnej úrovni. Táto ka-
pitola ich života pevne patrí do 
pedagogických dejín Trenčína 
a dobre dopĺňa vývinovú líniu 
pedagógov od Bránskeho, Sla-
vinskej až po Sučanského.“ 
Spoločným znakom tvorby jubi-
lujúcich výtvarníkov je „vôľa po 
obrazovom poriadku“, čo zna-
mená usporiadať emócie, ktoré 
sa k námetom viažu. Marián 

Kvasnička túto svoju myšlienku 
bližšie rozvádza, keď hovorí, že 
„najvyššiu mieru tejto skladob-
nej konštruktívnosti predstavu-
jú Jánove kompozície, ktoré sa 
zväčša pohybujú mimo vizuál-
neho realistického konceptu. 
U Igora a Vierky tento plodný 
kontakt s vizuálnou realitou 
tvorí východisko v zmysle obdi-
vu a túžby zviditeľniť svoj pocit 
videného.“ A ešte má niečo 
spoločné táto trojica výtvarní-
kov – je ním „autorsky cítený 
kolorit“. Kým u mužov je to hre-
jivá prítomnosť teplých oranžo-
vých, purpurových, modrých či 
iných akcentov, Vierkina tvorba 
má rozostrenú farebnosť, skôr 
chladnejšieho, možno osudo-
vejšieho, každopádne však 
dramatického spektra s nále-
žitou dávkou expresie, pohybu 
a dynamiky. 
 Kurátor v závere dodal, aj 
keď majú výtvarníci veľa spo-
ločného, aj tak možno sledovať 
v ich tvorbe viaceré odlišnosti 
zobrazovaných námetov, mo-
tívov či používaných techník 
a žánrov. Vierkine pastelové 
témy sú úzko zviazané s jej 
vrúcnym vzťahom k Slovensku, 
ovplyvnené krajinárskymi zá-

žitkami z návštev turčianske-
ho, liptovského či oravského 
regiónu. Pozornosť si zaslúžia 
kompozície, ktoré majú temný 
byzantský rozmer, ale i jej vzťah 
k obyčajným veciam, darom, 
ktorých výsledkom sú zátišia 
s ovocím či kvetmi. Igor sa stal 
pokračovateľom regionálnej 
tradície vedutového maliarstva, 
predchodcami ktorého boli 
Hugo Gross, Josef Holoubek, 
Ľudovít Bránsky, Irena Slavin-
ská a ďalší výtvarníci, ktorí pod-
ľahli fotogenickej ilúzii mesta 
pod hradným bralom a nad ním 
sa týčiacim mohutným hradom. 
Do Igorovej tvorby sa preniesla 
láska k lietadlám, ktorou skla-
dá hold technike a vypovedá 
o zvláštnom bratstve leteckého 
stroja, krajiny a človeka, kto-
rého nijaká výška nepovyšuje, 
ale drží v pokore. Ján je ovocím 
svojich rodičov, ktoré našťastie 
nepadlo ďaleko od stromu 
a nesie štafetu ich pedagogic-
kej práce. „Jánove maliarsky 
stvárnené hodiny, ale aj prie-
zory do sídiel súčasníka, archi-
tektonické imaginácie s jasne 
vpísaným kompozičným krížom 
ukazujú, že ho rodičia darmo 
neživili.“ (jč)

Fotoskupina MÉTA umelecky 
tvorí už 45 rokov
 Foyer Kultúrneho a meto-
dického centra Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky v Trenčíne 
v podvečer dňa 19. novembra 
2008 privítal priateľov a ob-
divovateľov fotografie na 45. 
výročí výstavy členov Fotosku-
piny Méta. Moderátor podujatia 
Vojtech Tichý predstavil prítom-
ných vystavujúcich členov Soňu 
Kalabovú, Mikuláša Banyásza, 
Júliusa Kákoša, Jana Tluku, 
Jířího Tomisa a Olivera Porub-
ského. S tvorbou posledne 
menovaného, ktorý v minulom 
roku oslávil 70. výročie svoj-
ho narodenia, zoznámil hostí 
Július Kákoš. A tak sa prítom-
ní na vernisáži dozvedeli, že 
sa narodil v stredoslovenskej 

rázovitej obci Predajná v roku 
1937. Ako osoba sa nedral 
do popredia, skôr nechával 
za seba hovoriť svoje aktivity. 
Najznámejším sa stal najmä 
vďaka fotografickej tvorbe, kto-
rej sa venoval od svojich vyso-
koškolských štúdií. Tvorivého 
vrcholu dosiahol v čase svoj-
ho pôsobenia v skupine Méta 
v rokoch 1972 – 1983, keď za 
svoju fotografickú tvorbu bol na 
výstavách oceňovaným auto-
rom. Venoval sa predovšetkým 
krajinárskej fotografii, ktorá sú-
visela s jeho turistickými aktivi-
tami. Po dvanástich úspešných 
rokoch v Méte, dvoch autor-
ských výstavách svoj fotoapa-
rát odložil a nahradil ho paletou 

plnou farieb. Boli sme svedka-
mi stretnutí s jeho obrazmi od 
roku 2000 na rôznych výsta-
vách, naposledy 10. októbra 

2008, kedy vystavoval spolu 
s Jozefom Syrovým. Aj preto je 
jeho účasť na fotovýstave inšpi-
rujúcim návratom.  (jč)

Jubilant Oliver Porubský (vľavo) >
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 5. XII. Mierové námestie ~ 17.00
AKO SVÄTÝ MIKULÁŠ DO TRENČÍNA PRIŠIEL... 

  ArtKino Metro ~ 17.45
PERINBABA ~ filmové predstavenie 

 1. – 10. XII. Kultúrne centrum Kubra
ČAS VIANOČNÝ, ČAS RADOSTNÝ... ~ Vianočná výstava

 5. – 7. XII. Klub Lúč, ArtKino Metro, Kino Hviezda, Galéria M. A. Bazovského
ALTERNATÍVNE VIANOCE ~ Zimný festival alternatívneho umenia (divadlo, tanec, hudba, film) 

 7. XII.  Evanjelický kostol ~ 18.00
SLÁVNOSTNÝ KONCERT
Peter ŠARAY, DÁMSKY KOMORNÝ ORCHESTER, Elena ŠARAYOVÁ-KOVÁČOVÁ, 
Mládežnícky zbor ECHO, AMADEUS CHOR BRATISLAVA, Ondrej ŠARAY, Branko LADIČ 

 9. XII. Mierové námestie ~ 10.00
DETSKÝ JARMOK ~ Prezentácia a predaj vianočných výrobkov žiakov trenčianskych škôl a školských zariadení

