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Vianoce sú síce za nami, no sviatočné obdobie potrvá až do Troch kráľov. Vianoce majú pôvod v kresťanstve, hoci pri nákupoch si na to nie vždy spomenieme. Trenčanom pripomínal narodenie Ježiška
živý betlehem na Mierovom námestí. Vpravo žiari svetlo z Betlehema, ktorým si mohli okoloidúci zapáliť sviečku. Do Trenčína ako aj do iných miest Slovenska sa dostalo vďaka mladým skautom. (zm)

Vianočný dar Trenčínu - pol milióna korún v prospech detí
Už druhýkrát pred Vianocami pozval primátor Trenčína
Branislav Celler do hotela Tatra
významné osobnosti Trenčína
a rodákov z tohto mesta, ktorých pracovné či rodinné vzťahy
zaviedli do iných končín Slovenska. Pozvanie na stretnutie 17.
12. 2004 pod názvom Vitajte
Trenčania o.i. prijali minister
obrany Juraj Liška, europoslanec Peter Baco a ďalšie osobnosti politického, hospodárskeho, kultúrneho i športového
života. Primátor všetkých privítal slovami: „Vianoce sú ideálny čas, aby sme sa stretli, porozprávali a vzájomne načerpali
inšpiráciu do ďalšej práce.“
V tejto slávnostnej atmosfére dostalo Mesto Trenčín
nevšedný dar. Šek vo výške

500 000 Sk prijal primátor z rúk
riaditeľa š.p. Letecké opravovne Trenčín Miloša Husára. Návrh na rozdelenie tohto príjemného prekvapenia, prvého daru
mestu v takejto výške, vyšiel
z úst B. Cellera priamo v ho-

teli Tatra: „Peniaze použijeme
v prospech materských škôl na
území mesta, určite skvalitnia
a spríjemnia podmienky najmenším Trenčanom počas ich
pobytu v predškolských zariadeniach.“
(r)

Vážení návštevníci mestského úradu, dovoľujeme si
vás upozorniť, že v piatok 31.
decembra bude mestský úrad
vrátane Klientského centra,
Matričného úradu a podateľne
MsÚ zatvorený. V novom roku
si vybavíte u nás svoje záležitosti od pondelka 3. januára
2005.
(kc)

Mesto Trenčín
a redakcia Infa
želajú všetkým
šťastný a úspešný
nový rok 2005
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SPRAVODAJSTVO, AKTUALITY

Číslo 26/ročník VI.

Rekordné investície v schválenom rozpočte
Z hľadiska finančného objemu je rozpočet mesta Trenčín na rok 2005 rekordný, pretože dosahuje
príjmy a výdavky vo výške 1 178 620 000 Sk. Poslanci mestského zastupiteľstva ho prijali vo
štvrtok 16. decembra na svojom riadnom zasadnutí ako všeobecne záväzné nariadenie.
Na rok 2005 sú plánované finančné prostriedky na po- investuje do prvej etapy budorekordné investície vo výške kračovanie prípravných prác vania športovo-rekreačnej zóny
obchvatu na Ostrove. Kvalitné športové
534 000 000 Sk. V rámci tých- Juhovýchodného
to investícií mesto plánuje ná- mesta tak, aby sa v r. 2006 areály, financované z rozpočtu
kup pozemkov pre priemyselný začalo s jeho realizáciou. Veľká na rok 2005, pribudnú alebo
park, ktorého vybudovanie bolo časť finančných prostriedkov sa rozšíria pri ZŠ na Hodžovej
schválené tento rok. Rozpočet je vyčlenená na odkanalizova- ul. a pri ZŠ na Veľkomoravskej
počíta aj sa so začatím výstav- nie jednotlivých mestských ul.
Rozpočet na rok 2005
by nového letného kúpaliska, častí. V meste sa uskutoční aj
ktorého finančnú náhradu by významná rekonštrukcia mest- počíta aj so zvýšením počtu
mesto Trenčín malo dostať ských komunikácií. Obe tieto mestských policajtov o 10 na
v roku 2005 od investora mo- investičné akcie, odkanalizova- 60, čo je počet, vďaka ktorému
dernizácie železničnej trate N. nie a rekonštrukcia ciest, budú budú policajti pravidelne videní
Mesto n.V. – Púchov, Železníc zrealizované súbežne. V rámci aj v tých častiach mesta, kde
rozpočtu na rok 2005 sa veľká majú pridelené rajóny. Je to
SR a.s.
V rozpočte sú vyčlenené časť finančných prostriedkov optimálny počet, aký má mať

Dane na MHD, cesty, zeleň a detské ihriská
V rámci mestských daní v rozpočte mesta Trenčín na rok 2005
najväčšou položkou v prijme sú príjmy z daní z nehnuteľností. Tu
poslanci mestského zastupiteľstva schválili na riadnom decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva viaceré úpravy.
Nezvýšilo sa daňové zaťaženie pre majiteľov bytov,
ostáva ako doteraz na úrovni
4 Sk/m2. Mierne sa zvýšila
daň pri rodinných domoch z
5,60 na 6,50 Sk/m2. Poslanci
schválili úpravu sadzieb daní
pri pozemkoch, garážach a
najväčšiu mieru nárastu dane
zaznamenajú majitelia priemyselných stavieb a stavieb na
podnikanie. V prijatom všeobecne záväznom nariadení
o miestnych daniach sú zvýšené sadzby u priemyselných
stavieb z 30 na 45 Sk/m2 a u
stavieb na podnikateľskú a zárobkovú činnosť zo 70 na 90
Sk/m2. Predpokladaný výnos
z dane na rok 2005 je 76,3

milióna Sk, čo je v porovnaní s
týmto rokom zvýšenie o 23,7
milióna korún.
Táto úprava bola prerokovaná aj s predstaviteľmi najväčších platiteľov týchto daní
v Trenčíne, formou rokovania
v Trenčianskej regionálnej
komore SOPK. Zvýšenie odsúhlasili s návrhom, aby vybrané
finančné prostriedky mesto
účelovo vydalo na konkrétne výdavky. Od podnikateľov
vybraté finančné prostriedky
preto pôjdu do dopravy (MHD)
a údržby ciest a daň, vybraná
od obyvateľov, bude celá investovaná do údržby zelene,
verejných priestranstiev a detských ihrísk.
(th)

Novinka v mestskom rozpočte

Novinkou v rozpočte mesta na rok 2005 sú projekty,
na základe ktorých sa bude
mesto uchádzať o možnosti
financovať rekonštrukcie školských zariadení zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
Projekty sú vypracované pre
5 najväčších základných škôl
na území mesta preto, lebo
jedným z kritérií je aj to, aby
škola dosahovala dobré ekonomické parametre a to môže

v súčasnosti len škola s dostatočným počtom žiakov.
Celkové stavebné náklady
by podľa projektov mali dosiahnuť výšku 244 876 000
korún. Mesto sa zaväzuje
prefinancovať 5% z celkových
oprávnených nákladov, t.j.
12 243 800 Sk. Zároveň plánuje aj investície do ďalších
škôl, tie ale budú komplexne
zabezpečené z finančných
zdrojov mesta.
(th)

mesto Trenčín v rámci dlhodobej koncepcie budovania mestskej polície (1 policajt na 1000
obyvateľov).
Mestskú hromadnú dopravu
v Trenčíne podporí mesto podľa
rozpočtu sumou 8 mil. Sk, na
opravu a údržbu ciest pripadne
25 mil. korún, na údržbu zelene a detských ihrísk je v rozpočte na rok 2005 vyčlenených
24 mil. korún, na vybudovania
nových detských ihrísk pôjde
z rozpočtu 8,4 mil. korún.
Na stránkach INFO sa budeme mestskému rozpočtu na rok
2005 detailne venovať v prvých
budúcoročných číslach.
(th)

Poslanci schválili
Na riadnom decembrovom
zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili o.i.:
- VZN č. 3/2004 o pravidlách
času predaja v obchode a
času prevádzky služieb na území mesta Trenčín: Tento návrh
stanovuje všeobecný čas predaja a poskytovania služieb od
6.00 - 22.00 h. V rámci tohto
času si podnikateľ sám stanoví otváracie hodiny a tieto iba
oznámi na oddelenie obchodu
a služieb MsÚ. Výnimku budú
tvoriť najmä pohostinstvá, ak
chcú mať otvorené aj po 22.00
h. Tu si podnikatelia musia požiadať o schválenie prevádzkového času.
- VZN č. 5 o určení školských
obvodov na území mesta Trenčín: Všetky základné školy v
Trenčíne spadajú pod jeden
školský obvod.
- VZN č. 9/2004 o miest-

nych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady: O
miestnych daniach píšeme na
inom mieste, sadzba poplatku
za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady ostáva na
úrovni roku 2004.
- Vyplatenie odmien funkcionárom mesta: primátorovi B.
Cellerovi (395 447 Sk), zástupcovi primátora A. Bocovi (150
133 Sk) a poslancovi dlhodobo
uvoľnenému na výkon funkcie
B. Zubričaňákovi (84 450 Sk).
Na riadnom decembrovom
zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci zobrali na vedomie o.i.:
- Vyhodnotenie plnenia Rozpočtu Mesta Trenčín k 30. 9.
2004: Rozpočet predstavoval k
30. 9. 2004 prebytok vo výške
76 772 000 Sk.
(th)

Oznamujeme všetkým záujemcom o grant na podujatia a činnosť v oblasti kultúry, že termín uzávierky
1. grantového kola pre rok 2005 sa posúva na
20. január 2005.
Upozorňujeme, že do tohto dňa musia byť všetky
žiadosti včítane doručených do 15. 12. 2004 doložené potvrdením o registrácii žiadateľa v príslušnom registri,
ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace.
Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu
MsÚ Trenčín

30. 12. 2004

ROZHOVOR
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Primátor Branislav Celler hodnotí rok 2004

