
 Trojkráľový večer vo štvrtok 
6. januára patril v kine Metro 
zaujímavému podujatiu. Do 
tradičného priestoru kina prišli 
diváci tentoraz nie na filmové, 
ale na divadelné predstavenie. 
Valaské ludové mystérium „O 
SVATÉM JOZEFOVI“ predviedol 
divadelný súbor Teatro Finestri-
na. V programe ďalej účinko-
vali Komorný orchester Mesta 
Trenčín a ženský spevácky zbor 
Filia pri Filozofickej fakulte UK 
v Bratislave. Za povšimnutie 
stojí fakt, že záujem divákov 
prevyšoval kapacitu sály a nie-
koľko desiatok z nich sa na 
predstavenie ani nedostalo. 
 Vtipne ladené texty na mo-
tívy Hugolína Gavloviča a jeho 

Valaskej školy mravúv stodo-
ly, zaujímavá hudba Lukáša 
Borzíka, výborné spevácke 
výkony a nadšenie hercov v ru-
kách dobrého režiséra (Jozef 
Krasula) nenechali nikoho vo 
vypredanej sále na pochybách, 
že sa dá aj v nenáročných 
podmienkach a na maličkom 
priestore dôvtipne vymyslenej 
scény vytvoriť pôsobivé divadel-
né dielko. Napokon, samotní 
diváci to ocenili svojim dlhým 
potleskom. 
 Prvý pokus o divadelné pred-
stavenie mal odhaliť potenciál 
kina Metro aj pre iné využitie, 
než je iba premietanie filmov. 
Je pravdou, že divadelné náro-
ky sú oveľa väčšie než súčasný 

stiesnený priestor kina posky-
tuje. Preto až čas ukáže, či sa 
uchytí zámer mesta pretvoriť 
postupne priestor kina Metro 

na novú trenčiansku scénu pre 
ďalšie komorné divadelné či 
hudobné podujatia. 

(rk)
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Do roku 2005 to najlepšie...

INfO

 Silvester oslavujú už tradične mnohí Trenčania v širokom kruhu svojich spoluobčanov, ale aj 
návštevníkov mesta na Mierovom námestí. Aj v posledný decembrový deň roku 2004 sa spoločne 
zišli, aby si zatancovali, zabavili sa a pri diskotéke a skvelom polnočnom ohňostroji spolu privítali 
Nový rok 2005.  (zm, foto Július Kákoš)

V Metre vypredané!
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Pozvanie do Keramickej dielne
 Do našej redakcie prišla 
pozvánka zo Základnej školy 
na Ulici Na Dolinách v Tren-
číne, ktorá sídli v areáli Det-
ského mestečka, na otvorenie 
Keramickej dielne, kde pod 
šikovnými rukami detí, ale aj 
ich rodičov hlina doslova mení 
svoju tvár. „Neustále hľadáme 
nové spôsoby, ako prilákať ve-
rejnosť a zároveň chceme po-
skytnúť deťom nové atraktívne 
spôsoby trávenia voľného 
času“, povedala nám riaditeľ-
ka školy Mgr. Eva Masácová. 
 V našej keramickej dielni 
sa stretávajú deti od druhé-
ho po deviaty ročník, ale aj 
niektorí ich rodičia, dodáva 
vedúca keramickej dielne 

Mgr. Naďa Geržová. Hoci 
začiatky neboli ľahké, dnes 
sa už môžeme pochváliť aj 
niektorými výrobkami, ktoré 
sme úspešne prezentovali 
trenčianskej verejnosti na via-
nočných trhoch na Mierovom 
námestí začiatkom decembra. 
Keramické dielne si zhotovili 
svojpomocne žiaci a rodičia zo 
Základnej školy Na Dolinách z 
finančného grantu od Nadácie 
Pre deti Slovenska. Veríme, že 
sľub viceprimátora Ing. Antona 
Boca ktorý pri svojej návšteve 
sľúbil nádejným keramikárom 
keramický kruh, sa splní, čím 
obohatí vybavenie dielne pre 
ich ďalšiu výtvarnú činnosť.

Foto a text: F. Rybníček

Základnej školy Na Dolinách Mgr. Eva Masácová si so záujmom 
prezerá vianočné figúrky za prítomnosti Mgr. Nadi Geržovej 

Pozdrav lesníkov pre deti z domovov
 Zaujímavú akciu pred via-
nočnými sviatkami pripravili 
zamestnanci Lesov Sloven-
skej republiky, štátny podnik 
Banská Bystrica, Odštepný 
závod Trenčín. V dňoch od 
13. 12. do 14. 12. 2004 odo-
vzdali v detských domovoch 
trenčianskeho regiónu 26 ks 
vianočných stromčekov, čím 
potešili viac ako 300 detí.
 Precítiť a zažiť spokojné 
vianočné sviatky nie je dopria-
te všetkým deťom. Žijú medzi 
nami deti nechcené, týrané 
alebo inak zanedbávané, kto-
ré sa stali obyvateľmi domo-
vov a špeciálnych základných 
škôl. Pestovateľ ústredia Od-
štepného závod Trenčín Fran-
tišek Hudák a Peter Mizerák, 
vedúci Lesnej správy Nové 
Mesto nad Váhom navštívili 

počas dvoch dní Detský do-
mov rodinného typu v Novom 
Meste nad Váhom, Detský 
domov „Lastovička“ v Trenčí-
ne, Detský domov v Adamov-
ských Kochanovciach, Detské 
mestečko – detský domov v 
Zlatovciach a Špeciálnu zá-
kladnú školu internátnu Vla-
dimíra Predmerského v Tren-
číne, kde vedeniu uvedených 
zariadení odovzdali vianočné 
stromčeky – borovice, vypes-
tované na pozemkoch štát-
nych lesov.
 Lesníci touto formou chceli 
deti nielen pozdraviť, ale ve-
ríme, že prispeli k darovaniu 
lásky a tepla domova, ku 
ktorému neodmysliteľne patrí 
sýta vôňa ihličia.

Jarmila Hatalová

Predvianočné stretnutie novinárov 
 Vianočný čas a blížiaci sa koniec kalendárneho roka je i ob-
dobím kolied, vinšov a  vzájomných stretnutí. Nielen rodinných, 
ale i pracovných, spoločenských ... 

 V predvianočnom čase 7. 
decembra 2004 sa zišli pri 
voňavej kapustnici aj členovia 
regionálnej organizácie Sloven-
ského syndikátu novinárov, pô-
sobiacej v Trenčianskom kraji.
 Tradícia predvianočných 
stretnutí v trenčianskej organi-
zácii trvá už od roku 1999 a ten-
to rok sa ho zúčastnila takmer 
tretina zo stočlennej členskej 
základne RO SSN Trenčín. Ne-
chýbali ani tvorcovia INFA, ktorí 
taktiež patria medzi členov.
 Podujatia sú každoročne 
výnimočnou a pre netren-
čianskych novinárov i jedinou 
príležitosťou stretnúť sa a po-
zhovárať so svojimi kolegami 

z novinárskej brandže aj pri 
inej ako pracovnej príležitosti. 
Väčšina našich stretnutí sa 
totiž odohráva v zhone, na pra-
covných akciách, na tlačovkách 
a udalostiach, ktoré zazname-
návame pre „svoje“ noviny, 
rozhlas, elektronické média... 
 Najmä pre našich členov 
- seniorov, je táto akcia mož-
nosťou na opätovné zvítanie sa 
s bývalými kolegami, kolegyňa-
mi. Mnohí z nich i napriek za-
radenia do funkcie dôchodcov, 
zostali svojej profesii verní a sú 
naďalej aktívnymi a činnými no-
vinármi a publicistami. 
 Na účastníkov stretnutia 
čakalo niekoľko prekvapení. 

Či už to bol pohárik rezkej sli-
vovice na prípitok, milý darček 
na spestrenie a skrášlenie 
vianočného stromčeka, či 
harmonikár Ing. Pavol Ježík, 
ktorý k tradične dobrej nálade, 
pohode a zábave, ktorá spre-

vádza každoročne stretnutia 
trenčianskych novinárov patrí, 
prispel veselými i clivými tónmi 
ľudových pesničiek.

Ľ. Sedláková
Predsedníčka RO SSN Trenčín

Oznam pre verejnosť o zmene uznesenia
 Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne na svojom 12. za-
sadnutí 28. 10. 2004 prijalo 
uznesenie č. 395, ktorým 
schválilo začatie procesu 
prehodnotenia Územného 
plánu sídelného útvaru Tren-
čín v súlade so zákonom č. 
237/2000, ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov. 
 Pripomienky a podnety 
k pripravovaným zmenám 
ÚPN SÚ zo strany občanov 
i organizácií je možné podať 
písomnou formou na Útvare 
hlavného architekta mesta 
Trenčín v termíne do konca 
januára 2005.
 (am)
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Štyri krajiny detstva
 Galéria Miloša Alexandra 
Bazovského, Trenčiansky sa-
mosprávny kraj a Vydavateľ-
stvo Buvik, ktoré sa venuje 
knihám pre malé deti, usporia-
dali vo výstavných priestoroch 
galérie výstavu „Štyri krajiny 
detstva“ pre všetky deti, ktoré 
rady čítajú knihy, pozerajú si 
obrázky... Deti sa tu dozve-
deli o novej súťaži „Čítame 
s Osmijankom – pridaj sa 
aj ty!“. „Kto chce mať knihy 
rád, musí s nimi už v detstve 
začať,“ povedala vydavateľka 

Mária Števková, ktorá mladým 
čitateľom naznačila, že kniha 
je najlepší priateľ človeka. 
V súčasnosti sa do popredia 
dostávajú najmä televízia, po-
čítače... a mnohé deti pri nich 
strávia väčšinu svojho voľné-
ho času a na čítanie knižiek 
zabúdajú. Rodičia by im mali 
pripomínať, že vedomosti sa 
nehľadajú len v počítači,...ale 
aj v mnohých múdrych kniž-
kách. Táto milá výstava nielen 
pre malé deti potrvá do 27. 
februára. (lm)

Dialógy s časom

 Prezentácia štvrtého zbor-
níka  členov Literárneho klu-
bu OMEGA pri Trenčianskej 
knižnici M. Rešetku v Trenčíne 
sa uskutočnila v spoločenskej 
miestnosti knižnice. Cieľom 
zborníka nazvaného „Dialó-
gy s časom“ je prezentovať 
výsledky literárnej činnosti 
klubu, ktorý pôsobí už osem 
rokov. Sú v ňom krátke prózy 
a poézie dvadsiatich štyroch 
autorov. Ilustrácie sú dielom 
študentky Vysokej školy vý-
tvarného umenia v Bratislave 
Veroniky Lokajíčkovej a o logo 
edície sa postaral výtvarník Jo-
zef Vydrnák. „Dialógy s časom 
sú tak ako aj predchádzajúce 
zborníky predovšetkým pre-
zentáciou autorov. Má sa stať 
impulzom pre každého zúčast-
neného autora a podporiť ho 
k ďalšej tvorbe,“ povedala ta-
jomníčka klubu Jana Poláková. 
O vydanie zborníka sa okrem 
nej zaslúžili predseda klubu 
Ján Maršálek a spisovateľ Ru-

dolf Dobiáš. Pod ich vedením 
a kritickým slovom sa zlepšuje 
kvalita diel nových nádejných 
spisovateľov a zároveň sa na-
plno rozvíja ich talent. Romana 
Schlesingerová je novou člen-
kou klubu. Dozvedela sa o ňom 
dávnejšie od jednej z jeho čle-
niek a po určitom čase sa ho 
odhodlala navštíviť. Zistila, že 
je to skvelá príležitosť ako sa 
stretnúť s ľuďmi podobných zá-
ujmov a v zborníku sa prezen-
tovala poviedkou Konštanta: 
„Vznikla počas troch dní úplne 
spontánne. Je to lyricko-epický 
príbeh, ktorý sčasti vyjadruje 
môj pohľad na svet, názory na 
spoločnosť a lásku. Bolo to 
prvýkrát, čo sa moja poviedka 
dostala ďalej ako len do škol-
ského časopisu alebo do rúk 
mojich známych. Zborník ma 
prekvapil rôznorodosťou štýlov 
a profesionálnym spracovaním 
či už prózy alebo poézie“ pove-
dala nádejná spisovateľka.
 (lm)

 „Tlačivá k daniam z nehnu-
teľnosti budú daňovníkom k 
dispozícii od 17. februára 2005 
v Klientskom centre MsÚ a na 
oddelení daní a poplatkov. Pri-
znania musia vyplniť a odovzdať 
najneskôr 28.2.2005 všetci 
vlastníci  nehnuteľností, nachá-
dzajúcich sa v katastrálnych 
územiach Mesta Trenčín, teda 

aj tí, ktorí sú u správcu dane 
evidovaní! Výnimku tvoria len 
občania, ktorí mali uplatnené 
oslobodenie od dane z bytov a 
novostavieb rodinných domov 
a nevlastnia inú nehnuteľnosť 
(napr. záhradu, ornú pôdu, ga-
ráž, chatku) na území mesta 
daňové priznanie podávať ne-
musia.“ (th)

Jedna otázka pre... 
Ing. Jána Margetína

vedúceho oddelenia daní a poplatkov MsÚ

„V súvislosti s novým zákonom o miestnych daniach sa udiali 
podstatné zmeny v zdaňovaní nehnuteľností pre rok 2005. Mesto 
Trenčín v záujme kvalitnej informovanosti svojich občanov prinesie 
v budúcom čísle Infa podrobné informácie o týchto zmenách. Čo by 
však mal občan vedieť už dnes?“

Koncert Trojkráľový sa vydaril
 Doznievajúce sviatky Vianoc 
umocnili súbory starej hudby 
Fistulatoris Consort a Musica 
Poetica z Trenčína, ktoré 9. 
Januára 2005 v priestoroch 
Trenčianskeho múzea uviedli 
Koncert Trojkráľový na počesť 
narodenia Krista Pána.
 Členovia oboch súborov v do-
bových kostýmoch zahrali staré 
vianočné koledy, piesne a bala-
dy z dôb renesancie a baroka. 