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

 10. XII. Kino Hviezda ~ 18.00
NÁŠ PREDVIANOČNÝ ČAS ~ Vystúpenie FS Družba a Seniorklub Družba

 11. XII. Piano club ~ 17.00
VIANOČNÝ KONCERT ŽIAKOV ZUŠ KAROLA PÁDIVÉHO

 12. – 14. XII. Piaristický kostol sv. Františka Xaverského
DAJ BOH ŠŤASTIA TEJTO ZEMI... ~ IV. ročník adventného festivalu speváckych zborov

 12. – 13. XII. Mestská galéria ~ 10.00
VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE ~ Výroba betlehemov zo šúpolia a dreva

 13. XII. Piano club ~ 17.00
VIANOČNÉ BLUESNENIE

 14. XII. Synagóga ~ 10.00 – 16.00
ZIMNÝ UMELECKÝ JARMOK ~ Predajná výstava umeleckých diel trenčianskych výtvarníkov

 15. XII. Trenčianske múzeum ~ 17.00
VIANOČNÝ KONCERT ŽIAKOV ZUŠ KAROLA PÁDIVÉHO

 17. XII. Mierové námestie ~ 15.00
VIANOČNÝ KAMIÓN ~ COCA–COLA

 18. XII.  Refektár Piaristického gymnázia J. Braneckého ~ 18.00
VIANOČNÝ RECITÁL ~ K. Madariová (violončelo) a M. Bajuszová (klavír)

 12. – 22. XII. Mierové námestie
STRETNUTIE S KOLEDOU POD STROMČEKOM
12. 12. ~ 16.00 – Ženská spevácka skupina KUBRAN, 15. 12. ~ 16.00 – DFS RADOSŤ, 16. 12. ~ 16.00 – Spevácky 
zbor ZVON, 16. 12. ~ 16.30 – Dychová hudba SKALANKA, 18. 12. ~ 16.00 – Spevácky zbor HORNOSÚČAN,  
19. 12. ~ 16.30 – TRENČIANSKY SPEVÁCKY ZBOR, 22. 12. ~ 16.00 – Hudobná skupina BLANKYT

 18. XII.  KaMC OS SR ~ 17.00 
TANEČNÁ ROZPRÁVKA VIANOC ~ Vianočný program TS Goonies

 20. XII. Mierové námestie 
TRADIČNÝ VIANOČNÝ JARMOK
9.30 ~ DFS Kornička a Selčianka, 10.00 ~ Divadlo Neline – Nesieme vám dobrú novinu, 11.00 ~ Živý betlehem, 11.30 ~ 
Koledy DH Skalanka, 12.00 ~ FS Hájiček, Chrenovec Brusno, 12.30 ~ ŽSS Dolinečka, 13.00 ~ FS Hájiček, Chrenovec Brusno

 

 21. XII. Mierové námestie 
TRADIČNÝ VIANOČNÝ JARMOK
9.30 ~ DFS Radosť, 10.00 ~ Divadlo Piraňa – O Snehulienke, 11.00 ~ Živý betlehem, 11.30 ~ Vokálna skupina 
Sklo, 12.30 ~ DH Borovienka

 20. XII. Kino Hviezda ~ 17.00
X-MAS DANCE SHOW ~ Vianoce s tanečnými skupinami Aura, South Side, TS Korzo a Street-x-runners

 20. XII. KaMC OS SR ~ 18.00
HOJNÉ POŽEHNANIE VÁM NESIEME... ~ Vianočný program detských folklórnych súborov

 20. – 21. XII. Mierové námestie ~ 11.00
ŽIVÝ BETLEHEM

 22. – 23. XII. Mierové námestie ~ 17.30 
ŽIVÝ BETLEHEM

 21. XII. Synagóga ~ 10.00 – 16.00
ZIMNÝ UMELECKÝ JARMOK ~ Predajná výstava umeleckých diel trenčianskych výtvarníkov

 21. XII. Evanjelický kostol ~ 18.00
DYCH VIANOC SO SKALANKOU ~ Vianočný koncert dychovej hudby SKALANKA

 26. XII. Piaristický kostol sv. Františka Xaverského ~ 16.00
HARMONIA PASTORALIS ~ Vianočný koncert Komorného orchestra mesta Trenčín, spoluúčinkuje 
Vokálny ansámbel Voces Pastorales

 

 27. XII. Piaristický kostol sv. Františka Xaverského ~ 19.00
VIANOČNÝ OPERNÝ KONCERT ~ Vianočný koncert mladej opernej speváčky Márie Porubčinovej

 31. XII. Mierové námestie ~ 21.00
SILVESTROVSKÝ PROGRAM A OHŇOSTROJ

 6. I. 2009 Trenčianske múzeum ~ 17.00
TROJKRÁĽOVÝ KONCERT – MUSICA POETICA

Zmena programu vyhradená.

2008
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Otvor srdce, 
daruj knihu

„Milí Trenčania,
ak počas týchto dní prechá-
dzate mestom pomaly alebo 
sa náhlite za povinnosťami 
a míňate cestou kníhkupec-
tvá, nezabudnite sa zastaviť 
práve v niektorých z nich. 
Trenčianska nadácia opäť 
ako počas minulých rokov 
v predvianočnom období dáva 
príležitosť dobrým ľuďom,  
aby svoju  radosť z darovania 
vedeli aj reálne uskutočniť. 
Preto opäť prichádzame 
medzi vás s projektom 
„Otvor srdce, daruj knihu“, 
ktorý mnohí už veľmi dobre 
poznáte. Darovať čarovný 
svet rozprávok do života detí 
znamená pre šťastné detstvo 
veľmi veľa. Preto neváhajte 
a navštívte kníhkupectvá: 
Kníhkupectvo Panta Rhei 
v DV Centre (Masaryčky), 
Svet knihy (Vajanského 2), 
Dom knihy (Braneckého 7), 
Knihy ZOC MAX 
a biopredajňu Malý princ 
(Mierové nám.).
Tu na vás čakajú knižky 
označené krásne ilustrovanou 
páskou, na ktorých je napí-
sané, že po nej túži Tomáš 
alebo Renátka či Janko. 
Rodičia týchto detí nie sú 
práve v situácii, aby tak mohli 
urobiť oni. Pokiaľ sa rozhod-
nete a knižku zaplatíte, milé 
predavačky ju odložia a Tren-
čianska nadácia ju odovzdá 
priamo do rúčok detí. Ako 
malé poďakovanie dostane 
každý darca pero so značkou 

projektu, ktorým nech napíše 
prianie do darovanej knihy. 
Knihy môžete nakupovať do 
18. decembra 2008. 
Ďakujeme,“ uviedla pre Info 
Danka Adamusová z Tren-
čianskej nadácie. (la)  

Literárna súťaž J. Braneckého 
s nárokom na občiansky preukaz
Celoslovenská literárna súťaž Jozefa Braneckého Studňa sa 
tajne s dažďom zhovára v novembri úspešne dovŕšila svoj 16. 
ročník. Na slávnostnom vyhlásení v utorok 25. decembra odzne-
lo hodnotenie poroty zloženej z Margity Ivaničkovej, Jaroslava 
Rezníka a Jána Maršálka. Súťaž má už medzinárodný charakter, 
lebo po minuloročnej účastníčke z Francúzska sa medzi 218 
prácami v tomto ročníku objavili autori z Česka a Poľska.