Riešenia v prospech Trenčína a Trenčanov
• Na primátorskú stoličku
síce zasadol až koncom marca, ale od januára vykonával
funkciu štatutára mesta a tak
je Branislav CELLER najkompetentnejším mužom, ktorý
môže zhodnotiť celý rok 2004
z pohľadu samosprávy. Čo považuje za najdôležitejšie v živote skoro 60-tisícovej komunity
za uplynulých 12 mesiacov?
„Za najdôležitejšie v roku
2004 považujem riešenie najpálčivejšieho problému v Trenčíne – dopravy. Plynulo sme
pokračovali v prípravných prácach na budovaní Juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín.
Dohodli sme sa po niekoľkých
rokovaniach so zástupcami
ministerstva dopravy, pôšt
a telekomunikácií i Slovenskej
správy ciest, že investorom prvej etapy prác, výstavby mostu,
bude štát prostredníctvom Slovenskej správy ciest. Chceme,
aby táto strategická investícia
bola zrealizovaná v čo najkrat-

z iných oblastí, aby sa zmenila
podnikateľská štruktúra?
„Strategicky dôležitým krokom bolo rozhodnutie o zriadení
priemyselného parku v lokalite
Záblatie. Park patrí medzi sedem najvýznamnejších priemyselných parkov na Slovensku.
Príchod investorov z iných oblastí môže mať obrovský vplyv
na rozvoj tohto územia napríklad
aj z hľadiska nárokov na kvalitné vzdelanie. To je príležitosť
pre naše obidve vysoké školy
- Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka a Vysokú školu
manažmentu. Spoločnými silami chceme docieliť, aby ľudia
v Trenčíne a v regióne viac zarábali, ako je priemerná mzda na
Slovensku. Veľmi povzbudivým
krokom k tomuto cieľu bolo septembrové ohlásenie vstupu americkej firmy Johnson Controls do
Trenčína. Naše mesto si vybrala
po niekoľkých mesiacoch intenzívneho rokovania a rozhodovania sa medzi Trenčínom

• Služby, poskytované občanom miestnou samosprávou,
sú často terčom kritiky. Stránkové dni, zdĺhavé hľadanie kancelárií v chodbách mestských
úradov... Trenčania to od mája
tohto roku nepoznajú...
„Trenčín privítal vstup Slovenska do Európskej únie
otvorením Klientského centra
v priestoroch mestského úradu. Je to obrovský krok vpred
v približovaní služieb občanom.
Trenčania dostali novú službu,
ktorá by mala smerovať k ich
spokojnosti s prácou mestského úradu. Priamy kontakt
s občanom na jednom priestore nám v dobrom závidia aj iné
slovenské mestá. Niektoré sa
pokúsili niečo podobné vytvoriť,
ale ostalo to niekde na úrovni
podateľne. U nás väčšinu úradných záležitostí občan vybaví
pri jednotlivých prepážkach,
vytvorených na prízemí mestského úradu.“

šom čase, to znamená, do konca roku 2005 musí byť kompletne spracovaný projekt, aby
sa v druhej polovici roku 2006
začalo s výstavbou nového
cestného mosta v Trenčíne.“

a lokalitou v Českej republike
ako najlepšie miesto pre svoju
investíciu – vývojové centrum.
Presne to v Trenčíne potrebujeme. Pracovné miesta tu nájde
niekoľko stoviek vysokoškolsky
vzdelaných ľudí s nadpriemernými príjmami. Je to veľký magnet
aj pre ďalších investorov. Keď im
na rokovaniach oznámime, že
sa u nás buduje vývojové centrum Johnson Controls, hodnota
Trenčína automaticky stúpa.“

• Mesto dokázalo v roku
2004 zvládnuť aj také rozhodnutie, akým je modernizácia
železničnej trate. Dlhodobé
diskusie boli ukončené, zmluva s investorom, Železnicami
SR, a.s., uzavretá. Ste presvedčený, že je to v prospech
všetkých obyvateľov mesta?
„Už viackrát som povedal,
že je to dôležitý podnet k rozvoju mesta, najmä jeho centra
a k riešeniu dopravných prob-

• Trenčín je známy najmä
odevným a textilným priemyslom, ktorý prechádza
v súčasnosti recesiou. Vytvorilo mesto predpoklad, aby
do Trenčína prišli investori aj

lémov. Ako jediné mesto na
Slovensku sme sa dokázali
dohodnúť so Železnicami SR
o tom, ako bude modernizácia
vyzerať. Priam sme ich donútili podpísať zmluvu, kde sa
zaviazali, čo všetko vybudujú.
To je neobvyklá situácia, aby
investor podpisoval zmluvy nad
rámec stavebného zákona.“
• Je to pre mesto akási poistka, aby to, čo má byť v rámci
tohto diela vybudované, sa
stalo realitou a nezostalo len
na papieri?
„Zo zmluvy vychádzajú pre
Trenčín zlomové riešenia. Pribudne ďalší most z Ostrova
do mestskej časti Orechové,
zároveň chceme využiť súčasný železničný most, aby slúžil
ako cestný. To znamená, že
z križovatky pred hotelom Tatra
sa bude dať Za mosty dostať
už nielen cez existujúci cestný
most, ale aj upravený železničný. A odtiaľ cez Vlársku ulicu
podjazdom poza Old Herold
na Bratislavskú ulicu. Za pár
rokov budeme mať v Trenčíne
štyri možnosti prechodu cez
Váh, čo výrazne kvalitatívne
spolu s vybudovaním juhovýchodného obchvatu ovplyvní
dopravu v meste. Železniciam
sme dokázali vyargumentovať,
akým spôsobom treba komunikovať s občanmi, dotknutými
modernizáciou. Aké majú dostať náhrady, ako majú byť riešené. Tým, že sme ako mesto
do tohto procesu vstúpili, sme
priniesli riešenia, ktoré budú
v prospech Trenčína a Trenčanov.“
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• Pomôže podpis ďalšej zmluvy, tentokrát o spolupráci
s obcou Zamarovce, skultúrniť prostredie Ostrova?
„Dokázali sme nájsť spoločnú reč so Zamarovcami, podstatným vlastníkom území na
Ostrove. Zároveň sme rokovali
o využití Ostrova aj s ďalšími
vlastníkmi pozemkov a vyvrcholilo to podpisom dohody o vybudovaní športovo-rekreačnej
zóny na Ostrove. Obdobie prípravných prác je za nami a v roku 2005 by sa tu mali začať
budovať prvé športové objekty
– futbalové ihrisko s umelou
trávou a tri klasické futbalové
ihriská. V ďalších rokoch sa na
Ostrove vybuduje nová letná
plaváreň, ktorá súvisí s modernizáciou železničnej trate.
Pevne verím, že za pár rokov
bude z tohto kúska zanedbanej
zeme v centre mesta kvalitná
športovo-rekreačná zóna s európskymi parametrami.“
• V tomto roku končí aj kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia v Trenčíne. Na
základe výsledkov verejnej súťaže ju realizovala spoločnosť
Siemens. Môže byť Trenčín
spokojný s touto objednanou
službou?
„Konečne je mesto osvetlené tak, ako je to bežné v Európe. Svetlo sa objavilo aj na
miestach, ktoré história mesta
doteraz nezaznamenala. Medzi
domami na sídliskách, nad
chodníkmi, zároveň sa zmodernizovala svetelná signalizácia
na kľúčových križovatkách.
V tejto oblasti sa urobil obrovský kus práce. A v ďalších
rokoch je naplánované ďalšie
dobudovanie osvetlenia. Táto
investícia má vplyv na bezpečnosť i estetiku celého mesta.“

ROZHOVOR
• Máloktoré mesto sa dokázalo tak zviditeľniť aj za hranicami jednou jedinou akciou,
ako Trenčín. Stačí spomenúť
slovíčko Pohoda a tisícky ľudí
hneď hreje silný zážitok aj
v týchto zimných dňoch...
„Festival sa prvýkrát konal
v areáli trenčianskeho letiska. Bolo dôležité, že aj mesto
prijalo tento festival za svoj
a našou vzájomnou koordináciou s poriadajúcou agentúrou
a prevádzkovateľom letiska
sa podarilo zabezpečiť jeho
bezproblémové využitie počas
celej akcie. Tým sa vytvorili
optimálne podmienky nielen
na tohtoročnú Pohodu, ale aj
na prípravu festivalov v ďalších
rokoch na tom istom mieste.“
• V Trenčíne v roku 2004
pribudli možno menšie významom, ale pre občanov rovnako

dôležité aktivity. Ktoré z nich
sú podľa vás najpodstatnejšie?
„Určite vytvorenie podmienok na otvorenie Materského
centra v strede mesta na Hviezdoslavovej ulici. V Trenčíne je
daný mamičkám priestor, kde
môžu dať deti do opatery, kým
vybavia všetko, čo potrebujú,
alebo si chcú na chvíľu oddýchnuť od síce krásnych, ale niekedy stereotypných povinností
žien napríklad na materskej
dovolenke. V rámci obohatenia
turistického ruchu je asi najzaujímavejším krokom letné sprístupnenie mestskej veže pre
verejnosť. Dlhé roky sa o tejto
možnosti len diskutovalo, dnes

je tento turistický klenot v lete
prístupný každému záujemcovi.
Vo februári sme odovzdali do
užívania 61 nájomných bytov na
sídlisku Juh, ktorými sme riešili
najakútnejšie problémy bývania
pre najmä mladé rodiny. Aprílový podpis zmluvy o spolupráci
mesta s Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka znamenal
z našej strany hneď konkrétne
kroky. Univerzite sme poskytli priestory bývalej základnej
školy na to, aby sa mohla viac
rozvíjať a v budúcnosti stala
skutočne
najvýznamnejšou
vzdelávacou inštitúciou nielen
v meste, ale v celom regióne.
Z hľadiska bonity mesta ako
centra regiónu je dôležitý aj
lobing, ktorým sme priamo na
pôde NR SR zabezpečili zachovanie krajského súdu v našom
meste. V roku 2004 sme za
symbolickú korunu predali

pozemok, na ktorom už rastie
malý zimný štadión. Vyšli sme
takto v ústrety Mariánovi Gáboríkovi, ktorý sa do jeho výstavby
rozhodol investovať približne
40 miliónov korún.“
• Veľa sa hovorí o výstavbe
zábavno-obchodných centier
Auapark a Max v Trenčíne. Čo
sa v tejto veci udialo v roku
2004?
„Začiatok výstavby Auparku nevidím reálne skôr ako
v roku 2006, ale určite doplní
chýbajúcu štruktúru obchodnej
a spoločenskej siete v centre.
V súčasnosti riešime dopravnú
infraštruktúru súvisiacu s vybudovaním takéhoto zariadenia.

