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Advent je časom príprav na najkrajšie sviatky roku – Vianoce. Všetko treba upratať, napiecť dobroty
a najmä pripraviť darčeky pre najmilších. Na sv. Mikuláša ponúkali deti svoje výrobky na Mierovom
námestí (viac na strane 4). Veríme, že v tomto predvianočnom zhone vám prídu vhod naše tipy na
kultúrne vyžitie, aby ste si atmosféru Vianoc vychutnali aj z inej stránky.
(zm)

Rekonštrukcia svetelných križovatiek
V zmysle zmluvy medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Siemens je aj záväzok zmodernizovať cestnú svetelnú signalizáciu
do 12 mesiacov od jej právoplatnosti. V letných mesiacoch
boli zrekonštruované priechody
pre peších na Bratislavskej
a v Zlatovciach, následne bola
zmodernizovaná CSS (cestná
svetelná signalizácia) v dynamickom systéme riadenia na
dvoch križovatkách Kniežaťa
Pribinu a Rozmarínová - Električná, v októbri bola zrekonštruovaná CSS v dynamickom
režime Električná - Legionárska.
V novembri mala byť dokončená
rekonštrukcia dvoch križovatiek
v centre: Štefánikova - Hasičská - Pri Tatre spolu s križovat-

kou Kragujevackých hrdinov - Ku
stanici ŽSR. Z dôvodu veľmi
komplikovaných zemných prác
pri výmene kábelových rozvodov
sa práce presunuli až do decembra. Práce budú ukončené
pravdepodobne 15. - 18. 12.
2004 podľa poveternostných
vplyvov. Na oboch križovatkách
bude vymená celá technológia:
kabeláž, stožiare, návestidlá,
ako aj riadiaca technika. Križovatky sú doplnené dopravnými
detektormi a tlačítkami pre
chodcov. Systém riadenia je nasledovný: prioritne obojsmerná
koordinácia medzi križovatkami
pri Tatre a odbočkou ku stanici,
vedľajšie smery budú riadené
podľa intenzity dopravy len na
dopyt.
(ep-siemens, zm)

Mesto Trenčín želá
všetkým príjemné prežitie Vianočných sviatkov
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IC vlak Tatran bude zastavovať aj v Trenčíne
Nový cestovný poriadok na
slovenských železniciach, ktorý
začne platiť od polnoci 12. decembra, prináša viaceré zmeny.
Pre obyvateľov Trenčína a okolia
je najpodstatnejšou zmenou zastavovanie InterCity vlaku Tatran
na trenčianskej železničnej stanici. Úspešne tak bola ukončená
štvorročná snaha o znovuobnovenie zastávky pre vlak IC v našom krajskom meste, ktorý teraz
navyše zabezpečuje priame spojenie aj s rakúskou metropolou
– Viedňou.
Zastávka IC vlaku bola v Trenčíne zrušená v máji 2000. Už
o tri mesiace bola Železniciam
SR (ŽSR) adresovaná petícia,
ktorú inicioval Juraj Holúbek,
vtedajší pracovník Trenčianskeho neformálneho združenia.
Hoci petíciu, požadujúcu zastavovanie IC vlaku v Trenčíne, podpísalo viac ako 8000 obyvateľov

mesta, ŽSR svoje rozhodnutie
nezmenili.
„Ich argumentom nik neveril,
pretože skôr než sme začali petíciu, podrobili sme ich analýze
a vysvitlo, že sú nedostatočné,“
hovorí o udalostiach spred štyroch rokov J. Holúbek. „Rozhodli
sa vylúčiť Trenčín z harmonogramu zastávok napriek tomu, že
patril k mestám, kde počet cestujúcich vo vlakoch IC stúpal.“
Od 1. januára 2002 sa ŽSR
podľa Projektu transformácie
a reštrukturalizácie ŽSR rozdelili na dva samostatné subjekty
– ŽSR a Železničnú spoločnosť,
a. s. Základným poslaním Železničnej spoločnosti je vykonávanie dopravných a obchodných
činností na dráhe. V tom čase
znovu ožila myšlienka nastolenia otázky zastavovania vlaku
IC v Trenčíne, ktorá vyvrcholila
v letných mesiacoch tohto roku

ďalšou petíciou, tentoraz adresovanou primátorovi Mesta
Trenčín a poslancom mestského
zastupiteľstva. Petičný výbor,
v ktorom opäť nechýbal J. Holúbek, žiadal o.i. aj zastavovania
vlaku InterCity v Trenčíne. Petíciu počas piatich týždňov podporilo podpisom 15 026 ľudí.
Primátor Branislav Celler
sľúbil členom petičného výboru,
že zastavovanie vlakov InterCity
v Trenčíne bude osobne riešiť
s generálnym riaditeľom Železničnej spoločnosti a.s. Pavlom

Kužmom. Výsledok ich spoločných rokovaní sa premietol aj do
nového grafikonu železničnej dopravy. Od 12. decembra bude IC
Tatran z Košíc do Viedne a späť
zastavovať aj v železničnej stanici Trenčín. IC 404 Tatran bude
z Košíc odchádzať o 13.36 h,
v Trenčíne bude o 17.11 h. Do
stanice Wien Westbahnhof príde
IC 404 o 20.08 h. IC 405 Tatran bude z Wien Westbahnhof
odchádzať o 8.20 h, v Trenčíne
bude o 11.18 h. Do Košíc príde
IC 405 o 14.55 h.
(th)

Úprava zelene

Vyhradené parkovacie miesto

Pracovníci MHT, m.p.o. upravujú postupne parky a ihriská, veď
príroda sa pomaly ukladá na zimný spánok. O čo viac sa uprace
na jeseň, o to menej práce bude počas jarného upratovania. (zm)

Výrub stromov, ktorý potešil

Mesto Trenčín vyčlenilo pre návštevníkov Klientského centra
MsÚ – invalidných občanov, jedno parkovacie miesto pred úradom. Vozidlá označené príslušnými symbolmi majú vstup do pešej
zóny a na námestie neobmedzený, aj po 11.00.
(ps)

Nová čistička konečne otvorená

Vo štvrtok 9. 12. po osemnástich mesiacoch od začiatku výstavby
slávnostne otvorili pravobrežnú čističku odpadových vôd. Otvorenia
sa zúčastnil aj minister životného prostredia SR László Miklós. Na
snímke primátor Trenčína B. Celler prestriháva pásku. Viac informácii o výstavbe prinesieme v budúcom čísle.
(ls), foto: (th)

Na prelome novembra a decembra pracovníci Mestského
hospodárstva a firmy Husqvarna Anton Líška zrealizovali na
základe povolenia Mestského
úradu – oddelenia Životného
prostredia v Trenčíne výrub
viacerých nežiadúcich stromov
v areáli Základnej školy na Ulici

Dlhé hony a na sídlisku Soblahovská. Išlo o výrub starých
a značne poškodených topoľov,
ktoré ohrozovali bezpečnosť
občanov a detí.
Na Soblahovskej ulici boli
odstránené stromy, ktoré svojim neuváženým nasadením
pri vytváraní zelene pred viac
ako 30 rokmi znepríjemňovali
a obmedzovali zdravé životné
prostredie obyvateľom domu
na Soblahovskej ulici č. 57.
Je potrebné, aby bola výsadba
stromov konzultovaná s odborníkmi, ktorí vedia poradiť
správny druh stromu pre každú
lokalitu.
Foto a text: FRY

Za pomoci vysokozdvižnej
techniky odstraňovali v minulých dňoch nevyhovujúce
stromy v areáli V. Základnej
školy na Dlhých honoch a na
Soblahovskej ulici pracovníci
Mestského hospodárstva a firmy Husqvarna Anton Líška,
Trenčín.

16. 12. 2004

Z pracovného diára
primátora
PONDELOK 29. 11. - SOBOTA 4. 12.: Na pozvanie írskeho veľvyslanectva sa pracovnej návštevy Írskej republiky
zúčastnili predstavitelia samosprávy z Bratislavy – Starého mesta, Trnavy, Tr. Teplíc a Trenčína. Trenčiansku
delegáciu viedol B. Celler.
Počas návštevy sa zoznámili
s organizáciou a činnosťou
írskych samosprávnych orgánov, s ich skúsenosťami
z úspešne vypracovaných
projektov na získanie finančných prostriedkov z fondov
Európskej únie a využívaním
alternatívnych zdrojov energie.
PONDELOK 6. 12.: Primátor
viedol v mene akcionárov rokovanie Trenčianskych vodární a kanalizácií a.s, Trenčín,
ktorých je mesto majoritným
vlastníkom, o podmienkach
spolupráce s predstaviteľmi
Trenčianskej
vodohospodárskej spoločnosti na rok
2005.
So zástupcami Nadácie F.
A. Hayeka diskutoval B. Celler
o ďalších podmienkach napĺňania Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Mesta
Trenčín do roku 2016.
UTOROK 7. 12.: Zábavno-obchodné centrum spoločnosti
Euro Max Slovakia čaká začiatok výstavby v Trenčíne.
Pri tejto príležitosti jej predstavitelia oboznámili podrobne primátora s projektom,
ktorého súčasťou je na základe požiadaviek Mesta Trenčín
aj riešenie dopravnej situácie
na Štefánikovej ulici.
B. Celler viedol riadne
zasadnutie Mestskej rady
v Trenčíne.
ŠTVRTOK 9. 12.: Na slávnostnom otvorení pravobrežnej čističky odpadových vôd
na Váhu v Trenčíne sa zúčastnil aj štatutár mesta.
V talk show Televízie Trenčín s názvom Hodina H vystúpil primátor spolu s V. Nižňanským, splnomocnencom
Vlády SR pre decentralizáciu
verejnej správy a analytikom