Po prvýkrát v ich pestrej palete 
dobových hudobných nástrojov 
predstavili aj novú lutnu, na kto-
rú im finančne prispelo Mesto 
Trenčín. Aj pomocou tohoto 
nezvyčajného dobového hudob-
ného nástroja budú reprezen-
tovať úspešne nielen Trenčín, 
ale aj celý náš región či už na 
domácich, alebo zahraničných 
kultúrnych podujatiach.
 Foto a text: F. Rybníček 
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 Detské ihrisko na Sihoti pri 
kotolni slúži už viac ako 20 
rokov. Odpredaním betónovej 
plochy sa Ihrisko stalo súčasť 
spoločného areálu s vybudova-
nými troma tenisovými kurtami. 
Na zimu sú dva kryty zastrešené 
nafukovacou halou. O ihrisko sa 
stará majiteľ tenisových kurtov 
a časti areálu Gabriel Martiška. 
Údržba zostávajúcej časti ihris-
ka bola podmienkou pri predaji 
časti areálu. Po príchode jese-
ne a najmä zimy začal G. Mar-
tiška areál zamykať nielen na 
noc ale i cez deň. Toto opatre-
nie odôvodnil častými nočnými 
návštevami, ktoré zariadenie ih-

riska ničia, čo dokazuje aj naša 
fotografia. „Začal som ihrisko 
zamykať, pretože v zimnom ob-
dobí sem deti aj tak nechodia 
a chcem zamedziť neželaným 
návštevám výrastkov. Náklady 
na údržbu a obnovu ihriska nie 
je lacné. Najmenej štyrikrát do 
roka treba kosiť v areáli trávu, 
upratovať v okolí preliezačiek 
a pieskovísk, každý deň vy-
nášame odpadky z košov, na 
jeseň sme vyhrabávali lístie. 
Pri prestrihávaní a upravovaní 
kríkovej výsadby okolo plotov 
objavili aj „tajný vchod“ – die-
ru v plote, kadiaľ sa najmä vo 
večerných hodinách, keď bolo 

ihrisko už zatvorené, dostávali 
neželaní návštevníci,“ povedal. 
Časť oplotenia preto vymenili, 
časť opravili. Na jar prídu na 
rad niektoré parkové úpravy, 
orezy stromov, kríkov, úpravy 

a opravy zariadení, nátery... 
Aby ihrisko zase mohlo slúžiť 
predovšetkým pre tých, komu je 
určené, najmladším občiankom 
Sihote a nášho mesta.

Foto a text: Ľ:Sedláková 
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 V sobotu 11. 12. 2004 sa 
kinom Hviezda niesli tóny zná-
mych vianočných piesní. Javis-
ko zaplavili škriatkovia, anjel-
ské bytosti, trpaslíci, vianočný 
stromček s Perinbabou, prišla, 
teda priletela včielka Maja, ne-
chýbala Snehulienka a sedem 
trpaslíkov, takmer dokonalí imi-
tátori hviezd svetového šoubiz-
nisu so svetovými vianočnými 
hitmi, ako i množstvo koled-
níkov... To deti zo školského 
klubu detí Sedmička na Gagari-
novej ul. pod vedením riaditeľky 
Adriany Ridoškovej a 9-tich vy-
chovávateliek pripravili program 
O vianočnom stromčeku. 
 Deti priniesli veľkú dávku ve-
selosti a smiechu. Klubáci pri-
pravovali množstvo akcií, plných 
invenčných nápadov, ktoré by 
nebolo možné robiť bez riadnej 
dávky nadšenia, radosti a naj-
mä bez lásky k deťom a pocho-
penia ich sveta. V retrospektíve 
úspešných predstavení pripra-
vených kolektívom klubu s „ich“ 
deťmi počas 12-ročnej existen-
cie ŠKD sa na javisku vystrie-
dalo v hudobných či tanečných 
vystúpeniach a divadelných 
scénkach s tematikou Vianoc 
a biblických príbehov o Ježiš-
kovi takmer 200 účinkujúcich 
detí. Záver patril 30-člennému 
„anjelskému“ spevokolu, ktorý 
zanôtil vianočnú klasiku Tichú 
noc. 
 Existencia samostatného 

školského klubu Sedmička na 
Gagarinovej ul. bola uznesením 
mestského zastupiteľstva zo 
dňa 22. 10. 2004 navrhnutá na 
ukončenie a poslanci schválili 
jej spojenie so ZŠ na Hodžovej 
ulici. Mesto Trenčín ako zriaďo-
vateľ zaslalo na základe návrhu 
zastupiteľstva 24. novembra 
min.r. žiadosť ministerstvu 
školstva o vyradenie zariadenia 
zo siete škôl a školských zaria-
dení. Ľ. Sedláková

••
 Vzhľadom na šumy, ktoré 
sprevádzajú celý proces trans-
formácie ŠKD, na „nostalgiu 
z nezvratnej reality jeho záni-
ku“, sme požiadali o vyjadrenie 
vedúceho odboru školstva a so-
ciálnych vecí MsÚ Mgr. Jozefa 
Baláža:
 „Mesto Trenčín požiadalo 
ministerstvo školstva listom zo 
dňa 24.11.2004 o vyradenie 
ŠKD Sedmička zo siete škôl 
a školských zariadení a násled-
né zlúčenie so ZŠ na Hodžovej 
ul. Keďže nevzniká nový samo-
statný ŠKD pri ZŠ, ale bude 
využívať doterajšie priestory, 
budú ho navštevovať deti zo 
spomínanej ZŠ a pracovať tí istí 
výchovní pracovníci, čakáme už 
len na rozhodnutie ministerstva 
o vyradení zo siete a zlúčenie 
so ZŠ na Hodžovej ul. V zmys-
le zákona ministerstvo má na 
vyjadrenie 60 dní, to znamená 
jeho definitívne rozhodnutie 

musí padnúť 24. januára.“
 K informáciám o tom, že 
konanie v danej veci minister-
stvo preruší pre nekompletnosť 
dodaných materiálov, odbor 
školstva a sociálnych vecí MsÚ 
uvádza nasledovné:
 „Komunikovali sme so 
zodpovednými pracovníkmi 
ministerstva. Pýtali sme sa, 
či žiadosť nemá nejaké nedo-
statky, odpoveď vôbec neznela 
v zápornom zmysle. Dodnes 
(pondelok 10.1. – pozn. red.) 
sme z ministerstva nedostali 
žiadnu správu o prerušení ko-
nania, takže z nášho pohľadu 
žiadosť zodpovedá všetkým 
legislatívnym požiadavkám. Pri 
jej koncipovaní sme vychádzali 
z podkladov, použitých pri zlu-
čovaní ŠKD a ZŠ na Novomes-
kého ul. Postupovali sme podľa 
smerníc ministerstva školstva 
a preto by nás veľmi prekvapilo, 
keby ministerstvo postupovalo 
v rozpore s vlastnými smernica-
mi a konanie prerušilo.“

 Mesto Trenčín požadovalo 
zlúčenie ŠKD Sedmička so ZŠ 
na Hodžovej ul. k 1. 1. 2005, 
ale vzhľadom k tomu, že mi-
nisterstvo zatiaľ nerozhodlo, 
vo svojej odpovedi musí určiť 
aj termín vyradenia ŠKD Sed-
mička zo siete a jeho následné 
zlúčenie so ZŠ na Hodžovej ul. 
J. Baláž predpokladá, že sa tak 
stane k 1. 2. 2005.
 „Pre deti, ktoré navštevujú 
školský klub, sa v podstate 
nič nezmení,“ konštatuje Mgr. 
J. Baláž. „Ostávajú v tých is-
tých priestoroch, vzdelávací 
a výchovný proces budú zabez-
pečovať tí istí pedagógovia. 
Jediná zmena spočíva v tom, 
že riadenie ŠKD bude spadať 
pod riaditeľa ZŠ na Hodžovej ul. 
a nie pod riaditeľku ŠKD a ne-
dostatok finančných prostried-
kov bude minulosťou vďaka 
normatívom, ktorými disponuje 
ZŠ na Hodžovej ul. v rámci pre-
nesených kompetencií zo štátu 
na samosprávu.“ T. Hlobeň

Vianočný stromček ŠKD Sedmička

Za kríkmi našli tajný vchod na ihrisko 
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 Do tohto významného okami-
hu však pretieklo Váhom veľa 
znečistenej vody. Kým čistiareň 
na ľavej strane pri Biskupiciach 
si už pomaly vyžaduje technolo-
gickú aj technickú obnovu, vý-
stavba čističky na pravej strane 
sa roky odkladala. 

Neúspešné projekty
 Už v období činnosti pred-
chádzajúcej vodohospodárskej 
organizácie v meste, Západo-
slovenských vodární a kanali-
zácií bolo niekoľko projektov, 

chýbali však financie. Koncom 
90-tych rokov začala výstavba 
privádzača. Po transformácii 
podniku ZsVaK na Trenčianske 
vodárne a kanalizácie (TVK) 
a Trenčiansku vodohospodár-
sku spoločnosť sa financova-
nie akcie zastavilo. Vybudovať 
stihli polovicu privádzača a vo-
dy končili naďalej vo Váhu. Oko-
lie zberného kanála šírilo ničím 
nezameniteľnú arómu, ktorá 
sa stala charakteristickou pri 
vstupe do mesta smerom od 
Bratislavy. Takmer štvrtina kraj-
ského mesta Trenčín s približ-
ne 15 000 obyvateľmi nebola 
z vodohospodárskeho hľadiska 
čistená. 

Pomoc z EÚ
 Situácia sa začala meniť 
v roku 2000. Vtedy sa naskytla 
možnosť čerpať peniaze z prí-
stupových fondov Európskej 
únie na projekty s ekologických 
a environmentálnym zamera-
ním. Významným argumentom 
bola ochrana tokov Váhu i Du-
naja. Po prezentácii na minis-
terstve životného prostredia 
projekt putoval do Bruselu. 
Bol vôbec prvým, schváleným 
v rámci programu ISPA pre 
Slovensko. Financovanie rea-

lizácie zabezpečovala z 50 % 
EÚ, 12,5 % poskytol štátny 
rozpočet, hlavný investor Tren-
čianske vodárne a kanalizácie, 
a.s. Trenčín zabezpečili 37,5 % 
čo predstavuje cca 320 milió-
nov korún. Projekt pozostával 
z pravobežnej ČOV pre 30 000 
obyvateľov, čerpacej stanice 
a výtlačného potrubia ČOV, od-
ľahčovacej stoky pred čerpacou 
stanicou, vybudovania kanali-
zácie v obci Kostolná -Záriečie.
 Na celé prípravné obdobie 
od roku 2001 spomína projek-
tová manažérka Ing. Monika 
Čižnárová ako na obdobie ná-
ročné. Proces bol zdĺhavý aj 
preto, že išlo o prvý projekt: 

„Konali sa medzinárodné sú-
ťaže na dodávateľov práce, na 
dozorovanie stavby a čerpanie 
prostriedkov. Z požadovaných 
7,936 mil. EURO vyčlenených 
na tento projekt, bolo zakontra-
hovaných 6,2 EUR... Vzhľadom 
na dodržiavanie časového har-
monogramu výstavby, dohôd, 
zmluvných podmienok, sme 
dodatočne dostali súhlas na 
použitie aj rozdielu t.j. 1,7 mil. 
EUR.“ Dodatočný súhlas na 
čerpanie pôvodných financií 
podmienila EÚ ich použitím len 
v rámci projektu a tak hlavný 
akcionár TVK, Mesto Trenčín 
rozhodlo, aby prostriedky boli 
použité na výstavbu kanalizácie 
v Záblatí. 