Číslo 26/ročník VI.
Už v tomto roku sa na Štefánikovej ulici začalo s výstavbou
ďalšieho zábavno-obchodného
centra Max. Mesto uvítalo túto
investičnú akciu a spravilo všetky potrebné kroky, aby bola čo
najskôr zrealizovaná. Pozdvihne to kultúrnu i spoločenskú
úroveň severnej časti mesta.
Nové sály, prispôsobené aj na
premietanie, vytvoria základný
predpoklad na presadenie myšlienky, aby sa medzinárodný
filmový festival Art film presunul do Trenčína a zároveň pomôže premene dnešného kina
Metra na divadelnú sálu pre
alternatívne divadelné formy.
Výstavba Maxu si vyžiada aj
zásadné úpravy do organizácie
dopravy. Na Štefánikovej ulici
to predstavuje vybudovanie
kruhovej križovatky pri Merine,
čo spomalí a zvýši bezpečnosť
na celej štvorprúdovej ulici.
Keď sme pri doprave, musím
spomenúť aj vyvrcholenie štvorročnej snahy mnohých Trenčanov o obnovenie zastávky
InterCity vlaku v Trenčíne, čo
nám od decembra zabezpečuje
aj priame spojenie i s rakúskou
metropolou Viedňou.“
• Záver roka priniesol Trenčínu nezvyčajný dar v podobe
šeku na pol milióna korún od
š.p. Letecké opravovne Trenčín.
„Považujem to za ocenenie
práce a snáh o rozvoj mesta či
nadviazanie inej, kvalitnejšej
formy komunikácie s podnikateľskou sférou v meste. Peniaze použijeme na investičné
zámery v oblasti materských
škôl a jaslí v Trenčíne. Verím,
že to je prvá lastovička, ktorá
ešte viac skvalitní komunikáciu
s podnikateľským prostredím
a dokáže pritiahnuť k samospráve čo najviac subjektov
a vzájomne spoluprácu rozvinúť do štádia, ktoré napomôže
Trenčínu stať sa mestom, kde
sa bude Trenčanom dobre
žiť, kde budú prichádzať ďalší
významní investori a odkiaľ
budú turisti odchádzať plní
kladných dojmov.“
Za rozhovor poďakoval
Tibor Hlobeň

30. 12. 2004
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Čo si želáte do nového roka?

Milí čitatelia, po celý rok pripravoval pre vás informačné noviny samosprávy Mesta Trenčín Info
tím ľudí, ktorých vám aj prostredníctvom tejto ankety predstavujeme. Za vydavateľa sme oslovili
štatutára Mesta Trenčín - primátora, prednostku mestského úradu, vedúcu klientského centra a
vedúcu útvaru marketingu a komunikácie.

Branislav Celler
Primátor Mesta Trenčín
Osobne
si želám,
aby
bola
moja rodina zdravá,
aby
deti
mohli rásť
a rozvíjať
sa. V práci
by som si želal, aby sa nám,
mne a tímu ľudí okolo, darilo
úspešne zvládnuť všetky úlohy
a aj problémy, ktoré sa určite
vyskytnú. Trenčanom želám,
aby sa im v ich meste páčilo,
verím, že spoločne ho urobíme
ešte krajším a príjemnejším.

Iveta Orgoníková
Prednostka MsÚ
Všetkým
prajem,
aby z toho,
čo
zažili
d o b r é ,
načerpali
optimizmus, z toho, čo sa
nepodarilo, aby sa poučili,
aby do budúcnosti smerovali
o tieto poznatky bohatší. Pre
seba osobne by som si priala
zdravie, pretože, keď je človek
zdravý, všetko ľahšie prekoná
a tiež takú pohodu a pochopenie doma, aké mám. Bez neho
by som svoju prácu takto vykonávať nemohla.

Renata Kaščáková
Vedúca útvaru komunikácie
a marketingu
Bojím sa
chorôb
a utrpenia,
preto
si
na
Nový
rok
vždy
pravidelne želám
zdravie pre

celú moju rodinu. To je podľa
mňa najdôležitejšie, všetko
ostatné je iba nadstavba.
V práci bude asi v budúcom
roku rušno, čaká nás veľa
zmien. Chcela by som, aby
sme ich spoločne zvládli a aby
v celom meste zavládla atmosféra spolupráce a nie iba neustálej kritiky a hľadania chýb.

Janka Sedláčková
Vedúca klientského centra
Samozrejme zdravie
pre seba
i
svojich
blízkych,
t r o c h a
šťastia
do nových
začiatkov
a usmievavých ľudí okolo
seba. Vtedy sa všetko darí.

Tibor Hlobeň
Tlačový tajomník MsÚ
Trenčín
V
prvom
rade zdravie pre mojich najbližších a tiež
t r o š k u
viac ohľaduplnosti
v medziľudských vzťahoch... A pre Trenčanov? Aby boli hrdí na svoje
mesto a preukázali aj skutkami vzťah k svojmu mestu, nielen rečami nad pollitrom.

Zuzana Moravčíková
Zodpovedná redaktorka
Všetkým
prajem
to najdôležitejšie
– zdravie
a
dobré
vzťahy medzi ľuďmi.
Dôležité

je tiež, aby vykonávaná práca
človeka napĺňala. Veľmi by
som si priala, aby ľudia boli
k sebe férovejší, menej si závideli a viac uznávali kvality
ostatných – a nielen tých, čo
sú „zvonku“, ale aj ľudí, ktorí
sú v ich blízkosti.

Rado Jánoš
Grafik
Želám si
aby som
nestratil to,
čo som tak
dlho hľadal
a nakoniec
našiel pred
rokom.
A okrem toho, svetový mier.

Ľuboslava Sedláková
Externá redaktorka
N i e k t o
múdrejší
kedysi vraj
povedal:
dávajte si
pozor na
svoje želania, mohli
by sa vám
splniť. Všetkým teda želám,
aby sa im splnilo to čo si sami
želajú. A najmä, aby potom vedeli čo s tým.
A predsa jedno neskromné
želanie. Aby ľudia žili predovšetkým svoje životy a nežili životmi iných, hrdinov telenoviel,
známych, susedov, kolegov...,
a nezabúdali pritom na svoj
vlastný.

mňa a aby bol o rok Trenčín
zase krajší.

Ferdinand Rybníček
Externý redaktor a fotograf
Všetkým
ľ u ď o m
dobrej vôle
prajem kôš
spokojnosti, porozumenia,
zdravia
a pohody.
Ja osobne by som sa chcel
dočkať pocitu byť starým otcom, aby som si užil aj túto
časť života v zdraví, pohode
a spokojnosti.

Janka Karlíková
Dopisovateľka
Všetko
nehmotné:
zdravie pre
mamu, starú mamu,
pre mojich
blízkych.
Mám jedno želanie,
ktoré by som nechcela zakríknuť – aby sa podarilo vydať fotografickú publikáciu o živote
Márie Holoubkovej.

Lenka Meravá
Externá redaktorka
Najviac
si želám,
aby
som
úspešne
zmaturovala a dostala
sa
na vysokú
školu, aby
som mohla ďalej písať a stretávala nových ľudí, ktorí ma
obohatia o nové poznatky. (r)

Peter Halák
Externý redaktor a glosátor
Želám si
zdravie
a šťastie
pre tých,
ktorých
mám rád
a
ktorí
majú radi

Pozri, už aj ja budem mať odpruženú vidlicu.
(pk)
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Číslo 26/ročník VI.

Rok 2004 očami našich redaktorov

JANUÁR

• O návrhu na zrušenie ZŠ na
Východnej ulici na sídlisku Juh

investičný zámer a zaviazal sa
zrealizovať asanáciu budovy na
vlastné náklady. Cenu pozem-

FEBRUÁR

• Na sídlisko JUH sa vrátili
mestskí policajti. Pôvodné pracovisko bolo z personálnych
dôvodov zatvorené a na Juh
mestskí policajti len dochádzali
riešiť operatívne akútne prípady. Od 2. februára tu slúžia
mestskí policajti v nepretržitej
službe.
• V tomto mesiaci bola ukončená výstavba 61 nájomných
bytov, určených pre obyvateľov
mesta v bytovej núdzi. Kritériami mesta, ktorými sa riadil
výber uchádzačov o byty boli
napr. sociálne pomery žiadateľa, majetkové pomery, trvalý pobyt i naliehavá potreba mesta.
Byty dostali aj dve poslankyne
MsZ.

te sa konali Fóra kandidátov.
Jedno pripravilo TNZ v kine
Hviezda, ďalšie iniciatíva Trenčín – tretieho tisícročia, v predstihu, ešte pred oficiálnou volebnou kampaňou.
• Jarné mesiace boli volebnými, mali sme voľby primátora,
presne 13. marca. Volili sme
dvojkolovo prezidenta, vyjadrovali sme sa k otázke referenda
o vstupe SR do EÚ. Aby voľby
neboli celkom nudné, prispela
k oživeniu malá aféra s vyhodenými doručeniami občanom
o čase a mieste konania referenda v kontajneroch na
Beckovskej ulici, ktoré sem
namiesto do schránok umiestnil brigádnik Študentského servisu.

