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V nedeľu 4. januára navštívil primátor Branislav Celler pôrodnícke 
oddelenie Fakultnej nemocnice v Trenčíne, aby blahoželal pani 
Dane Laššákovej z Trenčína k narodeniu jej dcérky Evky kyticou 

kvetov a odovzdal pre dieťa dar Mesta Trenčín zlatú retiazku so srdiečkom. Malá Evička tento 
slávnostný akt nevnímala, pretože sladko spala po výdatnom obede. A ešte niekoľko základných 
údajov o Evke Laššákovej. Narodila sa o 02.20 h na Nový rok, dĺžka 45 cm, hmotnosť 2800 g a je 
prvorodeným dieťaťom rodičov Dany a Dušana Laššákovcov. Počas prvého dňa nového roka 2009 
sa narodilo na pôrodníckom oddelení FN v Trenčíne ešte ďalších sedem detí.  (jč)

Z OBSAHU

Prvým dieťaťom nového roka Prvým dieťaťom nového roka 
2009 je Evička Laššáková2009 je Evička Laššáková

 V utorok 13. januára 2009 
rokovali na pôde Mestského 
úradu v Trenčíne zástupcovia 
rozhodujúcich spoločností 
spravujúcich tepelné zdroje 
na území mesta Trenčín s pri-
mátorom mesta Trenčín a zá-
stupcami odborných útvarov 
MsÚ.
 Podľa vyjadrení všetkých 
zúčastnených musí mesto 
vyhodnotiť platnú Energetic-
kú koncepciu Mesta Trenčín 
a prijať nové opatrenia, ktoré 
budú viesť k energetickej se-
bestačnosti mesta využitím 
obnoviteľných zdrojov energie 
pre výrobu tepla a teplej vody. 
Príkladom je sídlisko Juh, kde 
už dnes funguje nová tepláreň 
využívajúca na výrobu tepla 
biomasu, čím vykuruje 2 800 

domácností, čo sú dve treti-
ny najväčšieho trenčianskeho 
sídliska. 
 V tomto roku by podľa vý-
sledkov rokovania v rámci 
energetického auditu mali 
byť prehodnotené zariadenia 
vyrábajúce teplo na území 
mesta Trenčín vo vlastníctve 
mesta s cieľom zabezpečiť 
čo najväčšie možné napoje-
nie domácností a organizácií 
v správe Mesta Trenčín na 
centrálne vykurovacie systé-
my používajúce alternatívne 
zdroje energie (biomasa a po-
dobne). Úlohou audítora bude 
zároveň zapracovať do aktu-
álnej koncepcie konkrétne 
opatrenia pre Mesto Trenčín, 
tak aby bolo možné zabezpe-
čiť stanovený cieľ. (jm)

Mesto chce do budúcnosti nahradiť plyn 
alternatívnymi zdrojmi vykurovania

foto: (jč)

Športoviská a rekreačné zariadenia 
s obmedzením vykurovania

Krytá plaváreň – Otváracie hodi-
ny samozrejme závisia od vývoja 
situácie v oblasti zásobovania 
plynom, nakoľko od 8. januára je 
prevádzka plavárne dočasne po-
zastavená. Podľa konateľa spoloč-
nosti IB správcovská Ivana Pĺžika 
túto situáciu využili na vyčistenie 
bazéna. „Zároveň sme stihli vyma-
ľovať priestory vstupnej haly, sáun 
a toaliet, opravili sme časť vodo-
vodných zariadení a vzduchotech-
niky.“ O obnovení prevádzky budú 
informovať verejnosť okamžite aj 
prostredníctvom novej internetovej 
stránky www.plavarentrencin.sk.

Mestská športová hala – Napriek 
tomu, že dodávky plynu sú do 
mestskej športovej haly taktiež 
obmedzené, prevádzky sa to 
takmer nedotklo. Podľa zástupcu 
prevádzkovateľa Miroslava Ságu 
sú priestory chladnejšie a kde je 
potrebné tak dokurujú elektrinou. 
„Našťastie sa obmedzenie 
nedotklo teplej vody, tak mohli 
prebehnúť všetky zápasy hádzanej, 
floorbalu aj volejbalu. Športovci sú 
odolnejší, trochu viac sa oblečú. 
Zatiaľ to zvládame,“ dodal na 
záver Sága. 
 (jm)

Mesto Trenčín v súvislosti so závermi a podľa pokynov krízového 
štábu Ministerstva hospodárstva SR obmedzilo dodávky plynu do 
zariadení, ktorých spotreba presahovala 60 000 m3 ročne. Obme-
dzenie je v platnosti od 8. januára a platí až do odvolania.
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Od 1. januára 2009 je v platnosti nový sadzobník cestovného 
a dovozného v mestskej hromadnej doprave.

A. Cena cestovného za jednotlivú cestu a dovozného za prepravu 
batožiny, psa a detského kočíka (vrátane DPH) je:

DRUH CESTOVNÉHO LÍSTKA 

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, ob-
čan – 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 cestovné-

ho nastaveného na ČK
–

dovozné (batožina, pes, detský ko-
čík bez dieťaťa – prázdny)

0,25 €
7,53 Sk

0,25 €
7,53 Sk

B. Cena časového predplatného cestovného lístka (vrátane DPH) je:

DRUH ČASOVÉHO PREDPLATNÉHO LÍSTKA (ČPL) 30 dní 90 dní

a. základný ČPL
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

Na Mestskom úrade v Trenčíne možno 
platiť kartou
Od 17. decembra všet-
ky platby Mestskému 
úradu Trenčín (platob-
né výmery, správne po-
platky, nájomné, poku-
ty a podobne) možno 
realizovať bezhotovost-
nou  platobnou kartou 
prostredníctvom POS 
terminálov. Poplatky súvisiace s platbou znáša MsÚ Trenčín 
a na úhradu možno použiť platobné karty MasterCard | Ma-
estro | 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)

Sadzby cestovného 
a dovozného v MHD Trenčín

Na trenčianskom sídlisku kúria slamou
Obyvatelia najväčšieho trenčianskeho sídliska Juh sa aj napriek 
plynovej kríze nemusia obávať o dodávky tepla do ich bytov. 
Okolo 2 800 domácností, teda dve tretiny sídliska, vykuruje 
najväčšia kotolňa v Trenčíne, ktorú pred niekoľkými mesiacmi 
upravili na spaľovanie slamy.

 Dodávateľ tepla hovorí, že 
okrem cenovej výhodnosti lac-
ného paliva sa v týchto dňoch 
ukazuje obrovská výhoda vyu-
žívania viacerých druhov palív. 
Táto kotolňa je experimentom 
dodávateľa tepla, firmy Služby 
pre bývanie. „Je to technológia 
z Dánska, náklady na rekon-
štrukciu kotolne dosiahli 3,3 mi-
lióna Eur. Jej výkon je osem me-
gawattov. Ľudia na poplatkoch 
za kúrenie ušetria 10 až 15 %. 
Dnes sa jednoznačne ukázalo, 
že to má svoj ekonomický a bez-
pečnostný zmysel,“ uviedol ko-
nateľ spoločnosti Jozef Greňo, 
ktorý hovorí, že slama je najlac-
nejší druh biomasy. Priznal, že 
sú s ňou aj problémy, pretože sa 
zle prepravuje a práši sa z nej.
 Priamo v kotolni majú na-
skladaných vyše sto ton slamy 
stlačenej do stohov, ktorá vydrží 
na dva a pol dňa kúrenia. Zá-
soby sú v hale s rozmermi pri-
bližne 30x10 metrov a siahajú 
do výšky viac ako päť metrov. 
Ročne na sídlisku spotrebujú 
asi deväťtisíc ton slamy. „Na 
sklade si držíme dvojročnú záso-
bu slamy, získavame ju z okolia 
Nového Mesta nad Váhom, Bá-

noviec nad Bebravou alebo Tr-
navy,“ doplnil Greňo. Lacnejšie 
teplo budú mať podľa jeho slov 
v celom Trenčíne, pretože firma 
ušetrené náklady za plyn rozpo-
číta na všetkých odberateľov.
 Spoločnosť chce slamou kú-
riť aj na sídlisku Sihoť na opač-
nej strane mesta. Ich zámer na 
prerobenie kotolne na Považskej 
ulici sa však stretol s nevôľou 
tamojších obyvateľov, ktorí spí-
sali petíciu. „Žiadosti sme ne-
vyhoveli, občania mali výhrady 
voči slame. Obávali sa zvýšenej 
prašnosti a množstva áut, kto-
ré by biomasu vozili,“ uviedol 
primátor Trenčína Branislav 
Celler.
 Ak by sa tieto neduhy spo-
jené s pálením slamy vyriešili, 
mesto podľa jeho slov nebude 
podobným zámerom brániť. Ako 
uviedol Greňo, na Sihoti z kapa-
citných dôvodov plánujú využí-
vať slamu zlisovanú do brikiet. 
V Trenčíne je 30 kotolní. „Našou 
víziou je, aby pomer pri výrobe 
tepla bol 70 % biomasa a 30 % 
plyn,“ dodal. Len sprevádzkova-
ním tej na Sihoti by podľa neho 
dosiahli už 45-percentné zastú-
penie biomasy. (sita)

Zvolili novú Mestskú školskú radu
Voľby do Mestskej školskej rady (MŠR) sa uskutočnili na základe 
končiaceho sa 4-ročného funkčného obdobia „starej“ MŠR v zmys-
le platnej legislatívy. Zodpovední za prípravu a priebeh volieb boli 
zamestnanci Útvaru školstva a sociálnych vecí MsÚ Trenčín.