FÓRUM

Jedna otázka pre...
Mgr. Františka Országha

náčelníka Mestskej polície v Trenčíne
„Na základe akého zákona používa mestská polícia radar, kde
vzala oprávnenie?“
„Novelizácia zákona o obecnej aj vyhlásenie Prezídia Policajnépolícii z roku 2003 konštatuje, ho zboru SR. V ňom sa konštaže príslušníci mestskej a obec- tuje, že mestské polície môžu
nej polície ukladajú v blokovom kontrolovať dodržiavanie rýchkonaní pokuty za priestupky losti, ale len na území mesta
proti plynulosti a bezpečnosti na úsekoch, kde je maximálne
cestnej premávky spáchané povolená rýchlosť upravená doneuposlúchnutím zákazu vyplý- pravným značením. Tu je však
vajúceho z úpravy premávky dôležité, aby bol takýto priestudopravnými značkami alebo pok zadokumentovaný radarom
dopravnými zariadeniami. Ide o schváleného typu. Trenčianska
všetky zákazové značky, teda aj mestská polícia je vlastníkom
(r)
meranie rýchlosti, čo potvrdilo takéhoto radaru.“
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29.11. - 12.12. 2004
Nadácie F. A. Hayeka M. Pošvancom. Témou ich diskusie s televíznymi divákmi bol
návrh Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta
Trenčín do roku 2016.
PIATOK 10. 12.: B. Celler prijal predstaviteľov Slovenskej
investičnej a realitnej spoločnosti. S novými nadobúdateľmi 49% akcií SAD Trenčín
diskutoval o podmienkach
vzájomnej spolupráce pri
zabezpečovaní dopravy vo
verejnom záujme na území
mesta.
(r)

Začala korčuliarska sezóna na Štúrovom námestí
Už dva týždne žije Štúrove
námestie ruchom zimných radovánok. Po vlaňajšej premiére tu
mesto umiestnilo opäť mobilnú
ľadovú plochu, netradičného elipsovitého tvaru, s plochou 320
metrov štvorcových, ktorá obkolesila fontánu okolo vodníka.
O umiestnenie ľadovej plochy na
Sihoti sa usilovalo VMČ Sever.
Prípravné práce na osadení
mobilnej ľadovej plochy na Štúrovom námestí v Trenčíne sa začali
v októbri 2004 zaslaním žiadosti
na odbor životného prostredia
a investícií MsÚ v Trenčíne
o vydanie povolenia na zvláštne
užívanie verejného priestranstva
a ohlásenie stavebných úprav
podľa § 57 zákona č. 50/1976
Z.z.
Zároveň putovala na Krajský
pamiatkový úrad v Trenčíne požiadavka o vydanie súhlasu na
umiestnenie ľadovej plochy na
Štúrovom námestí.
Na základe usmernenia Ministerstva životného prostredia
malo Mesto Trenčín aj v roku
2003 len tieto povinnosti pri
inštalácii ľadovej plochy. To

znamená, že pokuta 10 000 Sk,
vyrúbená stavebným úradom Krivosúd-Bodovka bude sa musieť
vrátiť do mestského rozpočtu.
Práce na osadení mobilnej
ľadovej plochy na Štúrovom námestí v Trenčíne začali pracovníci MHT, m.p.o. už začiatkom
novembra 2004. Po ukončení
montáže začali od 24. novembra
postupne napúšťať vodu a vytvárať ľad, ktorý musí mať hrúbku
minimálne 5 cm, aby dosahoval
požadovanú kvalitu.
Otvorenie ľadovej plochy,
naplánované na stredu 1. decembra 2004, zmarilo teplé
a daždivé počasie. No i napriek
tomuto vrtochu počasia sa v meste uskutočnila akcia s kultúrnym

Známy bežec Miroslav Kováč dosiahol ako reprezentant
SR výborné výsledky na podujatiach doma i v zahraničí. Pre
aktívny pohyb na čerstvom vzduchu chce získať aj ostatných.
Preto organizuje v lesoparku
Brezina už po druhý krát (premiéra bola vlani) Silvestrovský

výstup na Brezinu – Kozí vrch.
Spolu s ním môžete urobiť niečo pre svoje zdravie cez sviatky
31. 12. Výstup je organizovaný
pod patronátom Slovenského
Orla pod záštitou M. Skúpeho
a v spolupráci s turistickými
oddielmi. Štartovať je možné
z ľubovoľného miesta od 11.00

programom, v ktorom vystúpili
mladé trenčianski hokejisti, tanečná skupina Goonies a ako
hlavný hosť exceloval slovenský
Scooter Jiga Jiga. Prílev studeného vzduchu však zabezpečil,
že korčuľovať sa mohlo začať už
nasledujúci víkend.
Mobilná ľadová plocha, rovnako ako vlani, je k dispozícii
verejnosti bezplatne denne od
10.00 do 21.00. Jej prevádzka
bude stáť mesto asi 300 tisíc
korún, presné číslo bude známe
až po skončení sezóny. Kedy
sa prestane okolo vodníka korčuľovať rozhodne opäť počasie.
Pravdepodobne vydrží ako vlani
do konca februára.
Ľ. Sedláková

foto fry

Silvestrovský výstup na Brezinu – Kozí vrch
do 13.00. Zdatnejší môžu trať
v lesoparku prejsť striedavo
beh – chôdza, ostatní môžu
využiť lesné chodníčky na turistický výstup na Kozí vrch s rodinou aj s deťmi. Každý, kto
absolvuje trasu dostane diplom
za účasť a urobí niečo užitočné
pre svoje zdravie. J. Hrabovský
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Od nedele 5. decembra žiari Vianočný stromček na Mierovom námestí

Dlhé a zbytočné čakanie na Mikuláša

V nedeľu 5. decembra 2004
sa rozžiaril prvýkrát Vianočný
stromček na Mierovom námestí so svojimi 5000 svietiacimi
bodmi, spolu s ním aj celé námestie.
Program mikulášskej akcie
začal o 16.00, no už viac ako
dobrú hodinu pred začiatkom
prúdili na námestie desiatky
rodičov s deťmi, starých rodičov, či len zvedavcov a rodinky
na nedeľnej prechádzke. Na
z troch strán zakryté pódium
sa dalo pozerať iba spredu a tu
sa sústredili všetky sily davu
čakajúceho na nejakú zábavu
a najmä na príchod Mikuláša.
Ten prišiel na koči, sprevádzaný blikajúcimi majákmi na
autách mestskej polície, po nekonečnom čakaní, najskôr ešte
za svetla, neskôr už len v tme,
zahaľujúcej námestie, v ktorej
podchvíľou nejaká ratolesť stratila svojich rodičov a naopak.
Kým sa dostal medzi deti, čakal v koči na pokyn na začiatku
námestia takmer pol hodinu.
Potom s primátorom mesta

Ing.B. Cellerom vyhodnotili súťaž v kreslení a spolu s deťmi
rátaním odštartovali signál na
rozžiarenie stromčeka, vianočného osvetlenia a bol koniec.
Deti sa medzitým bavili ako
vedeli, pretože program, ktorý
sa na pódiu odohrával mohli
sledovať iba tí, ktorí si stihli
včas vydobyť čelné pozície pred
pódiom a vytvorili takmer nepreniknuteľnú hradbu. Na pódiu
sa striedala Radosť s tanečníčkami z Korza, ktorých tanečný
odev aspoň potešil utrpiteľské
pohľady oteckov, držiacich na
pleciach svoje ratolesti. Skupina historického šermu Wagus
hrala dlho a sama pre seba.
Ostatní diváci by sa mohli utešiť, že keď nevidia, aspoň počujú, čo v tomto prípade neplatilo.
Zvuky z javiska zanikali v hluku
nedeľného námestia.
Masový Mikuláš sa konal
viackrát na námestí a viackrát
nie s pozitívnym ohlasom.
Pred pár rokmi, keď bitky o jeden hodený cukrík za 30 halierov nadobúdali medzi deťmi

Celkom iný bol Mikulášsky
večer na Juhu. V amfiteátri Kultúrneho strediska sa sústredilo
množstvo detí aj s rodičmi. Mikuláš mal na všetky čas a deti
mu za to recitovali a spievali.
Tí odvážnejší sa zahrali na superstar a spievali a tancovali
pre ostatných. Každé dieťa dostalo sladkú odmenu. Dokonca
aj tí najhanblivejší. Kultúrny

program bol vhodným doplnením večera, ktorý zakončila
skvelá diskotéka v priestoroch
kultúrneho strediska. Mikuláš
na juhu bol skutočne pre deti.
Zorganizovali ho pracovníci Kultúrneho strediska na Juhu, TJ
Mladosť Sokol, Združenie zdravotne postihnutých detí KUKO.
Hlavnú úlohu hrali deti.
(text a foto zm)

a dokonca rodičmi obludné
rozmery chodil Mikuláš podľa
harmonogramu do jednotlivých častí mesta. Snáď sa
k tomuto osvedčenému spôsobu niektorá organizátorská
agentúra vráti.

A ešte jedna poznámka.
Nebolo by určite nezaujímavé
zaviazať organizátora, ktorý
pripravuje akúkoľvek akciu na
námestí, aby zabezpečil aj prenosné WC.
Ľ. Sedláková
foto fry

Mikuláš rozsvietil stromček na Sihoti

Mikuláš na Juhu

Keď dvaja robia to isté,
nie je to to isté. Dôkazom je
Mikulášska akcia, ktorá sa
konala na Sihoti v pondelok 6.
decembra 2004. V porovnaní
s rozvláčnym a nezáživným
„celomestským Mikulášom“
na Mierovom námestí, na námestíčku pred nákupným centrom na križovatke Opatovskej
a Žilinskej ulice sa konalo slávnostné rozsvietenie Vianočného stromčeka sa svižne, bez
zdĺhavých slov a programu, na
ktorom sa bavili leda ak samotní účinkujúci. Medzi deti a ich
rodičov prišli aj poslanci za túto
mestskú časť Ján Babič, Janka
Fabová a Ing. Róbert Lifka.