 V próze v 1. kategórii (do 20 
rokov) zvíťazila Lucia Anďalová 
z Popradu, druhá skončila Kata-
rína Kolínková z Trenčína. Cenu 
primátora mesta Trenčín udelili 
Martine Uhrínovej z Michaloviec. 
V 2. kategórii (nad 20 rokov) sa 
najvyššie umiestnila Michaela 
Šimšíková z Košíc, cenu primá-
tora si odniesla Jana Judinyová 
– Babirátová.
 V poézii v 1. kategórii získala 
najvyššie ocenenie Eva Bačinská 
z Dolnej Tižiny, Petra Šaržíko-

vá z Trenčína bola tretia a cenu 
primátora udelila porota  Jane 
Dankovej z Trenčianskej Turnej. 
V 2. kategórii porotcov najviac 
upútala Zdenka Laciková z Kop-
čian a cena primátora potešila 
Andreu Truskovú z Trenčína. Cenu 
predsedu Trenčianskeho samo-
správneho kraja udelili Adriane 
Juríčkovej z Trenčína, cenu vedú-
cej odboru kultúry Trenčianskeho 
samosprávneho kraja získal náš 
spolupracovník Jozef Páleník zo 
Svinnej. Ceny miestneho odboru 
Matice slovenskej získali Hana 
Karolína Kobulejová z Českej Lípy, 
Anna Hrabalová z Trenčína Imrich 
Jesenský z Čane.
 Študentka Piaristického gym-
názia Jozefa Braneckého v Tren-
číne Katarína Kolínková zaslala 
svoju prácu do literárnej súťaže 
prvýkrát. Píše dobré slohy a pro-
fesorka Vančová jej poradila, 

aby napísala niečo do súťaže. 
„Okrem slohov sa literárnej tvor-
be nevenujem, skôr ma zaujíma 
medicína, chcem sa prihlásiť na 
štúdium na lekársku fakultu,“ po-
vedala Katka po udeľovaní cien.
 Jaroslav Rezník sa prihovoril 
autorom a vyzdvihol literárne aj 
umelecky kvalitnejšie práce, mno-
hé sa dajú bez úprav publikovať. 
Literárna súťaž má po svojom 16. 
ročníku už právo na občiansky 
preukaz. Podľa Jána Maršálka 
mladí autori boli lepší v próze, 

v poézii zasa bola kvalita na stra-
ne starších autorov. Upozornil na 
príklon k ťažkým témam medzi 
mladými, kde sa častejšie vysky-
tovala smrť, choroba, beznádej.
 Súťaž nazvaná po Jozefovi 
Braneckom svedčí o vzťahu mes-
ta k svojmu čestnému občanovi, 
podčiarkla poslankyňa mestské-
ho zastupiteľstva v Trenčíne Jan-
ka Fabová. Sama patrila v minu-
losti medzi účastníkov a laureátov 
súťaže, preto obdivuje súčasných 
autorov. „Dať svoje myšlienky na 
papier je aj vecou osobnej statoč-
nosti,“ dodala na záver Fabová. 
Programom sprevádzala účastní-
kov Marta Halečková.
 Vyhlasovateľom súťaže boli 
Miestny odbor Matice slovenskej 
v Trenčíne, Trenčiansky samo-
správny kraj, Mesto Trenčín a Ve-
rejná knižnica Michala Rešetku 
v Trenčíne. (la)

Katarína Kolínková so svojím otcom tesne po prevzatí  >
ocenenia

Jozef Páleník prijíma gratuláciu od Jaroslava Rezníka. >
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OZNAM
Predvianočné plávanie  

 MC Srdiečko a Hups baby club pripravili pre malých plavcov aj 
neplavcov od 6 do 12 mesiacov PREDVIANOČNÉ PLÁVANIE. 
 Voľný vstup dieťatka s rodičom do bazéna 11. decembra 
2008 v popoludňajších hodinách v Hups baby clube. Bližšie 
info a rezervácia v MC Srdiečko.

Pyžamkáči sa stretli s deťmi na Juhu

 Pobočka Verejnej knižnice 
Michala Rešetku na sídlisku 
Juh ožila v utorok 25. novem-
bra džavotom detí z Materskej 
školy na Ulici J. Halašu. 
 Utíšili sa až po príchode spi-
sovateľky Margity Ivaničkovej, 
ktorá medzi deti zavítala na be-
sedu o svojej knižke Pyžamká-
či. Nejedny otvorené ústa hltali 
príbehy z rozprávkovej knižky 
v podaní autorky, deti sa aj pý-
tali na tvorbu tety Margity. Sa-
motnú knižku písala pol roka. 
Priblížila im vznik niektorých prí-
behov a vyznala sa, prečo píše 

pre deti. „Malé Slovensko má 
krásnu prírodu a ešte krajšie 
deti. Mnohé rozprávky sú vysní-
vané, ale kocúr Cyro a pes Fida 
sú „ozajstné“ postavy. Zvierat-
ká sa majú rady, preto o nich 
v budúcnosti musím napísať 
ďalšiu rozprávku.“ Deti zaujal 
aj príbeh, ako sa títo dvaja chl-
patí nezbedníci dostali k tete 
Margite. 
 Deti darovali na záver Mar-
gite Ivaničkovej vlastnoručne 
namaľované obrázky podľa prí-
behov uvedených v knihe.
 (la)

Stretnutie v materskej škole
 Na svoje škôlkarske roky si 
zaspomínalo 24 prvákov, dru-
hákov a tretiakov aj so svojimi 
rodičmi a bývalými učiteľkami 
v Materskej škole Pri parku 
v miestnej časti Záblatie. V pia-
tok 21. novembra 2008 sa 
práve v tejto materskej škole 
uskutočnilo stretnutie bývalých 
škôlkarov, aby sa na chvíľu 
vrátili do prvých školských ro-
kov, keď navštevovali mater-
skú školu. Stretnutie bolo plné 
zvítaní, spomienok a zážitkov. 