 Z počtu 28 základných a ma-
terských škôl, základnej umelec-
kej školy a CVČ na území mesta  
sa volebného aktu zúčastnilo 18 
predsedov školských rád, čo je 
64% oprávnených voličov.  
 Z kategórie predsedov škol-
ských rád boli zvolení 3 zástup-
covia – Ing. Mária Špániková 
s počtom hlasov 8, PaedDr. 
Oľga Šmatláková so 7 hlasmi 
a Mgr. Šárka Šicková so 4 
hlasmi.
 Z kategórie rodičov volili prí-
tomní dvoch reprezentantov 

a najviac hlasov získali Juraj Plán-
ka a Jarmila Rajnincová (zhodne 
po 4 hlasy).
Kategóriu riaditeľov budú zastu-
povať štyria zvolení riaditelia 
– Veronika Soukupová a  Ma-
rián Lopatka s počtom hlasov 
7, Alena Papierniková a Jozef 
Spišák so zhodným počtom      5 
hlasov.
 Mestská školská rada bola 
doplnená delegovanými zástup-
cami mesta poslancami Eduar-
dom Hartmannom a Branislavom 
Zubričaňákom. (ľk)
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Múzeum antiky bohatšie o letecký model V. Zamarovského

 Mestská galéria v Trenčíne 
bola 18. decembra miestom 
zaujímavej udalosti, keď Klub 
leteckých modelárov odovzdá-

val Múzeu antiky Vojtecha Za-
marovského model lietadla, 
vyhotoveného podľa vyhoto-
vených skíc tohto slávneho 

Viete, čo je interaktívna tabuľa?
 Učitelia a žiaci trenčian-
skych základných škôl vedia, 
že je to moderná pomôcka 
na zefektívnenie vyučovania 
takmer všetkých predmetov, 
ktorá umožňuje živo (interak-
tívne) pracovať priamo na ta-
buli napojenej na PC, alebo 
notebook, klikaním na pre-
mietaný obraz interaktívnym 
perom. O tom, ako sa požíva 
táto moderná učebná pomôc-
ka, sme sa presvedčili na vy-
učovaní chémie žiakov ôsmich 
tried, ktorých učí riaditeľka ZŠ 
na Východnej ulici v Trenčíne 
Darina Lochmanová. Žiaci hra-
vo umiestňovali interaktívnym 
perom chemické prvky k che-
mickým značkám a správnosť 
riešenia im potvrdzovalo zväč-
šenie chemickej značky. Pou-
žívaním tejto učebnej pomôcky 
získa učiteľ radosť a nové nad-
šenie, takáto zmena v spôso-
be práce tu ešte nebola. Má 
možnosť pripraviť si veci raz 
a použiť ich potom mnohokrát 
s možnosťou ľahkej úpravy, do-
káže sa prispôsobiť aktuálnej 
situácii v triede. 
 Môže zapojiť žiakov pria-
mo do tvorby lekcií, pomocou 
tabule zapojí a vtiahne žiakov 
priamo do deja. Získa si ich 

Zástupcovia ochrancov zvierat sa stretli s primátorom
 Správkyňa trenčianskej 
karanténnej stanice Yvonne 
Poliaková spolu so zástupca-
mi rakúskeho ochranárskeho 
združenia sa stretli s primá-
torom Branislavom Cellerom 
a diskutovali o možnom roz-
šírení karanténnej stanice, 
jej následnej rekonštrukcii 
a premene na útulok. Dnes 
sa v stanici nachádza 50–60 
zvierat, pričom kapacita je 
podľa Y. Poliakovej nedosta-
čujúca. Takmer polovicu psov 

sa vďaka jej spolupráci so 
zahraničnými partnermi poda-
rí umiestniť v zahraničí, me-
sačne odchádza z Trenčína 
minimálne päť zaopatrených 
psíkov s čipom do náhradných 
rodín v Rakúsku a Nemecku. 
 Primátor prisľúbil ochra-
nárom pomoc pri definovaní 
pozemku, ktorý bude určený 
pre potreby nového útulku, 
ochranári na oplátku prisľúbi-
li prezentovať fungujúci pro-
jekt z iného rakúskeho alebo 

nemeckého mesta s počtom 
približne 60 tisíc obyvate-
ľov, ktorý by sa dal realizovať 
v Trenčíne.  
 Zástupcovia Tierhilfe zá-
roveň prezentovali svoju skú-
senosť s čipovaním psíkov, 
kampaňou podporujúcou ich  
kastráciu či platením dane za 
psov v zahraničí.
 Záujemcovia o adopciu psí-
ka z útulku nájdu informácie aj 
na internetovej stránke mesta 
www.trencin.sk (jm)

trenčianskeho rodáka. O tom, 
ako vôbec vznikol tento model, 
povedal dlhoročný letecký mo-
delár Július Kákoš. „Keď som 
pred niekoľkým rokmi začal 
mapovať históriu slovenského 
leteckého modelárstva odporu-
čil mi pri zbieraní podkladových 
materiálov môj priateľ Vojtech 
Zamarovský kontaktovať sa 
na Trenčana Štefana Androvi-
ča. Ten sa dlhodobo venoval 
histórii letectva. Následne po-
tom na spoločnom sedení pri 
káve so Štefanom Androvičom 
tento naše spoločné stretnutie 
prerušil a ukázal mi zo svojho 
archívu kópiu skice lietadla, 
ktorú skopíroval z publikácie 
Masarykovej leteckej ligy. Jej 

autorom bol práve Vojtech Za-
marovský. Mne sa tento model 
zapáčil a som ho publikoval.“ 
Asi pred tromi rokmi sa Július 
Kákoš rozhodol, že požiada 
Klub darcov Trenčianskej na-
dácie o podporu na realizáciu 
modelu lietadla Vojtecha Za-
marovského. Jeho želanie sa 
splnilo a Július Kákoš a mo-
hol realizovať svoj sen. Model 
v rozpracovaní i v konečnom 
prevedení vyvolal u odborníkov 
historických lietadiel nebýva-
lý záujem. Odteraz má jeden 
z troch modelov zhotovených 
podľa projektu Vojtecha Zama-
rovského svoje trvalé miesto 
v Trenčíne.
 (jč), foto: (la)

rešpekt vďaka výnimočne efek-
tívnemu a efektnému využitiu 
interaktívnej tabule. 
 A ako je na tom žiak? U toho 
sa tvorí nadšenie a silná moti-
vácia byť súčasťou živého dia-
nia v triede a pri tabuli,  vzni-
kajú nové impulzy pre všetky 
zmysly.  Navyše spoluvytvára 
možnosť urobiť hodinu zaují-
mavou, odpadá nutnosť otroc-
ky všetko opisovať, môže viac 
tvoriť a realizovať, má možnosť 
lepšie spolupracovať s ostat-
nými žiakmi, byť organickou 
súčasťou triedy a získavať 
nové informácie a poznatky.
 (jč)

Interaktívne tabule pribudnú vďaka investícii z mest- >
ského rozpočtu v priebehu najbližších týždňov na všetky 
plnoorganizované základné školy v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Mesta Trenčín
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Program XXII. ročníka Akadémie tretieho 
veku v školskom roku 2008/2009 
v Kultúrnom centre Dlhé Hony.

14. januára – Karcinóm prsníka a možnosť prevencie predne-
sie Jana Slobodníková, prodekanka Fakulty zdravotníctva Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Ochorenie obličiek vo 
vyššom veku – nefrológ Ľuboš Ševčík.
11. február – Sociálno-zdravotná starostlivosť občanov – Mar-
ta Majeríková, vedúca sociálneho oddelenia Fakultnej nemoc-
nice Trenčín. Sociálna pomoc starším občanom mesta Trenčín 
– Daniela Mikolášová, vedúca sociálneho oddelenia MsÚ Tren-
čín. Aktivity členov JDS v rámci Akadémie tretieho veku a ZO 
02 Trenčín – Jozef Mikloš, Oľga Hudecová, Gertrúda Jakušová
 (r)

V decembri sa poslednýkrát v roku 2008 stretol detský  >
parlament na pôde MsÚ Trenčín. Pod patronátom zástupcu 
primátora Tomáša Vaňa zasadnutie viedla predsedníčka 
parlamentu Zuzana Betáková zo Základnej školy na Veľko-
moravskej ulici. Žiaci zastupujúci základné školy v meste 
zhodnotili uplynulý rok a diskutovali o aktivitách na rok 
2009. (la)

Na stretnutí riaditeľov trenčianskych základných škôl  >
odovzdal zástupca primátora Tomáš Vaňo menovací dekrét 
novej riaditeľke Základnej školy na Potočnej ulici v miest-
nej časti Opatová Zdenke Hrickovej. (jč)

Klzisko na Štúrovom námestí lákalo korčuliarov aj počas  >
silných mrazov a zapĺňali ho najmä deti. Vodník Valentín sa na 
ich šantenie iba neveriacky pozeral zo stredu ľadovej plochy. (la)

Výmenu strešnej krytiny na evanjelickom kostole začali  >
robiť v decembri. Pôvodný eternit nahradí cemdrit, ktorý na-
vrhli pamiatkári. Chrám bol postavený v roku 1792 a je za-
písaný v zozname kultúrnych pamiatok. Nepriaznivé počasie 
dočasne prerušilo práce na streche „Zima a chlad chlapom 
pri práci nevadia, prekážkou je sneh a ľad. Akonáhle zíde 
sneh, dokončíme výmenu na celej streche,“ povedal farár 
Evanjelickej cirkvi a. v. v Trenčíne Ján Bunčák. (la)

 Nový prevádzkovateľ tren-
čianskej krytej plavárne, 
spoločnosť IB správcovská  
zaviedol v roku 2009 no-
vinku pre trenčianskych dô-
chodcov. Možnosť zaplávať 
si a využiť saunu zadarmo 
v Mestskej krytej plavárni 
od nového roka každý pia-
tok medzi 14. a 16. hodinou 
majú seniori nad 60 rokov, 

ktorí sa preukážu občian-
skym preukazom s trvalým 
pobytom na území Trenčína. 
K dispozícii im bude aj pla-
vecký tréner a plavčíci.
 Novinkou bude od 13. ja-
nuára aj možnosť ranného 
plávania. Počas pracovných 
dní, v čase od 8.00 do 9.00 
h bude bazén otvorený pre 
verejnosť. (r)

Plávanie pre seniorov zadarmo

Permanentky sú k dispozícii priamo v pokladni plavárne.
Kúpanie:
10 vstupov na osobu (1 hod) 11,94 eur/360 Sk
5 vstupov  na osobu (1 hod) 5,97 eur/180 Sk
Sauna dospelí:
10 vstupov (1 hod) 35,84 eur/1080/Sk
5 vstupov (1 hod) 17,92 eur/540 Sk
Deti do 15 rokov:
10 vstupov (1 hod) 8,96 eur/270 Sk
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Živý betlehem bol 
oživením centra mesta
Nebeský spev zaznel Mierovým námestím a na pódium vyšli an-
jeli v belostnom odeve. Vzápätí sa zjavili aj Mária s Jozefom 
a hneď sa pobrali do maštale, kde sa narodil Ježiško. Anjeli 
oznámili túto radostnú správu a do Betlehema priviedla hviezda 
onedlho troch mudrcov z východu, u nás známych viac pod ozna-
čením traja králi. Priniesli narodenému kráľovi vzácne, naozaj 
kráľovské dary – zlato, kadidlo a myrhu. Poklonili sa dieťaťu 
a po ich odchode svätá rodina s anjelmi s láskou sledovala dieťa 
uložené v jasliach. O teplo sa starali zvieratá, deti najviac pútali 
živé ovečky.