Novozvolený primátor Branislav Celler (vľavo) sa tesne po inaugurácii stretol s prvým ponovembrovým primátorom Mesta Trenčín Štefanom Rehákom (vpravo).
rozhodli poslanci v roku 2003
na decembrovom zasadnutí
MsZ a po novom roku začali
protestné akcie, petícia, zhromaždenie žiakov a učiteľov a rodičov pred mestským úradom
s transparentmi, v zasadačke
MsÚ i v telocvični Východná.
Výsledok: škola zostala v sieti
škôl a školských zariadení.
• Do 18. januára trval termín
na podanie kandidátskych listín pre voľbu primátora. Trenčín
vstúpil do nového roka 2004
bez obsadeného primátorského kresla, ktoré vymenil Juraj
Liška za kreslo ministra vnútra.
• Ďalšie petície sa tematicky
týkali objektu Masarykových
kasární. Občania sa vyjadrili aj
proti aj za jeho zbúranie. Masarykove kasárne získalo Mesto
Trenčín od bývalého federálneho ministerstva obrany a v
zmluve sa zaviazalo, že objekt
asanuje. Predmetom predaja
bol len pozemok pod budovou.
Mestské zastupiteľstvo vyhovelo investorovi - konzorciu troch
firiem, ktorý predložil konkrétny

ku stanovili na 8 mil. 248 tis.
Sk
• O miesto primátora sa uchádzalo 11 Trenčanov. Takmer
polovicu nominovali politické
strany, piati kandidáti vstupovali do volieb bez záštity politických strán.
• Poslanci schválili na januárovom zasadnutí účelovú dotáciu pre štátnu akciovku SAD
Trenčín vo výške 2,4 milióna
Sk. Peniaze náš všetkých však
nešli na skultúrnenie cestovanie, ale na vykrytie už vyprodukovanej straty firmy.
• Trenčín sa zúčastnil na veľtrhoch cestovného ruchu Regiontour v Brne v dňoch 8. až 11.
januára 2004 a IFT Slovakiatour v Bratislave v dňoch 15. až
18. januára 2004.
• Poslanci za VMČ Sever opäť
riešili problematiku rozšírenia
výroby firmy Kovohute. Proti
pôsobeniu firmy, ktorá sa nachádza v priemyselnej zóne
v areáli firmy TRENS spísalo
protestnú petíciu 170 občanov
neďalekého sídliska Pred poľom a okolia.

Trenčania sa v roku 2004 stretli na námestiach v rekordných
počtoch tak ako naposledy v roku 1989. Okrem privítania majstrov SR v ľadovom hokeji v takmer silvestrovskej atmosfére tu
bolo napríklad aj pri oslavách vstupu do Európskej únie.
• Od 26. februára zdobí
Mierové námestie socha J.
Braneckého, kňaza, historika,
spisovateľa, profesora piaristického gymnázia, kultúrneho
činiteľa...

MAREC
• Mesto Trenčín ocenilo najúspešnejších športovcov, Trenčanov, alebo súťažiacich za
naše kluby. Slávnostné stretnutie spojené so zápisom do
Pamätnej knihy sa uskutočnilo
3. marca.
• Zvolebnievalo sa a v mes-

• Na mimoriadnom zasadnutí
25. marca zložil novozvolený
primátor Ing. B. Celler primátorský sľub. Poslanci zvolili aj
zástupcu primátora a dlhodobo
uvoľneného poslanca na výkon
funkcie.

APRÍL
• Najvýznamnejšou udalosťou
apríla je zisk titulu majstra Slovenska pre hokejistov Dukly
Trenčín. Nočné oslavy triumfálneho návratu zo Zvolena sa
konali za výdatnej podpory fanúšikov.

30. 12. 2004
MÁJ
• Po rozsiahlej rekonštrukcii
sa úplne zmenil vzhľad prízemia mestského úradu. V pondelok 3. mája 2004 začalo svoje služby občanom poskytovať
klientské centrum.
• Občanom sme v Infe predstavili riešenie problémov súvi-

SAMOSPRÁVA
V. Kulíšek, naposledy pod jeho
organizátorským dohľadom.

JÚN
• Racionalizačné opatrenia v
sieti škôl a školských zariadení
priniesli zlúčenie ZŠ Saratovská ul. so ZŠ Novomeského.
• Deň detí oslávili poslanci za

rodný skvost definitívne zmizol.
• Prvým júlovým dňom začali
vychádzať informačné noviny
mestskej samosprávy INFO na
16 plnofarebných stranách.
• Na začiatku letnej sezóny
bola sprístupnená verejnosti
mestská veža. Na novom, na
Sládkovičovej ulici č. 1, začalo
pôsobiť aj kultúrno – informačné centrum.
• V pondelok 12. júla sa objavila v meste ďalšia petícia. Iniciátori petície žiadali vytvorenie
podmienok pre zastavovanie IC
vlakov, vybudovanie mimoúrovňových železničných prejazdov
a výstavbu novej oddychovej
zóny s komplexom kúpalísk
a bazénov. Požiadavky sú zhodné s variantom 1 modernizácie
železničnej trate.
• Na tri dni zavítala do mesta opäť Pohoda. Vyhla sa ale
centru mesta, konala sa na
novom mieste - na trenčian-
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AUGUST
• V auguste sa začala očakávaná výstavba kanalizácie
v Záblatí. Po ukončení bude
napojená na novootvorenú čističku odpadových vôd a konečne po rokoch budeme do Váhu
vypúšťať čistenú vodu aj z časti
mesta na pravej strane Váhu.
• Spoločnosť Reming Consult
a. s. poskytla mestu harmonogram predpokladanej realizácie
projektu modernizácie železničnej trate, ktorý počíta zo začiatkom prác v rokoch 2006-2007
a ukončením stavebných prác
v roku 2009.
• Konali sa Hradné slávnosti,
pri ktorých došlo k menšiemu
požiaru na hradnej stene, na
strane od hotela Tatra. Horel
suchý porast.
• Pomyselný oheň sa rozhorel
v niektorých domácnostiach,
ktoré dostali daňovú exekučnú
výzvu mesta. Putovala všetkým

Trenčania i návštevníci mesta majú konečne po dlhých rokoch
počas letnej sezóny prístup na Mestskú vežu. Výhľad z nej skutočne stojí za to.
siacich s dopravnou infraštruktúrou a odsun dopravy z centra
mesta – projekt juhovýchodného obchvatu mesta, výstavby
nového cestného mosta.
• Ďalší projekt, menší a súkromný, predstavil Marián Gáborík. Mesto Trenčín podporilo
myšlienku výstavby nového
štadióna v areáli školy s hokejovými triedami a poskytlo
pozemok pod nový štadión za
symbolickú korunu.
• Do našej kroniky patria aj
neveselé stránky života, ktoré
sú však jeho neoddeliteľnou
súčasťou. V máji zomrela najstaršia občianka mesta – prvá
dáma slovenskej fotografie Maria Holoubková – Urbasiówna.
• V máji sa konal v meste
jubilejný 10. ročník festivalu
Sám na javisku. Ako avizoval

VMČ Západ spolu s občanmi na
zatiaľ z časti zrekonštruovanom
ihrisku na sídlisku Kvetná.
• Tento rok bola letná plaváreň otvorená oficiálne už 22.
mája, ale zase nebolo vhodné
počasie. Na rozdiel od minulých
rokov kedy zase počasie bolo,
ale nebola plaváreň otvorená.
• V júni sa aj časťou nášho
mesta Trenčín – Belá, prehnala
letná divoká búrka. V domoch
postihnutej oblasti dosahovala
voda takmer meter.

JÚL
• Ďalšiu búrku neprežil strom
roka 2003 – pagaštan na Legionárskej ulici. Po veternej
smršti 5. júla sa koruna stromu
v mieste vidlicovitého rozvetvenia zlomila. O pár dní tento prí-

Na divadelnom jarmoku, ktorý sa pravidelne konal v rámci festivalu Sám na javisku, zabávali okoloidúcich aj rôzne divadlá.
Trenčín tradične reprezentoval V. Kulíšek a Trenčianske hradné
divadlo. Deti najviac zaujali bábkové divadlá.
skom letisku. Na 8 scénach sa
predstavilo takmer 140 interpretov, skupín, z 22 krajín a 4
kontinentov. Nový priestor sa
ukázal v konečnom hodnotení
ako výrazný kvalitatívny prvok
tohto už tradičného podujatia,
ktoré každoročne priláka okolo
20 tisíc návštevníkov.
• Predstavitelia mesta prijali
13 trenčianskych športovcov,
ktorí sa zúčastnili letnej olympiády v Aténach.
• V júli začali mestskí policajti
chodiť, teda presnejšie jazdiť
na obhliadky na bicykloch.

tým, ktorí neuhradili aspoň jednu splátku za odpad v rokoch
2002 – 2004.
• Mesto Trenčín a mnohé ďalšie organizácie, spolky, združenia a inštitúcie si pripomenuli
okrúhle 60. výročie SNP. Medzi
inými udalosťami odhalili pamätnú tabuľu generálovi Štefanovi Jurechovi v priestoroch
veliteľstva OS SR
• Na Trenčianskom hrade
sa 14. augusta konal siedmy
ročník rockového festivalu Runway. V podhradí napríklad festival India plná farieb.

PRI ŠÁLKE KÁVY
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SEPTEMBER
• Od 1. septembra sa zmenilo
cestovné v MHD a plný cestovný lístok stojí 12 Sk.
• Mesto Trenčín v zastúpení

• Ďalším tradičným septembrovým podujatím bol Výtvarný
salón. Dvanásty ročník výstavy
výtvarníkov Trenčianskeho kraja
sa konal tradične v priestoroch

ktorého tradíciu rozdúchala
Trenčianska nadácia pred troma rokmi, sa konalo dvakrát
v roku, v júni a októbri. Októbrové bolo monotematické
– na futbalovú nôtu. Vďaka
spolupráci s AS Trenčín sa na
korze stretli všetky generácie
trenčianskych futbalistov.
• Od 11. októbra začal jazdiť
po meste autoradar mestskej
polície, ktorým začali policajti
monitorovať dodržiavanie rýchlosti na uliciach so značkami
obmedzujúcimi rýchlosť.
• Rímsky nápis na hradnom
brale oslávil 1825 rokov. Jubileum si pripomenuli v dňoch
15. a 16. októbra 2004 filatelisti inauguráciou novej

Číslo 26/ročník VI.
vej ulici v Trenčíne.
• Tradičná recipročná akcia
s družobným mestom Cran
- Gevrier – FFF alebo festival
francúzskych filmov sa konala
v dňoch 18. až 26. novembra
2004. Divácky najúspešnejším
filmom podľa ankety návštevníkov kina Metra sa stal úvodný
film festivalu Motýľ. Získal
475 hlasov, na druhom mieste skončil film Spomínať si na
krásne veci a tretí skončil film
Byť a mať.

