Kultúrno – spoločenský život
Niekoľko rokov po tom, ako mesto Trenčín prestal byť
sídlom Slovenskej armády, prejde jeho profesionálny
umelecký súbor - Vojenská hudba v Trenčíne reorganizáciou,
ktorá ho prakticky vymaţe zo svetovej hudobnej mapy.
Redukcia limitu príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej
republiky bude pre toto, v súčasnosti uţ iba 45-členné
hudobné teleso znamenať stratu ďalších 14 muzikantov. A tí,
čo ostanú, budú preradení väčšinou z dôstojníckych funkcií do
funkcií poddôstojníckych, prípadne do muţstva. Podobne
bude reorganizovaná aj vojenská hudba v Banskej Bystrici.
Zmeny sa nedotknú iba Ústrednej vojenskej hudby v
Bratislave, ktorá slúţi najmä prezidentovi a reprezentačným
účelom Slovenskej republiky. To je pre tento špičkový
európsky súbor katastrofa, komentuje situáciu jej dlhoročný
šéfdirigent Ludvík Soukup, ktorý ešte prednedávnom dirigoval
v Trenčíne a stal sa dirigentom Ústrednej vojenskej hudby v
Bratislave. Všetko, čo sa tu dlhé roky budovalo, sa takto
neguje. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky tvrdí, ţe
reformné opatrenia nemoţno nazývať degradáciou armády.
Ako uviedla zástupkyňa riaditeľa komunikačného odboru
ministerstva Katarína Heimschildová, organizačné zmeny boli
dlhodobo plánované a vychádzajú z potrieb a moţností
ozbrojených síl. Boli prerokované a odsúhlasené odbornými a
veliteľskými zloţkami. Zainteresovaní však v tejto súvislosti
poukazujú na v armáde uţ niekoľko rokov neobsadenú
funkciu inšpektora vojenských dychových hudieb. Pod
rozhodnutie ministerstva sa určite podpísala aj absencia
odborníka na tomto poste, konštatoval súčasný vedúci
trenčianskej vojenskej hudby Peter Apolen. S reorganizáciou
vojenských hudieb majú v Trenčíne skúsenosti uţ aj z
minulosti. V roku 1997 bolo toto 60-členné teleso rozdelené a
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z polovice jeho členov bola vytvorená vojenská hudba v
Topoľčanoch. Po čase zistilo, ţe to bol omyl a muzikanti sa
vrátili naspäť do Trenčína. Tentoraz však nejde o presun
hudobníkov, ale o ich prepustenie z ozbrojených síl. Pred
dirigentom Petrom Apolenom stojí neľahká úloha, aby sa
zmestil do počtov, ktoré dostal a pritom zabezpečil funkčnosť
hudby. Len pre úplnosť treba uviesť, ţe v susednom Rakúsku
dnes funguje deväť veľkých vojenských hudieb, v Maďarsku
osem a v Českej republike päť. Z našich troch orchestrov bude
od októbra 2004 na reprezentáciu slúţiť teda uţ iba jeden a to
Ústredná vojenská hudba v Bratislave. Zvyšné dva
redukované dychové hudby nebudú môcť v prípade potreby
zastúpiť a odpadne aj akákoľvek ich iná koncertná a
reprezentačná činnosť. Dôvodom, pre ktorý si armáda
ponecháva dve okyptené hudobné telesá, je prostý. Kaţdý
profesionálny vojak má zo zákona nárok na vojenský pohreb a
posledné pocty. Hudba musí znieť aj pri nástupoch,
vojenských prísahách a iných vojenských udalostiach. Vojsko
proste potrebuje mať nejaké hudobné telesá. Dychová hudba
má v Trenčíne svoju hlbokú tradíciu. V štátnom archíve
v Trenčíne sú zachované dokumenty o tom, ţe vojenská hudba
tu existovala uţ v roku 1882. Jej priaznivci tvrdia, ţe Trenčín
a dychová hudba ako ţáner proste patria k sebe. Reorganizácia
Vojenskej hudby v Trenčíne je prejavom neúcty k ľudskej
práci, ale pre ministerstvo obrany je to iba dôsledok ich
limitovaných moţností. Pre Trenčín a Trenčanov je to škoda.