 Živý betlehem v dňoch 
20. –  23. decembra v podaní 
Skupiny historického šermu 
Wagus z Trenčianskeho hra-
du bol súčasťou vianočného 
programu nazvaného Čaro Via-
noc pod hradom. Od začiatku 

decembra sa na námestí strie-
dali umelecké kolektívy, aby 
nasýtili Trenčanov kultúrou. 
Tradičný vianočný jarmok po-
núkal ľudovoumelecké výrobky 
a zimnú náladu dotvárala aj po-
nuka niečoho na zahriatie.

 V synagóge trenčianski vý-
tvarní umelci pripravili predaj-
nú výstavu umeleckých diel, 
vianočné koncerty v trenčian-
skych kostoloch boli rozlúčkou 
s Vianocami. 
 Silvester priniesol rozlúčku 

nielen s rokom 2008, ale aj 
s korunou. Starú menu vystrie-
dalo úderom o polnoci euro 
a prvým klientom bankomatu 
na Mierovom námestí bol vice-
primátor Tomáš Vaňo.
 (la)

Svätá rodina s anjelmi >

Traja mudrci priniesli dary >

Tradičný vianočný jarmok každoročne priláka záujemcov  >
o ľudové umenie. foto: (jč)

Deti potešili zvieratká v betleheme >

V synagóge bol predajný zimný umelecký jarmok.  >
 foto: (jč)
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Trenčianski filantropi a mládež
Trenčianska nadácia venovala v minulom roku pozornosť histórii 
filantropie v Trenčíne. Projekt podporený Nadáciou Tatrabanky 
a Trenčianskym samosprávnym krajom nazvala Trenčianski fi-
lantropi včera a dnes. Venovala sa mu študentka Univerzity Kon-
štantína Filozofa v Nitre Nina Sozánska (na snímke) a po štúdiu 
dostupných materiálov zistila, že informácií veľa nie je.

 „Nedá sa generalizovať, ale 
v starých novinách sa filantro-
pii nevenovali, zväčša iba okra-
jovo. Možno to má súvislosť 
s tým, že filantropia nebola ne-
zvyklým javom a brala sa ako 
súčasť spoločenského života 
mesta. Počas štyridsaťročné-
ho vplyvu socializmu sme na 
ňu zabudli a teraz sa musíme 
znovu učiť pomáhať druhým, 
darovať niečo, pomôcť dobrej 
veci aj materiálne,“ zhrnula 
poznatky o informáciách z mi-
nulosti Nina Sozánska.
 Jedným z prameňov štúdia 
bola „Zpráva o činnosti Okres-
nej pečlivosti o mládež (OPM) 
v Trenčíne za roky 1929 – 
1937“ uložená v knižnici Tren-
čianskeho múzea.
 OPM získavala prostried-
ky z členských príspevkov, 
z výťažku podnikov, z darov 
a z podpôr. Zaujímavosťou je 
aj informácia o mliečnej akcii 
v školách o 10. hodine, keď 
si deťúrence pochutnávajú 
na teplom mliečku. Združenie 
informovalo o svojej činnosti 
v regionálnych médiách, preto 
považovalo za svoju povinnosť 
poďakovať sa redakciám Tren-
čana a Trenčianskeho obzoru 
za ochotné a bezplatné uve-
rejňovanie správ. Týkalo sa to 
najmä propagácie Sviatku ma-
tiek a Detského dňa.
 Na získavanie finančných 

prostriedkov využívali aj be-
nefície. Napríklad dobročinný 
koncert 13. februára 1932 vy-
niesol 1 284 korún.

Stravovanie  
a ošatenie 
chudobných detí 

 Združenie OPM v rámci 
podpornej činnosti pripravilo 
zimné stravovanie detí neza-
mestnaných a polozamestna-
ných rodičov. Prvýkrát sa usku-
točnilo v roku 1930 z výnosu 
zbierky a v súčinnosti s okres-
ným úradom, obecnými úrad-
mi a školami. V roku 1937 
boli stravovacie stanice pri 
viacerých školách v Trenčíne – 
v Štátnej ľudovej škole, Štátnej 
meštianskej škole, Rím. kat. 
ľudovej a meštianskej škole, 
Reálnom gymnáziu. Spomína-
jú sa aj dve školy vo vtedajších 
obciach, dnes tvoriace súčasť 
mesta – Rím. kat. ľudová ško-
la Kubra a Orechové. 
 Prostriedky použité na túto 
akciu boli v rozpätí od 5 900 
do 16 800 korún v jednotli-
vých rokoch. Zaujímavé je aj 
porovnanie príspevku minis-
terstva a krajského úradu, kto-
rý v prvých rokoch bol takmer 
rovnaký s peniazmi vyzbieraný-
mi združením, ale neskôr už 
zbierka vysoko presahovala 
peniaze poukázané od štát-
nych orgánov.
 Kolísal aj počet detí od 185 
v prvom roku po 2682 v roku 
1936, o rok neskôr to bolo iba 
878 detí.
 Vo vyhodnotení sa píše, 
že akcia mala dobrý vplyv 
na zdravie detí, školskú do-
chádzku i prospech v škole. 
Organizátori sa poďakovali 
všetkým účastníkom za po-
moc v každej forme v tejto so-
ciálnej práci v prospech tých 
najpotrebnejších.

 V rámci „Ošacovacej akcie“ 
sa združenie staralo o oša-
tenie školopovinných detí, 
ktoré pre nedostatok šatstva 
a obuvi trpeli zimou a nemohli 
navštevovať školu. Zvláštny 
zreteľ brali na deti nezamest-
naných rodičov.
 Celkový počet ošatených 
detí stúpal od roku 1931, kedy 
ich podporili 211, po rok 1937 
so 608 ošatenými deťmi. 
Počas prvého roku dostali deti 
oblečenie v sume 7 790 korún, 
v roku 1937 24 362 korún. 

Útulok pre  
nezamestnaný dorast

 Medzi popredné úlohy zdru-
ženia OPM patrila aj starost-
livosť o dorastajúcu mládež. 
Trvajúca kríza si vynútila zria-
denie útulku pre nezamestna-
ný dorast v roku 1935. Počas 
dvoch mesiacov od marca do 
mája rozdali 1624 stravných 
dávok v náklade 7747 korún 
pre 43 chlapcov. Vykurovanie 
domu pani Kátšerove, kde bol 
zriadený útulok, uhradil okres-
ný úrad. V decembri sa začal 
druhý turnus a trval až do aprí-
la 1936.  Umiestnený bol na 
Biskupickej ulici v Hinnerovom 
dome. O 45 chovancov sa sta-
rali správca, dvaja pedagógo-
via a kuchárka. Rozdali 4 883 
stravovacích dávok v hodnote 
21 627 korún. Ďalšie náklady 
boli 2 742 korún.
 V decembri 1936 opäť ob-
novili útulok na 123 dní na 
Vajanského ulici. Umiestnili 
v ňom 31 chovancov, rozdali 
im 3 730 stravovacích dávok 
v sume 22 991 korún.
 Starostlivosť o dorastajúcu 
mládež predstavovala aj jej 
umiestňovanie na vhodné re-
meslá. V roku 1931 umiestnili 
2 učňov, o rok neskôr 9. V roku 
1933 sa hlásilo 18 chlapcov 
a umiestnili 5, v roku 1934 
z 13 prihlásených umiestni-
li 7 a v roku 1935 z 39 iba 
10. O rok neskôr sa hlásilo na 
remeslo 26 chlapcov a zdru-
ženie ich umiestnilo 5, v roku 
1937 z 19 rovnaký počet 5.

 

Združenie dostalo zdarma 
miestnosť pre poradňu matiek 
s deťmi a poradňu pre voľbu 
povolania.
 V roku 1935 umiestni-
lo združenie prvýkrát 5 detí 
v prázdninových osadách. 
O rok neskôr pripravilo prázd-
ninovú osadu v škole v Hornej 
Súči pre 14 detí od 4. júna do 
14. augusta v hodnote 11 414 
korún.