DECEMBER
• Prvý decembrový deň bolo
opäť otvorené klzisko okolo
Vodníka. Slávnostne, s kultúrnym programom, v ktorom

Oslávili sme storočie futbalu v Trenčíne. Na októbrovom „futbalovom“ Korze Trenčianskej nadácie pokrstil vlajku klubu AS
Trenčín, ktorú osobne podpísali bývalí aj súčasní futbalisti.
primátorom mesta B. Cellerom
a starosta Zamaroviec J. Plško
podpísali zmluvu o spolupráci,
v ktorej deklarovali, že spoločne vybudujú športový areál na
Ostrove.
• Tradične
v
septembri
v dňoch 10. až 12. sa konal
mestský festival ľudovej kultúry
Pri Trenčianskej bráne. Posledný deň festivalu bol zároveň
aj posledným, kedy sa v tejto
sezóne dalo vyjsť na mestskú
vežu.
• V rovnakom termíne a v rovnako folklórnom duchu sa niesli aj Dni kultúry OS SR.

Synagógy.
• Po dvoch rokoch od svojho
založenia získalo Materské
centrum Srdiečko nové priestory priamo v centre mesta. Sídli
v pestro pomaľovanej budove
na Hviezdoslavovej ulici od 25.
septembra 2004.

OKTÓBER
• Začali sa búracie práce
bývalého areálu Borovičkovej.
Spoločnosť MAX Slovakia tu
plánuje do konca budúceho
roka postaviť obchodno-zábavné centrum.
• Známe trenčianske korzo,

V novembri milo prekvapili strašidelné tekvičky pred novootvorenou cukrárňou na Štúrovom námestí.
poštovej známky a odhalením
pamätnej tabule objaviteľovi
nápisu Ľudovítovi Stárkovi.
• Už v tento jesenný mesiac
začalo Mesto Trenčín pripravovať vianočný šat mesta. Od
20. októbra montovali vianočné osvetlenie dvaja pracovníci
MHT, m.p.o. s dvoma mechanizmami.
• V októbri vyšlo monotematické číslo INFA venované
návrhu Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta.

NOVEMBER

V roku 2004 boli jubilantmi najznámejšie folklórne súbory nášho
mesta: Trenčan oslávil 55, Družba 50, Radosť 30 a Kornička 5
rokov od svojho vzniku. Hoci každý uviedol vlastný galaprogram,
všetky spoločne vystúpili na vianočnom podujatí Hojné požehnanie.

• Pripomenuli sme si 15.
výročie 17. novembra. Oslavy
pripravilo Mesto Trenčín, na tribúnu vystúpili niektorí z vtedajších aktérov novembra u nás
aj na Slovensku a kapely HEX
a Karpatské chrbáty.
• V meste pribudol 26. novembra 2004 vianočný stromček. Námestie zdobila tento
rok duglastka tisolistá, ktorá
26 rokov rástla na Rastislavo-

vystúpili mladí hokejisti, tanečníčky Goonies a slovenský Scooter Jiga, Jiga. Korčuľovať sa
začalo kvôli počasiu až o dva
dni neskôr.
• V nedeľu 5. decembra rozsvietil Vianočný stromček a celé sviatočné osvetlenie mesta
Mikuláš. Podujatie k Mikulášu
pripravili aj na Sihoti a Juhu.
Od utorka 7. decembra začali
na Mierovom námestí Vianočné trhy, od 18. decembra až
do Vianoc mohli návštevníci
mesta vidieť pod stromčekom
živý betlehem, v akcii trikrát za
deň.
• Už od apríla rekonštruuje
v meste verejné osvetlenie firma Siemens. Podľa zmluvy sa
začala aj rekonštrukcia svetelných križovatiek. Na dvoch frekventovaných križovatkách pred
Tatrou a pred Športovou halou
Dukla bola vymenená celá
technológia, kabeláž, stožiare,
riadiacia technika.
Spracovala Ľ. Sedláková

30. 12. 2004
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Alternatívne Vianoce Čaro Vianoc pod hradom
V Piaristickom kostole na
Mierovom námestí v Trenčíne
stretli sa vyznávači zborového
spevu z radov kultúrnej trenčianskej verejnosti na koncerte
dievčenského
katedrálneho
zboru Puellae Orantes z poľského mesta Tarnov. Mladé
dievčatá a ženy vo veku od 10
do 18 rokov potvrdili povesť

Počas predvianočného víkendu sa v Trenčíne v kine Hviezda
konal 2. ročník multižánrového
festivalu Alternatívne Vianoce.
Okrem hudby, divadla, filmu
bola pre návštevníkov pripravená v priestoroch zrkadlovej
sály čajovňa a výstava fotografií. V piatok 19. 12. sa
predstavilo publiku Divadlo PAT
„s neoromantickou kolážou pozliepanou z motívov prevzatých

od Fausta, Čapka, Nietzeho,
z Frankesteina“, gitarista Vladimír Václavek, hudobný projekt
Petra Ančica YANK, v sobotu
bol najväčším bonbónikom
festivalu koncert skupiny Para
a avantgardného hudobníka
Pavla Fajta. Filmu patrila nedeľa, počas ktorej sa premietali
najlepšie filmy z medzinárodnej
prehliadky študentského filmu
Áčko 2004. Foto: lm, text: ls

Poľské ľudové umenie

Výstava poľského umenia
bola slávnostne otvorená 10.
12. v priestoroch Trenčianskeho múzea. Usporiadali ju Trenčianske múzeum, Trenčiansky
samosprávny kraj a Štátne etnografické múzeum vo Varšave.
Výtvarné umenie má v dejinách
poľského ľudového umenia dôležité postavenie, nielen z pohľadu umeleckých hodnôt, ale
jeho obsah ukazuje vzťah poľského ľudu k svetu. Na výstave
sú drevené sošky, maľby na
skle, obrazy. Drevené sochy plnili náboženskú funkciu, snažili
sa ľudí priblížiť k Bohu. Mnohé
z nich boli kópiami zázračných
podôb z lokálnych kultových
miest, sôch odpozorovaných

dokonalého telesa európskej
úrovne. Zvlášť silný dojem
u poslucháčov v predvianočnej
atmosfére zanechali gregoriánske piesne a vianočné koledy,
čo prítomní poslucháči odmenili spontánnym potleskom
a slovami uznania po skončení
koncertu.
Foto a text: F. Rybníček

v kostoloch. Za najdôležitejšiu
pre poľské ľudové sochárstvo
pokladajú podobizeň Krista
v zamyslení. Stelesňoval Boha
chápajúceho ľudské trápenia,
má smutný a unavený výraz,
zodpovedajúci osudu sedliaka. Iné podoby Krista sa viažu
k udalostiam z jeho utrpenia.
Okrem neho zobrazovali trápiacu sa Matku Božiu nad smrťou
syna, ale aj symbol materstva
- Matku Božiu s dieťaťom. Ľudová maľba je úzko prepojená
s pútnickými miestami. Obrazy
nevznikli ako diela individuálnych tvorcov, ale boli výtvormi
špecializovaných dielní, pracujúcich na pútnických miestach.
V maliarstve ľudoví interpreti
vychádzajú zo vzorov cirkevného umenia, no tvorili originálne
diela, ktoré mali v sebe občas
náboj romantickej expresie.
Svoj talent umelci odhaľovali
aj pri maľovaných dekoráciách
kvetov na pozadí aj na oblečení. Populárnou bola maľba na
skle, najmä s náboženskou
tematikou. Zo svetských tém
prevládali zbojnícke scény
a portréty. Výstavu si môžete
pozrieť do 28. februára.
Text lm, foto jc

Trenčania Tatrám

Kultúrna obec mesta Trenčín
uskutočnila v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených
síl SR benefičný koncert organizovaný pre záchranu Tatier.
Vstupné bolo dobrovoľné a celý
výťažok bol odoslaný na Fond
pre pomoc Tatrám. V bohatom
žánrovom programe nechýbal
folklór, komorný orchester,
spevácke združenia, tanečné
súbory či historická skupina
a ďalšie.
Škoda len, že Trenčania na
„Zlatú nedeľu“, kedy sa kon-

cert uskutočnil, dali viac prednosť posledným vianočným
nákupom ako návšteve tohoto
podujatia na pomoc Tatrám.
A čo prekvapilo popri zúčastnených divákov aj samotných
učinkujúcich, že v divadelnej
sále chýbali aj predstavitelia
mesta či Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí boli
spolu s Kultúrnou obcou mesta
Trenčín iniciátormi tohoto významného podujatia.
Foto a text: F. Rybníček
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České maliarstvo - výstava roku
V priestoroch Galérie M. A.
Bazovského bola 10. decembra
slávnostne otvorená výstava
„České maliarstvo v 19. a na
prelome 19. a 20. storočia“.
Zachytáva moderné a súčasné
české maliarstvo. Je tvorená
významnými umeleckými obrazmi zo zbierok Krajskej galérie
výtvarného umenia v Zlíne,
ktorej riaditeľom je Ludvík Ševeček (na snímke): „Obrazy
sú veľmi vzácne a ich suma
sa pohybuje vo výške približne
milión korún. Sú výnimočné,
znamenajú veľa a zachytávajú

časť histórie. Z veľkého množstva obrazov som si obľúbený
zatiaľ nenašiel, ale za veľmi
pôsobivý a zaujímavý pokladám
obraz Defenestrácia“. Na expozícií sú zastúpené obrazy od významných umelcov ako sú F. X.
Prochádzka, A. Machek, J. Navrátil, J. Mánes, A. Mucha, A.
Slavíčka, J. Preisler, J. Uprka...
Maliarstvo tejto doby predstavuje nezameniteľnú súčasť českého kultúrneho dedičstva ale
aj svetového umenia. Výstava
potrvá do 31. 1. 2005.
Text a foto lm

Divadlo
6. 1. 2005 o 19.00 - v Kine Metro
O SVATÉM JOZEFOVI – Teatro Finestrina, SR, 2005, 120 min
Valaské ľudové mystérium na motívy textov Valaskej Školy mravúv stodoly. V groteskne ladených obrazoch valaského divadla si
archanjel Hugolín doberá svatého Jozefa a pomáha mu pri tom
celý zbor valaských anjelov. V rámci koprodukčného projektu
MAJSTER HUGOLÍN S MUZIKÚ sa v programe predstaví Komorný
orchester Mesta Trenčín a Ženský spevácky zbor Fília pri FFUK
v Bratislave (počas prestávky občerstvenie v cene vstupenky).
Réžia: Jozef Krasula. Hudba: Lukáš Borzík. Uvádza: FINESTRINA
PRODUCTION

Výstavy a stretnutia výtvarníkov
2. 1. – 6. 2. vo Výstavnej sieni na Mierovom námestí č. 16
Detská výtvarná tvorba – družobná súťažná výstava detí okresov
Trenčín, Zlín, Ilava a Nové Mesto nad Váhom
5. 1. o 17.00 v Trenčianskom osvetovom stredisku - Fotostredisko
11. 1. – 6. 2. v KaMC OS SR TN - Výstava fotoklubu Retina zo
Senice

Prednášky a kurzy
12. 1. o 13.00 v KS Dlhé Hony - Akadémia tretieho veku pozýva
všetkých občanov staršieho veku na prednášku MUDr. Terézie
Drobnej – primárky Geriatrického oddelenia NsP Trenčín na tému
Starý človek v rodine.
13. 1. o 16.00 - VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA – Klub letcov
pri KaMC OS SR
5. 1. o 16.00 - VÝROČNÉ ROKOVANIE ČLENOV OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE v KaMC OS SR - KLUB VOJENSKÝCH VÝSADKÁROV
Členské schôdze sa budú uskutočňovať 1. štvrtok v mesiaci o
16,00 h. v klubovni č. 227 alebo 328.