Na deťúrence čakalo okrem
mohutného nafúknutého Mikuláša v typickom dizajne aj malé
prekvapenie v podobe balíčkov
s tradičnými mikulášskymi
sladkosťami. Záujem detí prekvapili aj samotných organizátorov, výbor mestskej časti Sever a FS Radosť a sponzorsky
zabezpečené balíčky sa tak
neušli pre každú načahujúcu
sa detskú rúčku. Pre všetkých
a najmä tých neobdarených zaspievali a zahrali deti zo súboru Radosť. Akcia sa konala po
prvý raz a organizátori sľubujú
jej reprízy aj na budúci a ďalšie
roky.
text a foto Ľ. Sedláková

SAMOSPRÁVA

16. 12. 2004
Čakanie na Mikuláša
Mierové námestie plné detí
už od štvrtej očakávalo príchod
Mikuláša. Ja a môj trojročný
syn sme tiež boli medzi nimi.
Boli sme však vzadu, ďaleko
od pódia a spolu s okolostojacimi deťmi a rodičmi sme zdieľali spoločné rozčarovanie.
Takmer nič z toho, čo sa dialo
na pódiu sme nevideli, slabo
sme počuli, bolo nám zima,
všade bola tma a Mikuláša
nie a nie sa dočkať. Výsledný nevalný dojem prítomných
som si hneď na mieste začala
brať osobne.
Z princípu som totiž takpovediac „spolupáchateľom“
podujatia, ktoré je vo verejnosti automaticky vnímané
ako marketingové. Hneď na
mieste som sa teda za všetkých kolegov - organizátorov
podujatia poriadne zahanbila.
Nechcem tu rozoberať interné
dôvody nezvládnutej organizácie, chcem sa iba za všetkých
organizátorov
ospravedlniť
tým, ktorí tak ako ja od tohtoročného Mikuláša na námestí
očakávali viac.
V duchu hesla „všetko zlé
je na niečo dobré“ mám však
paradoxne aj radosť, a to z toho, že sa aj na tejto skúsenosti opäť potvrdila potreba dlho
diskutovanej
prebiehajúcej
reformy celkovej organizácie
práce mestského úradu, ktorú
sme začali, a v ktorej zostáva
už iba maličkosť - dotiahnuť
ju do konca. Vrátane jasného
rozdelenia kompetencií a zodpovednosti, a to nielen v otázkach organizácie mestských
podujatí. Je to dlhý a bolestný
proces zmeny interných vzťahov a pohľadu na verejnú službu vôbec, no verím, že keď
sa tak stane, veci konečne
začnú fungovať tak, ako majú,
a práca mesta začne vo všetkých oblastiach nášho života
postupne prinášať očakávaný
efekt. Len dúfam, že to bude
ešte do príchodu Mikuláša na
budúci rok.
Mgr.Renata Kaščáková
vedúca útvaru marketingu
a komunikácie
Mesta Trenčín
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Predstavujeme inšpektorov Mestskej polície v Trenčíne

Rajón č. 6
Lokalita: Brnianska ulica, Ul. Ľ. Stárka, Zlatovská ulica
Inštitúcie a miesta spoločenského ruchu: útulok pre psov, SAD,
stavebné a vodohospodárske podniky, Cestné stavby, Ľudotex...
Problémové miesta: divoká skládka odpadu, záhradkárske osady
Ozeta a Váh
Inšpektor: Ondrej Petrík
Môj rajón sa nachádza
v priemyselnej zóne mesta
v Zámostí. Väčšiu časť lokality tvoria záhradkárske osady
OZETA a VÁH a areál poľovníckej brokovej strelnice. Tu
máme najčastejšie problémy
s vykrádaním chatiek a s vypaľovaním záhradného odpadu.

Ďalšiu časť tvoria výrobné
podniky, predajne a sklady
a väčšia časť ľudí, ktorí sa
pohybujú v mojom rajóne,
sú pracovníci týchto firiem.
V blízkosti útulku pre psov sa
nachádza čierna skládka odpadu. Postupne sa budem snažiť
odstraňovať uvedené nedo-

statky. O tom, aký bude vzhľad
tejto časti mesta v budúcnosti
rozhodnú už samotní občania.
(zm - op - ls)

Rajón č. 7
Lokalita: ulice Duklianskych hrdinov, Školská, Továrenská, Veľkomoravská, Ľ. Stárka, Súťažná, Hollého, Kvetná, Staničná, Budovateľská, Piešťanská, Brančíkova
Inšpektor: Ján Mihál
V mojom rajóne sa stretávam
najmä s problémami, ktoré sú
dôsledkom
neohľaduplnosti
medzi občanmi a nedodržiavania dopravného značenia zo
strany vodičov autobusov a nákladných vozidiel. Na sídlisku
Kvetná prevláda intolerancia

pri parkovaní. Chcem poprosiť
občanov o trpezlivosť a pochopenie počas výstavby nového
nákupného centra a kruhového
objazdu pri sídlisku Kvetná.
Dúfam, že naše problémy vyriešime bez emócií, hnevu a na
záver malé zamyslenie: Akosi

málo počuť slová: Dobrý deň,
ďakujem, nech sa páči, do videnia...
(zm - op - ls)

Okienko do samosprávy
XII. Zložky samosprávy mesta Trenčín – Mestský úrad

Roky 2003 - 2005 - obdobie
zmien
V súvislosti s prebiehajúcimi
zmenami vo verejnej správe
a súčasnými trendmi v Európskej únii je aj na Slovensku verejná správa stále viac chápaná
ako verejná služba. Zvýšenie
poslania verejnej správy ako
služby občanom sa prejavuje
predovšetkým v požiadavkách
na zvýšenie „firemnej“ kultúry.
Je možná iba cez zvýšenie kvality riadenia a zlepšenie výkonu
verejnej správy, ktorú je možné
docieliť iba zvýšením kvality
vlastnej práce. Mesto Trenčín
prechádza v tomto zmysle hlbokou sebareflexiou a od januára
2003 sa zameriava na zistenie
a nápravu skutočného stavu vo
vlastných radoch. V prvej etape
prebehla analýza organizácie
práce na všetkých oddeleniach,
odboroch a útvaroch mestské-

ho úradu a došlo k odčleneniu
služieb orientovaných na priamy
kontakt s občanmi od ostatných
činností (používajú sa aj termíny
„front-office“ a „back-office“).
Výsledkom bolo zriadenie Klientského centra mestského úradu
pre prvý kontakt občana so
svojim mestom (1.mája 2004).
Ďalšou etapou reformy bude
celková zmena organizačnej
štruktúry, ktorá by mala viesť
k sprehľadneniu informačných
tokov, zjednodušeniu administratívy, k jasnému rozdeleniu
kompetencií a zodpovednosti
jednotlivých úradníkov za zverené úlohy, a tým k celkovo
vyššej efektivite ich práce. V konečnom dôsledku by sa takto
mala postupne odstrániť všetka
nadbytočná byrokracia, a mali
by sa skrátiť časy potrebné na
vybavenie jednotlivých agiend.
Ako vidno, ide o dlhý a náročný

proces, ktorý si vyžaduje vysoké
nasadenie a vieru vo vlastné
schopnosti zvládnuť všetky kľúčové okamihy pri jeho realizácii.
Vedenie mesta musí na jednej
strane zabezpečovať dennodenný bežný chod úradu, ktorý nesmie byť narušený, a súčasne
musí riešiť koncepčné otázky,
spojené so spomínanými zmenami. Od všetkých pracovníkov
mestského úradu sa vyžaduje
maximálna súčinnosť a sú tak
možno vystavení nárokom, na
ktoré neboli dosiaľ zvyknutí. Aj
po úspešnom odštartovaní reformy (podľa predpokladov by
sa tak mohlo stať už na februárovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva), budú stáť pred
nemenej náročnou úlohou – zaviesť reformu do praxe a pretaviť ju na novú denno-dennú pracovnú rutinu skutočnej verejnej
služby.
(r)
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Poslanci rozhodujú o výške miestnych daní
Pripravovaná fiškálna decentralizácia mala priniesť krajským mestám v roku 2005 viac priamych finančných prostriedkov, ako
tomu bolo v predchádzajúcich rokoch. V Trenčíne mal tento nárast predstavovať niekoľko desiatok miliónov korún.
Realita je nakoniec po rozDaň z pozemkov
sadzby dane z nenavrhované sadzby
hodnutí Vlády SR iná. V našom
hnuteľností na rok dane z nehnuteľností
krajskom meste spôsobuje vý2004 v Sk/m2
na rok 2005 v Sk/m2
padok oproti pôvodne prezento1/ orná pôda, vinice, chmelnice, ovocné sady
0,034
0,055
vaným číslam takmer 40 milió2/ trvalé trávnaté porasty
0,003
0,025
nov korún, čo v praxi znamená,
že namiesto 70-miliónového
3/ záhrady
0,44
0,80
prírastku získa Trenčín len 30
4/ lesné pozemky,na ktorých sú hospod. lesy
0,011
0,023
miliónov korún.
5/ rybníky s chovom rýb a ostatné hopodársky
0,008
0,023
využívané vodné plochy
6/ zastavané plochy a nádvoria

0,44

0,80

7/ stavebné pozemky

6,00

8,00

8/ ostané plochy okrem stavebných pozemkov

0,44

0,80

Daň zo stavieb

sadzby dane z nehnuteľností na rok
2004 v Sk/m2

navrhované sadzby
dane z nehnuteľností
na rok 2005 v Sk/m2

1/stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace
príslušenstvo hlavnej stavby

5,60

6,50

2/ stavby na pôdohospod. produkciu, skleníky

2,00

5,00

3/stavby rekreačných a záhradkárskych chát
a domčekov na individuálnu rekreáciu

6,20

15,00

4/samostatne stojace garáže a samostatné
stavby hromadných garáží

10,00

30,00

5/priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu

30,00

45,00

6/stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu

70,00

90,00

7/ ostatné stavby

10,00

15,00

Daň z bytov

sadzby dane z nehnuteľností na rok
2004 v Sk/m2

navrhované sadzby
dane z nehnuteľností
na rok 2005 v Sk/m2

1/byty

4,00

4,00

2/nebytové priestory

5,00

30,00

16. 12. 2004
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Dane sa nemenili už päť rokov

Ďalší dôvod, prečo poslanci
mestského zastupiteľstva rokujú o návrhu na zvýšenie daní z
nehnuteľnosti je skutočnosť,
že sadzby dane sa v Trenčíne

pre fyzické osoby nemenili od
roku 1998 a pre právnické
osoby od roku 1999, pričom od
roku 1998 do konca minulého
roku inflácia vzrástla o 48 %.

Aj z tohto dôvodu treba daň z
nehnuteľnosti ako jeden z najpodstatnejších príjmov mesta
aktualizovať.

Návhy na rok
2005

Sadzby platné v r.
1999-2004

356,-Sk

356,- Sk

997,50 Sk

903,- Sk

garáž o rozlohe 18 m2

540,-Sk

180,- Sk

záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
okrem stavebných pozemkov o rozlohe 300m2

240,-Sk

132,- Sk

podnikateľský objekt o rozlohe 100 m2 so 6 nadzemnými podlažiami / prízemie + 5 poschodí /

10 500,-Sk

8500,- Sk

priemyselná stavba o rozlohe 100 m2 s 2 nadzemnými
podlažiami / prízemie + 1 poschodie /

4 800,-Sk

3300,- Sk

Príklady výpočtu dane z nehnuteľností
byt o rozlohe 89 m2
rodinný dom s jedným poschodím o rozlohe 105 m2

POUŽITIE PEŇAZÍ
Predpokladaný výnos dane
z nehnuteľnosti od právnických
osôb bude celý použitý na opravy a údržbu cestných komunikácií, prípadne splátok takýchto

prác a na mestskú hromadnú
dopravu (MHD). O použití výnosu dane z nehnuteľností od
fyzických osôb rozhodnú na
základe požiadaviek občanov

výbory mestských častí. Tieto
financie by mali byť použité na
údržbu, rekonštrukciu detských
ihrísk, výsadbu verejnej zelene
a pod.