Konečne zmena
 Výstavba a vyskúša-
nie samotnej ČOV skončili 

10. 11. 2004. Investor dostal 
súhlas od povoľovacieho or-
gánu – Krajský úrad, odbor 
životného prostredia, na za-
čatie skúšobnej prevádzky na 
obdobie 12 mesiacov. Tým sa 
končí dlhoročné úsilie a Tren-
čín prestal byť najväčším zne-
čisťovateľom Váhu. Význam vy-
budovania čističky je na jednej 
strane v podstatnom znížení 
znečistenia rieky Váh a jej príto-
kov, čím sa splnia nielen normy 
EÚ a slovenskej legislatívy pre 
odpadové vody, ale aj zlepšia 
podmienky životného prostre-
dia a rozvoja rekreačných mož-
ností na dolnom toku rieky Váh. 
Na druhej strane sa zabezpečí 
hospodársky a ekonomický roz-
voj tejto časti mesta a naplno 
sa môžu rozvinúť priemyselné 
aktivity. Ľ. Sedláková
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Nová čistička pomôže ekológii aj ekonómii 
Pravá strana Váhu celé roky nemala čistiareň odpadových vôd. 
Niektoré časti mesta doteraz nemajú vlastnú kanalizáciu. Situ-
ácia sa však radikálne mení. Po začatí prevádzky pravobrežnej 
čistiarne odpadových vôd sa na čističku napojí novovybudovaná 
kanalizácia v Kostolnej a časti mesta Záblatie. Na ČOV sa na-
poja aj ostatné kanalizačné zberače z celej pravej strany Váhu, 
čiže z lokality zvanej „Za mostami“.  
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Materské školy v Trenčíne

Z raja nám zostali tri veci: kvety, hviezdy a oči dieťaťa

Stred mesta
 Materská škola na Soblahov-
skej ulici má výučbu angličtiny, 
plavecký kurz, krúžok výtvarný 
a hudobno-tanečný, deti chodia 
do „Detskej jazdeckej školy“ 
v Soblahove. Významnou je aj 
spolupráca so Základnou ško-
lou a rodičmi. 
 Priamo v strede mesta sa na-
chádza MŠ na Nešporovej ulici, 
vďaka tomu deti chodia často 
na športové a kultúrne podu-
jatia v knižnici, do galérie, na 
hrad, šantia v blízkosti vodníka, 
navštevujú Brezinu. Škôlka má 

uzavretý dvor, ihrisko a zeleň. 
Deti sa učia hrať na flautu. 
 V Materskej škole na Ulici 
28. októbra sa zdravia „Good 
morning“. Celý deň komunikujú 
súbežne v slovenskom a anglic-
kom jazyku. Pravidelne absolvu-
jú predplaveckú prípravu, chodia 
vystupovať, učia sa správne sta-
rať o chrup. Pravidelne sem za-
víta kúzelník, hudobník, psovodi 
z policajného zboru, deti zo ZUŠ 
a iné atrakcie. S rodičmi organi-
zujú opekačky, výlety do Bojníc 
či plavbu po Váhu. 
 Materská škola na Stro-

movej ulici (sídlisko Noviny) je 
vzdialená od frekventovaných 
komunikácií. Výhodou je rozľahlé 
ihrisko a blízkosť širokej hrádze. 
Deti sa vyžívajú aj kultúrne v ga-
lérii, múzeu, knižnici, no mím 
a hudobníci zavítajú aj priamo 
do škôlky. Učia sa anglicky, 
majú tanečný krúžok a predpla-
vecký výcvik.
 Materskej škole na Legio-
nárskej ulici je pavilónového 
typu a má veľkú školskú záhra-
du. Cieľom je, aby deti dosiahli 
na konci predškolského obdo-
bia adekvátnu fyzickú, psychic-

kú a sociálnu samostatnosť, 
čo je podmienka pre úspešné 
vzdelávanie. Okrem tradičných 
besiedok, predstavení, športo-
vých akcií sú deti zapojené do 
výučby angličtiny, predplaveckej 
prípravy a do projektu „zdravý 
úsmev“.

Juh
 Materská škola na Ulici 
K. Šmidkeho má až šesť tried 
a je tiež členom projektu Škola 
podporujúca zdravie. Vyučujú 
tu anglický jazyk, učia predpla-
veckú prípravu, majú keramickú 

dielňu, deti chodia do sauny, 
majú ovocné dni, Mikulášske 
besiedky a výlety do prírody. 
Taktiež cvičia v telocvični a zú-
častňujú sa besied s učiteľkami 
1. ročníka. 
 Materská škola Slniečko sa 
nachádza na Šafárikovej ulici 
a tiež má 6 tried. Škôlka podpo-
rujúca zdravie sa zameriava naj-
mä na pohybové aktivity v krás-
nej svojpomocne vytvorenej 
telocvični, na ihrisku, na Brezi-
ne, s loptami, predplaveckú prí-
pravu, korčuľovanie. V škôlke re-
alizujú projekt „Zdravý úsmev“, 
využívajú účinky soľných lámp 
a relaxačnej hudby, k dispozícii 
sú počítače, deti sú v krúžkoch 
angličtiny, hry na flautu a iných. 
Škola je zaradená do projektu 
Škôl podporujúcich zdravie 
 Materská škola na Ulici 
J. Halašu ponúka okrem štan-
dardných výchovno-vzdelávacích 
činností výučbu angličtiny hra-
vou formou, výtvarný, tanečný, 
psevácky, dramatický, turistický 
krúžok, predplavecký výcvik. 
Zriaďuje soľné inhalačné cen-
trum ako prevenciu pred ochore-
niami horných dýchacích ciest. 
MŠ je držiteľom certifikátu Školy 
podporujúcej zdravie. 

Západ
 Materská škola na Orechov-
skej ulici so špeciálnou triedou 
je predškolským zariadením 
rodinného typu. Zaoberá sa in-
tegráciou detí so špeciálnymi vý-
chovnými potrebami medzi deti 
zdravé. Kolektív špeciálnych 
a liečebného pedagóga pracu-
je v prítomnosti matiek týchto 

detí. V spolupráci s klinickým 
logopédom robia individuálnu 
logopedickú starostlivosť. Kaž-
dodenný poriadok prispôsobujú 
potrebám detí i rodičov v duchu 
otvorenej školy. 
 Materská škola na Ulici Na 
Dolinách je v krásnom prostre-
dí areálu Detského mestečka, 
z čoho plynú pre deti aj výhody 
z využívania plavárne a kera-
mickej dielne. Deti majú krúžky 
výtvarný a ručných prác, ľudo-
vých tancov, hry na flautu, cvičia 
jogu. 
 Materská škola na Med-
ňanského ulici v Istebníku má 
2 dvory s množstvom zelene. 
Zameriavajú sa na individuálne 
potreby dieťaťa. Vydávajú vlast-
ný časopis Dukátik. V škôlke 
podporujúcej zdravie majú aj 
projekt Zdravý úsmev. Dvakrát 
týždenne sa učia angličtinu, sú 
v krúžku výtvarnom, spevácko-
-tanečnom, dramatickom, hry na 
zobcovú flautu a tiež organizujú 
množstvo podujatí. 
 Materská škola na Ulici Pri 
Parku sa nachádza v peknom 
prírodnom prostredí v blízkosti 
trenčianskej univerzity, ktorej 
telocvičňu využívajú. Aj táto MŠ 
patrí medzi Školy podporujúce 
zdravie. Okrem zdravej výživy 
a dostatku pohybu v parku po-
núka výučbu cudzieho jazyka, 
výtvarný a tanečný krúžok, pred-
plavecký výcvik a základy práce 
s počítačom.

Sever
 V materskej škole na Opa-
tovskej ulici sú 4 triedy, z toho 
v jednej sa venujú deťom so zra-

 Mnohí z rodičov majú problém rozhodnúť sa, do ktorej mater-
skej školy - ľudovo nazývanej „škôlka“, zapíšu svoje dieťa. Každé 
má svoje individuálne potreby vyplývajúce či už z mimoriadneho 
talentu alebo naopak z nejakého handicapu. Končí doba, keď 
bolo dieťa zaradené do škôlky v obvode, kam patrilo podľa adre-
sy. Taktiež bolo potrebné nahlásiť dieťa do škôlky aj rok vopred. 
Dnes sa každý rodič môže rozhodnúť, kam dieťa zaradí. Niekto 
uprednostňuje kontakt s prírodou, iný chce rozvíjať jazykové zna-
losti. Výhodou škôlok v okrajových častiach je nesporne krásne 
prostredie blízko prírody, no ani tu sa nespoliehajú len naň. Pri-
nášame vám teda prehľad trenčianskych materských škôl.
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kovým postihnutím. Aktivity MŠ 
sú predovšetkým výučba ang-
ličtiny, predplavecká príprava, 
saunovanie, ovocné dni a krúž-
ky výtvarný, hudobno-pohybový 
a dramatický. V bezprostrednej 
blízkosti sa nachádzajú dve 
škôlky: MŠ na Gagarinovej ulici 
a MŠ na Ulici M. Turkovej. Prvá 
je dvojtriedna a okrem výučby 
angličtiny deti absolvujú pred-
plaveckú prípravu a množstvo 
výletov či už na hrad, do Bojníc 
alebo do prírody, vrátane Školy 
v prírode. Druhá MŠ je členom 
národnej siete škôl podporujú-
cich zdravie, deti sú v krúžkoch 
tanečnom, výtvarnom a anglic-
kom, majú krúžok šikovných rúk, 
chodia do školy v prírode, korču-
ľovať, hrajú tenis. Majú ovocné 
a zeleninové dni, súťažia.
 Materská škola na Považ-
skej ulici je zapojená do projektu 
Škola podporujúca zdravie, Zdra-
vý úsmev, deti sa saunujú, majú 
predplaveckú prípravu, môžu sa 
učiť anglicky, hrať na flaute, učiť 
sa noty, správne dýchať, hrať 
divadielko alebo získavať návyky 
pre prácu s počítačom. V tvori-
vých dielňach provokujú detskú 
zručnosť a fantáziu. Dôležitou je 
aj príprava do školy. V tejto škôl-
ke môže dieťa zotrvať denne až 
do 16.30 a zapísané môže byť 
už od dvoch rokov veku.
 Materská škola na Švermo-
vej ulici sa nachádza neďaleko 
Váhu, takže deti sú často v prí-
rode, pozorujú ju a vytvárajú si 
k nej vzťah. Škola je zameraná 
na zdravý životný štýl, každý uto-
rok je „Cvičenie rodičov s deť-
mi“. Deti sú v tanečnom, výtvar-
nom a dramatickom krúžku. 
 V Materskej škole v Opa-
tovej na Ulici Niva sa držia J. 
A. Komenského: „Deťom treba 

venovať najväčšiu starostlivosť, 
lebo sú najcennejším Božím 
darom a klenotom, ktorý sa 
nedá s ničím porovnať.“ Zdravie 
dieťaťa rozvíjajú po stránke fy-
zickej (zeleninový deň, spánok, 
pohyb), psychickej (duševná 
hygiena, odstraňovanie stresu, 
školská zrelosť) a sociálnej (so-
cializácia, správanie). Škôlka sa 
aktívne zúčastňuje výstav a pod-
ujatí v KS Opatová. Škôlka spo-
lupracuje s detskou leklárkou 
aj pedagogicko-psychologickou 
poradkyňou. 
 Materská škola na Kubran-
skej ulici sa tiež zapojila do pro-
jektu Škôl podporujúcich zdravie 
so zameraním na prevenciu 
chorôb pohybového aparátu 
v spolupráci s rodičmi a MUDr. 
R. Centovým. Čas deťom ujde 
pri záujmových činnostiach 
v tvorivej dielni, tanci, angličti-
ne a plávaní. Organizujú výlety 
napr. do ZOO, besiedky, divadlá, 
karneval, vystúpenia speváckych 
zborov.