Deti sa znovu mohli zahrať vo 
„svojej“ materskej škole ako 
kedysi, stretnúť sa so svojimi 
kamarátmi, pani učiteľkami 
a zaspomínať na huncútstva. 
Občerstvenie, ktoré pripravili 
pani učiteľky aj s rodičmi a dis-
kotéka boli spestrením, stret-
nutie bolo príjemné, všetkým 
sa veľmi páčilo a my sa už teraz 
tešíme na ďalšie.
 Kolektív Materskej 
 školy Pri parku v Záblatí

Jozef Banáš a Ľuboš Jurík sa 
predstavili študentom
 V utorok 18. novembra sa 
uskutočnilo stretnutie autorov 
knihy „Zóna nadšenia“ Jozefa 
Banáša a knihy „Slovenský bi-
gbít“ Ľuboša Juríka so študent-
mi trenčianskych stredných škôl. 
V úvode podujatia autori premietli 
videoukážky, sprievodné pre kni-
hu „Slovenský bigbít“, v ktorých 
sa študenti zoznámili s názormi 
ľudí z umeleckého zoskupenia 
v šesťdesiatych rokoch minulého 
storočia. O svojej knihe „Zóna 
nadšenia“ Jozef Banáš povedal, 
že „je príbehom lásky medzi Slo-
vákom a Ukrajinkou a priateľstva 
medzi Slovákom a Nemcom, kto-
rí sa zoznámili v roku 1968. Po-
tom sa už nevideli, lebo invázia 
spojeneckých vojsk ich rozprá-
šila po celom svete a stretli sa 
úplnou náhodou po tridsiatich 
siedmich rokoch.“ Banáš kon-
štatoval, že „kniha má výpoved-
nú hodnotu v tom, keď slovenský 
autor očami sovietskeho vojaka 
popisuje inváziu do Českoslo-
venska v roku 1968, čo oni pre-
žívali, keď ich oklamali, lebo tu 

žiadna kontrarevolúcia nebola. 
Dej knihy sa rokom 1968 začína 
a prechádza do súčasnosti.“ Au-
tor svojou knihou chcel priblížiť 
dnešnej mladej generácii nedáv-
nu minulosť, „keď sme museli 
krvopotne zháňať banány, poma-
ranče, brzdové platničky, autá, 
toaletný papier a podobne.“ 
Kniha sa v súčasnosti prekladá 
do nemčiny, ukrajinčiny a češti-
ny a pripravuje sa scenár pre jej 
filmové spracovanie. 
 Druhým autorom, ktorý sa 
predstavil študentom, bol spiso-
vateľ, novinár a politológ Miloš 
Jurík so svojou knihou „Sloven-
ský bigbít“, tiež časovo umiest-
nenou do roku 1968. „Snažil 
som sa, aby kniha nebola len 
o hudbe. Chcel som, aby sa cez 
hudbu hovorilo aj o dobe, ktorú 
sme žili ako mladí ľudia. Kniha 
má dve roviny. V jednej rovine je 
charakterizovaná ako doba veľmi 
plodná, zaujímavá, ktorá prinies-
la veľa impulzov a navyše naša 
biologická mladosť bola totožná 
s kvalitnou kultúrou v hudbe, 

literatúre, publicistike, filme, di-
vadle, sociológii. Nebolo to vždy 
veselé. Bolo to niekedy aj veľmi 
smutné. Druhou rovinou je práve 

hudba, ktorá sa stala najprijateľ-
nejším prostriedkom, ako prežiť 
túto dobu,“ uviedol Jurík. (jč)

Jozef Banáš (vpravo) s Ľubošom Juríkom a Trenčiankou  >
Janou Polákovou



Číslo 24/ročník XKULTÚRNE POZVÁNKY12 / INfO 

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

5. 12.  Dorota Sadovská – Bledomodrá 
cesta, Michal Gabriel – Súsošia 5

MATERSKÉ CENTRUM SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32,
www.mcsrdiecko.sk

8. 12. (16.30)  Vianoce – ako sa 
nezblázniť
Mamičky sa rozprávajú na tému. Vedie 
Ivanka Strapková
12. 12. (16.30)  Tešíme sa spolu na 
Vianoce. 
V ZUŠ deti s rodičmi a tetou Izkou tvoria 
– prekvapenie.
MC poskytuje priestor pre:
Právne poradenstvo – v decembri 2008 mi-
moriadne po telefonickom dohovore vedie 
Elenka Gogoláková
4., 11., 18. 12. (10.00)  Z rozprávočky 
do pesničky trénujeme jazýčky 
Predpoludnie s tetou Miriam. Hudobno – 
pohybové stretnutia pre deti od 2 rokov 
a ich rodičov. V MC Srdiečko, vedie Miriam 
Mičudová.
11. 12. (13.00–15.00)  Psychologické 
poradenstvo 
Vedie Janka Lesajová. 
2., 9., 16. 12. (17.00)  Cvičenie detí 
s rodičmi
Cvičíme s Adamkom a tetou Štefkou v telo-
cvični ZŠ Novomeského – Juh.
16. 12. (10.00)  Podporná skupina 
mamičiek v dojčení v MC
Vedie laktačná poradkyňa Milka 
Hromníková.
9. 12. (10.30)  Mami spricht Deutsch 
V MC. Mamičky sa rozprávajú po nemecky, 
vedie mama Nicole Fuchs.
17. 12. (9.30)  Galerkovo
Hravé tvorivé predpoludnie pre deti do 6 
rokov a ich rodičov v Galérii M. A. Bazov-
ského vedie Monika Drocárová
10., 17. 12. (17.00)  Cvičenie pre 
tehotné
Vedie pôrodná asistentka Zuzka Duncová 
v KC Dlhé Hony.
10., 17. 12. (17.00)  Cvičenie detí 
s rodičmi
S tetou Žofkou v telocvični v Sokolovni.
4., 11., 18. 12. (10.00)  Z rozprávočky 
do pesničky trénujeme jazýčky
Predpoludnie s tetou Mirkou.Hudobno po-
hybové stretnutia pre deti od 2 rokov a ich 
rodičov. V MC vedie Mirka Mičudová.
4. 12. (17.00)  Do materského centra 
príde Mikuláš aj teta Anička
11. 12.  Predvianočné plávanie 
MC Srdiečko a Hups baby club pripravili 

pre malých plavcov aj neplavcov od 6 do 
12 mesiacov. Voľný vstup dieťatka s rodi-
čom do bazéna v popoludňajších hodinách 
v Hups baby clube. 