POUŽITIE PEŇAZÍ V RÁMCI PLÁNOVANÉHO ROZPOČTU NA ROK 2005
PODNIKATELIA

OBČANIA

PREDPOKLADANÝ VÝNOS 55 mil. Sk

21 mil.Sk

OPRAVA A ÚDRŽBA CIEST 25 mil.Sk

ÚDRŽBA ZELENE A VEREJNÝCH
PRIESTRANSTIEV 24 mil. Sk

DOTÁCIA MHD 8 mil. Sk

REKONŠTRUKCIA DETSKÝCH IHRÍSK
10 mil. Sk

INVESTÍCIE DO CIEST 59 mil. Sk
V budúcom čísle prinesieme tabuľky porovnávajúce výber daní z nehnuteľnosti v krajských mestách nášho regiónu (Trnava, Nitra, Žilina), zľavy pre dôchodcov a zdravotne postihnutých a zároveň
všeobecné informácie o platcoch dane a ich povinnostiach.
(KO MAR)
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Trenčín má na starých pohľadniciach osobité čaro

Ľudia posielajú pohľadnice už približne 130 rokov. Pohľadnice potešili či zarmútili tváre miliónov adresátov, ale veľakrát sa stali jedinečnými dokumentmi vzhľadu miest, dedín, významných
udalostí či osobností. Hoci stále viac ľudí používa elektronickú poštu, sú medzi nami zberatelia
pohľadníc, ktorí na tento potlačený malý kúsok papiera nedajú dopustiť. Pohľadnica je predsa
aj po rokoch dôkazom, že na vás niekto myslí. Medzi tých, ktorí sa stali zberateľmi starých pohľadníc, patrí aj Ján Hanušin – autor pozoruhodnej publikácie Trenčín na starých pohľadniciach,
ktorá sa práve dostáva do kníhkupectiev. Publikáciu vydalo s finančnou podporou Mesta Trenčín
a ďalších sponzorov vydavateľstvo DAJAMA Bratislava.
našich znalostí boli práve staré Trenčanom a všetkým tým, ktopohľadnice. Za viac ako 40 ro- rí majú toto mesto radi. Texty
kov zberateľskej činnosti sa mi sú trochu „zasvätenejšie“ ako
podarilo získať zaujímavú zbier- je to zvykom pri turistických
ku pohľadníc starého Trenčína. sprievodcoch. Štúdiom pohľadSamozrejme, že do knižky sa níc a dobových dokumentov
nezmestili úplne všetky fakty, som sa dopracoval k niektorým
dokumentácia a už vôbec nie novým poznatkom, ktoré niekevšetky pohľadnice. Ani sprie- dy korigujú doteraz všeobecne
na starých
pohľadniciach
vodné texty si nenárokujú na známe skutočnosti.
úplnosť, dúfam však, že publiJán Hanušin
kácia poskytne čitateľovi nový, Čo by ste chceli povedať
čitateľovi, čo sa do knihy
netradičný pohľad na mesto.
nedostalo?
Finančné a technické obmedzeKtoré pohľadnice teda dostali
nia neumožnili publikovať úplne
predovšetkým
priestor?
Kde sa vzal nápad zostaviť
všetky zaujímavé zábery mesta
Uprednostnil
som
dokumentárpublikáciu o Trenčíne na
reprodukované na pohľadninu
hodnotu
záberu
pred
síce
starých pohľadniciach?
ciach, nevraviac o fotografiach,
výtvarne
a
graficky
zaujímavým
Tento zámer zrel dlhý čas.
z ktorých by sa iste dala spraspracovaním
pohľadnice,
na
S priateľmi z neformálnej skucovať samostatná publikácia.
ktorej
je
však
v
podstate
všedpiny záujemcov o trenčiansku
Pre dnešného čitateľa by bolo
ný
a
menej
zaujímavý
záber.
históriu, medzi ktorých patria
iste príťažlivé aj porovnanie
Výnimkou
sú
litografické
poIng. V. Brabenec, Ing. V. Tichý
minulého a súčasného vzhľadu
hľadnice
a
koláže.
a I. Šarvaic sme často diskutovali o tom, kde, kedy a kto
postavil jednotlivé domy, komu Komu je kniha určená?
patrili ktoré obchody... Prišli Až na nevyhnutné výnimky
sme na mnohé zaujímavosti v knihe neuvádzam bežné fakty
foto Ján Žovinec
a navzájom sme obohacovali dostupné v turistických spriea dopĺňali naše znalosti. Neoce- vodcoch. Moje texty možno
niteľným pomocníkom a občas nepodajú informáciu bežnému
aj „rozhodcom“ pri porovnávaní turistovi, pretože sú určené

Trenčín

RNDr. Ján Hanušin, CSc.
(narodil sa v roku 1953 v
Trenčíne) – fyzický geograf a
hydrogeograf z Geografického
ústavu Slovenskej akadémie
vied v Bratislave. Autor viacerých odborných článkov a
populárno-vedeckých publikácií. Zberateľ starých pohľadníc
najmä z jednotlivých regiónov
Slovenska a zo sveta. Okrem
pohľadníc sa zaujíma o cykloturistiku a cestovanie.
jednotlivých častí mesta. Ale to
všetko možno v niektorej ďalšej
publikácii.
Stranu pripravila
Zuzana Moravčíková

Vianoce v Pominovci

Vianočné trhy

Na deň svätého Mikuláša
bol na Mierovom námestí detský jarmok. Deti ponúkali svoje
výrobky aj deti trenčianskych
základných škôl a zo Základnej
umeleckej školy v Trenčíne.
Mnohé z nich boli skutočne originálne a nechýbal ani Mikuláš
z Centra voľného času, ktorý
rozdával sladkosti, ale aj uhlie.
Prekvapil tradičným kostýmom
s biskupskou čiapkou. Takto
vyzeral tradičný slovenský Mikuláš. Na pódiu vystupovali
skupinky detí. Už od nasledujúceho dňa, 7. decembra začali
v Trenčíne tradičné Vianočné
trhy. V drevených stánkoch

svoje originálne dielka ponúkajú výrobcovia tradičných slovenských výrobkov.

Na druhý sviatok vianočný 26. 12. o 10.30 bude
duchovný z farnosti Bolešov
Ivan Kňaze slúžiť svätú omšu
v zaniknutej osade Pominovec
v jednom z najstarších kostolíkov v našom kraji. Románsky
kostolík (prvá písomná zmienka je z roku 1229) dodnes
nemá elektrické osvetlenie,
len svetlo sviečok a betle-

hemské svetlo. Práve v takejto atmosfére navodzujúcej
pocit starých čias bude možné vyčariť tú pravú atmosféru
chudobnej maštaľky, v ktorej
sa narodil Kráľ nad kráľmi,
spasiteľ Ježiš Kristus. Stretnime sa na tomto pokojnom
rozprávkovom mieste. Nebojte
sa chladu, prichystané bude
teplé občerstvenie.

16. 12. 2004
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Spomienka na divadelníčku Evu Kobzovú
Vo vianočnom čase si často
spomenieme na ľudí, ktorí nás
ovplyvnili, znamenali niečo v našom živote, v živote spoločnosti, alebo nám boli jednoducho
blízki. Úsmev na tvári, občas
i cez slzy, ochota pomôcť, poradiť, ohľaduplnosť, tolerancia,
pekný vzťah k mladým ľuďom.
Tak ju poznali jej kolegovia,
priatelia, divadelníci. Život Evy
Kobzovej, lebo o nej hovoríme,
bol spätý s aktívnou kultúrno-osvetovou činnosťou, osobitne amatérskym divadlom. Ako
profesionálna kultúrna pracovníčka sa s plným nasadením
venovala organizátorskej, výchovnej, scenáristickej, režijnej
i hereckej činnosti.
Začínala ako herečka ochotníčka v trenčianskom súbore Maríny Turkovej, v ktorom
už v roku 1950 získala jednu

zo 4 cien za herecký výkon
na celoslovenskej prehliadke
pokročilých divadelných súborov. Súčasne účinkovala v Divadle poézie Okresnej knižnice
v Trenčíne pod umeleckým vedením riaditeľa knižnice Juraja
Gönciho.
V 60-tych rokoch začala pôsobiť aj ako autorka, scenáristka a režisérka mnohých úspešných estrádnych vystúpení ale
i divadelných inscenácií. Naďalej aj hrávala a získavala ceny
za herecké výkony a režijné
počiny. Ako metodička Okresného osvetového strediska
v Trenčíne pre amatérske divadlo a umelecký prednes prevzala štafetu po Anne Koníkovej, ktorá prešla z tohto postu
do funkcie riaditeľky OOS, aby
úspešne napomáhala po stránke organizačnej i metodickej

rozvoju tejto oblasti záujmovej
umeleckej činnosti v našom
regióne. V r. 1969 - 1982 založila a úspešne viedla Štúdio
mladých popri Divadelnom súbore OOS. I vďaka Eve Kobzovej sa v roku 1971 trenčianski
ochotníci takmer po 20-ročnej
prestávke dostali do kategórie
najvyspelejších divadelných súborov a v roku 1976 sa prebojovali na celoštátnu prehliadku
do Jiráskovho Hronova.
V roku 1979 bola pri zrode
tradície okresnej prehliadky
ochotníckeho divadla - Hollého Moravské Lieskové. Ako
metodička dlhé roky úspešne
ovplyvňovala vznik a činnosť
dedinských ochotníckych divadelných kolektívov. Usmerňovala množstvo kolektívov malých
javiskových foriem či jednotlivcov v prednese poézie a prózy

s výbornými výsledkami v rámci
kraja i celoslovenskom. Napokon známe sú mená niekoľkých
jej odchovancov, ktorí zakotvili
v profesionálnom umení. Vďaka vám pani Kobzová za dielo, ktoré ste nám zanechali.
Vďaka za všetkých, ktorí vás
mali radi a nikdy nezabudnú na
vašu milú, usmievavú tvár. Eva
Kobzová zomrela po dlhej ťažkej chorobe dňa 12. októbra
2004 vo veku 72 rokov.
Oľga Lehocká

Vianoce čoraz viac klopú na dvere

Advent
ADVENT
Blíži sa zimný slnovrat.
Už prituhujú rána.
Listy sú spálené, mrzne zem,
dĺžia sa noci, kráti deň.
V pamäti ozvena dávna.
Čistota detských duší
vracia nás opäť tam,
kde čakali sme zázrak zimy,
koledy, stromček, domov. Dnes iný
a iné prosby k nebesiam.
Otec a mama zpovzdiali
a zasnežené krásne rána,
skrehnutá krása krajiny.
Opakujúce sa lásky dejiny,
čakanie na príchod Pána
v podobe známej, najdrahšej.
Večitý symbol skromnosti,
nemluvňa sväté, maštaľka sama,
namiesto prepychu plátienko, slama
a požehnanie Otca z výsosti,
dané nám ľuďom v Synovi.