Je z čoho vyberať
 Rodičia detí si v Trenčíne veru 
majú z čoho vyberať. Kapacita 
škôlok je však v mnohých prípa-
doch nevyťažená, nezriedka je 
v budove prázdna miestnosť, 
pôvodne trieda, ktorú využívajú 
na iné účely, napríklad ako telo-
cvičňu alebo na výučbu cudzieho 
jazyka. Na jednej strane je pre 
rodičov dôležitá dostupnosť 
škôlky z hľadiska vzdialenosti od 
domu a tiež finančné nároky na 
predškolské zariadenie, avšak 
nad týmito hľadiskami začínajú 
pomaly prevažovať nároky na 
kvalitu výchovno-vzdelávacieho 
procesu v škôlke a ponúkané 
služby v starostlivosti o dieťa 
vôbec ako i ústretovosť voči 

rodičom, z ktorých mnohí kvôli 
svojej pracovnej zaneprázdne-
nosti vítajú predĺžený čas výučby 
v škôlke. Pomocou je tiež mož-
nosť zapísať dieťa do škôlky už 
od dvoch rokov. 

Pestrosť a kvalita 
výučby
V súčasnosti sú všetky učiteľ-
ky v trenčianskych materských 
školách plne kvalifikované. Aj 
vyššie uvedený prehľad svedčí 

o ich kreativite v jednotlivých 
zariadeniach, kde pracujú s deť-
mi modernými a invenčnými 
spôsobmi. Učiteľky pracujú so 
zdravotne postihnutými deťmi, 
zvyšujú si kvalifikáciu a vedú 
rôzne záujmové krúžky. Mnohé 
deti sa už v škôlke zoznamujú 
s počítačom a základmi cu-
dzieho jazyka. Deti každoročne 
predvedú svoje schopnosti v 
galavečere všetkých materských 
škôl. Nesmieme však zabudnúť, 
že najdôležitejšou úlohou pred-
školského zariadenia je kvalitná 
príprava na vstup dieťaťa do pr-
vého ročníka základnej školy. 

Aj škôlka si musí 
zarobiť
Podľa zákona o samospráve 
podliehajú škôlky v jednotlivých 
obciach priamo pod samosprá-
vu, v našom prípade teda pod 
Mesto Trenčín. Podliehajú mest-
skej rozpočtovej organizácii 
Školské zariadenia Mesta Tren-
čín, sú financované priamo z roz-
počtu mesta. V súčasnosti je do 
konca apríla poverená vedením 
tejto organizácie dlhoročná pra-
covníčka v materskej škôlke 
a neskôr metodička materských 
škôl Mgr. Danica Lorencová. 
V najbližších týždňoch bude vy-

hlásené výberové konanie na 
miesto vedúceho tejto organi-
zácie. V priebehu kalendárneho 
roka dôjde k racionalizačným 
opatreniam, ktoré sú nevyhnut-
né na zabezpečenie zodpoveda-
júcej kvality v materských škôl-
kach. Prirodzený pokles počtu 
detí vedie nevyhnutne k zníže-
niu počtu škôlok. Sú to predo-
všetkým rodičia, ktorí rozhodnú 
o zachovaní tej ktorej škôlky 
tým, že do nej zapíšu svoje die-

ťa. Samozrejme, úlohu zohrajú 
aj podmienky, ktoré jednotlivé 
škôlky majú. Každá škôlka musí 
mať svoj štandard ktorý zahŕňa 
sociálne zariadenia, jedálenské 
kúty, ihrisko a podobne. 

Z podkladov MŠ a Odboru 
školstva a soc. vecí MsÚ 

v Trenčíne 
spracovala Z. Moravčíková

 Materské školy v Trenčí-
ne ako výchovno - vzdelácie 
inštitúcie poskytujú celoden-
nú starostlivosť pre deti od 
dvoch do šiestich prípadne 
siedmich rokov. Pripravujú 
deti na život v spoločnosti 
a vzdelávanie v základnej 
škole. V mnohých z nich 
realizujú projekt Škola pod-
porujúca zdravie, poskytujú 
starostlivosť pre deti so špe-
ciálno-pedagogickými prob-
lémami, rozvíjajú intelekt 
detí v záujmových krúžkoch. 
Kvalifikovanosť učiteliek je 
stopercentná. Za ich tvorivú 
prezentáciu pedagogických 
výsledkov na Fóre pedago-
giky v októbri 2004 dostali 
materské školy v Trenčíne 
poďakovanie od Ministra 
školstva, Martina Fronca.
 (lor)



Číslo 1/ročník VII.PRI ŠÁLKE KÁVY8 / INfO 

„Vždy som musel niečo robiť... “
 Sedemdesiatsedemročný 
horolezec, fotograf, cestovateľ, 
výrobca motorových člnov a dre-
vených plastík Ing. Čestmír 
Harníček (na snímke) sa naro-
dil v Rokytnici. Jeho fotografie 
prekvapujú objavnosťou, úplne 
hladké drevené plastiky lákajú 
k dotyku. Hovoria o ňom, že do 
čoho sa pustí, to sa mu darí. 
„Vždy som musel niečo robiť, 
niečo organizovať, niečo vy-
myslieť alebo opravovať, rých-
lo to urobiť a vyskúšať aké to 
je, no okrem úspechov boli aj 
neúspechy a havárie,“ povedal 
Č. Harníček, člen Zduženia ne-
profesionálnych výtvarníkov pri 
Trenčianskom osvetovom stre-
disku.

• Kedy ste začali fotografovať 
a čo považujete za najväčšie 
úspechy?
 Moje začiatky fotografo-
vania sú spojené s Vysokou 
školou v Brne. Vážnejšie som 
sa o ňu začal zaujímať až od 
roku 1954 po príchode do 
Trenčína. V Konštrukte som 
založil fotografický krúžok a vy-
budoval fotoateliér a pracovnú 
komoru. Zúčastňoval som sa 
všetkých sústredení a školení. 
Stále som behal s fotoapará-
tom. V roku 1962 som založil 
spolu s A. Štubňom, S. Sokol-
tom a F. Spálčilom fotografickú 
skupinu Méta - bola jednou 
z prvých na Slovensku a od-
vtedy organizuje každoročne 
výstavy. Na základe výsledkov 
na domácich i medzinárodných 
výstavách mi bol v roku 1970 
udelený titul AFIAP (čestný titul 

medzinár. organiácie umelec-
kých fotografov - pozn. red.). 
Samostatnú výstavu som mal 
v Kultúrnom dome v Ostrave, 
v Brne na Vojenskej akadémii 
a v roku 1998 v Trenčíne pod 
názvom Z Afriky do súčasnosti. 
Tá bola prezentovaná takisto 
v Považskej Bystrici a Dubnici 
nad Váhom.

• Čomu ste sa venovali počas 
pobytu v Afrike? 
 Koncom 90. rokov som 
odišiel do penzie a neskôr som 
odletel do Afriky organizovať 
výskum a vývoj do strojárske-
ho závodu v Lýbii. Fotografická 
činnosť počas pobytu v Afrike 
bola značne obmedzená až 
nebezpečná kvôli zákonom 
islamu o fotografovaní osôb. 
Naučil som sa vyrezávať dreve-
né plastiky. Práca sa mi darila 
a nestačil som vyrábať plas-
tiky žien ako darčeky k príleži-
tostným oslavám kamarátov. 
Používal som drevo z ďatlovej 
palmy, ktorého tam bolo do-
statok. Ľahko sa rezalo a bolo 
mäkké. Hotová plastika sa na-
tierala novolakom rozpusteným 
v liehu pre povrchové upevne-
nie. Mojím hlavným motívom 
je postava ženy, jej línie, tvary 
a rôzne torzá, časom sa tvorba 
rozšírila na mačky, rôzne vtác-
tvo... V súčasnosti vyrezávam 
najmä z topoľového, zle spra-
covateľného dreva, ktorého je 
v Trenčíne dostatok. Používam 
aj drevo z lipy, javora, jelše, 
osiky, čerešne... V súčasnosti 
mám vyrezaných približne 2000 
sošiek.

• Aký najzaujímavejší zážitok 
máte z horolezectve? 
 Vo februári 1952 naše 
trojčlenné družstvo zachytila 
snehová lavína nad Velickým 
plesom, pri Sliezskom dome vo 
Vysokých Tatrách. Zostal som 
pod snehom v hĺbke 1,4 metra 
22. hodín. Pri hľadaní horskou 
službou ma napichol do rame-
na Fero Mrázik. Prebudil som 

sa až v nemocnici v Spišskej 
Novej Vsi, odkiaľ som bol po 
troch dňoch prepustený. Opus-
til som ju v dobrom zdravotnom 
stave bez nachladnutia, len 
s menšími omrzlinami. 

• Aké máte zážitky zo 
závodov motorových člnov? 
 Zúčastňovali sme sa závodov 
doma aj v zahraničí a odmenou 
za vytrvalú prácu na vývoji mo-

torových člnov do obsahu 1000 
metrov kubických sme dosaho-
vali často víťazstvá. Celkom 
som sa zúčastnil 150 závodov, 
bol som šesťkrát šampiónom 
republiky, dostal som titul Maj-
ster športu. Projektoval som 
a postavil 19 typov rýchlostných 
motorových člnov s rýchlosťou 
do 130 km/hod. a s výkonom 
motoru do 120 PS. Havárie 
v rýchlostnom športe boli časté 

a nedá sa im vyhnúť. Motorový 
čln nemá brzdy, kĺže nad vodou 
a pri veľkej rýchlosti je ovláda-
nie ťažké. Situáciu zhoršuje zlá 
viditeľnosť pri veľkých spŕškach 
vody, rozbúrená vodná hladina. 
Veľké vlny často vyhadzujú kl-
zák do vzduchu. Snaha vyhrať 
znamená jazdiť na maximálny 
plyn s maximálnym rizikom. 

Lenka Meravá, 
foto zm

 Keď v roku 1977 tesne pred 
Vianocami prišiel na našu fa-
kultu prof. Staahler z Bernskej 
univerzity, zbadal pred predaj-
ňou ovocia a zeleniny dlhý rad 
ľudí podupávajúcich od zimy. 
„Čo tam dávajú?“ znela jeho 
otázka. „Mandarinky.“ „No tak 
to by som si ich radšej kúpil“. 
On nechápal.
 Ale dnes chcem písať o inej 
rade, o tej od slova „poradiť nie-
čo, niekomu“. Hoci je manželka 

vynikajúca kuchárka neodolal 
som a vo vianočnom predaji 
som jej kúpil kuchársku knihu 
americkej autorky s názvom 
„101 rád ako pripraviť polievky“.
Hneď pri prvom listovaní som 
zistil, že sa jedná o humoristic-
kú literatúru najťažšieho kalibru. 
Americké gazdinky podľa toho 
pôsobia ako 6-ročné dievčatká, 
ktoré sa učia variť. V rade č. 12 
je napríklad fotografia dvoch ze-
miakov a pod tým nápis „zemia-

ky“. Nesmierne dôležitá rada, 
aby náhodou americká gazdinka 
nekúpila do polievky ananás. 
V rade č. 16 sa dozviete ako sa 
dá prekrojiť cibuľa na polovicu.
Všetko je bohato ilustrované fa-
rebnými fotografiami. Rada 21 
vám na troch fotografiách ukáže 
ako očistiť cesnak. Dvadsaťtroj-
ka vám poradí ako prekrojiť para-
dajku. Atď. Skutočné perly však 
začínajú až v kapitole o príprave 
konkrétnych polievok. Napríklad 

rada 30 – tekvicová polievka. 
Cibuľu pripravte podľa rady 29. 
Tekvicu pripravte podľa rady 31. 
Pridajte bylinky podľa rady 25. 
Škoda pokračovať.
 Na záver dve rady – tú knižku 
si zožeňte, ak máte v domácej 
knižnici aj časť s humoristickou 
literatúrou, neoľutujete. A rada 
druhá – nikomu neraďte. Múdry 
to nepotrebuje a hlupák sa pod-
ľa nej aj tak nebude správať.