Trenčianske noviny 12.01.2004
Pomocná evidencia 8/1/2004
Dňa 13. januára 2004 sa uskutočnila v Kultúrnom
a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky
vernisáţ výstavy člena Fotoskupiny „Méta“ Ing. Vojtecha
Tichého. Symbolických šesťdesiatjeden fotografií (mal 61
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rokov), zachytilo prierez jeho vyše dvadsaťročnou
fotografickou činnosťou. Vystavené fotografie boli tematicky
rôznorodé. Najviac však rezonoval jeho vzťah ku kráse zákutí
rodného Trenčína, alebo kopaníc na Kysuciach.
Trenčianske noviny 19.01.2004
Pomocná evidencia 21/2/04, 128/1/04
Dňa 20 januára 2004 sa uskutočnila na pracovisku
oddelenia pre deti a mládeţ Verejnej kniţnice Michala
Rešetku v Trenčíne prezentácia humorne ladenej knihy
Trenčana Petra Haláka pod názvom „Stručný sprievodca
ţivotom slameného vdovca“. O novej kniţke sa vyjadril jej
krstný otec PhDr. Marián Kvasnička, ţe je bedekerom
slastných moţností, fantázií a predstáv.
Info Trenčín 29.01.2004
Pomocná evidencia 41/1/04
Dňa 31. januára 2004 prednášala Mgr. Katarína Tisoňová
zo Strednej priemyselnej školy odevnej v Trenčíne zaujímavú
prednášku na tému „Z dejín stredného školstva po druhej
svetovej vojne“.
Vlastné poznámky

Zľava – Mgr. Ľudmila Strohnerová, Ing. Štefan Šte fanec , Milan Mikuš.

Dňa 5. februára 2004
bolo pracovisko oddelenia
pre deti a mládeţ Verejnej
kniţnice M. Rešetku na
Hasičskej ulici v Trenčíne
miestom slávnostnej pre–
zentácie
bibliografického
slovníka
pod
názvom
„Osobnosti vedy Trenčian419

skeho regiónu“ za účasti predsedu Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing. Štefana Štefanca, riaditeľa Úradu
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Pavla Krištofa
a hlavných aktérov autora slovníka
Milana Mikuša a zostavovateľky slovníka
Mgr. Ľudmily Strohnerovej. Po privítaní
hostí moderátorkou Janou Polákovou sa
ujala slova riaditeľka Verejnej kniţnice
M. Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdia
Brezová, ktorá poďakovala všetkým
sponzorom, najmä
firme
„Digital
Graphic“ Trenčín, ako aj lektorom RNDr.
Ivanovi Hrabovcovi, CSc., RNDr. Iľjovi
Milan Mikuš
Okálimu, CSc. a Ing. Jozefovi Vontorčíkovi, CSc. za to, ţe
toto dielo mohlo uzrieť svetlo sveta. Prv, neţ sa prezentoval
nový bibliografický slovník, Mgr. Mária Mitterová vo svojej
prednáške priblíţila históriu Trenčianskeho prírodovedného
spolku a potom zostavovateľka slovníka
Mgr. Ľudmila Strohnerová s autorom
slovníka Milanom Mikušom priblíţili
cestu realizácie biobliografického slovníka od zrodu myšlienky aţ po jeho
vydanie. Autori sami konštatovali, ţe si
stanovili pomerne náročný cieľ, keď
chceli priblíţiť odbornej a laickej
verejnosti osudy a významné činy
Mgr. Ľudmila Ströhnerová
lekárov, prírodovedcov, poľnohospodárov a banských odborníkov z trenčianskeho regiónu od
16. storočia po súčasnosť. Hranice trenčianskeho regiónu
v biobliografickom slovníku vymedzili podľa zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z.z., t.j.
v rozsahu Trenčianskeho kraja s nad Váhom, Partizánske,
Povaţská Bystrica, Púchov a Trenčín. Do slovníka zaradili
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vyše 500 regionálnych osobností, ktoré sa v danom regióne
narodili, pôsobili, umreli, prípadne ţivot regiónu výrazne
ovplyvnili svojou odbornou činnosťou. Jednotlivé osobnosti
boli zaradené podľa svojej profésie zaradené do piatich oblastí :
- oblasť prírodných vied – astronóm, biológ, botanik,
entomológ, fenológ, fyzik, geodet, geológ, chemik,
matematik, mikrobiológ, mykológ, ochranca prírody,
ornitológ, paleontológ, prírodovedec, zoológ;
- oblasť poľnohospodárstva – agronóm, bryndziarsky
odborník, hippológ, hydinársky odborník, kynológ, lesník,
ovocinár, poľnohospodársky odborník, poľovník, potravinársky odborník, priekopník moderného hospodárstva,
priekopník druţstevníctva, rybársky odborník, syrársky
odborník, šľachtiteľ, včelár, vinársky odborník, záhradník,
zootechnik;
- oblasť medicíny – homeopat, lekár, lekárnik, ľudový
liečiteľ, veterinár;
- oblasť techniky – banský odborník, jadrový energetik,
hutnícky odborník, hydrotechnik, meliorátor, mraziarenský
odborník, vodohospodár;
- iné príbuzné oblasti – balneohistorik, priekopník turistiky
a ďalší...;
Kaţdá publikovaná osobnosť bola spracovaná vo forme
hesla, v ktorej sú uvedené tieto údaje :
- dátum a miesto narodenia,
- dátum a miesto úmrtia,
- miesto pochovania,
- ţivotopis,
- súpis prameňov, kde sa nachádzajú údaje o osobnosti,
- údaje o pamiatkach, pomníkoch, názvoch ulíc, škôl,
inštitúcií, ktoré vznikli na počesť osobnosti.