INfO / 11

Pozvánka do kina Metro
2. - 4. 1. 2005 o 17.00
OTCOM NA PLNÝ ÚVÄZOK
USA 2004, RP, 102 min, do
12 r. MN, titl., Dolby SR
Romantická komédia o otcovi
a jeho malej dcérke, ktorá má
veľakrát viac rozumu ako jej
tatko. Film s hviezdnym obsadením v štýle filmu Kučeravé
dievča. Réžia: Kevin Smith.
Hrajú: Ben Affleck, Liv Tyler,
Jennifer Lopez, Will Smith,
Matt Damon
5. 1. 2005 o 17.00 a 19.00
POST COITUM
ČR/SR 2004, KL, 100min, do
15 r. MN, Dolby SR
Chcete mať lásku za každú
cenu? Tak plaťte! Účet však
býva dosť prekvapujúci... Film
o hľadaní lásky za každú cenu.
Mrazivá city komédia od režiséra J. Jakubiska. Hrajú: Franco Nero, Lucie Vondráčková,
Richard Krajčo, Mahulena Bočanová a iní.
7. - 9. 1. 2005 o 15.00
a 17.00
PRÍBEH ŽRALOKA
USA 2004, KL, 86 min, MP,
české znenie, Dolby SR
Hlavným hrdinom animovaného filmu pre celú rodinu je
rybička Oskar. Podmorský svet
je otrasený, keď nájdu syna
šéfa žraločej mafie mŕtveho.
Objaví sa Oskar, využíva situáciu a tvári sa akoby on bol
zabijakom.

10. 1. 2005 o 19.00
ART CLUB filmový klub
TRIO Z BELLEVILLE
Francúzsko 2002, 75min,
réžia: Sylvain Chomet
Melancholická komédia pre
dospelých, vizuálne dokonalá,
rafinovaná a čarovne vtipná.
Film bol vybraný do hlavnej súťaže na vlaňajšom MFF v Cannes, kde sa stal diváckym
hitom.
11., 12. 1. 2005 o 17.00
a 19.00
KRÁČAJÚCA SKALA
USA 2004, ŠUP, 86 min, do
12 r. MN, titl., Dolby SR
Mesto plné zločincov a drog
môže vyčistiť len kráčajúca
„Skala“, bývalý člen zvláštnej
jednotky americkej armády
Chris Vaughn. Na príprave
tohto akčného filmu sa podieľal aj skúsený koordinátor
kaskadérov J. Habberstad,
ktorý spolupracuje s režisérom
Johnom Woo.
13. - 16. 1. 2005 o 17.00
a 19.00
BABY TO CHCÚ TIEŽ 2 – PENIAZE ALEBO LÁSKA
Nemecko 2004, RP, 88 min,
do 12 r. MN, české znenie,
Dolby SR
Pokračovanie populárnej komédie, ktorá zaznamenala obrovský úspech, znovu ponúka
divákom neodolateľný mix vtipných zápletiek, dievčenského
pôvabu a vkusnej erotiky.

Kino v KaMC OS SR (dom armády)
6.- 7. 1. o 18.30
8. – 9. 1. o 18.30
13. – 16. 1. o 18.30

ŽIVOT A SMRŤ PETRA SELLERSA
BRIDGET JONES 2
BABY TO CHCÚ TIEŽ 2

Koncert
9. 1. 2005 o 18.00 v Galérii M. A Bazovského
JORDANA PALOVIČOVÁ – klavír, IVAN PALOVIČ - viola

Turistika
1. 1.
Novoročný výstup na Ostrý vrch – 17. ročník. Trasa:
Kubrica – Lúčky – Ostrý vrch – Chata pod Ostrým vrchom – Soblahov. Kontakt na organizátora: 032/ 743 66 11
1. 1.
Novoročný výstup na Inovec – 38. ročník. Trasa: Mníchova Lehota - Inovec – Selec. Miesto štartu: Trenčín ŽSR, 7,35
h. Kontakt na organizátora: 032/ 743 78 62
6. 1.
Trojkráľový výstup na Čiernachov – 13. ročník. Trasa:
Mníchova Lehota – Macková – Čiernachov – Chata pod Ostrým
vrchom – Soblahov. Kontakt: 032/743 66 11
(KIC)

RADY DO ŽIVOTA
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Ako porozumieť oficiálnym dokumentom

Počas roka ste sa určite
stretli s mnohými oficiálnymi
vyjadreniami a dokumentmi.
Náš glosátor vysvetľuje, čo
v skutočnosti z namenajú.

• Projekt bol dočasne pozastavený z finančných dôvodov...
Tá „celebrita“ bratislavská, čo
sme ju týždeň opíjali na Donovaloch nedá ani korunu. Nakoniec v delíriu po týždni vyzradil,
že o tom ani nerozhoduje.
• Napriek tomu má projekt
pred sebou veľkú budúcnosť...
Nemá žiadnu, ale váľať by sme
sa mohli za európske peniaze
ešte aspoň 3 roky.
• V rámci výskumného projektu sme zhotovili prenosný
prístroj...
Prístroj mal dve uši a potreboval na prenášanie len jedného
silového trojbojára.
• Počas experimentov sa prístroj ľahko poškodil...
Upratovačka ho zhodila zo stola
keď utierala „sajrajt“ čo z neho
vytiekol a bol zrelý akurát do
kontajnera.
• Počas práce sme pociťovali

veľkú dôveru vedenia našej firmy v našu tvorivosť ...
Riaditeľ chodil na golf a po vinárňach, vôbec nebol v robote
a tak našťastie ani nevedel,
o čo ide.
• Chcem Vás ubezpečiť...
Kecám ako Palacký, ale vy si to
našťastie nemáte kde overiť.
• O našej práci sa vedie diskusia na renomovaných univerzitách...
Autor nevie ani o jednej a dúfa,
že poslucháči tiež nie.
• O našu prácu prejavili záujem aj ľudia z vládneho kabinetu...
Prišli na bavorákoch, dali sme
im biele plášte, na všetko
uznanlivo prikyvovali. Potom
všetko zjedli a odišli. Jeden
nám nevrátil plášť.
• Na prvom vyhodnocovacom
zasadaní došlo k odborným
názorovým nezhodám, ktoré sa však čoskoro vyjasnili
a kolektív mohol pokračovať
v tvorivej práci...
Fero dal Jožovi po papuli, lebo
mu chodí za ženou. Potom sa
opili a uzmierili ...

• Rokovanie sa nieslo v priateľskom duchu...
Nikto nikoho nikam neposlal
a tá jedna facka padla na záchode, takže ju skoro nik nevidel.
• Na stretnutí bolo mnoho ďalších významných hostí, ktorí
predniesli hodnotné príspevky...
Za dverami hrkotala upratovačka s plechovým vedrom a zmetákom a nadávala ako pohan,
že už chce ísť domov, lebo je
veľa hodín.

Rozkvitnutá kapusta

• Projekt výrazne zasiahne aj
do rozvoja regiónov.
Fero chce z nepoužiteľných
dielcov zostrojiť u nich v obci
vo svojej garáži čiernu pálenicu
• Na prvej degustácii sme konaštatovali, že nový výrobok,
Bardejovský guláš, nemá ešte
plne harmonickú chuť a vôňu...
Polovica degustačnej komisie
sa povracala hneď, druhá polovica obsadila na celý deň všetky
sociálne zariadenia v budove.
(pha)

(foto pha)