Váš Peter

Rada (glosa)
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 Juraj Gönci, knihovník, novi-
nár, publicista, literát, básnik, 
režisér a scenárista, ale pre-
dovšetkým známy ako Trenčan 
– lokálpatriot, oslávil svoje 
narodeniny v kruhu priateľov 
a známych a všetkých ostat-
ných, ktorým zanechal niečo 
zo seba v ich srdciach. 
 Stretnutie jubilanta s počet-
ným zástupom gratulantov vo 
Verejnej knižnici M. Rešetku 
otvorila pracovníčka knižnice 
Ľudmila Ströhnerová. Predsta-
vila život a dielo jubilanta od 
prvých literárnych začiatkov 
ešte v predvojnovom období, 
básnických zbierok Zradená 
zem a Hluché ozveny až po ve-
decko – literárno- publicistickú 
a knihovnícko –organizátorskú 
činnosť, ktorým sa venoval pl-
ných 40 rokov. 
 Trenčianskej verejnosti 
bol známy aj ako redaktor 
regionálnych periodík, Hlas 
Nitrianskeho kraja, Považský 
hlas, Trenčianske noviny. Pre 
miestnu historiografiu precíz-
ne spracoval dejiny knižníc od 
roku 1900 a ďalšie publikácie 
z oblasti knihovníctva. Význam-
nou mierou sa podieľal na or-
ganizátorskej činnosti knižníc. 
Riadil okresné, miestne kniž-
nice, dôraz kládol na profesi-

onalizáciu, na odbornú úroveň 
pracovníkov knižníc a na ich 
vzdelávanie. Pod jeho vedením 

sa knižnica v Trenčíne stala 
jednou z najpoprednejších na 
Slovensku.
 Bol spoluzakladateľom Klu-
bu priateľov umenia, z ďalších 
knižničných aktivít spome-
nieme divadlo poézie, ktoré 
umelecky viedol 20 rokov, pra-
videlné poriadanie okresných 
literárnych súťaží pre mladých 
autorov s následným publiko-
vaním, víťazných prác v regio-
nálnych novinách a prílohách. 
Podieľal sa na realizácii pa-
mätných literárnych štvrtkov 
v Tatre. Do Trenčína pozývali 

vtedajších významných a po-
predných literárnych tvorcov 
ako napr. Smreka, Roya, ktorí 

tu recitovali a čítali svoju tvor-
bu.
 Aj keď počas pracovného 
pôsobenia mohol odísť na via-
ceré významné funkcie, zostal 
verný Trenčínu. Veľký lokálpat-
riot. Svoje umelecké meno si 
odvodil od názvu svojho ro-
diska Juro Trenčiansky, ktoré 
používa ako pseudonym. 
 Napriek vysokému veku je  
stále literárne činný, aktívne 
sa venuje ďalšej literárno – ve-
deckej tvorbe. Nedávno vydal 
zbierku básní Veterný kohút 
a tri zbierky epigramov, aforiz-

mov a glos, Kontraband, Leto-
pisy a Glosy, v ktorých kriticky 
pranieruje súčasné neduhy. 
 Ako prezradila jeho dcéra, 
Eva Janíková, v súčasnosti sa 
venuje politickej satire, epi-
gramom, trenčianskym regio-
nálnym dejinám a ak mu zvýši 
čas, aj svojmu jednoročnému 
pravnukovi Dávidovi.
 V kultúrnom programe vy-
stúpil recitátor Ivo Veliký s 
ukážkami jeho tvorby básnic-
kej, Lýdia Fajtová zaspievala 
ako trenčianskemu patriotovi 
ľudové piesne zo svojho bo-
hatého zberateľského fondu 
trenčianskych ľudových piesní 
z mesta a okolia.
 Po skončení oficiálnej časti 
podujatia prišiel rad aj na dlhý 
rad gratulantov. Obdivuhodne 
sviežu pamäť prejavil, keď sa 
prihovoril každému, povedal 
slovko – dve, vitálne komuni-
koval, spomínal na dlhodobú 
spoluprácu...
 Zo svojho veľkého dňa si 
okrem príjemných spomienok 
odniesol vzácny jubilant aj pa-
mätnú striebornú mincu Zlatý 
trenčiansky toliar, ktorú mu 
poslal primátor mesta Trenčín 
Branislav Celler.

text a foto: Ľ. Sedláková 
a L. Meravá
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Deväťdesiatka Juraja Gönciho Trenčianskeho

V kruhu priateľov a známych 
Pri príležitosti decembrových 90-tych narodením Juraja Gönciho – významného spolutvorcu kultúrneho života v Trenčíne 

pripravila Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne slávnostné popoludnie.

Mikuláš v Srdiečku
 Viem, že si už nikto naňho 
nepamätá, viem, že sladkosti 
sú už zjedené a topánky opäť 
špinavé a viem tiež, že tých 
mikulášov je vždy nakoniec toľ-
ko, že nám dospelým lezú už aj 
ušami. Môj syn to zhrnul svojej 
starej mame takto: ”Boli sme 
na mikulášovi v Stepse. Takže 
už mám päť balíčkov” To je 
tak. Jeden Mikuláš príde k nám 
domov, druhý a tretí k starým 
rodičom, štvrtý do škôlky no 
a ten piaty… Prišiel 11. de-
cembra (v druhej mikulášskej 
vlne) o 16:00 hore do Stepsu, 
kde na neho už čakalo 103 
nedočkavých detí. Materské 
centrum Srdiečko a Steps Pub 
zavolali deti, rodičov, chlapcov 

z kapely Aurelius Quintet no 
a samozrejme Mikuláša, všet-
ko dohromady zmiešali a po 
dvojhodinovom varení a ne-
ustálom miešaní uvedených 
prísad navarili pekný podvečer. 
Bol príjemne teplý, sladký a ve-
selý. Aurelius Quintet nám za-
hral koledy vo vlastnej úprave, 
Mikuláš rozdal balíčky (všetky 
deti, ktoré prišli, celý rok po-
slúchali) no a nakoniec sme si 
trochu zatancovali a vylosovali 
ceny z tomboly. Nakoniec len 
jedno poďakovanie. Všetkým, 
ktorí nám akokoľvek pomohli 
pripraviť pre deti tento pred-
vianočný podvečer a tešili sa 
spolu s nimi a s nami.

Z. Vakošová MC Srdiečko



Číslo 1/ročník VII.OBČIANSKE AKTIVITY10 / INfO 

Aký bol rok 2004 pre Trenčiansku nadáciu
 Keď sa tak obzriem späť, nechce sa mi veriť, koľko práce a úsi-
lia je za nami. A je to len malý krôčik na ceste, ktorou sme sa vy-
dali. Sprievodcom pri spomínaní budú naše míľniky, ktoré nadácia 
musela prekonať, aby sa dostala na koniec roku 2004.

 V apríli 2004 sme vďaka firme Hoek Slovakia s.r.o., ktorá je 
zakladateľom nášho fondu Doktor klaun a iniciátorom toho isté-
ho projektu na Slovensku, mohli darovať štyri elektrické invalidné 
vozíčky, čo podľa slov obdarovaných handicapovaných občanov 
znamenalo uľahčenie ich každodenného života.

 Ani v roku 2004 sme nevynechali Korzo. To júnové bolo veselé, 
sprevádzané žonglujúcim klaunom na bicykli. Na jeseň už bolo 
trochu zima, ale teplý čaj a futbalová atmosféra našli opäť svojich 
priaznivcov a v spolupráci s FK AS Trenčín sa vydaril aj krst vlajky 
klubu.

 Celý rok bol poznačený prácou na Malej galérii Trenčianskej 
nadácie, ale ľuďom utkveli v pamäti dve väčšie udalosti. Jednou 
bolo otvorenie výstavy Môj Trenčín, môj hrad v Katovom dome v 
júni, ktorá potom trvala až do júla 2004 a druhou novembrové vy-
danie pohľadníc pod tým istým názvom spojené s ich prezentáciou 
a výstavou originálov v Malej galérii v Cafe Floyd.

 Nezabudnuteľný dojem na členoch klubu zanechal záver prvého 
ročníka Klubu darcov v hoteli Tatra v októbri 2004, kde mali prvý 
raz možnosť rozhodovať nielen o smerovaní ich finančných darov, 
ale aj osobne sa stretnúť s predkladateľmi projektov.

 Existujú komunitné nadácie, ktorým k prvému významnému 
kroku pomohlo šťastie, či náhoda. Môžeme sa pokúsiť počkať si 
na takéto šťastie, alebo spoľahnúť sa na seba, priazeň verejnosti, 
dôveru darcov a priateľskú pomoc dobrovoľníkov. Naše šťastie je 
v ľuďoch, s ktorými nadácia mala a má tú česť pracovať, v dar-
coch, ktorí podporili nadáciu v jej prvých rokoch života a v naras-
tajúcom záujme verejnosti. 

 Tešíme sa na ďalšie krôčiky a zdolané míľniky v roku 2005, 
kedy nadácia dovŕši piaty rok svojej činnosti. (tnn)
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13. - 16. 1. 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 ko-
médie „Baby to chcú tiež“, 
ktorá zaznamenala obrovský a 
nečakaný úspech, znovu ponú-
ka divákom neodolateľný mix 
vtipných zápletiek, dievčenské-
ho pôvabu a vkusnej erotiky. 
„Druhýkrát to chutí lepšie!“

17. 1. o 19.00 hod. 
ART CLUB filmový klub

AMORES PEROS 
Mexiko 2000, 153 min, réžia: 

Alejandro Gonzáles Inárritu
Láska. Zrada. Smrť. Filmový 
adrenalín s oscarovou nomi-
náciou. Tri príbehy. Ich spojni-
cou je bezdomovec El Chivo, 
ktorý opustil svoju rodinu a 
bohatstvo, aby sa stal revolu-
cionárom. Tarantinovsky sple-
titý príbeh svojou energiou a 
výsostnou filmárčinou uchvátil 
i členov Akadémie, ktorí film 
nominovali na Oscara. Oce-
nenia: FF v Los Angeles (cena 
divákov), FF v Tokiu (najlepšia 
réžia), Cena Britskej filmovej 
akadémie (najlepší neanglicky 
hovorený film). 

18. - 20. 1.: o 17.00 a 19.00
RRRrrr !!! 

Francúzsko 2004, KL, 98 
min, do 12 r. MN, titl., 

Dolby SR
Pred 35 000 rokmi... v časoch, 
kedy bol boj o oheň vybojo-
vaný, prišiel na rad šampón 
...Bláznivá prrrrrehistorická ko-
média od režiséra Alaina Cha-
bata. Hrajú: Gérard Depardieu, 
Damien Jouillerot a iní.

21. - 23. 1. o 17.00 a 19.00
MOJ SUSED ZABIJAK 2 

USA -2004, RP, 99 min, do 
12 r. MN, titl., Dolby SR

Bruce Willis a Matthew Perry 
v pokračovaní úspešnej krimi-
komédie. Bývalý nájomný vrah 
Jimmy „Tulipán“ si pokojne 

žije v Mexiku, lebo pred štyrmi 
rokmi bol vďaka svojmu kama-
rátovi, zubárovi Nicholasovi 
„Ozovi“ vyhlásený za mŕtveho. 
Ten sa však nečakane objaví 
pri Jimmiho dverách po tom, 
ako mu uniesla mafia jeho 
manželku... 

24. 1. o 19.00 hod. 
ART CLUB filmový klub

ŠŤASTNÉ DNI 
Maďarsko 2002, 85 min, 
réžia: Kornél Mundruczó

Dráma zo života mladej Maji, 
Márie a jej brata. Film s veľmi 
ironickým názvom o dospieva-
júcich deťoch bez morálky a 
etiky, bez elementárneho reb-
ríčka hodnôt, bez schopnosti 
prijímať či ponúkať city. Oce-
nenia: MFF v Brusely (najlepší 
film), MFF v Locarne (Striebor-
ný leopard).

25. - 27. 1. o 17.00 a 19.00
ČESKÝ SEN 

ČR 2004, 95 min, do 12 r. 
MN, české znenie, Dolby SR

Hyper komédia o hypermar-
kete, ktorý nebol – PRVÁ FIL-
MOVÁ REALITY SHOW.  V roku 
2003 skupina mladých ľudí na 
zelenej lúke postavila falošný 
hypermarket Český sen. Uro-
bili obrovskú kampaň, nalákali 
tisíce ľudí a natočili prvú filmo-
vú reality show, v ktorej všetci 
oklamaní vystupujú ako kon-
zumné monštrum podliehajúce 
nástrahám trhu. Dostali by aj 
Vás? Hrajú: nachytaní obyva-
telia Českej republiky... Réžia: 
Vít Klusák a Filip Remunda

28. - 30. 1. o 17.00 a 19.00
RESIDENT EVIL: 
APOKALYPSA

USA/VB/Nemecko 2004, 
ŠUP, 94 min, do 15 r. MN, 

titl, Dolby SR
Nočná mora sa neskončila... 
Boj na život a na smrť v mes-
te mŕtvych – to je nová úloha 
skúsenej a novými schopnos-
ťami obdarenej Alice (Milla 
Jovovich). 