Originály grafík: deti zo ZUŠ Trenčín

Dar z nebies čaká každý z nás
v najdlhšiu roka noc,
tú slávnu Tichú Svätú Noc,
dohviezdny večer, vzácny čas.
Už celkom blízko zimný slnovrat.
Zas prituhujú rána.
V srdciach však náhle oteplieva.
To advent lásku rozosieva,
znie pieseň i modlitba Pána.
Tatiana Blichová

Vždy začiatkom decembra sa vianočná aktivita
v kultúrnych centrách nášho mesta výrazne zvyšuje
a dôkazom toho sú neopakovateľné výstavky pod
názvom „Čaro Vianoc“. Kultúrne stredisko na Juhu
takúto výstavku pripravilo spolu s Občianskym združením Kultúrne centrum Aktivity, ktorého vedúcou je
Světluše Rajnincová. Dvadsať autorov prispelo svojimi vianočnými námetmi, kde nechýbali medovníky,
drôtené ozdoby, adventné vence, svietniky a pod.
Veľkému záujmu sa tešil drevený mechanický betlehem Ivana Ševčíka z Kubry (na snímke). Významnou
mierou prispeli i obyvatelia Domu dôchodcov z Juhu.
Foto a text: Ferdinand Rybníček
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Koncert Honzy Nedvěda Radošinci v Trenčíne
Koncert Honzy Nedvěda sa
uskutočnil 16. novembra v Kultúrnom a metodickom centre.
Honza od neho očakával bežné
spievanie, lásku a prekvapenie ľudí, ktoré vyjadril slovami:
„Čakáme obyčajný, normálny
koncert Honzy Nedvěda“. Zahrali približne polovicu nových
pesničiek, medzi ktorými sa
našli aj viaceré známe hitové
piesne. Na budúci rok chystá
dve CD-čka. Jedno klasické
a na druhé chce naspievať
pesničky, ktoré si spievajú ľudia bez ohľadu na jeho tvorbu,
ako je Kristínka... Nedvěd sa

riadi heslom: „Dobro za každú
cenu, to znamená aj za vlastnú obeť.“ Najviac si želá, aby
ľudia mali z jeho koncertov veľkú radosť a spievali si. Sníva

o tom, aby všetci chorí ľudia
vyzdraveli naraz, aby Afrika sa
stala svetadielom ako je Európa, aby všetci prezidenti sa
jedného dňa stretli a dohodli
sa na mieri, na zdraví, jedle pre
nás. Bol by rád, keby si verejnosť všetko, čo sa o ňom píše
prečítala v jeho pesničkách, či,
je to pravda alebo nie je, pretože poznanie Honzy Nedvěda
je v rukách ľudí. Nemôže im to
vysvetľovať. „Kvôli ženám som
nikdy neopustil rodinu, ani sa
zo mňa nestal bezdomovec.
Milujem pravdu, slovenské
hory, pražský Karlov most, skoro nikdy som nebol neverný,
iba vtedy keď som sa už rozchádzal so ženami. Celý môj
život išiel s primeranou normálnou poctivosťou. Mám prianie,
ktoré pokladám za splnené.
Každý, kto si vypočuje moju
pesničku bude vedieť, že nie
som šupák, že som jednoduchý, obyčajný človek, ktorému
len Boh dal možnosť sa vyjadriť
a povedať svoj názor nahlas.“
A čo by chcel odkázať svojim
fanúšikom? „Aby im Pán Boh
nazrel do okna, keď bude Ježiška, pomohol im splniť ich
priania, pomáhal im v živote
a ukázal im správnu cestu,“
povedal Honza Nedvěd.
text a foto: Lenka Meravá

Koncert a výstava ZUŠ

Na sobotu 4. decembra pripravili v KS na Dlhých Honoch
v spolupráci s občianskym
združením Kulčento pre milov-

bol vlastný osvetľovač a zvukár.
Neprofesionálne výkony hercov
boli síce kvalitatívne nevyrovnané – ostatne ako u väčšiny

níkov divadla príjemný zážitok
v podobe predstavenia Radošinského naivného súboru Hlavina
z Radošiny. Na inscenácii hry
Konečná stanica, na ktorej koncepcii sa podieľal aj samotný
autor Stanislav Štepka, sa predstavili ochotníci z malej obce pri
Piešťanoch. Predstavenie bolo
skvelou ukážkou amatérskeho
divadla, ktoré však má zjavne
dostatočné finančné i technické zázemie. Samozrejmosťou

ochotníckych súborov, avšak
celkové vyznenie bolo vďaka výbornej výprave a réžijnej koncepcii v rámci ochotníckeho divadla
skutočne vynikajúce. Hlavnej postavy sa zhostil brat S. Štepku,
ktorý je vernou kópiou známejšieho súrodenca. Škoda len, že
Trenčania majú vždy dobrý dôvod
neísť do divadla a okrem približne 60 verných kultúre si nechali
ujsť aj tento nevšedný zážitok.
Zuzana Moravčíková

Méta v Holíči

Základná umelecká škola v Trenčíne oslávila už 55. výročie
svojho vzniku. Za ten čas vychovala nespočet mladých hudobníkov,
výtvarníkov i tanečníkov. V utorok 30. novembra sa pri príležitosti osláv uskutočnil v Galérii M. A Bazovského v Trenčíne koncert
a výstava prác súčasných učiteľov a žiakov ZUŠ.
(zm, foto zuš)

V rámci mesiaca fotografie - novembra, fotoklub Retina pracujúci pri ZKS Senica pozval trenčiansku fotoskupinu Méta vystavovať vo svojom regióne. Výstava bola inštalovaná v MsKS v Holíči.
Slávnostnej vernisáže sa zúčastnili členovia Méty Július Kákoš
a Mikuláš Banyász, za Trenčianske osvetové stredisko Jaroslava
Tichá a riaditeľ Vladimír Zvalený.
(text a foto juk)

16. 12. 2004

KULTÚRNE POZVÁNKY
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Pozvánka do kina Metro

Divadlo
19. 12. – nedeľa 18.00 - Všetko o ženách v Kultúrnom dome v
Zlatovciach. Autorom hry je najúspešnejší chorvátsky autor Miro
Gavran. V réžii Z. Moravčíkovej uvidíte päť príbehov zo života žien
rôznych vekových kategórií. Dozviete sa, čo ste ešte nevedeli, ale
možno tušili o ženách. Prezradíme všetko o ich vzťahoch! Skvelá
komédia a najlepšie predstavenie THD!
22. 12. – streda o 17.00 – Tanečná rozprávka Vianoc
Tradičné vianočné podujatie tanečnej skupiny Goonies bude tentokrát na motívy ruskej rozprávky o Mrázikovi. Účinkuje stovka
tancujúcich Roztopašníčok a chlapci z THD.
Obidve predstavenia sú uvedené zdarma.

Výstavy
Mestská galéria, Mierové námestie 22
3. 12. – 31. 12. PAVOL OBST - Krajina - fotografia
Výstavná sieň na Mierovom námestí č. 16
9. – 31. 12.
GERTRÚDA JAKUŠOVÁ – autorská výstava
ANTON KADLEČÍK – autorská výstava
Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27
10. 12. – 31. 1. 05 ČESKÉ MALIARSTVO V PRELOME 19. A
20. STOROČIA - zo zbierok Krajskej galérie výtvarného umenia v
Zlíne
Trenčianske múzeum
10. 12. – 28. 2. POĽSKÉ ĽUDOVÉ UMENIE – sklomaľba, drevené plastiky

Pozvánky
18. 12. od 9.00 sa uskutoční Krajská leteckomodelárska súťaž v lietaní halových modelov v kategóriách hádzadlá a vrtuľové
modely vo vekových skupinách žiaci, juniori a seniori. Súťaž sa
uskutoční v univerzálnej sále KaMC OS SR a pozývajú na ňu Klub
plastikových modelárov pri KaMC OS SR, Klub modelárov č. 100
pri ZMOS pri ZTŠaČ Trenčín, Krajské športové centrum Trenčín,
Mesto Trenčín.
(juk)
17. 12. o 10.00 „Čas vianočný, čas radosti...“ v KaMC OS SR
– pozvánka na stretnutie profesorov, študentov, pracovníkov a
priateľov Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne spojené s kultúrnym programom
21. 12. o 16.00 Vianočná besiedka v Základnej škole na Kubranskej ceste. Do pravej vianočnej nálady vás prenesú deti slovom, spevom, hudbou a tancom v pestrom kultúrnom programe.
26.12. o 19.00
KONTAKTY - Spoločenské stretnutie osamelých v Somer Trenčín

Dôstojná prezentácia
svojho rodného mesta
Akad. sochár Igor Mosný
a akad. maliar Ivan Minárik v
týchto dňoch vystavujú svoje
diela v Oravskej galérii v Dolnom Kubína. Sú nainštalované v priestoroch župného
domu do 9. 1. 2005.
(mi)

(zuš)

Ponuka prezentácie
• Mesto Trenčín sa v 1. štvrťroku roku 2005 bude prezentovať
na veľtrhoch cestovného ruchu
REGIONTOUR v Brne, ITF
SLOVAKIATOUR v Bratislave,
Holiday World v Prahe a ITB
v Berlíne. Ponúkame možnosť
spolupráce a prezentácie subjektov pracujúcich v aktívnom
cestovnom ruchu na vsetkých
týchto akciách...
Bližšie informácie:
Mestský úrad, oddelenie cestovného ruchu, Ing. Mária Pauschová , tel.č.: 7435193.