Členovia združenia  
a financovanie

Zakladajúcimi členmi Okresnej 
pečlivosti o mládež boli Tren-
čania a trenčianske podniky: 
Borovičková továrňa, advokát 
Emil Fränkl, Okresná nemo-
censká poisťovňa, Okresný 
výbor, pokladník v. v. Felix Re-
hák, verejný notár Michal Slá-
vik a jeho manželka Zuzanna, 
Milan Slávik, študentka Anna 
Sláviková, Spolok židovských 
žien, Tatra banka a Tiberghien 
fils. Zoznam prispievateľov za-
bral takmer štyri strany.
 V správe sú uvedení aj 
dobrodincovia venujúci väčšie 
finančné dary. Okrem bánk, 
tovární, profesijných združení 
tu nájdeme aj Telovýchovnú 
jednotu Sokol, Peší pluk 17, 
Rudolfa Misza, rektora Jozefa 
Braneckého, Evanjelickú a. v. 
cirkev, Spolok Živena a ďal-
ších darcov.
 Príjmy sa pohybovali od 
7 101 po 127 738 korún  me-
dzi rokmi 1929 až 1936. Vý-
davky  boli v rovnakom obdo-
bí v rozpätí 4 883 až 96 156 
korún. Predsedom združenia 
bol Michal Slávik, tajomníkom 
Vladimír Predmerský.
 (la)
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Betlehemské Jezuliatko našlo 
domov v Trenčíne
 Počas polnočnej svätej omše 
v Kostole Narodenia Panny Má-
rie v Trenčíne uložil pred oltár 
dekan-farár Milan Kupčík soš-
ku Betlehemského Jezuliatka. 
Veriaci z rímskokatolíckej far-
nosti Trenčín-mesto ju priviezli 
z novembrovej púte do Svätej 
zeme, ktorej sa zúčastnilo 170 
pútnikov. Sprievodca Trenča-
nov po miestach biblických 
udalostí Ján Majerník daroval 
farnosti kópiu Božieho dieťa-
ťa z Baziliky Narodenia Pána. 
„Symbolicky som položil Jezu-
liatko na štrnásťcípu hviezdu 
v jaskyni Narodenia Pána, ktorá 

označuje miesto, kde sa na-
rodil Ježiš. Je to milý a krásny 
dar, ľudia prichádzali počas 
vianočných sviatkov do chrámu 
a prosili Jezuliatko o dobro pre 
seba a svojich blízkych. Aj my 
chceme, aby láska, ktorú na 
svet priniesol Boží syn, šírila sa 
v našej farnosti a v celom mes-
te,“ povedal Milan Kupčík.
 Dodal, že splní požiadavku 
darcu, aby bolo Jezuliatko ulo-
žené na prístupnom mieste po 
celý rok. Jeho domovom v Tren-
číne sa stane Kaplnka sv. Imri-
cha v pravej časti chrámu.
 (la)

Milan Kupčík kladie Jezuliatko na miesto narodenia Ježiša.  >
 foto: Martin Dian

Dobrá novina je dobrou správou pre AfrikuDobrá novina je dobrou správou pre Afriku

 Na Štefana sme 
s deťmi z farnosti Tren-
čín-mesto navštívili nie-
koľko domácností na Si-
hoti. Deti rozdelené do 
viacerých skupín chodili 
oblečené v kostýmoch an-
jelikov a spev kolied sprevá-
dzali dve gitary. Na jednej hra-
la Jana Hudecová, zodpovedná 
osoba Dobrej noviny vo farnosti. 
Deti zavinšovali, domáci ich po-
núkali sladkosťami a nápojmi. 
Do zapečatenej pokladničky dali 
finančnú hotovosť, ešte rých-
la návšteva WC a ide sa ďalej. 
Takto vyzbierali 66 780 korún.
 „Vo farnosti Trenčín-Juh cho-
dili dve skupiny, spolu 40 detí 
a dospelých, vykoledovali sme 
47800 korún. Bol to zatiaľ naj-
lepší ročník z pohľadu výšky 
zbierky i počtu prihlásených do-
mácností,“ tešila sa Katarína 
Punová.
 Farnosť Trenčín-Opatová pri-
pravila 4 skupiny, v ktorých účin-
kovalo 24 detí a šesť dospelých. 

„Navštívili sme 85 rodín a tie ve-
novali na dobrú vec vyše 47000 
korún. Tento rok sme prvýkrát 
mali urobené kostýmy anjelov 
a pastierov, ktoré si deti pripra-
vovali v spolupráci so staršími. 
Na stretnutiach pred akciou 
sme sa rozprávali o afrických 
krajinách, kde smeruje pomoc 
zo Slovenska a o projektoch na 
jej realizáciu,“ povedal Peter 
Liška.
 Podľa informácie Martiny Sý-
korovej navštívilo 38 detí v šty-
roch skupinách 64 rodín a v po-
kladničkách priniesli 45 430 
korún.
 Kolednícka akcia Dobrá no-

 Koledovanie v období Vianoc 
je obradom hlboko zakoreneným 
na Slovensku a v Európe. V teré-
ne sa pomaly začal vytrácať, na 
mnohých miestach ho koledníci 
Dobrej noviny po rokoch znovu 
obnovili.
 Pod heslom Podajme ruku 
deťom sa skupinky detí vydávajú 
ohlasovať zvesť o narodení Pána 
v mestách i dedinách a stávajú 
sa poslami nádeje. Koledníci 
spievajú vianočné piesne, po-
užívajú rôzne vinše a želania 
hojnosti. 
 Dobrá novina trvala od 25. 
decembra do 6. januára.
 (la) 

vina sa koná na Slovensku od 
roku 1994. Je to aktivita sloven-
ských detí, zastrešená Hnutím 
kresťanských spoločenstiev detí 
eRko. Koná sa so súhlasom 
a v spolupráci so správcami 
rímskokatolíckych farností na 
Slovensku. Výnos zbierky putuje 
do Afriky na projekty rozvojovej 
spolupráce. Výťažok 14. ročníka 
akcie je určený ľuďom v Afrike 
trpiacim krajnou núdzou, ktorí 
zároveň nemajú prístup ku vzde-
laniu, zdravotnej starostlivosti, 
pitnej vode a iným základným 
potrebám. Najviac peňazí popu-
tuje do Kene, južného Sudánu 
a Ugandy.

Vďaka aktivite detí, 
ich starších kamarátov 
a štedrých darcov odíde 
z Trenčína do Afriky vyše 
200 000 korún vyzbiera-
ných počas koledníckej 
akcie Dobrá novina v šty-
roch rímskokatolíckych 
farnostiach.
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Environmentálne centrum 
v materskej škole
Environmentálne centrum Dúha otvorili vo štvrtok 18. decem-
bra v Materskej škole (MŠ) na Ulici J. Halašu na sídlisku Juh. 
Pásku slávnostne prestrihol zástupca primátora Trenčína To-
máš Vaňo, medzi hosťami bola aj riaditeľka Školských zariadení 
mesta Trenčín Danica Lorencová, lesní pedagógovia dlhodobo 
spolupracujúci s MŠ Jarka Ványová a Ivan Jančička, Jozef Kubla 
z Občianskeho združenia PrePrírodu, skauti Daša Cingálková 
a Ondrej Odokienko, sponzori a rodičia detí.

 „Hlavným koncepčným po-
slaním centra je zvyšovanie en-
vironmentálneho povedomia, ši-
rokospektrálna informovanosť 
detí a rodičov prostredníctvom 
rôznych prírodu poznávajúcich 
a ochraňujúcich aktivít s uplat-
nením interaktívnych, zážitko-
vých a aktivizujúcich metód. 
V tom nám pomáhajú lesní pe-
dagógovia, zamestnanci Mest-

Hosťami otvorenia Environmentálneho centra Dúha boli  >
Tomáš Vaňo (zľava), Danica Lorencová, Daša Cungálková 
a Ondrej Odokienko.

ského hospodárstva a správy 
lesov Trenčín, OZ PrePrírodu, 
32. Zbor skautov a skautiek Ale 
vivo a 93. Prístav vodných skau-
tov a skautiek Tortuga z Trenčí-
na,“ uviedla pre Info riaditeľka 
MŠ Angelika Koprivňanská.
 Jedným z cieľov je strávenie 
príjemných chvíľ detí s rodičmi 
v prírode, lepšie a krajšie vyu-
žitie voľného času, rozvíjanie 

Všetko je tu krásne...
 Raz popoludní som išla 
s mojím vnúčikom okolo škôl-
ky na Legionárskej ulici. Jej bu-
dova mi vždy pripomenie časy, 
keď som tam vodila svojich sy-
nov. Držiac chlapčeka za ruku 
hovorím: „Pozri sa, zlatko, toto 
je škôlka, do ktorej chodil tvoj 
tatinko.“ 
 Malý bol celý unesený, že aj 
tatinko chodil do škôlky ako on  
a hneď ma ťahal k bráničke, 
ktorou sa vchádza do mater-
skej školy. Silou-mocou chce 
ísť tam, kde chodil jeho tatino. 
Povedala som mu, že tam ne-
môžeme ísť, lebo je veľa hodín 
a škôlka je určite zatvorená. 
Ale on sa nedá. Beží k bránič-
ke, stisne kľučku a s radosťou 
kričí: „Pozri sa, babka, veď je 
otvorená.“ Hneď ma ťahá do 
otvorených vrátok. Nedalo sa 
nič robiť. Vošli sme do budovy, 
slušne sme sa pozdravili a po-
zerali, kde je kto. Trieda bola už 
prázdna, iba zohnutá postava 
zbierala zo zeme hračky. Bola 
som veľmi milo prekvapená, 
keď sa pani postavila a s pl-
nou náručou hračiek a širokým 
úsmevom nás víta pani učiteľ-
ka. Práve tá, čo učila môjho 
najmladšieho syna. Milo nás 