Dépéháčka je fackou naviac
Pred viacerými rokmi ma
služobné povinnosti zaviali do
ospalého stredoslovenského
mestečka. Štruktúra mestečka
bola klasická. Na fare farár,
v ordinácii staručký pán doktor, na obecnom úrade starosta a v krčme krčmár. Inak už
len radoví mozoľnatí občania
so svojimi každodennými starosťami. Krčma vlastne nebola
ani krčmou. Majiteľ sa pokúsil obnoviť tradíciu bývalého
ubytovacieho hostinca. Na poschodí boli dve čistučké izby,
jednej z nich som dal prednosť
pred ubytovaním v súkromí.
V krčme sa aj výborne varilo.
V mestečku existovala a určite
ešte existuje pomerne početná
cigánska komunita. Nie rómska. Na to by sa boli urazili.
Oni o sebe tvrdili, že nie sú
žiadni Rómovia, že oni sú Cigáni. Mimochodom, boli ste už
v opere na Rómskeho baróna,
videli ste už na jedálnom lístku

rómsku pečienku, alebo ste
povedali klamúcemu dieťaťu,
že vás rómuje? Boli hrdí na to,
že sú Cigáni. Pravidelne každý večer obsadzovali v kútiku
krčmy jeden, občas dva stoly.
S ostatnými sa do debaty nepúšťali, nerobili žiadne problémy a pokiaľ nejaké mali, riešili
si ich zásadne medzi sebou.
Raz večer sa medzi nimi strhla
poriadna mela. Dôvod nepoznám. Skončilo to poriadnym
výpraskom. Samozrejme pre
jedného. Ten druhý prišiel víťazoslávne ku stolu a objednal
pre všetkých. Potom sa však
znenazdajky postavil a ledva
vstávajúcemu súperovi ešte
jednu poriadnu tresol so slovami: „A tu máš aj dépéháčku!“
Bolo to necelý rok po zavedení
DPH. Ten génius to prvý pochopil!!!
Dépéháčka je totiž fackou
naviac. Po jej zavedení som
nezbadal žiadne zvýšenie kva-

lity tovarov alebo služieb. Zato
som zbadal rapídny nárast
cien napríklad u základných
potravín. Všetky subjekty, ktoré sa zúčastňujú nákupu surovín, spracovania, výroby až po
obchod si na daňovom úrade
uplatňujú odpočet DPH. S akou
rýchlosťou a ako úspešne to
je iný problém. Len ja stojaci
s košíkom v rade v predajni
potravín si ju akosi nemám kde
uplatniť. Musím ju iba zaplatiť.
Skúšal som odpočet u manželky. Dostal som zamietavé
stanovisko vo forme ťukania
na čelo. Donedávna platili dokonca rôzne sadzby DPH. Už
vtedy som nechápal, ako prišli
ekonómovia k tým magickým
čísla. Dnes sa chvália, že sme
urobili historický krok na zjednotenie sadzby.
To je síce pekné, pekných
však nie je tých 19%. To, že
televízory a lokomotívy sú teraz značne výhodnou kúpou,

ma nezaujíma. Lokomotívu
nebudem potrebovať nikdy, televízor raz za desať rokov. Ale
chlieb denne a tam sa sadzba
zvýšila zo 6 na 19%. Keby ste
však náhodou niekde zbadali
skutočne výhodný výpredaj lokomotív, možno sa nechám na
tri kúsky nahovoriť. Veď uznajte, tá úspora.
Čerešničkou na torte je
úprava DPH na knihy a ostanú
kultúru. Kým pred pár rokmi
som si kupoval mesačne tri-štyri knihy, dnes ťažko zvládam jednu. To isté postihlo aj
služby internetu a ostatných informačných médií, ktoré ovplyvňujú vzdelanosť. V masážnych
erotických salónoch, ako sa po
novom volajú vykričané domy,
DPH neúčtujú. A preto Slováci!
Nečítajte, nesurfujte po internete, nevzdelávajte sa! Choďte
si radšej poriadne, veď viete
čo. Tam to máte bez dane.
Váš Peter (pha)
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Návšteva
Návštevy sa delia na vítané
a nevítané. Ja mám najradšej
vítané a očakávané návštevy,
ktoré nakoniec neprídu. Ostanú
chrumky, arašídy a biele víno.
Po hodine čakania manželka
povie: „No a čo už? Asi im do
toho niečo prišlo“. Naviac manželka predtým uprace celý byt,
povedané slovami klasika „aby
sme v hanbe neostali“. Potom
už mám voľné pole pôsobnosti
a môžem všetko pojesť a vypiť.
Tak veru.
Návštevu, ktorú som dostal
minulý týždeň, nijako neviem
zaradiť. Do obývacej izby nám
vletel netopier. Usadil sa, či
skôr obesil sa, na strope. Neviem, čoho sa držal, strop je
úplne hladký. Ihneď sme so
synom zorganizovali dvojčlennú

elitne vyzbrojenú jednotku za
účelom vystrnadenia visiaceho
cicavca z nášho obydlia. Elitnú
výstroj tvorili dva dlhé zmetáky,
po slovensky portviše. Po prvom verbálnom kontakte (Heš!
Ty potvora čierna!) sme pristúpili k nasadeniu portvišálnej
výzbroje. Cicavec nechápavo
gúľal vystrašenými očami, ale
držal sa ako prilepený. Možno
sa bál, že keď sa pustí, bude
ešte horšie. Zbrane sme do
boja v duchu pacifistických
tendencií nasadzovali veľmi
opatrne, skôr symbolicky, a povzbudzovali sme ho slovami:
„No vypadni už ty lump, choď
visieť niekam inam!“ a podobne. Odpovedal pišťaním, ktorému sme nerozumeli. Nemáme
doma netopiero – slovenský

slovník, takže situácia sa javila
neriešiteľnou. Po neúspešných
strnadiacich pokusoch prišiel
syn s geniálne jednoduchým
riešením. Keďže nám vlastne
visúň nevadí ani neškodí, necháme ho jednoducho tam až
kým ho visenie v našej obývačke neomrzí. Zhasli sme a zapli
si televízor. Po niekoľkých
minútach sa pred logiou ozval
piskot jeho súkmeňovcov, náš
hosť sa pustil a poďho za svojimi.
S ľudskými návštevami je to
horšie aj keď je pravdou, že sa
zvyčajne nezdržujú na plafóne.
Pre prípad návštevy vami „obľúbeného“ manželského páru
však majte pri dverách nachystané dva portviše. Pre istotu.
Váš Peter

Kronika geniálnych vynálezov, ktoré chceli zmeniť svet

Drevený pes

Silvestrovské
inzeráty
• Po každom vypitom rume sa vo
vašich ústach dramaticky znižuje
hodnota pH. Preto po každom
vypitom rume pite borovičku bez
cukru.
• Predám umývačku riadu zn.
Whirlpool s mierne poškodeným
programátorom.
Zn. Neodstreďuje.
• Predám krambambulu neurčitej farby.
Zn. Treba vidieť.
• Kto zapožičia za odplatu bernardína na krytie fenky srnčieho
ratlíka?
• Osemnásťročný, neveriaci, fajčiar, gambler a alkoholik hľadá
za účelom čistého citu aspoň 90ročnú vdovu, ktorá reštituovala.
Zn. Budeš mi všetkým.
• Predám úplne novú permanentku na jedno použitie.

Takúto (túto?) vynikajúcu pomôcku budú mať k dispozícii ukrajinskí pohraničiari, ktorí budú brániť ukrajinskú hranicu pred masovou emigráciou Slovákov
na Ukrajinu. Konštruktérom je svetoznámy vynálezca
Josip Sabakovič Dogin.

• Kladiem dlažbu pri domoch,
vence pri rôznych príležitostiach
a otázky komukoľvek.
Zn. Kvalita

Držiak na konvičke
Autorom prevratného vynálezu je Pepa
Syrovátka z Třebechovíc pod Orebem. Vynález zabraňuje obareniu sa pri nalievaní
horúcej kávy. Pepa nezaspal na vavrínoch
a pripravuje zdokonalenú vylepšenú verziu, ktorá zabráni obareniu aj pri nalievaní studenej kávy.

Automatická práčka

• Absolvoval som 3 týždne železničného učilišťa, 4 týždne gymnázia, 2 týždne zdravotníckej školy,
1 mesiac strojárskeho učilišťa
a dva mesiace v prvej nápravno-výchovnej skupine. Hľadám zamestnanie, najlepšie s hmotnou
zodpovednosťou.
Zn. Všestranne vzdelaný.

Vynálezcom je skromný rakúsky
podnikateľ Gerd Furtmustahl. Genialita vynálezu spočíva v tom, že pokiaľ
nič neperiete, nepotrebujete prací
prášok.

• Kto zamestná prekladateľa
s dlhoročnou praxou?
Zn. Prekladal som 10 rokov cement v Hornom Srní.

Babské náhubníky
Mimoriadne praktická pomôcka pre dámy, ktoré túžia po mužnom plnofúze. Súčasťou dodávky je
fľaštička prostriedku podporujúceho rast fúzov.
Tisícky ďakovných listov!!!

• Kto odkúpi 8 kusov mobilných
telefónov Nokia 6110, ktoré som
zakúpil v predajni Alfa Omega
v Trenčíne dňa ...
Zn. V predajni o tom zatiaľ nevedia.
• Predám 1x použitú vianočnú
borovicu. Treba vidieť.

(pha)

• Štyria z piatich zubných lekárov
odporučujú nenechať si v krčme
vybiť zuby.
(bsc)
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Poznáte svoje mesto?

Číslo 26/ročník VI.
1

Na záver roka sme vám pripravili niekoľko fotorébusov. Starší
si možno spomenú, kde sa tieto budovy nachádzali, prípadne
kde ešte dnes stoja. Riešenie nájdete na tejto strane dolu,
avšak obrátene.
(text a foto jk)

2

3

Vtipy
Pri bare sedí zaľúbený párik:
- Miláčik, čo ti mam objednať?
- pýta sa on.
- Najlepšie bude, ak objednáš
záchranku, práve vošiel môj
manžel. – odvetí ona.
•
- Ocko, triedny ťa pozýva do
školy...
- A to už prečo?
- Čo ja viem? Štvrťroka som
toho debila nevidel...
•
Ošarpaný chlap stojí na brehu
rybníka. Na krku má povraz
a na ňom priviazaný veľký kameň. Už, už chce skočiť, keď
k nemu príde policajt a hovorí:
- Človeče, stojte!! Čo ste sa
zbláznili? Čo vás to napadlo?
Keď tam skočíte, budem
musieť skočiť po vás. Kým vás
vytiahnem tak sa obaja riadne
premočíme a v tejto zime
dostaneme zápal pľúc... Tak
nebláznite! Choďte len pekne
domov a tam sa obeste!