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Pri
excerpcii
autori
vychádzali
z primárnych
a sekundárnych prameňov ako napríklad zo Slovenskej
národnej bibliografie, z fondov Lekárskej kniţnice v Trenčíne,
Slovenského poľnohospodárskeho múzea,
Štátneho okresného archívu v Trenčíne,
Trenčianskeho múzea, Verejnej kniţnice M.
Rešetku v Trenčíne, archívov Nemocnice
s poliklinikou v Trenčíne a Nemocnice v
Trenčianskych Tepliciach, kroník obcí,
priateľov a známych a z archívu
prof. Ing. Dr.h.c. A. Blaţej, DrSc. výpovedí
Milana Mikuša. Ešte pred
uvedením slávnostného aktu
prezentácie biobliografického
slovníka ocenil autorov pri
získavaní zdrojov informácií
a relevantných údajov z rôznych publikovaných a nepublikovaných materiálov prakticky
od 16. storočia aţ po rok 2002 Ing. Štefan Štefanec pri prezentácii biobliografického slovníka
dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov prof. Ing.
Dr.h.c. Anton Blaţej, DrSc. Slávnostného aktu prezentácie
biobliografického slovníka „Osobnosti vedy trenčianskeho
regiónu“ sa úspešne zhostil predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec, ktorý ho pokropil
sušeným lipovým čajom. Prezentáciu biobliografického
slovníka spestrili svojím vystúpením ţiaci Základnej
umeleckej školy v Trenčíne za doprovodu učiteľky Milice
Ilčíkovej. Záver podujatia patril blahoţelaniu prítomných
zostavovateľke slovníka Mgr. Ľudmile Ströhnerovej
a autorovi slovníka Milanovi Mikušovi.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 09.01.2004
Pomocná evidencia 47/2/04, 52/1/04
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Dňa 20. februára 2004 bolo pracovisko oddelenia pre deti
a mládeţ Verejnej kniţnice M. Rešetku na Hasičskej ulici v
Trenčíne miestom slávnostnej prezentácie knihy spisovateľky
Ing. Margity Ivaničkovej pod názvom „Pyţamkači“, určenej
deťom vo veku od 6 do 10 rokov. Slávnosť otvorila vedúca
oddelenia pre deti a mládeţ Verejnej kniţnice M. Rešetku
v Trenčíne Darina Ďurkechová privítaním spisovateľky Ing.
Margity Ivaničkovej a detí zo
Základnej školy Trenčín,
Hodţova ulica. Po tomto
úvode predniesli dievčatá
z tejto školy úryvky z novej
prezentovanej knihy a potom
chlapci pokrstili netradičným
médiom – farebným perím
prezentácia novej knihy Ing. Margity Ivaničkovej
novú knihu „Pyţamkáči“.
V kultúrnom programe vystúpil člen zdruţenia pre súčasné
umenie „Kolomaţ“ Richard Nemec recitáciou prózy. Záver
prezentácie novej knihy „Pyţamkáči“ patril dialógu spisovateľky Mgr. Margity Ivaničkovej s prítomnými deťmi.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 23.02.2004
Pomocná evidencia 54/1/04, 86/2/04
Fotoalbum č. 5/2004
Dňa 24. februára 2004 sa uskutočnilo vo Verejnej kniţnici
Michala Rešetku spomienkové stretnutie na umelecký a
myšlienkový odkaz MUDr. Ladislava Kvasničku pod názvom
„Posielam pozdravy všetkým deťom, ktoré som mal tak rád“,
venované ţiakom základných škôl v Trenčíne s prezentovaním
sa jeho knihy „Pohrajme sa s básničkami“. Spomienkové
stretnutie otvorila vedúca oddelenia pre deti a mládeţ Verejnej
kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne Darina Ďurkechová
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privítaním MUDr. Ladislava Kvasničku juniora, spisovateľa
Rudolfa Dobiáša, Miloslava Jurečku z vydavateľstva
„Advent“ a riaditeľky Verejnej kniţnice Michala Rešetku
v Trenčíne Mgr. Lýdie Brezovej. Program pokračoval
vystúpením štvrtákov zo Základnej školy sv. Svorada
a Benedikta v Trenčíne, ktorí recitovali básničky z vydaných
a dnes prezentovanej knihy MUDr. Ladislava Kvasničku.