privítala a ja ospravedlňujúc 
sa, som vysvetlila, prečo sme 
tu.
 Dozvedela som sa, že pani 
učiteľka je v tejto škôlke riadi-
teľkou. Z mladučkej dievčiny, 
ktorú som poznala ja, je dnes 
milá, usmievavá mladá žena. 
Bola som milo prekvapená. 
Najprv pani riaditeľkou, potom 
miestnosťou, v ktorej sme stá-
li. Malý celý nadšený pobeho-
val po miestnosti a vykrikoval: 
„Babka, toto je krásna škôlka! 
Pozri sa, koľko krásnych na-
maľovaných rozprávok je na 
stenách. Aha, túto poznám, aj 
túto,“ a pobehujúc po miest-
nosti obdivuje jej krásu. Všetko 
žiari novotou, maľbou, natretý-
mi stolmi či stoličkami, kvetmi, 
záclonami, no nádhera.
 Všetku túto krásu vytvorili 
ruky pani riaditeľky a ostatných 
pracovníkov, vrátane pomoc-
ného personálu. Môj vnúčik 
pobehoval po miestnostiach 
a nadšene vykrikoval: „Babka, 
pozri sa, aké majú pekné kach-
ličky aj skrinky na šaty. Babka, 
oni tu majú všetko krásne!“
 Má pravdu môj vnúčik. Všet-
ko je tu naozaj krásne, akoby 
slnkom zaliate. Z každého kú-

tika hľadí na vás snaha urobiť 
pre deti všetko najlepšie, naj-
krajšie, aby sa tu cítili dobre, 
aby sem chodili s radosťou. 
Nedá sa ani porovnať škôlka, 
do ktorej chodil môj syn a škôl-
ka, v ktorej sme stáli. Neopí-
sateľná premena. Za touto 
premenou sú iste nespočetné 
hodiny práce, starosti a nahá-
ňačky za vybavovaním rôznych 
stavebných či iných prác.
 „Páči sa vám tu? Toto všet-
ko sme urobili sami s personá-
lom a v spolupráci s rodičmi. 
Bola to ‚fuška‘, ale podarilo 
sa. Pre naše detičky len to naj-
lepšie,“ končí riaditeľka Mária 
Kamencová.
 Vďaka vám, ktorým leží na 
srdci blaho našich detí a vnú-
čat. Vďaka za všetku prácu, za 
noci, keď ste nemohli pokojne 
spávať, rozmýšľajúc, čo všetko 
treba ešte zajtra urobiť. A po-
darilo sa. Aj môj vnúčik to po-
tvrdzuje svojimi úprimnými slo-
vami: „Babka, toto je krásna 
škôlka. Všetko je tu také krás-
ne. Aj my budeme mať tak?“
Odpovedať som nevedela.
 Helena Štefániková

ušľachtilých záujmov o prírodu 
prostredníctvom aktivít orga-

nizovaných Environmentálnym 
centrom Dúha. „Sme školou 
podporujúcou zdravie detí, od-
chádzajú od nás deti vzdelané, 
zodpovedné a empatické ako 
aktívni priatelia Zeme,“ vysvet-
lila A. Koprivňanská.
 Z bývalej práčovne sa po 
rekonštrukcii dlažby za pomo-
ci Školských zariadení mesta 
Trenčín stal priestor s mož-
nosťou vytvorenia centrálnej 
učebne pre environmentálnu 
výchovu. Nasledovala úprava 
stien s odstránením kachličiek, 
vyrovnaním plochy stien a ich 
vymaľovaním. Pri tomto, podľa 
slov riaditeľky, pomohli mate-
riálom i prácou Kotlebovci. Ža-
lúziu zabezpečila a financovala 
rodina Vavríkovcov. Finančný 
príspevok mesta koncentrova-
li na nákup detského nábytku 
a políc do vznikajúcej učebne. 
Centrom výzdoby Environmen-
tálneho centra sa stal zve-
rostromček, ktorého srdce je 
symbolom spolunažívania rôz-
nych zvierat na jednom mieste 
a súčasne evokuje spolupatrič-
nosť všetkých detí v MŠ.
 Dôležitým článkom vzniku 
centra je Občianske združenie 
pri MŠ J. Halašu, z jeho zdrojov 
mohla škola nakúpiť pomôcky 
určené na pozorovanie prírod-
ných vzoriek, modely slnečnej 
sústavy, vodnej elektrárne, 
mravčej farmy, ale aj mapy, 
zvukové nahrávky a didaktickú 
techniku. (la)
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Štefanská jazda 
dvadsaťročná
Štefanská jazda zavŕšila 26. decembra dvadsaťročnú obnovenú 
históriu tohto tradičného zvyku v Soblahove. Starú tradíciu „pre-
rajtovania“ koní ustajnených v zime takmer bez pohybu obnovil 
Ondrej Mrázik. Kvôli Štefanskej jazde prerušil aj svoju návštevu 
u syna v Juhoafrickej republike a vrátil sa na „skok“ domov. 
Nikto netušil, že naposledy. Aj vďaka tejto tradícii odišiel náhle 
do večnosti doma a nie v ďalekom svete.

 Akcia sa tradične koná 
v strede obce. „V tejto časti 
boli sústredení strední gazdo-
via, chovajúci kone. V Sobla-
hove neboli veľkí gazdovia, 
rozloha gazdovstiev bola okolo 
5 – 6 ha,“ začal rozprávať rodák 
zo Soblahova Jaroslav Baláž. 
„Odohrávalo sa tu aj stretnutie 
koníkov na Štefana, prerajtova-
li ich po dedine a po poli, aby 
im spestrili státie v maštali. 
Bola to zároveň prevencia proti 
chorobe koní kolike. Navyše to 
malo aj spoločenský charakter, 
stretli sa gazdovia i paholci 
a porozprávali sa, kým odvied-
li kone do maštale,“ zhodnotil 
tradičný zvyk Baláž. Jedným 
dychom zároveň dodal, že sa 
ľudia stretnú po vianočných 
hodoch a „pohnú“ si telo aj 
dušu.

 Krátky kultúrny program sa 
začal po príchode koní. Vystú-
pila domáca folklórna skupi-
na Dolinečka, vážna mužská 
spevácka skupina Škrupinka 
z Trenčína, spevokol Nádej 
a mladí betlehemci. Krátky 
príhovor starostky Soblahova 
Evy Ďuďákovej bol signálom 
na symbolické ponúknutie koní 
ovsom. Uskutočnili ho tradične 
pravidelní účastníci profesor 
Jozef Halgoš a Jaroslav Baláž.
 Potom sa k slovu dostali 
deti, ktoré organizátori povo-
zili po obci na koči, voze a na 
jazdeckých koňoch. Ani štípa-
júci mráz nebol prekážkou pre 
bohaté obecenstvo pozostá-
vajúce z obyvateľov Soblahova 
a návštevníkov obce.
 (la)

 Vianočné stretnutie dôchod-
cov v Opatovej sa nieslo v zna-
mení rozlúčky s predsedníčkou 
Klubu dôchodcov Margitou 
Dobiášovou. Na čele organizá-
cie bola od roku 1991 a k od-
stúpeniu ju primäli zdravotné 
problémy. „Hlava je v poriadku 
a keby ste mi požičali iné nohy, 

robila by som to s radosťou aj 
ďalej,“ skonštatovala so smie-
chom odstupujúca predsedníč-
ka. Vzápätí dodala, že sa bude 
aj naďalej podieľať na práci 
klubu v rámci svojich možností. 
Členovia sa Margite Dobiášovej 
poďakovali za vyše 17-ročnú 
prácu predsedníčky. (la)

O dobrú náladu Trenčanov sa v nedeľu 21. decembra  >
starali aj členovia detského folklórneho súboru Radosť, ktorí 
predvádzali po meste ľudové zvyky z vianočného obdobia. (la)

Jesenné orezávanie stromov na Mierovom námestí stihli  >
urobiť pracovníci mestskej organizácie Mestského hospo-
dárstva a správy lesov Trenčín do príchodu prvých mrazov. 
Koniec novembra bol pomerne teplý a dal sa využiť na zá-
hradnícke práce. Pochvaľovali si aj stavbári. Zima udrela až 
po Vianociach a mrazivé dni vydržali až do polovice januára. 
Škoda len, že nenapadlo viac snehu, vzdychli si deti, ktorým 
predĺžili vianočné prázdniny. (la)
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Dobrí ľudia splnili sen viacerým deťom
 Trenčianska nadácia v pia-
tok 19. decembra v Galérii M. 
A. Bazovského slávnostne odo-
vzdala knižky deťom z projektu 
Otvor srdce, daruj knihu. „Roz-
právkový anjel rozžiaril očká dve-
stosedemnástim deťom, keď 
do ich rúk vkladal knižku, ktorú 
si želali pod vianočný strom-
ček. Sú to deti z rodín, ktorých 
rodičia nemôžu takto obdaro-
vať svoje deti sami. Dôvody sú 
rôzne, často treba riešiť ťažkú 
finančnú situáciu, dieťa vycho-
váva iba jeden z rodičov alebo 
starí rodičia. Trenčianska na-
dácia priložila každému dieťaťu 
malú pozornosť v podobe hrač-
ky a tým najmenším krásneho 
plyšového medvedíka,“ uviedla 
Danka Adamusová z Trenčian-
skej nadácie.
 Jedným z obdarovaných 
bol 4-ročný Gabriel, ktorý mal 
radosť z hračky i z knižky Na 
tom našom dvore. „Čítať ešte 
neviem, ale mama mi bude 
z nej čítať a už sa na to teším. 
Prvýkrát si knižku prezrieme už 
dnes večer,“ tešil sa Gabriel.
 Knihy sa už štvrtý rok počas 
predvianočného obdobia predá-
vali v Trenčíne v piatich kníh-
kupectvách, kde ich neznámi 
darcovia kúpili pre im neznáme 
deti s vedomím vykonania dob-
rého činu. Niektorí deťom napí-

sali aj venovanie do zakúpených 
kníh. Tento rok sa predali veľmi 
rýchlo, nakoľko projekt už ľudia 
poznajú a knihy vyhľadávali už 
pred začiatkom predaja.

 Poďakovanie patrí všetkým 
darcom, ktorí akokoľvek po-
mohli pri realizácii projektu, či 
darom, peniazmi alebo vlastný-
mi rukami.  (la)

Zima prináša radovánky...Zima prináša radovánky...
Zima okula po Vianociach rieky, potoky a nádrže do ľadového 
panciera. Najväčšiu radosť z toho majú deti, ktoré dokážu vyu-
žiť každý kúsok ľadu na športovanie a hru. Ožila hladina Váhu, 
jazierko na Ostrove, vodná plocha v Opatovskej doline, dokonca 
aj „nezamŕzajúca“ Teplička.