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

5. 12. (9.00)  Možno príde aj Mikuláš 
MŠ Šafárikova. Mikulášska nádielka pre 
deti MŠ Šafárikova 
5. 12. (10.00)  Možno príde aj Mikuláš
MŠ Šmidkeho. Mikulášska nádielka pre 
deti MŠ Šmidkeho 
5. 12. (15.30)  Možno príde aj Mikuláš
KS JUH. Mikulášska nádielka a besiedka 
pre deti a rodičov MŠ Halašu 
5. 12. (17.00)  Mikulášska nádielka
Reštaurácia LUX. Mikulášska nádielka 
a besiedka pre deti z detských domovov. 
5. 12. (18.00)  Svätý Mikuláš
Kasárne SNP, VÚ 4650 Trenčín. Mikuláš-
ska nádielka a besiedka pre deti. Organi-
zátor: VÚ 4650 Trenčín a Kc Aktivity, o. z. 
7. 12. (16.00)  Mikuláš 2008 – Cinema
Mikulášska nádielka a besiedka pre deti 
7. 12. (16.00)  Mikuláš príď medzi nás
KS JUH. Mikulášska nádielka a besiedka 
pre deti Slovenskej spoločnosti celiatikov.
8. 12. (18.00 – 20.00)  Klub 
keramikárov KS JUH.
Keramické dielne pre priaznivcov keramiky 
9. 12. (15.00)  Klub malých keramikárov
KS JUH. Tvorivé keramicko – výtvarné diel-
ne pre deti 
10. 12. (16.00 – 18.00)  Tvorenie 
s potešením s tetou Aničkou
Vianočné karty. KS JUH. Tvorivé popoludnie 
pre deti od 2 rokov v sprievode rodičov. 
11. 12. (18.00)  Dedičská nesposobilosť 
a odmietnutie dedičstva. 
KS JUH. Právnická prednáška spojená 
s bezplatným poradenstvom. Prednáša Jú-
lia Chlebanová – mediátor
11. 12. (15.00 – 18.00)  Klub 
keramikárov
Miesto KS JUH. Keramické dielne pre 
priaznivcov keramiky
12. 12. (16.00)  Liečivé rastliny 
a starnutie organizmu

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

5. – 7. 12.   
ALTERNATÍVNE VIANOCE 
Zimný festival alternatívneho 
umenia. ArtKino Metro, Klub 
Lúč, Kino Hviezda, Galéria 
M. A. Bazovského Trenčín. 
5. 12. (17.45)  Perinbaba
Rozprávka o starenke, ktorá 
sa starala o sneh a o Jakubovi, ktorý sa 
nebál smrti. Príbeh zachytávajúci odve-
kú túžbu človeka po šťastí, porozumení 
a láske, snahu prekonať ťažkosti a zví-
ťaziť nad smrťou. Pranieruje chamtivosť 
a túžbu po rýchlom zbohatnutí.
5. – 7. 12. (pi 19.30, so, ne 19.00)  
4 mesiace, 3 týždne a 2 dni (Projekt 
100)
Študentka Gabita sa za pomoci kama-
rátky Otílie chystá zbaviť nechceného 
tehotenstva. Píše sa rok 1987 a v Ru-
munsku je potrat zakázaný. Je potreb-
né nájsť niekoho, kto to urobí tajne 
a pokiaľ možno lacno. 
8. a 10. 12. (19.00)  Skrytý pôvab 
buržoázie (Projekt 100)
Toto satirické podobenstvo so surrea-
listickými prvkami patrí do francúzske-
ho obdobia Buñuelovej tvorby. 
12. 12. (16.30)  Anime play
(Filmový klub mladých, akcia iba pre 
členov FKM) Stretnutie priaznivcov ja-
ponských animovaných filmov spojené 
s krátkou prednáškou Daria Delgada. 
12. – 14. 12. (19.00)  Korytnačky 
môžu lietať (Projekt 100)
Režisér a scenárista Bahman Ghobadi 
nás vo filme Korytnačky môžu lietať za-
vedie do malej dediny a utečeneckého 
tábora na iracko-tureckej hranici na 
jar 2003, teda v čase spojeneckej in-
vázie proti režimu Saddáma Husajna. 
Hrdinami filmu sú trinásťročný Solan, 
zvaný Satelit, a deti, ktorým sa stal 
nepísaným vodcom. 
14. 12. (16.00)  Detské 
predstavenie: Horton
Skvelý film pre každého – dokazuje to 
nielen úžasne farebná a dokonale pre-
pracovaná animácia postavičiek, ale 
i humor pre všetky vekové skupiny. 
11., 18. 12. (19.00)  Persepolis 
Jeden z najúspešnejších románov 
a prvý iránsky autobiografický komiks 
v histórii prichádza na filmové plátna. 

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

ARTKINO METRO



4. 12. 2008

Miesto KS JUH. Možnosti využitia lie-
čivých rastlín pri kožných ochoreniach. 
Ochutnávka bylinkových čajov.
13. 12. (19.00)  Orientálny večer s TS 
Džamál
Miesto KS JUH. Vianočný orientálny večer 
s tanečnicami TS Džamál.
15. 12. (18.00 – 20.00)  Klub 
keramikárov
Miesto KS JUH. Keramické dielne pre 
priaznivcov keramiky 
16. 12. (15.00)  Klub malých 
keramikárov
Miesto KS JUH. Tvorivé keramicko – vý-
tvarné dielne pre deti 
17. 12. (16.00 – 18.00)  Tvorenie 
s potešením s tetou Aničkou
Odlievanie z čokolády, zdobenie medov-
níčkov. Miesto KS JUH Tvorivé popoludnie 
pre deti od 2 rokov v sprievode rodičov. 
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 Kres-
ťanským zborom Trenčín
28. 12. (9.30)  Spoznaj pravý odkaz 
vianoc
Miesto KS Juh. Vianočné stíšenie s Kres-
ťanským zborom Trenčín

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

Klubová činnosť:
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:
4. 12. (14.00)  Škola ľudovej kultúry
Adventné vence.
7. 12. (14.00)  Mikulášsky večierok pre 
deti DFS Kornička
8. 12. (9.30, 14.00)  Divadlo Maškrta: 
Mrázik
Činoherný muzikál pre deti MŠ a pre Škol-
ské kluby.
10. 12. (13.00)  Mikulášske posedenie 
pre členov Jednoty dôchodcov
11. 12. (13.30)  Škola ľudovej kultúry
Ukážky výroby zo šúpolia.
13. 12. (14.00)  Mikulášske stretnutie 
detí ZPMP
17. 12. (13.30)  Akadémia III. veku – 
vianočný program
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

4. 12. (9.00)  Alternatívna medicína
Osobné konzultácie J. Sitár.
4. 12. (16.00)  Mikuláš v Ad. 
Kochanovciach
Program pre DSS.
13. 12. (6.00)  Predvianočná Viedeň
Kultúrno poznávací zájazd.
13. 12. (15.00)  Mikuláš deťom aj 
dospelákom
Oplatek pre Poľský klub.
14. 12. (15.00)  Mikuláš deťom – deti 
Mikulášovi
Dom armády – veľký mikulášsky program 
ŠK 7 a KC Sihoť.
18. 12. (15.00)  Mikuláš dôchodcom
Kultúrny program a posedenie pre Jedno-
tu 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

1. – 8. 12.  Vianočná výstava 
betlehemov, medovníčkov, adventných 
vencov a vianočných drobností.

CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská ul. 3, 032/74 337 63, 
0948 807 18, otvorené denne 
9.00 – 18.00 h

Každý pondelok (14.30, 16.00)  Joga
Každú stredu (16.00)  Angličtina
Každý piatok (9.00)  Kondično-
rehabilitačné 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). 
Karty 
Čitáreň a knižnica 
PC a internet
Masáže – podľa objednávok.
Telocvičňa so stacionárnymi bicyklami

PROGRAMY TELEVÍZIE TRENČÍN
MOZAIKA
5. 12.  Festival francúzskych filmov
12. 12.  Ivo Engler, rodák z Trenčína, 
lekár, spisovateľ
STUDŇA
5. 12.  Eurovirtuál
12. 12.  Muzikál – „Stretnutie svetov“
HODINA H
4. 12.   Euro klope na dvere
11. 12.  Aká bude nová tvár námestia

KAMC OS SR
Výstavy
10. 12. – 12. 1.  Krása, moja záľuba
Výstava ručných prác s vianočnou temati-
kou. Foyer knižnica.
Besedy a prednášky
18. 12. (16.00)  Udalosti roku 1938, 
Mníchov a viedenská arbitráž
Prednáša Ján Dibala.
11. 12. (16.00)  Pracovné zhodnotenie 
činnosti pobočky SLZ Trenčín za rok 
2008, beseda a program na rok 2009
Spoločenské stretnutia
4. 12. (15.00)  XIII. Mikulášske 
stretnutie seniorov. 
30. 12. (15.00)  Stretnutie 
s doručovateľmi. 
Koncerty
17. 12. (17.00)  Hrajú nám pre radosť.
Koncert detí Základnej umeleckej školy 
Trenčín.
12. 12. (17.30, 20.00)  Divadlo 
Normálka – Samo z lazov
Premiéra divadelného predstavenia.

KINO HVIEZDA
10. 12. (18.30)  Náš predvianočný čas
FS VENA a ĽH Kľumok, FSk KUBRA, SPEVUL-
KY, SS ŠKRUPINKA, Pavol JEŽÍK, FS DRUŽ-
BA A SENIORKLUB Družba. Vstup voľný.

ZIMNÝ ŠTADIÓN
19. 12. (16.30)  Karneval na ľade
Diskotéka a karneval, súťaže, autogrami-
áda hráčov, bohatý program.

KULTÚRNE POZVÁNKY  INfO / 13 
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Klub dôchodcov Opatová pripravil pre svojich členov v stre-
du 19. novembra stretnutie dôchodcov s jubilantmi. Okrúhle 
výročie od 60 do 90 rokov slávilo v tomto roku 72 seniorov, 
v sále bola najstaršou 85-ročná Mária Melišová. Na snímke jej 
blahoželá poslanec MsZ Trenčín Vladimír Gavenda. Najstaršou 
občiankou tejto mestskej časti je 99-ročná Mária Vančová.
 (la)

Zeleninové hody v KC Aktivity
 V piatok 14. novembra sa 
priestory Kultúrneho centra 
Aktivity na sídlisku Juh zaplnili 
milovníkmi zeleninových jedál. 
Zeleninové hody s ochutnávkou 
zdravých jedál a prezentáciou 
združení venujúcich sa zdravej 
výžive prilákajú každoročne 
svojich priaznivcov. 
 Na hodoch sa predstavili 
Mária Muráriková so zeleninou 
a ovocím zdobenými vyrezá-
vaním, Slovenská spoločnosť 
celiatikov Trenčín, Bylinkársky 
klub Veronica Trenčín a L. Bát-
kyová venujúca sa detoxikácii 
organizmu.

 Výborné zeleninové nátier-
ky pripravila na ochutnávku 
Světluše Rajnincová. Willy We-
ber s členmi rodiny sa predsta-
vil s ostrým zeleninovým gulá-
šom, šutelicou, dokonca so 
zeleninovou „štrúdľou“. Okrem 
toho vystavoval aj rôzne zavá-
raniny, ktorým priradil názvy od 
výmyslu sveta.  Napríklad zmes 
surovej zeleniny, vajíčok natvr-
do a párkov v jemnom náleve 
nesie názov Fantagiro. Deti (sa-
mozrejme aj dospelých) zaujali 
najmä ovocné pochúťky z we-
berovskej rodinnej dielne.
 (la)

Spomienka na nežnú revolúciu
 Študentská obec v Trenčíne 
si v piatok 14. novembra pri-
pomenula 19. výročie „nežnej 
revolúciie“ najskôr stretnu-
tím študentov v Artkine Metro 
s lídrami nežnej revolúcie Já-
nom Budayom a Františkom 
Mikloškom. Potom sa presunuli 
na Mierové námestie na míting 
mládeže s kultúrnym progra-
mom. Očakávalo sa, že pripra-
vený hudobno-zábavný program 
bude dostatočným lákadlom 
pre masovejšie stretnutie mla-
dých. Na Mierovom námestí 
sa stretlo asi 50 mládežníkov 

a niekoľko starších občanov, 
ktorí skôr zo zvedavosti chceli 
vidieť a počuť obľúbené skupiny 
Vanilla Klub z Bratislavy, Kar-
patské chrbáty z Vrbového a No 
Putz z Trenčína. Po príhovoroch 
primátora Mesta Trenčín Bra-
nislava Cellera a podpredsedu 
Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Jozefa Božika sa za štu-
dentov prihovorili predsedníčka 
Detského parlamentu Mes-
ta Trenčín Martina Križanová 
a predsedníčka Študentského 
fóra Zuzana Betáková.
 (jč)

 Zlodeji sa zasa „vyznamena-
li“ pri ceste od diaľnice smerom 
do Horného Orechového. Ukrad-
li viaceré poklopy zakrývajúce 
vstup do technických priesto-
rov na svahu nad cestou, ktoré 
zrejme skončili v zbere druhot-
ných surovín. Po sebe zanecha-
li pasce najmä pre deti, lebo 
tie zaujíma všetko nové a ne-
prebádané. Ale o to zlodejom 
vlastne ani nešlo, skôr o neja-
kú korunku vzápätí premenenú 

na „čučo“. Aká budúcnosť nás 
čaká? Vyrábať všetko z betónu, 
dreva a surovín, ktoré sa neda-
jú odovzdať do zberu?
 Je zaujímavé, že denne oko-
lo zívajúcich prázdnych otvorov 
prejde množstvo ľudí, ale na 
situáciu nás upozornil až po-
slanec za mestskú časť Západ 
Martin Barčák. Odkedy trvá ten-
to stav zrejme nie je podstatné, 
skôr náprava situácie majite-
ľom tohto zariadenia.  (la)