Pozvánka do kina Metro

29. 1. o 8.30 VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA:  PALKOVIČ 
JURAJ – cirkevný hodnostár v KaMC OS SR - KLUB NUMIZMA-
TIKOV. Členské schôdze sa budú uskutočňovať 3. štvrtok v me-
siaci o 16.00 h. Výmenné stretnutia sa uskutočňujú na členských   
schôdzach.
13. 1. o 16.00 VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA
27. 1. o 16,00 AKTUÁLNA BESESDA S VIDEOPROJEKCIOU v 
KaMC OS SR,  
KLUB LETCOV. Podujatia sa budú uskutočňovať spravidla druhý 
a posledný štvrtok v mesiaci od 16.00 v klubovni č. 227. 
KLUB PARAŠUTISTOV sa schádza prvý utorok v mesiaci od 
16.00, k.č:328 
KLUB PLASTIKOVÝCH MODELÁROV sa schádza v párnom týždni 
v stredu od 17.00 v k. č.328.
Všetkých záujemcov a priaznivcov radi privítame v našich kluboch 
letcov, parašutistov, vojenských výsadkárov a numizmatikov i keď 
nie sú členmi! Začiatok schôdzí je o 16.00 okrem numizmatikov. 
Výmena mincí, medailí, odznakov a literatúry je pred a po podujatí 
zabezpečená, tak ako videopremietanie, klubovňa 227. 

Prednášky a kurzy

Kino v KaMC OS SR (dom armády)
13. – 16. 1. o 18.30  BABY TO CHCÚ TIEŽ 2
20. – 23. 1. o 18.30  MÔJ SUSED ZABIJAK 2 
27. – 30. 1. o 18.30  ZLÁ VÝCHOVA

2. 1. – 6. 2. Detská výtvarná tvorba – družobná súťažná 
výstava detí okresov Trenčín, Zlín, Ilava a Nové Mesto nad Váhom  
Výstavná sieň na Mierovom námestí č. 16  
10. 12. – 28. 2. POĽSKÉ ĽUDOVÉ UMENIE – sklomaľba, dreve-
né plastiky v Trenčianskom múzeu
29. – 30. 1. VÝSTAVA PSOV na Výstavisku TMM
11. 1. – 6. 2. VÝSTAVA FOTOKLUBU RETINA – Senica v 
KaMC OS SR

Výstavy a stretnutia výtvarníkov

Program TV Trenčín
V Týždenníku od 12. do 19. 1. 2005 okrem iného uvidíte: 
• Naj rodičov roka 2004
• ďalšie aktuality o rozpočte mesta na rok 2005
• vyšiel nový zborník klubu Omega, ktorý združuje začínajúcich 
básnikov i prozaikov
• boli sme na tréningu úspešných mentálne postihnutých kraso-
korčuliarov z TN (tv)

Niekto chodí na hokej, niekto do kina, niekto si najlepšie oddých-
ne na pohovke. Táto mačka sa zjavne cíti najpohodlnejšie na vý-
hybke. Foto pha, text zm
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Ochrana a sloboda 
zvierat 
 Študenti zo 4. G zorganizovali 
zbierku ku Svetovému dňu zvie-
rat. Zbierka trvala  viac dní v rôz-
nych častiach Slovenska, počas 
ktorých sa vyzbieralo 1393 Sk. 
Organizátori boli spokojní. Stretli 
sa s ľuďmi, ktorí boli ochotní 
prispieť, hoci iní podobné akcie 
pokladajú za zbytočné. Pre mno-
hých sú dôležité zbierky pre ľudí 
s rôznymi problémami – predo-
všetkým zdravotnými a zvieratá 
zostávajú bokom.

Problémy nízkeho 
sebavedomia
 Prednáška Ako sa správne 
učiť a ako správne oddychovať, 
bola pre všetkých študentov 
prvých ročníkov Gymnázia Ľ. Štú-
ra. Pripravila ju psychologička 
PhDr. Edita Živčicová. Predná-
šala o zmenách spôsobu štúdia 
a forme vzdelávania, ktoré súvi-
sia s prechodom zo základnej na 
strednú školu. „Problémy, ktoré 
majú študenti, súvisia s nízkym 
sebavedomým. Nevedia, ku kto-
rému pamäťovému typu patria 

a aké kanále vnímania preferujú, 
akým spôsobom by sa mali učiť, 
čo je pre nich efektívnejšie, ne-
akceptujú zákonitosti pozornosti 
zámerného sústredenia,“ pove-
dala Edita Živčicová. V diskusii 
študenti otvárali témy, ktoré ich 
najviac zaujali. 

Psychodiagnostické 
testy
 Z Gymnázia Ľudovíta Štúra 
psychodiagnostické testy pod-
stúpilo 126 študentov druhých 
ročníkov. Majú im pomôcť pri 
rozhodovaní o ich ďalšom štú-

diu a výbere povolania. Psycho-
diagnostické vyšetrenie schop-
ností žiakov pre voľbu budúceho 
povolania má dlhoročnú tradíciu. 
Vychádza z potrieb študentov, 
ktorí sa chcú zorientovať viac 
vo svojich schopnostiach, da-
nostiach, aby si lepšie vedeli 
vybrať voliteľné semináre a lep-
šie sa pripravovali na výberové 
predmety na maturitu. V prvom 
rade v nich ide o profesijnú 
orientáciu, výber vhodného ďal-
šieho štúdia. Každý študent má 
iné predpoklady, iné schopnos-
ti... Študenti majú o túto formu 
testovania už niekoľko rokov 
záujem. Prostredníctvom testov 
získajú dôležité sebapoznanie. 
Študentom prostredníctvom nich 
sa zdvihne sebavedomie. 

Deň otvorených 
dverí na Trenčianskej 
univerzite A. Dubčeka
 Na Trenčianskej univerzite 
Alexandra Dubčeka sa tretíkrát 
uskutočnil „Deň otvorených 
dverí“, na ktorom nechýbal ani 
rektor univerzity J. Wagner, pro-
fesorka E. Strážovská... Cieľom 

dňa otvorených dverí je prezen-
tovať budúcim vysokoškolákom 
možnosti a obsah vysokoškol-
ského štúdia všetkých fakúlt 
a osobitne na Fakulte sociálno-
-ekonomických vzťahov. Záujem-
ci, medzi ktorými boli aj študenti 
Gymnázia Ľ. Štúra sa dozvedeli 
veľa informácií, mali možnosť 
pozrieť si fakultu a napísali aj 
cvičné testy, ktorými overili svoje 
vedomosti. „Sociálno-ekonomic-
ká fakulta je vyčlenená z ostat-
ných, pretože je humanitnou 
fakultou a nie je na nej veľa ma-
tematiky oproti ostatným fakul-

tám. V januári chystáme otvoriť 
prípravné kurzy,“ povedal dekan 
Fakulty sociálno-ekonomických 
vzťahov M. Mečár. Fakulta pri-
pravuje prepovolania vo verejnej 
správe, riadení štátu... V budúc-
nosti jej vedenie chcelo prehĺbiť 

spoluprácu s medzinárodnými 
organizáciami študentov ekono-
mických fakúlt univerzít v Talian-
sku, Poľsku, Lotyšsku, Rusku, 
aby spoločne pracovali na rozvoji 
a diplomových prácach. 

Pripravila Lenka Meravá
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December študentov Gymnázia Ľ. Štúra 
Študenti sa zúčastnili mnohých akcií, všetky zorganizovala vý-
chovná poradkyňa Mgr. Dagmar Mikulová

Inaugurácia nového dekana

 Aula Trenčianskej univerzity 
A. Dubčeka v Trenčíne (TNUAD) 
bola 25. 11. miestom slávnost-
nej inaugurácie novozvoleného 
dekana Fakulty sociálno-ekono-
mických vzťahov Trenčianskej 
univerzity A. Dubčeka. Po sláv-
nostnom nástupe akademických 
funkcionárov slávnosť otvorila 
predsedníčka Akademického 
senátu Fakulty sociálno-ekono-
mických vzťahov TNUAD RNDr. 
Eva Grmanová, PhD. Oznámila, 
že Akademický senát Fakulty 
sociálno-ekonomických vzťa-
hov  v tajných voľbách 28. 10. 
právoplatne zvolil do funkcie de-
kana fakulty doc. Ing. Miroslava 
Mečára, CSc. Na univerzite pô-
sobí ako pedagóg tri roky. Jeho 
prednášky sú orientované na ak-
tuálne témy modernej ekonomi-
ky, na manažment a personálny 
manažment. Do 1. 11. pracoval 
na Ministerstve hospodárstva 
SR ako koordinátor pre kraji-

ny Spoločenstva nezávislých 
štátov. Je autorom desiatok 
vedeckých prác. Má skúsenos-
ti z práce v zahraničí, pracoval 
v Taškente ako vedúci obchod-
ného a ekonomického odd. Veľ-
vyslanectva SR v Moskve. Rek-
tor univerzity J. Wagner vyjadril 
radosť, že senátori fakulty zvolili 
do čela fakulty človeka známeho 
v hospodárskych kruhoch doma 
i v zahraničí, ktorý má vedomos-
ti ale i praktické skúsenosti. Vy-
slovil presvedčenie, že fakulta 
pod jeho vedením bude zazna-
menávať najlepšie výsledky vo 
výchovno-vzdelávacom procese 
a vedecko-výskumnej činnosti, 
aby bola schopná uchádzať sa 
o  akreditáciu doktorandského 
štúdia, oprávnenie uskutočňo-
vať habilitačné konania na do-
centov a inauguračné na profe-
sorov odborov, v ktorých rozvíja 
výskum, výchovu a vzdelávanie.
 (jc)
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 Ponúkame predovšetkým kvalitnú prácu našich pedagógov 

pri výchove a vzdelávaní, vzájomnú úctu a pochopenie.

 Škola má vynikajúce materiálne a priestorové vybavenie, 

napr: dve školské jedálne, dve veľké telocvične, vlastnú 

plaváreň, gymnastickú sálu, veľmi dobre vybavenú posilňovňu, 

špecializovanú učebňu pre výučbu karate, dve učebne pre výuku 

informatiky s napojením na rýchly internet , ďalšie špeciálne 

učebne a rozsiahly športový areál.

Ďalej ponúkame:

- Bezplatne zošity a školské pomôcky pre prvákov

- Výučbu cudzích jazykov už od prvého ročníka podľa výberu rodičov

- Druhý cudzí jazyk ako nepovinný predmet vo vyšších ročníkoch

- V prípade záujmu výučbu karate ako nepovinného predmetu od 

prvého ročníka

- V piatom ročníku možnosť zaradiť žiaka do športovej triedy 

– karate

- Plavecké výcviky – zdarma, školy v prírode, lyžiarske kurzy

- Letné detské tábory doma i v zahraničí 

- Veľké množstvo záujmových krúžkov rôzneho zamerania – taneč-

né, športové, literárno-dramatické, náučné, počítačové…

- Škola je držiteľom certifikátu „Školy podporujúce zdravie„

V prípade potreby zapíšeme dieťa aj v dopoludňajších 

hodinách.

Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 6524531, 

6522814, e-mail: info@zsnovotn.edu.sk, www.zsnovotn.edu.sk 

Na zápis prineste rodný list dieťaťa.

Mesto Trenčín vypisuje verejnú neanonymnú 

SÚŤAŽ na vytvorenie loga mesta TRENČÍN
Predmet súťaže
Predmetom súťaže je návrh 
loga mesta Trenčín pre mest-
ské informačné a prezentačné 
materiály, ktoré nepodliehajú 
povinnosti použiť erb, s cieľom 
zabezpečiť jednotný vizuálny 
štýl tlačených výstupov mesta.

Typ súťaže 
Ide o verejnú neanonymnú 
súťaž vypísanú podľa zákona 
č.40/1964 Zb.- Občianskeho 
zákonníka v platnom znení. Sú-
ťaž je určená najmä profesio-
nálnym grafickým dizajnérom 
alebo výtvarníkom, grafickým 
štúdiám, študentom grafického 
dizajnu.