 Mladým hokejistom na hla-
dine Tepličky nevadilo úzke 
ihrisko a do bránok tvorených 
dvomi topánkami súkali jeden 
gól za druhým. Tečúca voda ne-
zamrzla po celej ploche a otvo-
rená voda lákala na prieskum 
najmä mladších. Teplička je 
plytká a deťom nehrozí nebez-
pečenstvo pri prelomení ľadu. 
Horšia je situácia na väčších 
jazerách a riekach, kde korčuľu-
júci sa podceňujú hrúbku ľadu, 

a to už ide doslova o život. V ľa-
dovej vode človek vydrží do pol 
minúty a ak nepríde pomoc, 
takýto kúpeľ sa môže skončiť 
tragicky.
 Zimné radovánky majú slúžiť 
na oddych a načerpanie no-
vých síl, preto treba dodržiavať 
základné zásady bezpečnosti 
pohybu po ľade a nevstupovať 
naň, ak nemá hrúbku aspoň 
15 cm.
 (la)

...aj nebezpečenstvo...aj nebezpečenstvo
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Príprava vianočných ozdôb mala prednosť pred hrou
Školský klub pri Základnej škole na Novomeského ulici pripra-
vil v stredu 17. decembra tvorivé dielne pre žiakov školy a ich 
rodičov. Návštevníkov zďaleka vítala vrava svedčiaca o hojnej 
účasti na tradičnej akcii. Školský klub organizuje dielne dvakrát 
do roka, pred Vianocami a pred Veľkou nocou.

 „Materiál dodáva škola. 
Vychovávateľky v školskom 
klube zbierajú šišky, vetvičky, 
potom ich farbíme a pripravíme 
na použitie. Ozdoby kupujeme 

v obchode s pomocou neinves-
tičného fondu Deťom pri našej 
škole,“ uviedla vedúca výchovy 
školského klubu Eva Dobiá-
šová. Veľký záujem o tvorivé 

 Základná škola na Potoč-
nej ulici v Opatovej pripravila 
pre deti v piatok 5. decem-
bra predpoludním vianočné 
tvorivé dielne v priestoroch 
školy. V spolupráci s rodičmi 
a učiteľkami deti vyrábali via-
nočné ozdoby, zdobili medov-
níky a svoje výrobky si hrdo 
odnášali domov. Druhá časť 

vianočných tvorivých dielní 
pre verejnosť sa uskutočni-
la v škole podvečer v piatok 
12. decembra. Na ich úspeš-
nom priebehu sa podieľali 
aj profesionálne aranžérky 
pani Šeptáková a Mošková. 
Výsledkom boli opäť krásne 
ozdoby, ktoré skrášlili obydlia 
v miestnej časti Opatová. (la)

 Detský jarmok prilákal v uto-
rok 9. decembra na Mierové 
námestie množstvo záujemcov 
o výrobky detí. V predajných 
stánkoch boli vystavené nád-
herné vianočné výrobky hodné 
pozornosti ich kamarátov či 
okoloidúcich. Pohľadnice s via-
nočným a novoročným vinšom, 
výrobky z keramiky, medovníky 

alebo snehové vločky z čipky, 
všetky vyrábané ručne deťmi 
zo základných či materských 
škôl a detského domova. Ceny 
jednotlivých výrobkov boli sym-
bolické a vyzbierané peniaze 
putujú na zlepšenie technic-
kých podmienok jednotlivých 
krúžkov.
 (la)

O výrobky detí bol počas Detského jarmoku veľký záu- >
jem. Foto: (la)

Detský jarmok v Trenčíne

dielne ju primäl v budúcnosti 
uvažovať o väčšej miestnosti, 
kde by rodičia s deťmi mali viac 
priestoru. Pochvaľuje si spolu-
prácu s profesionálnou aranžér-
kou Jarmilou Kuvikovou, ktorá 
každý rok donesie ukážky výrob-
kov a radí dospelým i deťom pri 
práci. Výsledkom sú vydarené 
dekorácie na stôl z prírodných 
materiálov a adventné vence, 

ktoré si po skončení dielní deti 
odnesú domov.
 Štvrtáčky Kristína Krišková 
(na snímke vľavo) so spolužiač-
kou Kristínou Hulínovou robili 
venčeky s jednou sviečkou na 
stôl. Ako sa priznali, dali v ten-
to deň prednosť tvorivým diel-
ňam pred ihriskom a tešia sa 
z peknej ozdoby do bytu.
 (la)
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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

19. 1. (10.00) Hľadáme stratenú 
rozprávku
Deti a rodičia z MC Srdiečko si čítajú vo 
verejnej knižnici M. Rešetku, Hasičská 1 
a v pobočke na Juhu a v pobočke Kubra.
19. 1. (10.00) Hľadáme stratenú 
rozprávku
Deti a rodičia z MC Srdiečko si čítajú vo 
verejnej knižnici M. Rešetku.
27. 1. (10.30)  MAMI SPRICHT 
DEUTSCH 
Mamičky sa rozprávajú po nemecky, vedie 
mamička Nicole Fuchs.
15., 22., 29. 1. (10.00)  Z rozprávočky 
do pesničky trénujeme jazýčky 
Hudobno-pohybové stretnutia pre deti od 2 
rokov a ich rodičov s Miriam Mičudovou. 
26. 1. (16.30)  Maminec, klub mamičiek
Ako ochrániť svoje dieťa. Vedie Ivana 
Strapková.
20. 1. (10.00)  Podporná skupina 
mamičiek v dojčení
Vedie laktačná poradkyňa Milka 
Hromníková.
20. a 27. 1. (17.00)  Cvičenie detí 
s rodičmi
Cvičíme s Adamkom a tetou Štefkou Fa-
bovou v telocvični v ZŠ na Novomeského 
ul. – Juh.
22. 1. (10.00)  Psychologické 
poradenstvo
Vedie Janka Lesajová. Bližšie informácie 
a rezervácia v MC Srdiečko na Hviezdosla-
vovej č. 6.
23. 1. (10.00)  Právne poradenstvo
Vedie Elenka Gogoláková. Bližšie informá-
cie a rezervácia v MC Srdiečko na Hviezdo-
slavovej č. 6.
28. 1. (9.30)  Galerkovo hravé tvorivé 
predpoludnie pre deti do 6 rokov a ich 
rodičov
V Galérii M. A. Bazovského vedie Monika 
Drocárová.
21. a 28. 1. (17.00)  Cvičenie pre 
tehotné
V KC, Dlhé Hony, Trenčín vedie pôrodná 
asistentka Zuzka Duncová.
21. a 28. 1. (17.00)  Cvičenie detí 
s rodičmi
S tetou Žofkou Hrančovou v telocvični 
v Sokolovni.

31. 1. (9.30)  Znaková reč pre batoľatá 
Seminár pre rodičov vedie Elena Černá. 
Bližšie informácie v MC Srdiečko, rezervá-
cia č. t. 0908 169 767 
24. 1. (9.00 – 17.00)  Rodičovský kurz 
pre budúce mamičky a oteckov
Séria prednášok na tému: Príprava na vstup 
dieťaťa do 1. triedy ZŠ v MC Srdiečko.
15. 1. (17.00)  Mnohoročná prvácka 
učiteľka Eva Lukášová
22. 1. (17.00)  M. Dobiášová 
z pedagogicko-psychologickej poradne 
v Trenčíne
29. 1.   Logopedička Ľudmila 
Paulendová

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

15. 1. (16.00)  Stretnutie s Evou 
Kristínovou
V rámci cyklu Poznávame Trenčanov sa 
uskutoční beseda s herečkou a rodáčkou 
z Trenčína spojená s prezentáciou živo-
topisnej publikácie za účasti autora Jána 
Čomaja.

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:
19. 12. (9.30)  Divadlo Maškrta: Mrázik
Predstavenie pre deti ZŠ v kine Hviezda.

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

15. 1. (17.30)  Kladivo na 
čarodějnice. 
Zhustený dej zahrňuje osu-
dy skupiny obžalovaných 
z autentických inkvizičných 
procesov v Čechách (1678–
1695), ktorým v skutočnos-
ti padlo za obeť 105 ľudí. 

16. – 19. 1. (19.00)  Adamove jablká
Táto komédia je modernou nábožen-
skou bájkou o viere a boji medzi dob-
rom a zlom. 

21. – 25. 1. (19.00)  Bathory
Historický veľkofilm Juraja Jakubiska 
a súčasne najdrahší filmový projekt 
v strednej Európe privádza k životu kr-
vavú legendu Čachtickej pani.

23. a 26. 1. (16.30)  Filmový klub 
mladých: Anime play
Stretnutie členov Filmového klubu mla-
dých spojené s krátkou prednáškou 
Daria Delgada na tému Japonská ani-
movaná tvorba.

26. 1. (19.00)  Kristove roky
Bohato členená výpoveď o nástojčivej 
potrebe konečného rozhodnutia člove-
ka na životnej križovatke. H

28. 1. (19.00)  Tisícročná včela I-II.
Sága murárskeho rodu Pichandovcov 
odohrávajúca sa prevažne na malej 
slovenskej dedine zachytáva časový 
úsek tridsiatich rokov (1887–1917). 

30. 1. – 1. 2. (19.00)  Táto krajina 
nie je pre starých
Keby ste v pustatine našli hromadu 
mŕtvol a auto s kufrom plným drog 
a peňazí (presne 2 milióny dolárov), čo 
by ste urobili? Vzali ho, alebo nechali 
ležať? n

31. 1. – 1. 2. (16.00)  Detské 
predstavenie: Lovecká sezóna 2
Ukecaný a trhnutý jeleň Eliot a zdo-
macnený medveď grizly Boog tvorili 
tú správnu dvojku v prvom diele Lo-
veckej sezóny, ktorí ubránili les pred 
krvilačnými lovcami a preto si vyslúžili 
pokračovanie. 