16. - 20. 12. o 16.00
EVANJELIUM PODĽA JÁNA
V.B./Kanada 2003, ŠUP, 180
min, do 12 r. MN, titl.
Ježišov príbeh tak, ako je zaznamenaný v najobľúbenejšom
evanjeliu. Nejde o krutosť mučenia, ale o Ježišove názory
a konanie, ktoré formujú svet
a morálku dodnes. Film poskytuje autentický obraz významného obdobia histórie.
21. - 23. 12. o 17.00
ZLODEJI PAMÄTI
USA 2004, ŠUP, 91 min, do
12 r. MN, titl, Dolby SR
Príbeh Telly Parettovej (Julianne Moore), ktorá prišla pri tragickej leteckej havárii o svojho
osemročného syna Sama.
Usiluje sa vyrovnať s nešťastím, pochopenie hľadá u psychiatra, ktorý jej však tvrdí, že
trpí halucináciami a syna nikdy
nemala. Telly hľadá dôkazy

o Samovej existencii. Stretne
otca jednej z dalších obetí
nešťastia. Spoločne sa snažia
dokázať existenciu svojich detí
a vymaniť sa zo šialenstva,
ktoré ich obklopuje. Sci-fi
thriller.
24. - 26. 12. 2004
NEPREMIETA
27. - 30. 12.
o 17.00 a 19.30
BRIDGET JONESOVÁ
S ROZUMOM V KONCOCH
USA 2004, ŠUP, 108 min, do
12 r. MN, titl, Dolby SR
„Dokonalý priateľ. Dokonalý život. Čo by sa mohlo pokašľať.“
Pokračovanie
romantickej
komédie v hlavnej úlohe s Renée Zellweegerovou, Colinom
Firthom a Hughom Grantom.
31. 12. 2004 a 1. 1. 2005
NEPREMIETA

Kino v KaMC OS SR (dom armády)
19. – 22. 12. o 18.30
23. – 27. 12. o 18.30

DANNYHO DVANÁSTKA
POLÁRNY EXPRES

18. 12., 18.00, HOJNÉ POŽEHNANIE VÁM NESIEME
- program jubilujúcich folklórnych súborov, Dom armády
18. - 19. 12. VIANOČNÝ JARMOK spojený s vystúpeniami
koledníkov a divadelnými predstaveniami. Mierové námestie
18. - 24. 12. o 11.00, 14.00 a
17.00. ŽIVÝ BETLEHEM - spevácke zbory, folklórne skupiny
a súbory. Mierové nám.
21. 12., o 17.00. VODNÍK
- súťaže pre deti a rodičov.
Štúrovo námestie - Vodníkovo
klzisko
22. 12., o 9.00. PERINBABA
- spoločenské športovo-kultúr-

ne stretnutie detí a mládeže.
Športová hala
o 17.00. TANEČNÁ ROZPRÁVKA VIANOC - tradičné
podujatie tanečnej skupiny Goonies a Trenčianskeho hradného divadla. Kino Hviezda
23. 12. o 16.00. VIANOČNÉ
PLAVECKÉ PRETEKY - pre deti
a ich rodičov. Krytá plaváreň
o 18.00. VIANOČNÉ POHLADENIE - koncert hudobných
skupín. Kultúrne stredisko Juh
o 17.00. FROG JAM - takmer
tradičný festival hudby a vianočnej pohody Kino Hviezda
31. 12. o 21.00. SILVESTROVSKÁ DISKOTÉKA S POLNOČNÝM
OHŇOSTROJOM.
Mierové námestie

Viac informácií o ďalších podujatiach nájdete na strane 13
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Vianočné darčeky z THD Radosť z Vianoc v Opatovej
Už 15 rokov sa každoročne
v období Vianoc stretávajú obyvatelia Opatovej od detí až po
dospelých v Kultúrnom stredisku, kde v spolupráci s Klubom
dôchodcov organizujú zaujímavé vianočné výstavy „Čaro
Vianoc“. Medzi exponátmi nechýbajú ozdoby na stromček,
zdobené medovníčky, ručne
zhotovené betlehémy, či ukážky
vianočného stolovania starých
materí a pod. „V tomto roku,“
hovorí vedúca Kultúrneho stre-

Adventný čas trávili členovia Trenčianskeho hradného
divadla na doskách, ktoré znamenajú svet. Pred Vianocami
odohrali totiž sériu siedmich
predstavení v kultúrnych zariadeniach a domoch v Záblatí,
Zlatovciach, na Juhu, v kine
Hviezda.
Spolu s VMČ Západ sa rozhodli vrátiť časy, keď sa v „kulturákoch“ v Záblatí a v Zlatovciach hralo aj divadlo. Pripravili
niektoré osvedčené predstavenia zo svojho repertoáru. V podaní Juniorov THD mohli diváci
v Záblatí a Zlatovciach a v kine
Hviezda uvidieť hru S. Štepku
Jááánošííík.
Žandári v štáte plešatom je
úspešné predstavenie Holovlasého divadla J. Webera, „sekcie humoru THD,“ v ktorom sa
pri každom opätovnom prezeraní dajú nájsť vždy nové slovné
gagy a zvraty autora Willyho
Webera. Diváci v Zlatovciach
sa na nich zabávali v nedeľu

12. decembra 2004.
Hru chorvátskeho dramatika
Mira Garvana Všetko o ženách,
ktorú úspešne odpremiérovali
v máji tohto roku, odohrajú
v KD Zlatovce na zlatú nedeľu
19. decembra o 18.00.
V KS na Juhu sa predstavili deti počujúce i nepočujúce
s hrou Čarovný prútik, ktorú
na motívy rozprávok napísala
nepočujúca autorka a poetka
Magda Pilárová. Súčasťou
programu bolo aj vystúpenie tanečnej skupiny Goonies a THD.
Celý program bol tlmočený do
posunkovej reči. Dva dni pred
Vianocami v stredu 22. decembra 2004 o 17.00 sa konalo
tradičné vianočné podujatie
tanečnej skupiny Goonies – Tanečná rozprávka Vianoc. Na
motívy ruskej rozprávky o Mrázikovi vystúpi stovka tancujúcich
Roztopašníčok a chlapci z THD.
Predstavenie sa uskutoční v kine Hviezda.
(ls)

V priestoroch Cirkevnej základnej školy sv. Andreja-Svorada a Benedikta sa 20. 11. zišlo
76 súťažiacich z Trenčianskeho
kraja na krajskom kole v prednese kresťanskej poézie a prózy „... a Slovo bolo u Boha“.
Trenčanom sa v nižších kategóriách veľmi nedarilo, no medzi
víťaznými stredoškolákmi bola
Zuzana Paššová z Piaristického
gymnázia J. Braneckého v Trenčíne. Poézia dospelých mala tiež
víťazku z Trenčína - Ľudmilu Šuvadovú. „Porotcovia mali ťažkú
úlohu, lebo súťaž mala výbornú

úroveň a všetci účinkujúci boli
lepší, ako priemer doterajších
ročníkov,“ povedala členka poroty Mária Podkopčanová.
Víťazi postúpili do celoslovenksého finále XII. ročníka
súťaže, ktoré sa uskutoční
v Ružomberku 12. 2. 2005. Súťaž v prednese poézie a prózy
...a Slovo bolo u Boha vyhlásili
Rada Konferencie biskupov
Slovenska pre vedu, vzdelanie
a kultúru, Združenie katolíckych
škôl Slovenska, Mesto Ružomberok a Miestny odbor Matice
slovenskej v Ružomberku. (la)

A Slovo bolo u Boha

diska Margita Dobiášová, „sa
na tvorbe dominantného betlehéma na javisku podielali najmä deti z obce, ktoré priniesli
viac ako 100 rôznych figúriek
zvieratiek k Jezuliatku, vraj aby
ho ochraňovali a ohrievali svojim dychom.“ Školáci, členovia
Marianskej družiny v Opatovej
predávali širokej verejnosti
vlastnoručne vyrobené vianočné ozdoby a získané peniaze
venujú na charitu.
Foto a text F. Rybníček

Detský folklórny súbor Kornička
V KaMC OS SR sa konalo pri
príležitosti 5. výročia založenia
vystúpenie detského folklórneho
súboru Kornička s programom
„Tri pramienky“. Predstavilo sa
98 detí vo veku od 4 do 15 rokov.
Divákom ukázali rýchle nôžky tanečníkov, skvelé hlasy, zručné
prsty muzikantov a pestré kroje.
Vedúca súboru Jaroslava Kohútová mala z vystúpenia krásne
pocity: „Všetci vedúci sme
šťastní, že to dopadlo dobre,
podľa našich predstáv. Verím,
že sa návštevníkom vystúpenie

páčilo a boli s ním spokojní.“ Do
budúcnosti si želajú, aby súbor
naďalej prosperoval. Členovia
súboru majú za sebou viac ako
130 vystúpení, t. j. priemerne
25 ročne. Navštívili Francúzsko,
Maďarsko a Českú republiku.
Počas svojho pôsobenia získali
viacero úspechov na súťažiach
tanečných choreografií, speváckych skupín, sólistov spevákov
a inštrumentistov. Zúčastnili sa
významných domácich folklórnych festivalov vo Východnej,
v Detve, v Myjave...
(lm)

Bratislavská firma PosAm venovala začiatkom decembra nadačnému fondu PosAm Trenčianskej nadácie 400 tisíc korún na
podporu vzdelania, umenia a športových aktivít zdravých i postihnutých detí. Symbolický šek odovzdali v Moyzesovej sieni v Bratislave generálny riaditeľ PosAm Marián Marek (vľavo) a výkonný
riaditeľ spoločnosti Milan Drobný členovi správnej rady nadácie
Leovi Kuželovi (na snímke v strede).
(Text a foto ak)

16. 12. 2004

ČARO VIANOC POD HRADOM A INFORMÁCIE

KONCERT
Dievčenský katedrálny zbor
„Puellae Orantes“
(Tarnow, Poľsko)
19. 12. 2004
(zlatá nedeľa) o 19.00 hod.
Piaristický kostol, Mierové námestie.
Zbor je tohtoročným víťazom prestížnej súťaže speváckych
zborov „Concerto Polifonico Guido d‘ Arezzo“ v Taliansku

Ôsmy koncert Festivalu starej hudby v Trenčíne
Nedeľa 26. decembra 2004 o 16.00 h, Piaristický kostol

Vianočný koncert Komorného orchestra mesta Trenčín
Um. vedúci : Jozef Polomský
Um. vedenie : Peter Zajíček, Sólisti: Kamila Zajíčková - soprán, Eva Králiková - mezzosoprán, Ondrej Odokienko - tenor,
Martin Holúbek - bas, Martin Bičan - gajdy
F. Gruber - Tichá noc - Arr. J. Guldán
A. Corelli - Concerto grosso op. 6 č. 8, Fatto per la notte
di natale, Vivace, Grave – Allegro – Adagio, Allegro, Adagio
– Vivace – Allegro, Largo pastorale
G. B. Pergolesi - Duetto de festo Trium Regum, HZJP 399,
Andante – Allegro – Allegro
M. Marais - Musette
A. Zimmermann - Salve Regina HZJP 227, Salve Regina, Vita
dulcedo, Ad te clamamus, Eja ergo, O clemens
J. M. Leclair - Musette
W. A. Mozart - Exultate jubilate KV 165, Alleluja

Na krytej plavárni budú počas sviatkov
upravené otváracie hodiny pre verejnosť:
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
01.
02.