Požiadavky na nové 
logo
• logo musí byť v spojení 
s textom TRENČÍN, alebo môže 
byť riešené iba ako typografic-
ké riešenie textu (logotyp)
• musí vychádzať z fareb-
nosti mestských heraldických 
symbolov – modrá, žltá, biela, 
červená, pričom farby môžu byť 
použité samostatne alebo vo 
vzájomnej kombinácii
• logo musí poskytovať mož-
nosť trojrozmerného (resp. 
plastického) stvárnenia 
• logo musí vystihovať imidž 
Trenčína ako OTVORENÉHO 
MESTA - rozvíjajúceho sa 
centra Považia, ktoré stavia 
na odkaze tradícií a zdravého 

lokálpatriotizmu, no zároveň 
je otvorené reformám a dyna-
mickým zmenám, ktoré prináša 
budúcnosť

Podmienky 
predloženia návrhov
1. Každý z prihlásených subjek-
tov musí spracovať a do uzá-
vierky súťaže doručiť súťažné 
podklady, ktoré tvoria:
a/ Súťažný návrh, ktorý musí 
byť povinne spracovaný v roz-
sahu:
• návrh v printovej podobe vo 
farebnom aj čiernobielom vyho-
tovení s využitím formátu 295 x 
210 mm (A4)
• najmenší autorom odporú-
čaný variant vo farebnom aj 
čiernobielom vyhotovení
• príklady aplikácie loga na 
hlavičkovom papieri a vizitkách 
mesta
• príklady aplikácie loga na 
min. jednom ďalšom propagač-
nom materiáli mesta – podľa 
ľubovolného výberu
Pozn.: Súťažné návrhy - ako aj 
ich jednotlivé varianty - musia 
byť presne označené predkla-
dateľom (identifikačné údaje, 
názov štúdia, autor). Každý 
subjekt môže doručiť maximál-
ne dva súťažné návrhy. 
b/ Informácia o svojej pred-
chádzajúcej práci – prezentácia 
prihlasovaného subjektu a vý-
sledkov jeho uskutočnených re-
alizácií s uvedením referencií.

2. Súťažné podklady musia byť 
do termínu uzávierky doručené 
v zalepenej obálke s označe-
ním „SÚŤAŽ LOGO“ poštou 
alebo osobne na Útvar mar-
ketingu a komunikácie, resp.
podateľňu Mestského úradu 
v Trenčíne, Mierové nám. 2, 
911 64 Trenčín.

Posudzovanie 
súťažných návrhov 
Všetky doručené návrhy budú 
predmetom hodnotenia poroty 
v zložení: 
1. Branislav Celler, primátor 
mesta Trenčín
2. Marián Kvasnička, predseda 
komisie kultúry, športu a ces-
tovného ruchu MsZ Trenčín
3. Alan Záruba, grafický dizaj-
nér ČR
4. Vladimír Jurkovič, grafický 
dizajnér, Bratislava
5. Pavol Choma, grafický dizaj-
nér, Žilina
6. Katarína Hubová, riaditeľka 
Slovenského centra dizajnu 
Bratislava
7. Dušan Junek, grafický dizaj-
nér Bratislava
8. Renata Kaščáková, vedúca 
útvaru marketingu a komuniká-
cie, Mesto Trenčín
Porota svoju prácu začne bez-
prostredne po uzávierke súťaže 
a víťazné návrhy vyhodnotí do 
konca februára 2005. Posudzo-
vanie návrhov bude podliehať 
týmto odborným kritériám: 

a/ pôvodnosť a významová zro-
zumiteľnosť
b/ jednoduchá farebná a čier-
nobiela reprodukovateľnosť
c/ zachovanie vysokej rozozna-
teľnosti pri zmenšovaní a zväč-
šovaní.
Odborným garantom pre prácu 
poroty a hodnotenie návrhov 
je Slovenské centrum dizajnu 
Bratislava.

Odmena za najlepšie 
návrhy 

1. miesto 50 tisíc Sk
2 .miesto 30 tisíc Sk
3. miesto 20 tisíc Sk

Vypisovateľ súťaže si vyhradzu-
je právo neudeliť víťazné pora-
die súťažných návrhov.

Termín doručenia 
návrhov – uzávierka 
súťaže
22. február 2005, 10.00 (roz-
hoduje pečiatka z podateľne 
MsÚ). 

Návrhy doručené po tomto ter-
míne nebudú prijaté.

Informácie - kontakt: Útvar 
marketingu a komunikácie 
Mesta Trenčín, Farská ul. 1, 
Trenčín, tel. 6504217, 
0902 911 131, 
e-mail: komar@trencin.sk 
(Mgr. Kaščáková).

Riaditeľstvo Základnej školy Trenčín - Juh, Ul. L. Novomeského oznamuje, že zápis detí do 1. 
ročníka šk. roka 2005/2006 sa bude konať v dňoch 17. 1. – 21. 1. od 14.00 do 18.00 hod.
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Juraj Straka, Šimon Mišák, 
Jakub Kyša, Kristína 

Gunárová, Erik Čiernik, 
Matúš Fabo, Monika 
Kuterková, Chantal 

Gáborová, Karolína Kopecká, 
Michaela Štefániková, 

Kornélia Holúbková, Ľuboš 
Kováčik, Vitkória Nedielková, 

Sabina Kožáková, Naďa 
Mikšíková, Oskar Bobošík, 

Matej Daranský, Sofia 
Černáková, Matúš Kóňa, 
Oliver Čechvala, Karolína 
Pružková, Gabriel Gerard 

Tasňocha, Jakub Zemanovič, 
Matej Král, Lucia Vavrušová, 

Matej Cobori, Dominik 
Púček, David Marek, Zuzana 
Svitanová, Samuel Lipták,  

Alexandra Chrastinová, 
Aneta Nachtmannová, Erika 

Galbová, Laura Pilková, 
Alexandra Šedivá, Jasmína 
Ševčíková, Nicolas Kohút, 

Emma Malíková

SPOLOČENSKÁ KRONIKA14 / INfO

Vďaka vám

Aj haliere pomáhajú

 Začiatok tohto kalendárne-
ho roka sa v slovenskej mene, 
okrem iného, niesol v znamení 
stiahnutia 10 a 20 halierových 
mincí z obehu. Obyvateľstvo Slo-
venska malo a ešte i má mož-
nosť tieto vymeniť v peňažných 
ústavoch za rovnakú hodnotu 
platného obeživa. Okrem rodičov 
a sympatitzantov Základnej školy 
na Veľkomoravskej ulici v Trenčí-
ne. Prečo okrem nich? Riaditeľ 
pobočky Tatra Banky na Palacké-

ho ulici Ing. B. Jedinák ponúkol 
možnosť zapojenia sa školy do 
tejto „akcie“ tak, že hodno-
tu zozbieraných mincí v škole 
i v banke zdvojnásobí. Zaujíma-
vé gesto, ktorého sa chytili žiaci 
a prostredníctvom nich i rodičia 
a spoločnými silami sa podarilo 
do konca novembra zozbierať 
6 päťlitrových „demižónov“. 
Bilancovanie tejto kampane sa 
uskutočnilo ku koncu novembra 
a výsledným efektom je čiastka, 

za ktorú si škola kúpi ďalšie 
stoly pod počítače. Do zbierky 
sa zapojili i iní, neznámi, darco-
via – sympatizanti školy. Pánovi 
riaditeľovi, nezištným darcom 
a inicitívnym žiakom spomínanej 
školy patrí vďaka. Nech by bolo 
podobných aktivít bankových 
subjektov smerom ku školám 
čo najviac. Aby sa starostlivosť 
„veľkých“ skutočne nasmerovala 
aj na vzdelávanie „malých“.
 (jova)

 Členom Trenčianskeho 
hradného divadla v Trenčí-
ne za umožnenie bezplatnej 
účasti dôchodcom trenčian-
skeho regiónu na divadelnom 
predstavení hry Jááánošííík od 
Stanislava Štepku v réžii Mgr. 
Zuzany Moravčíkovej. Takmer 
100 návštevníkov odchádzalo 
spokojných s obsahom hry ako 
aj s vystúpením účinkujúcich. 
Prijmite, milí účinkujúci, úprim-
né poďakovanie za váš dar 
dôchodcom nášho mesta 
a okresu pri príležitosti Vianoc 
2004 od Jednoty dôchodcov na 
Slovensku v Trenčíne. 

(Miš JDS TN)

Deti narodené v 
septembri 2004

Samuel Bulko, Michal 
Lubina, Nina Magálová, 
Karolína Cicková, Lucia 

Janíková, Hana Pavlovičová, 
Dušan Ondruška, Ľuboslav 
Strápek, Simona Lacková, 

Eva Mešková, Scarlett 
Galová, Adela Michalíková, 
Boris Liška, Adam Poláček, 

Laura Punová, Matej 
Gogora, Karin Zemeková, 
Klára Komorovská, Timur 

Tománek, Matej Drľa, David 
Pajtina, Kamila Gevendová, 
Kristína Janišová, Radoslav 
Michal, Ján Michal, Bruno 

Neckert, Martin Okša, 
Monika Bunčeková, Matúš 

Beňo, Chiara Gabriela 
Habajová, Saša Brnová, 
Daša Čechovská, Filip 

Podoláček, Michal Gallo, Alex 
Dvorský

Deti narodené  v 
októbri 2004

Spokojná Viktorka Nedielková v naručí svojich rodičov.

Aj rodinní príslušníci, medzi ktorých patrí zástupca primátora 
Ing. A. Boc, sa tešia zo slávnostného uvítania Eriky Galbovej.

- 80 roční
Božena Blašková, Agnesa 

Červeňanová, Jozefína 
Dobiašová, Michal 

Dvoržák, Anna Koptíková, 
Bernardína Košová, Margita 
Krajčíková, Amália Kubicová, 

Emilián Kubiš, Ferdinand 
Malát, Mária Máslová, 

Jozefa Matejková, Jolana 
Matušková, Josef Pamětický, 

Katarína Paprčková, Ján 
Rocskár, Mária Sabadková, 
Magdaléna Spišáková, Jozef 

Vacek, Elena Vavrová
- 85 roční

Marcela Chudá, Mikuláš 
Dohnányi, Helena Federičová, 

Antonia Hantáková, Milan 
Harinek, Jozef Havier, Ján 
Hlinka, Helena Horniaková, 
Magdaléna Jandová, Anna 
Kolková, Anna Králiková, 
Margita Lehocká, Jozef 

Macko, Emília Mokričková, 
Emil Pivarči, Alojzia Vidiová

- 90 roční
Michal Janák, Irena 

Kolveková, Štefan Lukáčik, 
Anton Pieružek, Mária 
Spačková, Viliam Točík

- 96 ročná
Zuzana Mikušincová

JubilantiJubilanti

Členovia THD uviedli v de-
cembri až 8 predstavení aj v 
okrajových častiach mesta ako 

darček obyvateľom. Mohli tak 
urobiť aj vďaka podpore Mesta 
Trenčín. Záber je zo zákulisia 
spoločného projektu so sku-
pinou Goonies pod názvom 
Tanečná rozprávka Vianoc. Aj 
vďaka skvelým výkonom stovky 
roztancovaných Roztopašníčok 
odchádzali nadšení všetci di-
váci, ktorí naplnili kino Hviezda 
22. decembra do prasknutia.  
 (dp)

foto: zpoz

foto: zpoz

Dnes nám tá predpoveď 
častých zrážok vyšla!... (pk)
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Anna Havranová 
Ivan Lubják

Anna Baginová

 
Pavel Kutný

Amália Hamáriová
Ľudmila Nováková
Helena Svatíková

Jozef Kováč
Dušan Vajdulák

Ivan Stacho
Miroslav Ďurík
Adam Fraňo

Martin Melčický
Juraj Horváth

Valéria Detvanová
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Cirkevné rozlúčky 

Občianske rozlúčky
december 2004 

Ďalšie číslo Infa vyjde 
27. 1. 2005. 