Zlodeji ukradli kovové poklopy Zlodeji ukradli kovové poklopy 
pri ceste do Horného Orechovéhopri ceste do Horného Orechového
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Milí čitatelia! Za správne riešenie tajničky z osemsmerovky z č. 23/2008 „Aby sa dala vypchať.“ bola vyžrebovaná Oľga Gocma-
nová, Svätoplukova 7, 911 05 Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká publikácia „Trenčín a okolie“. K výhre srdečne blahoželáme! 
Vylúštenú tajničku krížovky z Infa č. 24/2008 zasielajte na adresu našej redakcie do 15. 12. 2008.
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Zmena harmonogramu zberu a vývozu 
komunálneho odpadu v meste Trenčín počas 
vianočných a novoročných sviatkov

Vážení občania, vážení 
podnikatelia!
 Vzhľadom na blížiace sa via-
nočné a novoročné sviatky si 
vám dovoľujeme oznámiť zme-
nu vývozu komunálneho odpa-
du počas týchto sviatkov. 
52. týždeň roku 2008
Vývoz komunálneho odpadu 
bude posunutý o jeden deň: 
z 25. 12. 2008 na 26. 12. 
2008 a z 26. 12. 2008 na 
27.12.2008.
1. týždeň roku 2009
Vývoz komunálneho odpadu 
bude posunutý o jeden deň: 
z 1. 1. 2009 na 2. 1. 2009 
a z 2. 1. 2009 na 3. 1. 2009.
Príklad zmien termínov 
vývozov:
štvrtok piatok
piatok sobota

 V prípade vašich otázok 
alebo podnetov ohľadne tejto 
zmeny vám dávame k dispozícii 
nasledovné kontakty:
Marius Pedersen, a.  15  s.
tel.:  032/6520615
fax:  032/6401340
e-mail: trencin@mp-pos.sk
Mesto Trenčín (Útvar ŽP 
a dopravy)
tel.: 032/6504418
fax: 032/7432836
e-mail: enviro@trencin.sk
 Ďakujeme za pochopenie 
a zároveň si vám dovoľujeme 
popriať pokojné a príjemné 
prežitie vianočných sviatkov 
a v novom roku vám želáme 
veľa osobných a pracovných 
úspechov. 
 Marius Pedersen, a. s. 

OZNAMY
Odstávka elektrickej energie  

 Kvôli vykonávaným prácam na zariadeniach rozvodu elektric-
kej energie budú v utorok 16. decembra bez dodávky elektric-
kej energie ulice J. Halašu (č. d. 1, 1 VE, 2 BL, 3, 5, 3625), 
Novomeského (č. d. 2 a 4) a Saratovská (č. d. 1, 6, 2136, 
9999) v čase od 11.00 do 15.00 h. (r)

Pripravuje sa VZN o letných terasách 
 Mesto Trenčín pripravuje s účinnosťou od 1. 1. 2009 všeobec-
ne záväzné nariadenie o podmienkach zriaďovania a prevádzkova-
nia letných terás na území mesta Trenčín. Cieľom VZN je určiť 
základné podmienky týkajúce sa umiestnenia, konštrukcie a vzhľa-
du letných terás. Nariadenie zároveň prináša zjednodušenie povo-
ľovacieho procesu. Podľa doterajšej praxe bolo potrebné k žiadosti 
o povolenie letnej terasy doložiť vyjadrenia 6 dotknutých orgánov, 
príp. útvarov mestského úradu. Podľa pripravovaného VZN tieto vy-
jadrenia nebude zabezpečovať prevádzkovateľ, ale Mestský úrad 
v Trenčíne prerokovaním žiadostí s dotknutými orgánmi na spoloč-
nom rokovaní. Z tohto dôvodu je vo VZN stanovený termín – 31. 
1. príslušného kalendárneho roku, dokedy je potrebné požiadať 
o letnú terasu. Návrh VZN je k dispozícii na webstránke mesta 
www.trencin.sk v časti Mesto Trenčín – Samospráva mesta Trenčín 
– Všeobecne záväzné nariadenia. Pripomienky možno zaslať najne-
skôr do 9. 12. 2008 na adresu: guga@trencin.sk, príp. predložiť 
osobne na Útvare architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne. (UAS)



Číslo 24/ročník XPEKNÝ TRENČÍN16 / INfO

INFO TRENČÍN – informačný dvojtýždenník Mesta Trenčín. Vydáva Mesto Trenčín. Vychádza každých 14 dní. Uzávierka čísla je vždy v párnu stredu o 15.30 h. Ročník IX. Náklad 23 250 ks. Adresa redakcie: INFO, Mierové nám. 2, 
911 01 Trenčín. Tel./fax: 032/650 42 15, 0902 911 075, e-mail: info@trencin.sk, zodpovedný redaktor: Leo Kužela, grafika: Radoslav Jánoš, jazyková korektúra: Mgr. Soňa Marunová. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia 
a nehonoruje. Tlač: MERKANTIL. Distribúcia: Arriva Servis. Vydávanie registrované Okresným úradom v Trenčíne, r. č. A 99/06635-PT1 zo dňa 1. 3. 1999. Nepredajné, rozširované do schránok všetkých domácností v meste Trenčín. 

HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÝCH ZLOŽIEK 1 - 6 2009 MESTO TRENČÍN
DECEMBER JANUÁR FEBRUÁR MAREC APRÍL