12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
01.
01.

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005

(Pia)
(So)
(Ne)
(Po)
(Ut)
(St)
(Št)
(Pia)
(So)
(Ne)

ZATVORENÉ
14.00 - 21.00 hod.
09.00 - 21.00 hod.
09.00 - 21.00 hod.
09.00 - 21.00 hod.
09.00 - 21.00 hod.
09.00 - 21.00 hod.
ZATVORENÉ
14.00 - 21.00 hod.
09.00 - 21.00 hod.
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Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne upozorňuje držiteľov
motorových a prípojných vozidiel, že ŠPZ majú platnosť len
do 31.12.2004. Po tomto termíne budú vozidlá, ktoré majú len
staré ŠPZ, t.j. nemajú nové evidenčné čísla, vyradené z evidencie. Od 1. januára 2005 nemôže byť takéto vozidlo používané
v cestnej premávke.
(kh)
K výmene ŠPZ je nutné:
• držiteľ alebo vlastník vozidla sa osobne dostaví aj s vozidlom
na príslušný okresný dopravný inšpektorát v mieste svojho
bydliska,
• predložiť žiadosť o výmenu ŠPZ (tlačivo dostanete na ODI),
• technický preukaz vozidla,
• osvedčenie o evidencii vozidla,
• doklad o povinnom zmluvnom poistení za škody spôsobené
prevádzkou motorového vozidla,
• správny poplatok (kolky vo výške 650 Sk, ak ide o prípojné
vozidlo alebo traktor, kolky vo výške 1150 Sk, ak ide o osobné alebo nákladné motorové vozidlo),
• iná osoba môže za držiteľa alebo vlastníka vozidla konať, len
ak bola splnomocnená s úradne overeným podpisom.
Polícia pre zabezpečenie plynulej výmeny štátnych poznávacích značiek rozšírila stránkové dni a hodiny na úseku evidencie
vozidiel. Na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Trenčíne sú
od 15. novembra 2004 stránkové dni a hodiny:
Pondelok:
7.30 – 12.00 hod. a 13.00 – 15.00 hod.
Utorok:
7.30 – 12.00 hod.
Streda:
7.30 – 12.00 hod. a 13.00 – 17.30 hod.
Štvrtok:
7.30 – 12.00 hod. a 13.00 – 15.00 hod.
Piatok:
7.30 – 12.00 hod. a 13.00 – 15.00 hod.
V hornom riadku je stará
ŠPZ, ktorej končí v tomto
roku platnosť.
V strednom riadku je tabuľka
so znakom Slovenskej republiky, ktorá platí aj v novom
roku 2005.
V poslednom (dolný riadok) je
tzv. euroznačka.
V novom roku 2005 nebudú platiť len staré ŠPZ (horný riadok), tie je potrebné vymeniť.
Výnimočné stránkové hodiny budú v sobotu 18. 12., si
budú môcť vodiči vymeniť ŠPZ za evidenčné čísla v čase od
7.30 do 12.00 a od 13.00 do 15.00 a tiež v nedeľu 19. 12.
v čase od 7.30 do 12.00. Týka sa to len výmeny ŠPZ za
evidenčné čísla. Ostatné úkony nebudú vykonávané.
(lba)

Mesto Trenčín

prijme zamestnanca na obsadenie
pracovného miesta: účtovník
Hlavnými okruhmi pracovnej činnosti prijatého
uchádzača budú:
• práce v oblasti rozpočtového účtovníctva so zameraním na
účtovanie výdavkového okruhu, majetku a odpisovania.
Kvalifikačné požiadavky:
• stredoškolské vzdelanie
• prax minimálne 5 rokov v uvádzanej oblasti
Nástup ihneď
Žiadosti s profesijným životopisom zasielajte:
Mesto Trenčín, odd. PaM, Mierové nám. 2, Trenčín, 911 01

INZERCIA
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KONŠTRUKTA – Industry, a.s. napreduje

S vlastným rozumom a pracovitými rukami

Zásluhou úspešne zvládnutej konverzie špeciálnej výroby sa strojárske fabriky znovu stávajú oporným bodom priemyslu na Slovensku. Medzi nimi aj KONŠTRUKTA - Industry, a.s. Trenčín, ktorá
sa v ostatných rokoch vyprofilovala na významnú firmu v našom regióne, z hľadiska výrobného
programu, exportu i nezanedbateľným podielom na trhu práce.

Priame investície
smerovali do rozvoja
technológií
Viac ako sto miliónov korún
priamych investícií smerovalo
za posledné tri roky do zdokonaľovania strojovo- technologickej základne, do technického
rozvoja výrobkov, do vybavenia
konštrukčných kancelárií a projekčných pracovísk. Vybavenia
konštrukčnými a grafickými
systémami boli predpokladom
i podmienkou udržania sa na
štandardnej európskej úrovni.
Je to však len základný odra-

zový mostík k úspešnosti na
medzinárodných trhoch. Moderné informačné technológie,
dobudovaná manažérska informačná nadstavba, informatika
v predvýrobných etapách, teda
v konštrukcii a v technologickej
príprave zefektívnili činnosť a
podporili konkurencie schopnosť podniku.

Kľúčovými sú
informačné
technológie
Pozornosť teraz sústredia na
informatiku v predvýrobných
etapách, teda v konštrukcii
a v technológii. Ak sa rok 2005
vyhne nepredvídaným otrasom, táto investícia prinesie
skvalitnenie správy technickej
a technologickej dokumentácie,
v týchto útvaroch sa zefektívni
činnosť na prospech opakovateľnosti výrobkov, vyššie
využívanie elektronickej formy
dokumentácie zníži nákladovosť
a prácnosť. Plánujú dobudovať
a skvalitniť manažérsku informačnú nadstavbu.

Vyrastie v Trenčíne
základňa
subdodávateľov
pre automobilový
priemysel?
KONŠTRUKTA- Industry, a.s. sa
chce zapájať do medzinárodných projektov. No, nechcú sa
stať len lacnou výrobnou manufaktúrou, ktorá bude pracovať

podľa dodanej dokumentácie.
Naopak, podporujú školy vo
výchove a príprave odborníkov
šitých na strojársku mieru. Nepripúšťajú si závislosť na dovezenej práci, ktorá má vo svete
mimoriadne túlavé topánky:
dnes je u nás, do rána môže
mať zbalené a namierené ďalej na východ. Skrátka, strojári
v KONŠTRUKTE - Industry, a.s.
chcú byť vybavení aj vlastným
rozumom, nielen pracovitými
rukami.

Špičková technológia
pre výrobcov
pneumatík
Nosným výrobným programom
KONŠTRUKTY - Industry je gumárenský priemysel. V máji
podpísali významný kontrakt za
takmer 110 mil. Sk s ruským
obchodným partnerom OAO
„Moskovským závodom na výrobu pneumatík“, ktorému dodajú
linku Quadroplex na vytláčanie profilov behúňov a bočníc.
Prvé vytlačovacie linky profilov
s MONO extrudérom dodali
slovenskému výrobcovi pneumatík – MATADOR, a.s. Púchov.
V priebehu desiatky rokov ich
spoločnosť vyrobila a dodala
niekoľko aj v prevedení DUPLEX
a TRIPLEX, t. j. s dvoma, resp.
tromi závitovkami. A dnes, v roku 2004, po dôkladnej príprave
a vývoji, vyrába Quadroplex,
čiže technológiu vytlačovania
profilov prostredníctvom šty-

roch závitoviek. Výnimočnosť
tejto výrobnej linky spočíva vo
vysokej konštrukčnej, výrobnej
a technologickej náročnosti. Na
Slovensku unikátne, vo svete
hodnotené ako vysoko sofistikované zariadenie, bude dielom slovenských konštruktérov
z Trenčína.

Čína je mimoriadne
perspektívna!
Za hranicami umiestňuje KONŠTRUKTA - Industry, a.s. 70
až 80 percent produkcie. Dominuje Rusko, krajiny bývalého
Sovietskeho zväzu, Čína, India,
Stredný Východ. V júli a v decembri 2004 podpísali v Číne
nové kontrakty aj vďaka dobrým
referenciám o už dodaných zariadeniach.
Priority KONŠTRUKTY
- Industry, a.s.:
• Strategický nákup
• Budovanie
Manažérskeho
informačného systému
• Rozvoj a skvalitňovanie plánovacích procesov v oblasti plánovania výroby a kapacít
• Stabilizácia pracovníkov cez
mzdový vývoj a motivačné systémy
• Projektový manažment
• Technický rozvoj výrobkov
a rozšírenie výrobného programu
(Z.E.M)

inz 9/2004

KONŠTRUKTA Industry poskztuje prácu pre 370 ľudí.
Podpredseda predstavenstva
a ekonomický riaditeľ KONŠTRUKTY- Industry, a.s. Ing.
Vladimír Lobotka zhrnul, že rozhodujúca etapa transformácie
začala pred desiatimi rokmi.
Na rozdiel od bývalých ZŤS na
túto operáciu štát nedal KONŠTRUKTE ani korunu, no i tak
sa KONŠTRUKTA- Industry, a.s.
etablovala na trhu s dominantným civilným programom, predovšetkým ako výrobca strojov
a zariadení pre gumárenský
a automobilový priemysel, ale
tiež pre jadrové elektrárne.
KONŠTRUKTA - Industry, a.s.
ako jeden z mála strojárskych
podnikov nezlikvidoval svoje
konštrukčné a technologické
zázemie, čo je dnes obrovská
výhoda.