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

ARTKINO METRO
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KULTÚRNE CENTRUM – SIHOŤ
M. Turkovej 22, 032/743 45 35, 
0904 339 401, www.kcsihot.sk

5. 2. (16.30 a 19.30) Niekto to rád 
slovenské 
Radošinské naivné divadlo v KaMC OS 
SR (Dom armády) 

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)  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

KAMC OS SR
Výstavy
10. 12. – 12. 1.  Krása, moja záľuba
Výstava ručných prác s vianočnou temati-
kou. 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, Trenčian-
ske 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 – Hlo-
hovec, 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
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.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, TRENČÍN
Východná 9, 032/7433502, www.cvctn.sk

19. 1., 26. 1. (14.00)  Internet klub
19. 1., 26. 1. (14.30)  Výtvarný
20. 1., 27. 1. (14.00)  Internet klub
20. 1., 27. 1. (14.30)  Keramický
20. 1., 27. 1. (15.00)  Fotografický
20. 1., 27. 1. (15.00)  Rádioelektr.
20. 1., 27. 1. (16.00)  Anglický jazyk 
pre S 
20. 1., 27. 1. (14.00)  Florbal 
20. 1., 27. 1. (16.00)  Gymnastický 
20. 1., 27. 1. (16.00)  Karate II. 
21. 1., 28. 1. (16.00)  Klub dievčat
21. 1., 28. 1. (14.00)  Internet klub
21. 1., 28. 1. (15.00)  Letecký model 
21. 1., 28. 1. (15.30)  Florbal
21. 1., 28. 1. (16.00)  PC I. 
21. 1., 28. 1. (16.00)  Moderné tance
21. 1., 28. 1. (16.00)  Aikidó
22. 1., 29. 1. (14.00)  Lego
22. 1., 29. 1. (14.00)  Internet klub
22. 1., 29. 1. (14.00)  PC II. 
22. 1., 29. 1. (15.00)  Vláčikový model 
22. 1., 29. 1. (16.00)  Gymnastický
23. 1. (14.00)  Internet klub
23. 1. (15.00)  Šachový
23. 1. (16.00)  Gitarový
23. 1. (15.00)  PC – Windows
30. 1. (10.00)  Veselá cesta za 
pokladom
Záujem nahláste na č. t. 032/74335 02
Záujem nahláste na č.t. 032/743 35 02 

KINO HVIEZDA
25. 1. (18.00)  Samo z lazov 
Repríza divadelného predstavenia tren-
čianskeho divadla Normálka.
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Z ÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍK A

Základná škola, Východná  
9, Trenčín
 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 základ-
ných 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

ZŠ, Kubranská 80, Trenčín 
 Zápis detí do 1. ročníka školského roka 2009/2010 sa 
uskutoční v dňoch 19. 1. – 21. 1. 2009 v čase od 14.00 do 
17.30 hodiny v priestoroch školy - ŠKD.
 Zápis detí do 1. ročníka pre mimoriadne nadané deti sa usku-
toční v dňoch 26. – 27. 1. 2009 v čase od 14.00 do 17.30 
hodiny v priestoroch školy – triedy ERIN.
Škola umožňuje:
• Prístup všetkých žiakov ku kvalitnému vzdelávaniu 
 a voľnočasovým aktivitám.
• Prostredie, splňujúce najvyššie estetické a zdravotné kritériá 
 moderného školského zariadenia, učenie zážitkom, tvorivé 
 dielne, školu rodinného typu.
• Alternatívne vzdelávanie pre intelektovo nadané deti podľa 
 projektu ERIN.
• Vyučovanie cudzích jazykov AJ, NJ a predmetu informatika 
 v odborne vybavenej učebni, prístup na internet.
• Rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných 
 predmetov v matematických triedach od 5. ročníka.
• Vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím, 
 s poruchami učenia a správania pod odborným vedením 
 špeciálneho pedagóga.
• Športové strediská – badminton, stolný tenis, 
 futbal – miniihrisko s umelou trávou, bohaté športové 
 vyžitie v priestoroch telocvične.
• Pestrú krúžkovú činnosť. 
• Činnosť ŠKD.
• Plavecký výcvik, korčuľovanie, lyžiarsky výcvik, 
 školu v prírode.
• Školský časopis Nonstop.
• Spoločné ZRŠ rodičia – deti a spoločné športové akcie 
 rodičia – žiaci – učitelia.
• Pri škole funguje Občianske združenie DELFÍN a Združenie 
 rodičov ZŠ.
• Súčasťou školy je aj Súkromná základná umelecká škola.
• Výlety, exkurzie, spoluprácu s družobnou školou – Dolní 
 Němčí a Krakow.
 Ďalšie informácie o nás nájdete na web. stránke školy – 
zskubranskatn.edupage.org. 
 Deti zapísané do 1. ročníka ZŠ, Kubranská 80, Trenčín v škol-
skom roku 2009/2010 získajú základný balík školských pomô-
cok zdarma! Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa. Mož-
nosť zápisu aj po termíne na sekretariáte ZŠ.

Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín 
 Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2009/2010 sa 
uskutoční v dňoch: 20. – 21. januára od 14.00 do 18.00 v priesto-
roch školy. Je potrebné priniesť rodný list dieťaťa. Z vážnych dô-

vodov možnosť dohodnúť iný termín telefonicky. Bližšie informá-
cie: tel.: 032/652 10 12, e-mail: zs.dlhehony@stonline.sk, web: 
zsdhonytn.edupage.org.
Čo ponúkame:
- škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov
- výučba anglického jazyka od 1. ročníka
- triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka 
 od 3. ročníka
- ďalší cudzí jazyk od 5. ročníka 
- práca s talentovanými žiakmi
- vysoká úspešnosť žiakov na rôznych súťažiach
- výborné výsledky žiakov na prijímacích pohovoroch
- až 94 % žiakov pokračuje v maturitných odboroch
- ponuka exkurzií pre všetky triedy 5. – 9. ročníka
- bohatá krúžková činnosť
- lyžiarske kurzy pre žiakov 7. ročníka
- plavecké kurzy pre žiakov 3. ročníka
- organizovanie škôl v prírode pre žiakov 1. – 4. ročníka
- vlastný školský časopis
- množstvo športových súťaží
- služby špeciálneho pedagóga
- školský klub ráno od 6.00, odpoludnia do 17.00
- využívanie moderných pomôcok vo vyučovaní
- vysoká odbornosť vyučovania 
- vybavenie modernými pomôckami
- vyučovanie v triedach s novým vybavením

ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta 
 Vedenie ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta oznamuje, že 
zápis detí do prvého ročníka školského roku 2009 – 2010 sa 
koná v dňoch 19. – 23. januára 2009 od 14.00 do 17.30 v I. 
triede na prízemí ZŠ. K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa.

Základná škola , Ul. L. Novomeského 11,  
Trenčín
 Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2009/10 sa uskutoč-
ní 15. – 21. 1. 2009 od 14.00 – 18.00 hod. v priestoroch školy. 
Naša škola je otvorenou školou, ktorej činnosť sa vyučovaním 
nekončí. Je v nej živo aj v popoludňajších hodinách. Sme držiteľ-
mi certifikátu „Zdravá škola“.
Ponúkame vyučovanie na vysokej odbornej úrovni, vzájomnú 
úctu a pochopenie.
Ďalej ponúkame:
- vynikajúce materiálne vybavenie
- výučbu cudzích jazykov už od 1. ročníka
- základy informatiky, prácu s počítačom, internet aj pre rodičov
- plavecký výcvik vo vlastnej plavárni
- v škole pracuje viac ako 30 záujmových krúžkov
- keramickú dielňu aj pre rodičov
- lyžiarsky kurz, školu v prírode
- tanečný kurz pre 9. roč.
- vlastný školský časopis
- v našich priestoroch vyučuje aj ZUŠ – odbor výtvarný a hudobný
- špeciálnu triedu s najmodernejšími vyučovacími pomôckami
- dve telocvične, dve učebne informatiky. posilňovňu
- ŠKD od 6.15 – 17.00 hod.
Základný balíček pre prvákov zdarma. K zápisu je potrebná 
účasť dieťaťa narodeného v roku 2001 a skôr, predloženie rod-
ného listu. Možnosť zápisu je aj po danom termíne po telefo-
nickom dohovore na tel.: 652 45 31. www. zsnovotn.tnuni.sk, 
e-mail: zsnovotn@tnuni.sk.

ý 
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Z ÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍK A OZNAMY

OSEMSMEROVK A

Agent poisťovne sa spytuje deda Michala:
„Do akej výšky si želáte, aby som vám poistil dom?“
„Ako do akej výšky? (TAJNIČKA – 18 písmen).“

Milí čitatelia!
 Za správne riešenie tajničky krížovky z č. 25/2008 „Lebo ani 
on tam vtedy nebol.“ bol vyžrebovaný Alojz Prekop, Kyjevská 
5, 911 08 Trenčín, ktorého v našej redakcii čaká publikácia 
Trenčín a okolie. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajnič-
ku osemsmerovky z Infa č. 1/2009 zasielajte na adresu našej 
redakcie do 15. februára 2009.