1 P Vrecia 1 Nádoby 1 1 Š 1 N 1 N 1 S Papier 1

2 U Vrecia 2 Nádoby 2 2 P Papier 2 Nádoby 3 Sklo 1 2 P Papier 2 Nádoby 1 2 P Papier 2 Nádoby 1 2 Š Papier 4 Nádoby 3

3 S FIRMY 3 S Papier 3 Nádoby 4 Sklo 2 3 U Papier 3 Nádoby 2 3 U Papier 3 Nádoby 2 3 P Nádoby 4

4 Š Vrecia 3 Nádoby 3 4 N 4 S Papier 1 4 S Papier 1 4 S

5 P Nádoby 4 5 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 3 5 Š Papier 4 Nádoby 3 5 Š Papier 4 Nádoby 3 5 N

6 S 6 U 6 P Nádoby 4 6 P Nádoby 4 6 P Nádoby 1 Sklo 1

7 N 7 S Papier 1 Nádoby 2 7 S 7 S 7 U Nádoby 2 Sklo 2

8 P Papier 2 Nádoby 1 8 Š Papier 4 Nádoby 3 8 N 8 N 8 S FIRMY Sklo 3

9 U Papier 3 Nádoby 2 9 P Papier 3 Nádoby 4 9 P Nádoby 1 9 P Nádoby 1 9 Š Nádoby 3

10 S Papier 1 10 S 10 U Nádoby 2 10 U Nádoby 2 10 P Nádoby 4

11 Š Papier 4 Nádoby 3 11 N 11 S FIRMY 11 S FIRMY 11 S

12 P Nádoby 4 12 P Nádoby 1 12 Š Nádoby 3 Sklo 1 12 Š Nádoby 3 Sklo 1 12 N

13 S 13 U Nádoby 2 13 P Nádoby 4 Sklo 2 13 P Nádoby 4 Sklo 2 13 P

14 N 14 S FIRMY 14 S Sklo 3 14 S Sklo 3 14 U Papier 3 Nádoby 2

15 P Nádoby 1 15 Š Nádoby 3 Sklo 1 15 N 15 N 15 S FIRMY Nádoby 1

16 U Nádoby 2 16 P Nádoby 4 Sklo 2 16 P Papier 2 Nádoby 1 16 P Papier 2 Nádoby 1 16 Š Papier 4 Nádoby 3

17 S FIRMY 17 S Sklo 3 17 U Papier 3 Nádoby 2 17 U Papier 3 Nádoby 2 17 P Papier 2 Nádoby 4

18 Š Nádoby 3 Sklo 1 18 N 18 S FIRMY 18 S FIRMY 18 S

19 P FIRMY Nádoby 4 Sklo 2 19 P Papier 2 Nádoby 1 19 Š Papier 4 Nádoby 3 19 Š Papier 4 Nádoby 3 19 N

20 S Sklo 3 20 U Papier 3 Nádoby 2 20 P Nádoby 4 20 P Nádoby 4 20 P Vrecia 1 Nádoby 1

21 N 21 S FIRMY 21 S 21 S 21 U Vrecia 2 Nádoby 2

22 P Papier 2 Nádoby 1 22 Š Papier 4 Nádoby 3 22 N 22 N 22 S FIRMY

23 U Papier 3 Nádoby 2 23 P Nádoby 4 23 P Vrecia 1 Nádoby 1 23 P Vrecia 1 Nádoby 1 23 Š Vrecia 3 Nádoby 3

24 S 24 S 24 U Vrecia 2 Nádoby 2 24 U Vrecia 2 Nádoby 2 24 P Nádoby 4

25 Š 25 N 25 S FIRMY 25 S FIRMY 25 S

26 P Nádoby 3 26 P Vrecia 1 Nádoby 1 26 Š Vrecia 3 Nádoby 3 26 Š Vrecia 3 Nádoby 3 26 N

27 S Papier 4 Nádoby 4 27 U Vrecia 2 Nádoby 2 27 P Nádoby 4 27 P Nádoby 4 27 P Papier 2 Nádoby 1

28 N 28 S FIRMY 28 S 28 S 28 U Papier 3 Nádoby 2

29 P Vrecia 1 Nádoby 1 29 Š Vrecia 3 Nádoby 3 29 N 29 S Papier 1

30 U Vrecia 2 Nádoby 2 30 P Nádoby 4 30 P Papier 2 Nádoby 1 30 Š Papier 4 Nádoby 3

31 S Vrecia 3 FIRMY 31 S 31 U Papier 3 Nádoby 2

MÁJ JÚN

1 P Nádoby 4 1 P Nádoby 1

2 S 2 U Nádoby 2

3 N 3 S FIRMY

4 P Nádoby 1 4 Š Nádoby 3 Sklo 1

5 U Nádoby 2 5 P Nádoby 4 Sklo 2

6 S FIRMY 6 S Sklo 3

7 Š Nádoby 3 Sklo 1 7 N

8 P Nádoby 4 Sklo 2 8 P Papier 2 Nádoby 1

9 S Sklo 3 9 U Papier 3 Nádoby 2

10 N 10 S FIRMY

11 P Papier 2 Nádoby 1 11 Š Papier 4 Nádoby 3

12 U Papier 3 Nádoby 2 12 P Nádoby 4

13 S FIRMY 13 S

14 Š Papier 4 Nádoby 3 14 N

15 P Nádoby 4 15 P Vrecia 1 Nádoby 1

16 S 16 U Vrecia 2 Nádoby 2

17 N 17 S FIRMY

18 P Vrecia 1 Nádoby 1 18 Š Vrecia 3 Nádoby 3

19 U Vrecia 2 Nádoby 2 19 P Nádoby 4

20 S FIRMY 20 S

21 Š Vrecia 3 Nádoby 3 21 N

22 P Nádoby 4 22 P Papier 2 Nádoby 1

23 S 23 U Papier 3 Nádoby 2

24 N 24 S Papier 1

25 P Papier 2 Nádoby 1 25 Š Papier 4 Nádoby 3

26 U Papier 3 Nádoby 2 26 P Nádoby 4

27 S Papier 1 27 S

28 Š Papier 4 Nádoby 3 28 N

29 P Nádoby 4 29 P Nádoby 1

30 S 30 U Nádoby 2

31 N

Vysvetlivky:
Plasty

Vrecia 1 Zlatovce, Orechové, Horné Orechové, Istebník, Záblatie, Zámostie
Vrecia 2 Noviny, Biskupice, Soblahovská ulica a okolie, Centrum, Dolné mesto
Vrecia 3 Opatová, Kubra, Kubrica, horná a dolná časť Kukučínovej ulice
Nádoby 1 Juh
Nádoby 2 Sihoť, Zámostie 
Nádoby 3 Noviny, Biskupice, Pod Sokolice, Centrum
Nádoby 4 Dolné mesto, Soblahovská, Dlhé Hony
FIRMY firmy

Bioodpad

Bio od 1. 6. – 30. 9. každý pondelok
Bio od 1. 10 – 31. 5. každý nepárny pondelok

Papier

Papier 1 individuálna bytová výstavba – Sihoť, Hodžova, Noviny, Zlatovce 
Papier 2 Juh, Belá
Papier 3 Sihoť, Zámostie, Opatová, Orechové, Istebník, Záblatie

Papier 4 Pod Sokolice, Centrum, Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny, Kubra, 
Kubrica

FIRMY firmy

Sklo

Sklo 1 mesto TN
Sklo 2 mesto TN
Sklo 3 mesto TN

Papier mimoriadny vývoz
Sklo mimoriadny vývoz
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