O S T R A V S K Ý R E V Í R K Ž Y
T Y T H E B Í R P E A Á I A A P A
Á V D O E N L E I D K S R I I A R
L U R O T U N D A Ľ U A Á L Š M F
D S O A H R K I E S N K S E A U I
A O L M I R I T V T O Č I T R K C
R Z M I E Š A N É R P O C I T Y Í
H E Ľ O V I O N Á A K T A V S L N
Ý E L A R O A K K S T N L A D I Č
R K K P V O V K R T T A E T I Č E
A Á E K E A D I Š I H K R S T Y N
T N A I C Á R E C A M K A P E L A
S T R O J V O D C A T O K A R E T

„Keď sa k tebe, Marienka, pri-
tisnem, cítim sa ako v raji.“ „A 
ja mám pocit... (tajnička - 16 
písmen).“
CIFRA, CISÁRI, DIELNE, 
DLÁTO, DOHRA, DOMORODCI, 
FURIANTI, MACERÁCIA, 
KAPELA, KARANTÉNA, 
KORELA, KOŠIAR, KREOLKA, 
KREDIT, KRSTY, LADIČ, 
NEPRIATEĽKA, OSTRAVSKÝ 
REVÍR, PAMUKY, PONUKA, 
PRÍBEH, ROTUNDA, 
SLIVOVICA, STARÝ HRAD, 
STAVITELIA, STRASTI, 
STRAŠIAK, STROJVODCA, 
STOTRINÁSTKA, SVATKA, 
TANEČNÍCI, TAŠKA, 
TERAKOTA, TOČKA, VAKÁT, 
VLAHA, ZLETNÍK, ZĽAVA, 
ZOSUVY. (pál)

Osemsmerovka

Zamyslenie

 Keď sme počas vianočných 
prázdnin krúžili na korčuliach 
okolo Vodníka, hrali Beatles 
a my sme si v rodinnej trojke 
spievali „Will you still need 
me, will you still feed me when 
I am 64?“. Najskôr som sa po-
usmiala na manžela a potom, 
akosi logicky, na dcéru. Kto 
z nich ma bude živiť a kto po-
trebovať, keď budem mať 64? 
Je posledné decembrové ráno 
a mne nedajú spávať ľudia. 
Lenže nie tí ľudskejší, skôr tí 
ľudožrútskejší. Tí, ktorí neboli 
tam, kde práve mali byť, keď 
ich deti rástli a teraz sa divia, 
kde ich deti sú, keď už vyrást-
li.
 Práve sú tomu tri roky, čo 
som spoluzakladala trenčian-
ske materské centrum Sr-
diečko. Áno, je to ten priestor 
s nápadne pokreslenou fasá-
dou v centre mesta. Priestor, 
ktorý oficiálne patrí MC, ale 
prakticky to znamená, že ho 
využívajú mnohé dojčiace, pre-
baľujúce či kŕmiace mamičky 
Trenčína spolu s tými, ktoré sa 
k nám chodia so svojimi deťmi 
zahrať, alebo ich tu nechávajú 
pohrať sa s dobrými tetuška-
mi, zatiaľ čo ony v kľude riešia 
iné. Chodia k nám rady a my 
ich rovnako rady vidíme, lebo 
napĺňajú myšlienku toho, pre-
čo materské centrum existuje. 

Preto, aby matke na materskej 
pomohlo prekonať niektoré 
z jej každodenných stresov, 
aby bola v pohode a tešila sa 
z tých troch rokov, ktoré jej 
štát pridelil a zo svojho dieťat-
ka, na ktoré má hlavne teraz 
čas. Aby neutekala predčasne 
od rodinného krbu a nenechala 
svoje dieťa odísť od seba skôr, 
ako to bude nutné. 
 Odborníci tvrdia, že to, čo 
do našich detí vložíme v prvých 
šiestich rokoch života, je to, 
čo si odnesú do života, do do-
spelosti, do staroby. Náš čas, 
pozornosť a neha je to, s čím 
by mali rásť a vyrásť, odniesť si 
to ako dedičstvo pre svoje deti 
a vnúčatá. Akosi sa mi nechce 
veriť, že tí, ktorí nám rozbili sklo 
na okne MC a ušli preč, ukradli 
mamičke kabelku s dokladmi 
priamo v našich priestoroch, 
alebo len tak vošli dnu, aby si 
odniesli hrajúci CD prehrávač, 
sú a boli deťmi mám a otcov, 
ktorí pri nich stáli, keď ich po-
trebovali. Kde budú ich rodičia, 
a možno aj, kde budú tieto 
„deti“, keď budú mať 64?
 Vám, ktorí tušíte odpovede 
okolo mojich čarovných šesť-
desiat štvoriek prajem, aby 
ten dvetisíc piaty bol aspoň 
o malilinko lepší, ako ten, čo 
nedávno skončil.

Za Srdiečko Katarína Griffin

 Vážení čitatelia, sme veľmi 
radi, že naše osemsmerovky a 
krížovky sa stretli s takým veľ-
kým ohlasom. Každý týždeň do-
stávame viac vašich odpovedí, 
z ktorých je väčšina správna. 
Ďakujeme za vašu priazeň. Taj-
nička osemsmerovky z čísla 26 
znie: ...lebo voda je studená. 
Tajnička veľkej krížovky ukrý-
vala odpoveď: „Mne asi tisíc 
korún.“ Vyžrebovali sme Zoru 
Víťazovú, ktorá od Mesta Tren-
čín získava šálku a kľúčenku s 
erbom a publikáciu o meste. 
Srdečne blahoželáme. Výhru 
si môžete vyzdvihnúť priamo v 
redakcii. (r)

Michal Machovec, Samuel 
Benko, Roman Láncoš, 
Veronika Gálová, Ema 

Ažaltovičová, Sofia Lacová, 
Peter Kováč, Patrik Zverbík, 

Sabina Pšenková, Jakub 
Slivka, Filip Masarik, 
Mário Obeda, Samuel 

Honzek, Lucia Trnavská, 
Ivana Doktorová, Michaela 
Bolečková, Ema Ježíková, 
Patrik Laurinec, Sebastian 
Rehák, Sofia Podhorcová, 
Júlia Havjerová, Katarína 
Kaščáková, Filip Blickling, 
Tadeáš Poludvorný, Lukáš 
Dohál, Terézia Lendvayová, 

Hana Bulková, Sofia Vargová, 
Ariton Sela, Martin Hatlas

Deti narodené v 
novembri 2004

Petra Sládková, Šimon Fabo, 
Michaela Hráčková, Samuel 
Trojčák, Barbara Mináriková, 

Patrik Bašo, Šimon 
Cibulka, Jakub Polhorský, 
Eva Miklóšová, Katarína 
Bolechová, Adrián Fraňo, 

Lívia Nováková, Peter Šedivý, 
Aurel Palatínus, Šimon 

Peťovský, Emma Špačková, 
Soňa Pandošová, Natália 
Salome Poláčková, Andrej 
Straka, Natanael Zaťko, 

Marek Orechovský, Markéta 
Majáková, Zoja Mráziková, 

Marcel Gago, Peter Dzurilla, 
Simona Dudová

Deti narodené v 
decembri 2004Alena Pagáčová 

a Peter Poliach

Svadobné zvony

Vo Farskom kostole
Eva Tomíková 
a Oskár Csóka

Výbor mestskej časti Západ 
pozýva občanov na na 

zasadnutie VMČ, ktoré sa 
uskutoční 26. 1. o 15.30 na 
Mestskom úrade vo veľkej 

zasadačke č. 101. Zasadnu-
tia výborov mestských častí 
sú verejné. Členovia Výboru 

mestskej časti ZÁPAD 
srdečne pozývajú občanov 
na svoje zasadnutia. (r)
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PREDATORS
1.liga, klubové farby: BIELA,-
MODRÁ a ŽLTÁ, rok vzniku: 
2002, počet sezón: 2
Jedno z mladých mužstiev s krát-
kou históriou, ktorému sa v minu-
lej sezóne hneď na druhý pokus 
podarilo postúpiť medzi najlepšiu 

osmičku, hrajúcu play-off.
Káder mužstva: J. Boleček, M. 
Meravý, L. Bajčík, B. Varinský, S. 
Husák, J. Sedláček, R. Urbanov-
ský, M. Tehlárik, M. Mendel, M. 
Maník, P. Vajcík, J. Slivovský, P. 
Rplník, M. Košík

(texty a foto THbL mm)

HENDIKEPS
2.liga, klubové farby: ČERVENÁ, 
vznik: 2000, počet sezón: 4
Mužstvo Hendikeps v uplynulej 
sezóne neodohralo malé play-off, 
vďaka čomu sa mu ušlo miesto 
v 2.lige. V tomto ročníku bude 
určite patriť medzi ašpirantov 

na postup, čo dokazuje aj to, že 
momentálne je lídrom jesennej 
časti.
Káder mužstva: J. Sliacky, M. 
Sliacky, J. Ličák, S. Hancko, B. 
Končír, M. Gorelka, R. Mihál, J. 
Struhár, I. Vondra, L. Masár, P. 
Srvátka, R. Srvátka, P. Jakab

Predstavujeme Trenčianskú hokejbalovú ligu 

Hrá celá rodina
 Tradičný nedeľný badminto-
nový turnaj, ktorý už 22 rokov 
organizuje Badminton klub MI 
Trenčín pod vedením Petra Lu-
díka, sa konal tento rok v ne-
typickom termíne, vo štvrtok 6. 
januára 2005. 
 Do telocvične ZŠ na Kub-
ranskej ceste prišli nielen deti 
– členovia oddielu, ale aj ich 
rodičia, aby si po „náročných“ 
sviatkoch trochu zašportovali 
a možno začali plniť novoroč-
né predsavzatia o pravidelnom 
športovaní a pohybe. Účastníci 
turnaja s charakteristickým ná-

zvom Hrá celá rodina vytvorili 
družstvá, v ktorých boli zastú-
pené aspoň dve generácie. 
Zasúťažiť si prišlo 23 družstiev 
– párov rodič – dieťa a dali si 
poriadne do tela. 
 Prvý zápas odohrali rodičia, 
v druhom sa postavili proti 
sebe rodinní príslušníci – deti 
a rodičia v rodinnej štvorhre. 
V prípade nerozhodného stavu 
po prvých dvoch zápasoch roz-
hodli o výsledku deti, ktoré hra-
li proti sebe. Zaujímavé, veselé 
podujatie podporilo aj Mesto 
Trenčín. Ľ. Sedláková

Deti robia radosť deťom

 Perinbaba nebola veľmi 
štedrá na sniežik, stihla však 
pred sviatkami 22.12. privítať 
trenčianskych školákov v špor-
tovej hale na Sihoti na svojej 
už tradičnej akcii. Skoro 2000 
účastníkov pozdravili J. Baláž 
– vedúci odb. školstva a sociál-
nych vecí MsÚ a B. Zubričaňák 
– dlhodobo uvoľnený poslanec 
na výkon funkcie. V bohatom 
programe sme videli tanečné 
choreografie, športové ukážky 
karatistov a pásmo kolied zo 
všetkých základných škôl mes-
ta. Program spestrili aj tanečné 
skupiny Goonies, Koral, Korzo. 
Premiéru mala nová hudobná 
skupina zo ZŠ na Bezručovej 
ulici. Perinbaba so svojimi 

škriatkami sa postarali o záve-
rečné prekvapenie – autogra-
miádu slávnych trenčianskych 
športovcov Ondreja Šmelka a 
Roba Hanka z FK AS Trenčín, 
horolezca Joža Opatovského z 
vysokohorského klubu Trenčín, 
najsilnejšieho Slováka  Braňa 
Goliera a malých fitnesákov zo 
štúdia Gabrhel, olympionikov 
kanoistov Peťa Páleša a To-
máša Martineka z AŠK Dukla 
a zlatého a strieborného para-
olympionika Rasťa Turečka. Sú-
ťaž o najaktívnejšie obecenstvo 
vyhrala ZŠ na Ulici Dlhé hony. 
Podujatie pripravila TJ Sokol 
Mladosť, KC Aktivity a Mesto 
Trenčín.

Mara Kuhlöffelová

 Ospravedlňujeme sa čitate-
ľom a ministrovi obrany SR J. 
Liškovi za nepresnosť v článku 
Rok 2004 očami našich redak-
torov v čísle 26 z 30. decem-
bra 2004, kde sme uviedli, že 
vymenil primátorské kreslo za 
kreslo ministra vnútra. Prirodze-
ne, J. Liška je ministrom obra-

ny SR. V spomenutom článku 
sa vyskytla ešte jedna chyba. V 
auguste bola odhalená pamät-
ná tabuľa generálovi Štefanovi 
Jurechovi v priestroch Veliteľ-
stva pozemných síl OS SR a nie 
v priestoroch veliteľstva OS SR. 
Aj za túto nepresnosť sa ospra-
vedlňujeme. (r)

Ospravedlnenie