AMBASÁDA, ASTRA, AUTOMAT, AUTONÓMIA, ÁRENDA, 
ÁRONY, ČIARA, ENERGIA, ETIKA, GARDA, KATARZIA, 
KOLÉGIUM, KORENIE, KOREPETÍTOR, LYRIK, MAFIÁNI, 
MAGNÓLIA, MARKA, MELÓDIA, MONITOR, MORTALITA, 
NEDOSTATKY, NEGER, OTROKÁR, OTVÁRAČ, PALMA, 
PENIAZE, POLEMÍK, POSLÍČEK, PRIČŇA, REGRÚT, RUSKA, 
SENÁTORKA, SPEVÁČKA, STRETY, TINTA, TORZO, TREZALKA, 
UKAZOVÁK, ZÁLETY TATKA, ZÁVAN, ZLÉ KRÁLIKY. (pál)

 Pozývame všetkých ľudí 
dobrej vôle na V. benefič-
ný ples na podporu činnosti 
Hospicu Milosrdných sestier 
v Trenčíne. Uskutoční sa 24. 
januára 2009 o 19. hodine 
v reštaurácii Fatima Trenčín. 
Žrebovateľné vstupenky je mož-
né zakúpiť v Refugiu, Súvoz 
739, tel. 032/741711/42. 
Vo vstupnom ponúkame jedlo 
a občerstvenie, do tanca hrá 
Hrabovanka.
 Na spoločné stretnutie sa 
teší riaditeľ OZ Refugium Vladi-
mír Chlebana.

Letné terasy v roku 2009  
Upozorňujeme záujemcov o zriadenie letnej terasy v roku 2009. 
Termín na podanie žiadostí je do 31. 1. 2009. Náležitosti žia-
dostí ako aj podmienky povoľovania upravuje VZN č. 20/2008 
o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás na 
území mesta Trenčín. Úplné znenie VZN je k dispozícii na strán-
ke www.trencin.sk.

VMČ Sever 
Stretnutie Výboru mestskej časti Sever s občanmi sa uskutoč-
ní v stredu 21. januára o 16.00 hod. v KS Opatová.  (r)

VMČ Západ 
Výbor mestskej časti Západ sa stretne s občanmi v stredu 28. 
januára o 16.00 hod. v Klube dôchodcov v Istebníku.  (r)

Benefičný ples 
Refugia

A K S U R A N A A M B A S A D A Z

E I N E R O K K O U K A Z O V A K

N M G A N Č I R P T T O P P V R M

E E D R Á I T O A U T O M A T E S

N L D V E A N T A M A G N O L I A

P O E O L N Y Á R E N D A Ó A M K

O P O I S T E N I E Z P D O M U A

S S T R E T Y E E F Z I A T N I T

L A V L O U A S T R A A D R A G A

I Y Á O Z R O T I N O M L O S E R

Č Z R T A G R Y K I L Á R K É L Z

E Z A I N E P E A Y N O R Á A O I

K CH C U K R O T Í T E P E R O K A

Zdá sa, akoby iba nedáv-
no montovali pracovníci 
Mestského hospodárstva 
a správy lesov Trenčín 
vianočnú výzdobu. Odvtedy 
však ubehlo takmer jeden 
a pol mesiaca a montáž 
strieda demontáž. Čas 
plynie mimo nás, nehľadí 
na naše starosti a radosti. 
Je to jediná veličina na 
svete, ktorú nedokážeme 
ovplyvniť, iba premrhať. Ne-
vyhovárajme sa, ako rýchlo 
plynie, ale sa snažme 
využiť jeho tok na vytvára-
nie hodnôt, ktoré sú trvalé, 
aby po nás niečo zostalo.
 (la)

Základná škola, Potočná 86, Trenčín  
 Oznamujeme vám, že zápis detí do 1. ročníka pre školský 
rok 2009/2010 bude dňa 30. 1. 2009 od 9.00 do 16.00 
hod. v budove ZŠ. K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa 
a jeho účasť. Možnosť zápisu je aj po danom termíne na ria-
diteľstve školy. Kontakt: 032/743 32 38, 0902/911 169, 
www.zspotocnatn.edu.sk

Základná škola, Bezručova 66,  
Trenčín
Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2009/2010 
sa bude konať v budove školy 19. januára 2009 
(pondelok), 20. januára 2009 (utorok), 21. januára 2009 
(streda) od 14.30 do 18.00 hod. Ak máte záujem o zápis 
v inom čase, radi sa Vám budeme venovať, ak sa nám vopred 
ohlásite na tel. čísle: 032/652 14 72
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Vianočný turnaj 8. HT 
Třinec 21. – 22. 12. 2008
 Žiaci 8. hokejovej triedy Duk-
ly Trenčín sa v dňoch 21. a 22. 
Decembra zúčastnili na Vianoč-
nom turnaji v Třinci. Chlapci 
úspešne reprezentovali Sloven-
sko, o čom svedčí druhé miesto 
s rovnakým počtom bodov ako 
víťazný Třinec, ktorý vo vzájom-
nom súboji dokázali poraziť. 
Trenčania vstúpili do turnaja 
prehrou s Brnom, potom už ne-
našli na ľade premožiteľa.

Výsledky: 
• Dukla Trenčín – Kometa Gro-
up Brno 4:6 (2:2, 1:3, 1:1). 
Góly Daňo 2, Veliký, Minárik.

• Dukla Trenčín – ŠKP Poprad 
6:3 (3:0, 1:3, 2:0). Góly Daňo 
2, Veliký 2, Gális, Madový.
• Dukla Trenčín – HC Přerov 
13:4 (5:3, 7:1, 1:0). Góly Ma-
dový 3, Gális 3, Daňo 2, Blaško 
2, Veliký 2, Kasala.
• Dukla Trenčín – HC Třinec 
4:3 (1:0, 1:2, 2:1). Góly Daňo 
2, Kasala, Veliký.
 Najlepším hráčom turnaja 
sa stal Marko Daňo z Dukly 
Trenčín.
Poradie: 
1. HC Oceláři Třinec 6 bodov, 
2. HK Dukla Trenčín 6, 
3. HC Kometa Group Brno 6, 

Vianočný hokejový turnaj patril Trenčanom

 V dňoch 26. – 28. decembra 
nastúpilo 18 hráčov vedených 
trénerom Patrikom Zelenkom 
na zápasy, v ktorom súperom 
boli rovesníci slovenských klu-
bov HC Košice, HK Nitra, ŠKP 
Poprad, HK 36 Skalica a HKM 
Zvolen.
 Takmer vo všetkých odohra-
ných zápasoch počas prvej tre-
tiny dochádzalo k vzájomnému 
„oťukávaniu“ súperov, avšak 
následne naši chlapci prejavili 

svoju bojovnosť, zodpovednosť, 
zomknutosť kolektívu a taktické 
rady trénera s vedúcimi mužstva 
priniesli svoje ovocie.
 Chlapci 6. HT odohrali kvalit-
né zápasy s týmito výsledkami: 
Dukla Trenčín – HK 36 Skalica 
7:1, HC Košice – Dukla Trenčín 
2:3, Dukla Trenčín – HKM Zvo-
len 5:1, Dukla Trenčín – ŠKP 
Poprad 4:1, HK Nitra – Dukla 
Trenčín 1:6. 
 O víťazstvo Dukly Trenčín 

 Oddiel krasokorčuľovania 
Dukly Trenčín pripravil v so-
botu 3. januára na mestskom 
zimnom štadióne Veľkú cenu 
Trenčína žiačok a nádejí v kra-
sokorčuľovaní. Podľa informá-
cie predsedníčky klubu Ruženy 
Omelinovej zvíťazili Trenčianky 
vo všetkých kategóriách.
 Mladšie žiačky: 1. miesto 
- Katarína Brosková TJ Dukla 
Trenčín, 3. miesto – Bronisla-
va Dobiášová (štartovalo 13 
pretekárok).
 Staršie nádeje: 1. miesto 
– Sabina Drábová, 8. miesto – 

Vanessa Bečárová, 18. miesto 
spomedzi 27 krasokorčuliarok 
obsadila Iva Novacká.
Mladšie nádeje – zvíťazila Lu-
cia Babulíková, na piatej prieč-
ke skončila Ema Horná, ôsma 
bola Vladimíra Bičanovská za 
účasti 23 pretekárok.
Interpretačné korčuľovanie 
„B“ mladšie – v konkurencii 5 
súťažiacich zvíťazila Nikoleta 
Drábová.
Interpretačné korčuľovanie „B“ 
staršie: 1. miesto – Janka Ba-
xová spomedzi 4 pretekárok.
 (la)

Veľká cena Trenčína patrila 
trenčianskym talentom

4. HK ŠKP Poprad 2, 
5. HC Přerov bez bodu. 
 Za Duklu nastúpili na turnaji 
Kompas, Boldiš, Plško, Palo-
vič, Holenda, Hlávek, Budjač, 
Kečkeš, Parák, Blaško, Hara-

kaľ, Minárik, Kasala, Madový, 
Gális, Veliký, Balaj, Daňo.
 Tréneri Patrik Zelenka a Jo-
zef Tanoczký, vedúci mužstva 
boli Anton Hlávek a Juraj Plško. 
 (la)

Počas vianočných sviatkov, vo chvíľach voľna a prázdnin, sa 
tradične uskutočňujú vzájomné zápolenia detí v rôznych špor-
toch. Hokej nie je výnimkou, preto žiaci 6. hokejovej triedy Duk-
ly Trenčín prijali pozvanie na Vianočný hokejový turnaj o pohár 
HC Košice.

sa na turnaji zaslúžili chlapci 
v tomto zložení: Jakub Fujaš, 
Matej Vanko, Oliver Pataky, Igor 
Juris, Martin Puš, Tomáš Koneč-
ný, Andrej Hatala, Adam Haščič, 
Boris Sádecký, Daniel Timko, 
Filip Kondys, Erol Grble, Patrik 
Filina, Róbert Mokrohajský, Ri-
chard Lukoťka, Adam Novotný, 
Martin Bernát a René Pisch. 
 Víťazný pohár a zlaté medaily 
prevzali mladí hokejisti z rúk bý-
valého výborného hráča česko-

slovenskej reprezentácie Igora 
Libu. 
 Výborne zorganizovaný turnaj 
s množstvom cien po každom 
zápase, príjemná atmosféra na 
malom zimnom štadióne v Ko-
šiciach a následne návšteva 
extraligového zápasu medzi HC 
Košice a MHC Martin v Steel 
Aréne zostanú v pamäti našich 
hráčov a ich rodičov. 
 Jarmila Hatalová
 foto: Štefan Puš