O všestrannosti osobnosti MUDr. Ladislava Kvasničku
hovoril jeho syn MUDr. Ladislav Kasnička junior a jeho
umeleckej tvorbe spisovateľ Rudolf Dobiaš. Záver
predpoludnia patril prezentácii novej knihy MUDr. Ladislava
Kvasničku „Pohrajme sa s básničkami“, ktorú pokrstili deti
sušenými kvietkami.
Trenčianske noviny 23.02.2004
Pomocná evidencia 55/1/04, 69/1/04, 79/2/04
Dňa 24. februára 2004 sa uskutočnila v priestoroch
Trenčianskeho múzea vernisáţ výstavy Cites pod názvom
„Nekupujte si ich ţivoty“.
Pomocná evidencia 68/1/04
Tridsaťdva neprofesionálnych spevákov sa prihlásilo do
súťaţe „Pamätnica Jozefa Strečanského“, ktorej šiesty ročník
sa konal v druhej polovici februára 2004 v Poluvsí. Do
večerného finálového programu sa v kaţdej zo štyroch
kategórií dostali len tí najlepší. Medzi najmladšími deťmi
dominovala Frederika Šnircová z Prievidze, v kategórii od 10
do 14 rokov bola najlepšia Zuzana Mezsárošová z Trenčína.
Druhú priečku obsadil Filip Rebroš, tieţ z Trenčína. Mesto
Trenčín malo zastúpenie aj v tretej skupine spevákov od 15 do
18 rokov, keď tretie miesto si vyspievala Barbora
Mezsárošová, zvíťazila domáca Dominika Kuluviaková.
Medzi dospelými triumfovala Eliška Hrbíková ml. z Prievidze.
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Hosťami podujatia boli muţská spevácka skupina „Večernica“
z Trenčianskej Turnej a ţenská spevácka skupina „Dolinka“
zo Soblahova. Divákov svojím vystúpením zaujala aj
speváčka Jaroslava Kohútová, ktorá je zároveň vedúcou
detského folklórneho súboru „Kornička“ z Trenčína. V
Poluvsí sa predstavila aj v úlohe porotkyne. Jozef Strečanský
bol spevák, huslista a zanietený folklorista, ktorý pred
dvadsiatimi rokmi zaloţil v Poluvsí folklórny súbor „Lubená“
a dlhé roky bol jeho umeleckým vedúcim. Jeho snaţenie na
poli folklóru prerušila tragická smrť v roku 1996, keď mal len
38 rokov. Od roku 1999 organizujú členovia folklórneho
súboru „Lubená“ na jeho počesť súťaţ, ktorá v nepárnom roku
patrí huslistom a v párnom roku spevákom ľudových piesní.
Trenčianske noviny 08.03.2004
Pomocná evidencia 140/2/04
Dňa 26. februára 2004 Mierové námestie v Trenčíne bolo
miestom slávnostného odhalenia sochy osobnosti mimoriadnej
veľkosti z oblasti duchovného, kultúrneho a spoločenského ţivota v Trenčíne
pátra Jozefa Braneckého za
početnej účasti občanov.
Ceremóniu odhalenia sochy
pátra Jozefa Braneckého
otvoril spevácky zbor Gymnázia Jozefa Braneckého
príhovor primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera
v Trenčíne hymnickou piesňou „Aká si mi krásna“ a potom k mikrofónu pristúpil viceprimátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, aby otvoril
slávnosť na otvorenej scéne Mierového námestia. Vo svojom
vystúpení konštatoval, ţe dnešným dňom vyvrcholila vzájomná snaha mesta Trenčín a riaditeľstva Gymnázia Jozefa
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Braneckého v Trenčíne odhaliť sochu pátrovi Jozefovi
Braneckému na mieste, na ktorom sa pravidelne denne
prechádzal. Osobnosť pátra Jozefa Braneckého priblíţil
poslanec Mestského zastupiteľstva PhDr. Marián Kvasnička.