16. 12. 2004

KALEIDOSKOP

Darček pre seniorov zo Soblahovskej

Postreh

Jedno z najkrajších sídlisk
Trenčína sa čoraz viac radí
k centru mesta či už v obchodnej, alebo podnikateľskej sfére. Sídlisko Soblahovska má
už svoju tradíciu, veď má viac
ako 30 rokov a preto netreba
pripomínať, že aj zloženie obyvateľov tvorí väčšinou stredná
a staršia generácia občanov

Obyvatelia, ktorí denne
pešo prechádzajú Štefánikovou ulicou sa pýtajú, dokedy
budú obchádzať kontajner na
chodníku pred domom č. 38.
Átrium uvedeného domu, v
ktorom by mal byť tento kontajner umiestnený, je využívané výlučne ako parkovisko
áut. Nakoľko tento chodník je
na spomínanej ulici jediný, je
táto situácia neúnosná. V tejto
súvislosti sa nedá nespomenúť ani fakt, že pred uvedenou
bytovkou sa chodník vôbec nečistí od snehu a neposýpa pri
poľadovici. (text a foto bag)

Svadobné zvony
Katarína Jankovičová
a Dušan Bakan

Občianske rozlúčky
Ivan Stacho

Cirkevné rozlúčky
Albert Gavenda
Jozef Šváb
Valéria Schmidtová
Mária Vladárová
Marta Maňová rod.Kováčová
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• Výbor Základnej organizácie
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín
usporiada 30. 12. o 10.00
v Dušovej doline pri Pomníčku
64 umučených politických väzňov tradičnú pietnu spomienku. Zraz účastníkov členov
SZPB a ďalších sympatizantov
je o 9.30 pri hoteli Brezina.
Príďte si spomenúť na ľudské
obete za našu slobodu.
Michal Krošlák

• Výhercom z minulého týždňa, ktorý poslal správnu odpoveď
– vylúštenú tajničku krížovky, je Kontrová Želmíra. Blahoželáme!
Výherca získava stravný poukaz pre štyri osoby podľa vlastného
výberu zo širokého ponúkaného menu v reštaurácii „Kotolňa“ na
Záhradníckej ulici v Trenčíne. Tajničku ukrytú v osemsmerovke
nám pošlite na adresu redakcie do 27. 12.

Kuchár Michal Vančo spolu s čašníčkou Táňou Gunárovou kontrolujú nové zariadenie kuchyne pred začatím prevádzky, ktoré
vyhovuje prísnym európskym normám stravovacieho zariadenia.
v dôchodkovom veku. Práve
pre seniorov pripravila iba nedávno otvorená nová reštaurácia ľudovo nazývaná „Kotolňa“
na Záhradníckej ulici vianočný
darček v podobe podávania
stravy určenej najmä dôchodcom za prijateľné ceny. Takže
nielen pivári, vinári, či reštaurační „fajnšmekri“ si prídu na

Osemsmerovka
„Na svete nenájdeš dvoch
ľudí, ktorí by rovnako zmýšľali,“ hovorí Arpád priateľovi.
„To sa teda mýliš. Zmeníš
názor, keď ti ukážem ...
(TAJNIČKA - 21 písmen) na
päťdesiate narodeniny.“
Akoláda, astra, biely pes, centriŕugácia, čajka, čepčenie,črieda, deravý dederon, dvojka,
ebeny, kapitáni, kartári, kladina, kolaudácia, koncentrácia,
kontraband, krabi, kultúra,
lagúna, ľadovec, menopauza,
národní umelci, náš tip, novinky, obava Apača, ocenenie
českej vlády, odozva, ovocie,
plieseň, prednáška, priamka,
svokra, škorce, tango, vetva,
vorvaň, zabávači, zatopené
mesto, zebra.
(pál)
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svoje, ale aj široká seniorská
verejnosť, ktorej podávanie
stravy umožní zvýšiť si dôchodcovský štandard v zaslúženom
odpočinku.
Keď sme sa majiteľa tejto rodinnej reštaurácie Karola Vanču
spýtali ako prišli na túto myšlienku, s úsmevom povedal:
„Zišla sa rodinná rada s man-
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želkou Alenou, ktorá je zároveň
prevádzkarkou, ekonómkou, no
proste dušou našej „Kotolne“
a synom Michalom, ktorý je
dobrým kuchárom, že k Vianociam pripravíme v duchu rodinnej tradície práve takúto stravovaciu službu od 1. decembra
2004, hlavne seniorom a vo
vysokej kvalite samozrejme aj
pre ostatnú klientelu. Už dnes
veríme, že sme sa rozhodli
správne. Našou snahou je totiž
rozširovanie služieb a to nielen
v gastronómii, ale aj v ďalších
potrebných a vyhľadávaných
službách. Uvažujeme napríklad
nad kaderníckymi a holičskými
službami, pedikúrou, fitnes centrom ba i so zberňou šatstva,
ale to všetko bude záležať od
toho, ako Mesto Trenčín vyjde
v ústrety nášmu podnikateľského zámeru. Doteraz sa naozaj
nemôžeme sťažovať a aj preto
sa práve našou rodinnou podnikateľskou aktivitou chceme
odvďačiť za doterajšiu dôveru.“
Foto a text F. Rybníček

Ďalšie číslo Infa vyjde
30. 12. 2004.
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Trenčiansky karneval
(foto lm)

Tenisové centrum usporiadalo 26. novembra športovo-spoločenskú akciu pre radosť detí.
Malí tenisti predviedli rodičom,
súrodencom a príbuzným nielen tenisové umenie, ale aj nápadité karnevalové oblečenie.
V radostnej a uvoľnenej atmosfére blížiacich sa vianočných
sviatkov ukázali hráči a hráčky
výborný tenis. Nezabudli ani na
telesne a mentálne postihnutých rovesníkov, ktorým veno-

Číslo 25/ročník VI.

STANLEY
CUP opäť v Trenčíne
Symbolicky pri umelej ľa- je 90 cm vysoký a váži 16,5 kg.
dovej ploche na Štúrovom námestí stretli sa v nedeľu 12.
Decembra hokejoví fanúškovia
Trenčína a širokého okolia, aby
na vlastné oči mohli zhliadnuť,
ba aj sa odfotografovať so
svetovou hokejovou trofejou
STANLEY CUP- om . Táto svetová hokejová trofej už od roku
1892 láka milióny priaznivcov
hokeja na celom svete. Pohár

Do Trenčína s touto vzácnou
trofejou zavítala okrem iných
hostí aj česko – slovenská hokejová legenda Jozef Golonka.
Táto trofej sa do nášho mesta
dostala pri príležitosti 75. výročia vzniku ľadového hokeja na
Slovensku a tak okrem Žiliny
a Bratislavy sa z jej prítomnosti
tešili právom aj Trenčania.
Foto a text F. Rybníček

vali množstvo krásnych cien.
Nasledovali svoje veľké športové vzory. Ukázali im, že aj oni
pod kvalifikovaným a citlivým
pedagogickým vedením si vedia
nájsť cestu k svojim rovesníkom, ktorí nemajú to šťastie
a možnosť športovať. Na záver
netradičného podujatia všetkým
prítomným poďakoval za príjemný a nevšedný zážitok riaditeľ
Tenisového centra mládeže
Mgr. Ľudovít Kuhlöffel.
(lm)

Večer hviezd
V KaMC sa 4. 12. stretli siláci na Večere hviezd. Diváci
boli svedkami troch rekordov,
štvrtý sa nepodaril. O prvý sa
zaslúžila reprezentantka v silovom trojboji D. Matejova, ktorá
osemkrát vytlačila 100 kg váhy.

Jej snom je zúčastniť sa svetových hier. Po nej si nový rekord
zapísal B. Golier, ktorý sa oproti
minulému roku zlepšil o jedno
otočenie z ôsmich na deväť so

100 kg guľou okolo krku. V najbližšej dobe by sa chcel dostať
medzi svetovú elitu a získať
pekné umiestnenie. T. Kollár si
tiež odniesol nový rekord. Počas 38 sekúnd zdvihol a držal
v každej ruke 15 kg. Paralympionik R. Tureček Večer Hviezd
ohodnotil: „Program sa mi veľmi páčil, bol krásny. Zorganizovali veľmi peknú akciu, vďaka
Mestu Trenčín, Milanovi Gabrhelovi. Tí čo prekonali rekord,
určite si ho zaslúžia a nemali
ho zadarmo.“ Počas večera
sa okrem rekordov uskutočnili
súťaže. Predstavili sa slovenská hviezda v country hudbe
Allan Mikušek a Beáta Dubasová, slovenskí majstri sveta
a Európy v kulturistike, fitness
a kick-boxe s exhibičným vystúpením. Výťažok z podujatia bol
odovzdaný Združeniu zdravotne
postihnutých detí v Trenčíne
K.U.K.O. Prevzala ho Mara Kuhlöffelová od poslanca dlhodobo
uvoľneného na výkon funkcie
Branislava Zubričaňáka.
text a foto lm

STANLEY CUP s J. Golonkom na Štúrovom námestí v Trenčíne.

Predstavujeme Trenčianskú hokejbalovú ligu
WINNERS
2.liga, Klubové farby: BIELA,ČERVENÁ a ČIERNA, rok vzniku:
1992, počet sezón: 7
Winners sú mužstvo so zaujímavou históriou. Najskôr dva ročníky strávené v 2.lige, postup do
1.ligy a vo svojej 5.ligovej sezóne
titul Majstra Trenčíne v sezóne
1996/1997! V nasledujúcej sezóne strieborná priečka a sezó-

na 1998/1999 bola na niekoľko
rokov poslednou. Nuž a v ročníku 2004/2005 tu máme opäť
Winners takmer v nezmenenom
zložení, opäť v druhej lige a opäť
s postupovými ambíciami.
Káder mužstva: M. Kramár, J.
Guliš, I. Drga, E. Polák, P. Petríček, M. Hoffman, R. Šipka, J.
Opatovský, R. Strempek, R. Šlosár, R. Bredschneider

(foto MM)
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