•
Sluha James hovorí lordovi
Charlesovi Nortonovi:
- Pane, všetky vaše trofeje
napadli mole. Ten jeleň, čo ste
ho skolili v deň svadby s lady
Grace, je úplne zničený.
- To nevadí, James. Aj tak ma
pri pohľade na neho prenasledovali tie najhoršie spomienky.
Ale utekaj skontrolovať, či nie
je napadnutá ta vypchatá myš,
čo kvôli nej pred piatimi rokmi
vypadla lady Grace z okna.
•
- Vidíš tu tohto človeka na fotografii? - pýta sa Dora manžela
Miša.
- Áno, - odvetí on.
- Tak dnes o piatej ho pôjdeš
vyzdvihnúť do škôlky.
•
Rozprávka:
- Bol raz jeden kráľ. Mal dvoch
synov a tri dcéry... ...až mu na
to jedného dna kráľovná prišla.
•

- Pripravte mi 100 ruží pre
manželku, - žiada Fero v kvetinárstve.
- Preboha! Čo ste také vyviedli? - zhrozí sa predavačka.
•
Peťko je so svojou babičkou
v paleontologickom múzeu. Po
chvíli konštatuje:
- Viem si predstaviť, babi, ako
si sa musela tých dinosaurov
báť, keď si bola maličká...
•
Pýta sa jedna druhej:
- Prečo sa rozvádzaš s manželom?
- Choval sa ku mne ako ku
psovi, - sťažuje si druhá.
- Nevrav!? A to je ako?
- Vyžadoval vernosť...
•
- Prečo pivo odchádza z tela
rýchlejšie, ako mlieko?
- Lebo nemusí meniť farbu.
- A prečo bratislavské pivo
odchádza z tela rýchlejšie než
ostatné?

- Lebo nemusí meniť ani chuť.
•
Kúpi si Mišo auto, odíde na
ňom, ale po chvíli sa vráti, že
mu odišla prevodovka.
Tak mu prevodovku vymenia,
ospravedlnia sa mu a on zase
odíde. No po chvíli sa zase
vráti s tou istou poruchou.
Opäť mu prevodovku vymenia,
no tentoraz s nim pošlú na
skúšobnú jazdu aj mechanika.
Mišo ho vezme na diaľnicu.
Motor šliape ako hodinky 40
na dvojku, 60 na trojku, 100
na štvorku, 150 na pätku...
všetko je v poriadku. Vtedy
Mišo mechanika upozorni:
- Teraz pozor! Dám spiatočku
a uvidíš, že je to v ťahu!
•
- Chcete sa povadiť s manželkou?
- Pošlite jej SMS-ku s textom
Milujem ťa a po chvíli druhu
s textom Prepáč, pomýlil som
si číslo...
(pk)

Riešenie fotorébusov. Foto číslo 1. Predmestie Trenčína: Masarykove kasárne (zač. 20. storočia). Autorom fotografie je Max Stern,
pohľadnicu vydal Leopold Gansel. Foto č. 2. Obytná budova pri železničnej stanici. Aj dnes je to bytový dom. Foto je z roku 1926, kedy
bola budova postavená. Autor fotografie je Jozef Stern. Foto č. 3. Na mieste tohto domu dnes stojí budova Pošty na Mierovom námestí.
V popredí vidno obľúbené „šranky“, ktoré mnohým Trenčanom chýbajú. Foto je z 20-tych rokov 20. storočia.
(jk)

30. 12. 2004
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Škriatko(no)viny
• Žena mu bola v živote oponou.
• Športovci mali na sebe oceľové cesty.
• Vety v súvetí sú oddelené
čiapkami.
• Čiarka na hlave mu sedela
ako uliata.
• Po odpílení stromu zostal
malý pes.
• Vo vozidlách boli dobré všetky baktérie.
• Družstevníci začali so zberom
ropy.
• Pleťová sezóna sa začína v
januári.
• Naše cesto sa prebudilo do
slnečného rána.
• Hlavu jej krášlili dlhé klasy.
• Na druhú stenu nastúpilo
päťdesiat pracovníkov.
• V ringu sa stretli kvalitní
pastieri.
• Astronómovia sa zaoberali
troma významnými hniezdami.
• Niektoré jelenie samice sa
spária už pri prvej tuji.
• Prirodzené sfarbenie sa nachádza na tele okresných vtákov.
(jp)

Vtipy

Aforizmy
• Svrbia vás dlane? Dostanete podporu z úradu práce.
• Toľko si nalievali čistého vína, až sa opili.
• Vždy šiel hlavou proti múru. Bol totiž murár.
• Topánky, ktoré som si kúpil, sa dali nosiť. V ruke.
• Mal v sebe určitý takt. Bol totiž dirigent.
• Sudca si vypočul obe strany – gramoplatne.
• Žene bol verný. Vždy inej.
• V práci stále šplhal. Bol totiž opravár elektrického vedenia.
• Aj po vedľajšej koľaji sa možno dostať k hlavnému cieľu.
• Pri práci si nemohol dovoliť ani najmenší nepodarok. Bol falšovateľ peňazí.
• Bola by ho z kože zodrala. Len sa jej nehodila na kožuch.
• Hoci bol očný lekár, aj jeho láska oslepila.
• Krok s módou najľahšie držia nudisti.
• Plakal nad rozliatym mliekom. Akoby nie, keď je také drahé.
• Hral kľúčový zápas. Za góly mu sľúbili kľúče od auta.
(jp)
...a toto je posledná dávka od Vašej poisťovne...

Osobný vlak do Bánoviec stojí
na prvom nástupišti.
(pk)

(pk)

Osemsmerovka
Pán Silvester si močí nohy v lavóri, čo by nebolo až také zvláštne,
lenže on si ich močí na Silvestra
a ešte aj tak, že ma obuté ponožky. „Prečo si močíš nohy obuté v
ponožkách?” logicky sa ho pýta
jeho hmotnostne lepšia polovička. (Odpoveď pána Silvestra je v
tajničke osemsmerovky a má 17
písmen)
Alkán, automobily, bublinka,
dostihy, kamery, koala, kolonel,
krotiteľka, kuvik, lapač, malokarpatské víno, minister, morka, nervy, ocelot, okultistka,
oponentúra, polnočný prípitok,
polotovary, porasty, posuv, prepotená košeľa, prepravky, prípravovňa obeda, smoliar, storno,
straník, taláre, telefón, tenor,
usporiadateľ, vynásobenie. (pál)
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Hovorí Jožo Janovi:
- Zistil som, že u nás sú všetky
autá vo vynikajúcom stave.
- Ako si na to prišiel?
- V inzertných novinách pravidelne čítam rubriku o predaji
áut.
•
Vyčíta manželka manželovi:
- Stále sedíš za volantom ty,
ešte si naši známi budú myslieť, že neviem šoférovať.
- Neboj sa, raz ich posadím
s tebou do auta.
•
Príde zákazník do predajne
a pýta sa:
- Prosím vás, máte gumičky do
stieračov?
- Nemáme.
- A dostanete?
- Nedostaneme.
- Nie? A to už prečo?
- My sme totiž zelovoc.
•
Príde vodič do autoservisu
a hovorí:
- Prosím vás, môžete mi opraviť defekt?
- Pravdaže.
Mechanik sa zohne a vyťahuje
z pneumatiky hrubý kliniec
a pýta sa:
- Kde ste pichli tú stovku?
- Do vášho pravého vrecka.
•
Do autoservisu príde vodič
a hovor:
- Tečie mi olej.
- A tečie vám aj počas jazdy?
- Neviem, nechodím ho von
kontrolovať.
(jp)
Vážení čitatelia, správne riešenie osemsmerovky z minulého čísla znie: „...darčeky, ktoré
som dostal.“ Vyžrebovali sme
Anežku Removú, ktorá získava
od Mesta Trenčín hrnček s erbom, publikáciu o meste a prívesok na kľúče. Blahoželáme!
Výhru si môžete vyzdvihnúť v redakcii po Troch kráľoch. Ostatným želáme veľa šťastia pri
riešení. Do žrebovania o ceny
zaradíme tie odpovede, ktoré
budú obsahovať obe riešenia
– veľkej silvestrovskej krížovky
a osemsmerovky.
(r)

Ďalšie číslo Infa vyjde
13. 1. 2005.

KRÍŽOVKA
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Silves- Slovenský
trovský poľovnícky
zväz (skr.)
vtip

1

konzervujú
dymom

Slovenský
protimonopolný
úrad (skr.)

Pomôcky:
POK,
SPOL,
ORA, CORI

3

sídlo v
Taliansku

Číslo 26/ročník VI.

solmizačná
slabika

zasiaty

2

obor, titan
skr. súhv.
Perseus

Pomôcky:
TIDA,
NARK,
PAN
citoslovce
ticha
letecké
opravovne

muži

náčrt

rytmický
pohyb pri
hudbe

4

auto
(krížovkársky)

posila
obra
patriaci
Ilone

podieľa
sa na
niečom
Autor:
Jozef
Páleník

punkty
sídlo v
Poľsku
krič
(pejor.)

ľad, po
anglicky
sídlo v
Taliansku

zabávaj
trýzeň,
súženie
som jeden
z rodičov
termálny
(skr.)

osobné
zámeno

atletic
club
cit. hlasu
ovce
štíhle sever.
zviera
dekagram
(hovor.)

epocha
kriedy,
Aptien

neistota
pred vystúpením
prízvuk

komu
patriace
bodáky

INFO

načim
v byte
postúpaj
tkaninu

útok
slovo úcty
v Arábii

fajka, po
česky
primát
(zried.)

pokos

šachová
figúra s
pohybom
veže
osem po
česky
st. plošná
miera

meter po
česky
majúci
veľké oči

zdôraznený český
zápor

sídlo v
Kambodži
červený po
angl.

odveta
(práv.)
ovládam

syč
sociálny
revolucionár Ruska

poobtieral

rímska
trojka
Slovenská
správa
letísk (skr.)
kód Slovinska

ukrajinská
rieka
osobné
zámeno

neznámy
lietajúci
predmet

2x4
kapitálov

starogr.
boh
lesov

oceňuj

ženské
meno
dom. meno
Olympie

prikrývka
mužské
meno
pozývať
(bás.)

direktion
(skr.)
sídlo v
EAR

citosl. plašenia zvierat
piata po
česky

nedobre
pozri
(bás.)

určite?

znoj
kozub

zahoď
vozíky
EČ áut
Trenčína

neodborník
vodný
hraboš
ŠPZ. okr.
Náchod

terbium
(zn.)
zabezpečuj

pripravuj
váru
spôsob
penu

veľký
stepný
vták

cín (zn.)

časť
tenisovej
hry

ustúp

vlastním

kód
nemčiny

Nations
Unies
rieka vo
Švajčiarsku

Aries
(skr.)

mužské
meno

cverna

(foto

slovenský
spisovaMM)
teľ (réb.)
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