Ako povedal, bola to osobnosť so širokým spektrom záujmov.
Jeho znalosť cudzích jazykov mu napríklad umoţnila hlboké
štúdium archívnych dokumentov z histórie mesta Trenčín.
Získané informácie literárne
pretavil do kniţnej podoby,
určenej najmä mládeţi.
Okrem
toho
vynikal
veľkosťou ducha, ktorým
vţdy
našiel
priateľský
vzťah tak k prostému
človeku, ako i k popredným
osobnostiam v meste. Po
Ing. Branislav Celler a Ján Kováč pri odhaľovaní sochy J. Braneckého
tomto vystúpení odhalili viceprimátor mesta Trenčín Ing. Branislav
Celler a provinciál rehole piaristov
Ján Kováč sochu pátra Jozefa Braneckého. Záver patril príhovoru rektora Gymnázia Jozefa Braneckého
v Trenčíne Ing. Jánovi Ţákovicovi,
ktorý priblíţil jeho ţivot a vystúpeniu
speváckeho zboru Gymnázia Jozefa
Braneckého v Trenčíne s dirigentom
Martinom Holúbkom.
Trenčianske noviny 08.03.2004
socha Jozefa Braneckého po odhalení
Pomocná evidencia 140/1/04
Dňa 27. februára 2004 bola Galéria M. A. Bazovského
miestom vernisáţe výstavy „Slovenské výtvarné umenie prvej
polovice 20. storočia“ zo zbierok Galérie M. A. Bazovského.
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Po privítaní hostí riaditeľkou galérie PhDr. Danicou
Lovíškovou o vystavených exponátoch, ktoré sa podarilo
získať akvizičnou činnosťou hovorila odborná pracovníčka
galérie PhDr. Alena Hejlová.
Trenčianske noviny 15.03.2004
Pomocná evidencia 75/1/04, 152/1/04
Dňa 5. marca 2004 sa uskutočnila v Trenčianskom múzeu
vernisáţ výstavy maliara Jakuba Venényho. Po úvodnom
slove a privítaní hostí
riaditeľkou
Trenčianskeho múzea v Trenčíne
Katarínou
Babičovou
k umeleckej tvorbe Jakuba Venényho hovoril
člen Zdruţenia Karpatzľava – PhDr. Vlastimil Hábl, Katarína Babičová a Rastislav Filo
ských Nemcov na Slovensku Rastislav Filo a odborný pracovník Trenčianskeho
múzea v Trenčín PhDr. Vlastimil Hábl. Ako sám povedal,
tvorba Jakuba Venényho ho zaujala najmä preto, ţe jeho
obrazy majú svoju hodnotu nielen umeleckú, ale aj historickú.
Svojím pozorným okom
pretavil svojím štetcom
zmeny v meste Trenčín
a jeho blízkom okolí, ktoré
nastali v prírode, v zástavbe
mesta, či rôznych objektov
v meste v priebehu jeho
pôsobenia v Trenčíne. Mňa
osobne
zaujala
maľba
drevený most v T renčíne z roku 1950
starého dreveného mosta
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z roku 1950, ktorý spájal oba brehy rieky Váh v Trenčíne.
Doposiaľ som ešte túto tému nevidel u ţiadneho autora
namaľovanú.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 76/1/04
V piatok 12. marca 2004 sa mesto Trenčín aspoň na jeden
večer stalo hlavným mestom jazzovej Európy. V rámci
európskeho turné hosťovalo v Trenčíne súhvezdie jazzových
stálic zo Spojených štátov amerických, ktoré tvorili muzikanti
– saxofonista maďarského pôvodu Tony Lakatos, legenda
jazzového kontrabasu praţský rodák George Mraz a jeden z
najţiadanejších hráčov na bicie nástroje Adam Nussbaum. Sú
to mená, ktoré vyvolávajú aj u tých menej zasvätených
znalcov hudobnej scény absolútny rešpekt. Jazzový večer sa
začal vystúpením špičkovej slovenskej jazzovej formácie
„Quarteta“ Vladimíra Vizára.
Trenčianske noviny 08.03.2004, 22.03.2004
Pomocná evidencia 137/2/04, 169/1/04
V dňoch 22. aţ 28. marca 2004 uţ po piaty raz
organizovala Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne
podujatie Týţdeň slovenských kniţníc s mottom „Kniţnica –
okno do sveta“. Kniţnica na toto obdobie pripravila mnoţstvo
kultúrno-spoločenských podujatí a tieţ vyhlásila „Týţdeň
otvorených dverí“. Záujemcovia sa mohli dozvedieť nielen
všetko o činnosti kniţnice a navštíviť pracoviská beţne
neprístupné čitateľom, ale majú moţnosť i vrátiť upomínané
dokumenty bez poplatkov z omeškania a vyuţívať sluţby
internetu v multimediálnej študovni za polovičnú cenu.
Bezplatne boli zaregistrovaní noví čitatelia do 15 rokov. Z
kultúrno-spoločenských podujatí pre verejnosť by sme chceli
upriamiť pozornosť na literárno-výtvarný kvíz pre ţiakov
428

základných škôl pod názvom „Prišla jar na chotár“, ktorý sa
uskutočnil v pobočke kniţnice na Dlhých Honoch. V uvedenej
pobočke sa uskutočnil aj ďalšie podujatie – Básnik DAV-u,
venované 100. výročiu narodenia Ladislava Novomeského.
Ďalšie podujatie patrilo slovenskému jazykovedcovi Ivorovi
Ripkovi a jeho dielu „Dolnotrenčianske nárečia“. Čitatelia
z materských škôl sa zúčastnili súťaţe v prednese poézie
„Malý recitátor“ a o niekoľko rokov starší kamaráti sa
zúčastnili vyhodnotenia literárnej súťaţe ţiakov základných
škôl „Píšeš, píšem, píšeme“ za účasťou spisovateľa
Milana Húţevku. Pre deti bolo určené spoločné večerné
čítanie rozprávok Hansa Christiana Andersena s členmi
divadla „Kolomaţ“. Vyvrcholením bolo stretnutie bývalých i
súčasných amatérskych divadelníkov s verejnosťou na
podujatí s názvom „Trenčianske divadlo poézie“.
Trenčianske noviny 15.03.2004
Pomocná evidencia 154/3/04, 172/1/04, 179/1/04
Prichádzajúce veľkonočné sviatky sa stali pre niektoré
kultúrne strediská v Trenčíne inšpirujúcou činnosťou na
usporiadanie výstav s jarnou a veľkonočnou tématikou. Dňa
24. marca 2004 sa uskutočnila vernisáţ výstavy v Kultúrnom
stredisku Trenčín – Opatová, dňa 29. marca 2004 v Kultúrnom
stredisku Trenčín – Kubra a v ten istý deň aj Kultúrnom
stredisku Trenčín – Juh. Súčasťou výstav boli aj pripravené
praktické ukáţky pletenia korbáčov, maľovania vajíčok.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 178/1/04
Súčasťou „Mesiaca knihy“ bolo vyhodnotenie 2. ročníka
okresnej literárnej súťaţe určenej pre ţiakov základných škôl
pod názvom „Píšem, píšeš, píšeme“, ktoré sa uskutočnilo vo
Verejnej kniţnici Michala Rešetku v Trenčíne. Do súťaţe sa
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prihlásilo viac ako sto ţiakov, ktorí sa prezentovali so sto
štyridsiatimi literárnymi prácami. Päťčlenná odborná porota
s predsedom prozaikom a publicistom Milanom Húţevkom
mala veľmi ťaţké rozhodovanie, no ale predsa rozhodla takto :
- poézia – kategória mladších ţiakov :
1. Barbora Hricková za „Ročné obdobia“ zo Základnej školy
Trenčín, Potočná ulica;
2. Filip Jalakša za báseň „Slovenskí športovci“ zo Základnej
školy Trenčianske Jastrabie;
3. Hlávková za báseň „Jar“ zo Základnej školy Trenčín,
Saratovská ulica;
- próza – kategória mladších ţiakov :
1. Jozef Hlávka za rozprávku „Huhle, huhle“ zo Základnej
školy Trenčín Kristíny Royovej;
2. Terézia Barčáková za rozprávku „Veselé sestry“ zo
Základnej školy Trenčín, Veľkomoravská ulica;
3. Simona Bašová za rozprávku „Jesenný park“ zo Základnej
školy Trenčín, Kubranská cesta;
- poézia – kategória starších ţiakov :
1. Lenka Kyseľová za báseň „Šťastie, láska“ zo Základnej
školy Trenčianske Stankovce;
2. Mária Krajčovičová za báseň „Nádej pre úsmev“ zo
Základnej školy Svinná;
3. Veronika Salicová za báseň „Noc“ zo Základnej školy
Horná Súča;
- próza – kategória starších ţiakov :
1. Zuzana Ondračková za rozprávku „Vo svetle Luny
o 22,45 hod. zo Základnej školy Horná Súča;
2. Lenka Jasnická za rozprávku „Príbeh s cudzími slovami“
Základnej školy Trenčianske Jastrabie;
3. Lucia Šimková za rozprávku „Osudné stretnutie“ zo
Základnej školy Drietoma;
Trenčianske noviny 12.04.2004
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Pomocná evidencia 217/1/04
Dňa 26. marca 2004 pripravila Verejná kniţnica Michala
Rešetku v Trenčíne pre deti predškolského veku z materských
škôl v Trenčíne na Ulici Nešporovej, Povaţskej a Meďňanského podujatie „Mladí recitátor“, v ktorej si deti zarecitovali
verše Ľudmily Podjavorinskej, Márie Ďuríčkovej a Jozefa
Pavloviča a spoločne si zaspievali ľudové pesničky.
Trenčianske noviny 12.04.2004
Pomocná evidencia 217/1/04
Dňa 26. marca 2004 pripravila Verejná kniţnica Michala
Rešetku v Trenčíne k medzinárodnému dňu knihy pre deti
z Detského domova „Lastovičky“ a svojich mladých čitateľov
podujatie pod názvom „Snívaj svoj sen, je tu Andersen“.
Podujatie sa uskutočnilo na počesť najznámejšieho dánskeho
rozprávkára Hansa Christiana Andersena. Večerné čítanie
známych Andersenových rozprávok, ktoré upútali nielen deti,
ale i dospelých v réţii mladých členov divadla „Kolomaţ“.
Trenčianske noviny 12.04.2004
Pomocná evidencia 220/2/04
V Mestskom kultúrnom stredisku na sídlisku Trenčín Juh
pripravili koncom marca 2004 uţ po druhýkrát zaujímavú
výstavu ručných prác s veľkonočnou tematikou. Na výstave
bolo moţné obdivovať nielen veľkonočné vajíčka slepačie,
morčacie,
husacie
oblepené
farebnými
bavlnkami,
mašličkami, zdobené batikovaním, obháčkovaním, maľované
voskom, drôtikované, obaľované slamou, ale aj vŕtané, ktoré
vyzerali ako vyrobené z wamberskej čipky, vajíčka na
zavesenie. Nechýbali veľkonočné aranţmá z najrôznejších
materiálov, venčeky, košíčky zo sušených kvetov, trávy a
slamy, misky s naaranţovanými veľkonočnými vajíčkami,
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výrobky detí z keramickej dielne, ktorá pôsobí v miestnom
kultúrnom stredisku, či postavičky z kukuričného šúpolia.
Výstavu oţivili aj rôzne ukáţky Danky Matejákovej,
predvádzajúcej umenie, ktorému sa priučila od mamy Hildy
Matejákovej. Na výstave sa prezentoval aj jej syn Pavel, ktorý
chlapcom ukazoval ako si majú upliesť veľkonočný korbáč na
šibačku. Michal Lukáč z Domova dôchodcov na neďalekej
Lavičkovej ulici v Trenčíne predvádzal drôtikovanie fľaše zo
skla a Lýdia Švecová drôtikovanie vajíčok. Výstava bola pre
návštevníkov príjemným prekvapením, čo prezentovali aj
zápismi do knihy návštev. Okrem obdivných slov sme tu našli
i poďakovanie návštevníka z Trnavy a hosťa spoza Moravy.
Vlastné poznámky
Kultúrne stredisko v Kubre usporiadalo dňa 17. marca 2004
besedu s nepočujúcou poetkou Magdou Pilarovou o jej knihe
pod názvom „Farebný svet ticha“. Jej zaujímavé rozprávanie
o jej ţivote a začiatkoch písania nadchlo 50 ţiakov zo
Základnej školy v Trenčín, Kubranská ulica. Zvláštnosťou
besedy bolo to, ţe sa na nej zúčastnili aj nepočujúce deti
integrované v normálnych triedach. Milé prekvapenie čakalo
autorku uţ na začiatku besedy, keď nepočujúca ţiačka
Simonka Zvaničková predniesla báseň z autorkinej zbierky.
Trenčianske noviny 19.04.2004
Pomocná evidencia 230/1/04
Klub priateľov váţnej hudby v Trenčíne pracuje uţ sedem
rokov ako jedno z nemnohých občianskych zdruţení tohto
typu na Slovensku. Vyvíja mnohé aktivity napríklad aj
organizovanie zájazdov na koncerty do iných miest a to nielen
pre svojich členov, ale aj pre širokú trenčiansku verejnosť.
Zájazdy boli však kapacitne obmedzené, a preto Klub
priateľov váţnej hudby v Trenčíne organizoval pravidelne
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cykly koncertov. Zdruţenie udrţiava nezvyčajne vysoký
štandard koncertov, čo je aj zásluha veľmi blízkych kontaktov
na Hudobnú a tanečnú fakultu Vysokej školy muzických
umení v Bratislave najmä s jej dekanom prof. J. V.
Michalkom, ale aj s prof. Idou Černeckou, ktorá je čestnou
predsedníčkou trenčianskeho klubu. Klub má bohaté
skúsenosti s organizovaním podujatí. V minulom roku 2003 sa
podieľal
na
mimoriadnych
úspešných
festivaloch
„Trenčianska hudobná jar“ a „Trenčianska hudobná jeseň“.
Vďaka týmto aktivitám sa Trenčín stal pojmom v slovenskom
hudobnom ţivote a umelci prejavili ţivý záujem o
účinkovanie v meste Trenčín. A tak festival „Trenčianska
hudobná jar“ sa bude konať aj v tomto roku v priebehu
mesiacov apríl - máj 2004 s podtitulom „Hudba bez hraníc“.
Pri príleţitosti vstupu Slovenska do Európskej únie by na ňom
prvýkrát mali vystúpiť aj zahraniční koncertní umelci z krajín
Višegrádskej štvorky a tak sa festival stane určitým
vyvrcholením doterajšej činnosti klubu. Cieľom je predstaviť
verejnosti odlišné typy koncertov v rôznych nástrojových
obsadeniach. Dramaturgiu festivalu vytvoril významný
slovenský hudobný virtuóz a pedagóg Mgr. František Pergler,
D.art, čo bola záruka kvalitného výberu autorov aj repertoáru
celého festivalu a predpokladom pokračujúcej vysokej
návštevnosti koncertov. Koncerty sa uskutočnili v rôznych
koncertných sálach mesta Trenčín - v Galérii M.A.
Bazovského, v Trenčianskom múzeu, v refektári Kolégia
piaristov a v Evanjelickom kostole s takýmto programom :
 dňa 18. apríla 2004 – koncert Petra Michalicu (husle), Idy
Černeckej (klavír), Marty Beňačkovej (spev) v refektári
Kolégia piaristov;
 dňa 25. apríla 2004 – koncert Mikolaja Moroza (tenor),
Malgorzata Kuras-Tkacz (klavír), Katarzyny Kurpiewskej
(soprán) v Galérii M.A. Bazovského;
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 dňa 2. mája 2004 koncert Gábora Eckharda (klavírny
recitál) v Galérii M.A. Bazovského;
 dňa 9. mája 2004 koncert „Suchoňovho kvinteta“
Trenčianske múzeum;
 dňa 16. mája 2004koncert „Kociánovho kvarteto“ v
Evanjelickom kostole; Info Trenčín 08.04.2004
Pomocná evidencia 216/1/04
Dňa 21. apríla 2004 bolo pracovisko oddelenia pre deti
a mládeţ Verejnej kniţnice M. Rešetku na Hasičskej ulici v
Trenčíne miestom slávnostnej prezentácie biografického
slovníka pod názvom
„Lexikón slovenských
ţien“, ktorý prezentovali jeho tri autorky,
pracovníčky Národného
biografického
ústavu
Slovenskej
národnej
kniţnice v Martine
RNDr. Ľudmila Ďurazľava – Mgr. Alena T áborecká, RNDr. Ľudmila Ďuranová, Mgr. Ľudmila Šourková nová, Mgr. Alena Táborecká a Mgr. Anna Šourková. Slávnosť otvorila pracovníčka
Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne Mgr. Ľudmila
Strönerová privítaním autoriek biografického slovníka
„Lexikón slovenských ţien“ a všetkých prítomných hostí. Prv,
neţ udelila slovo autorkám biografického slovníka, príjemnú
atmosféru navodil so svojím speváckym umením Patrik
Horňák. No a potom uţ autorka Mgr. Alena Táborecká
predstavila všetkým prítomným biografickú tvorbu Národného
biografického ústavu Slovenskej národnej kniţnice v Martine
od roku 1991. Konštatoval, ţe dnes prezentovaný biografický
slovník „Lexikón slovenských ţien“ sa začal tvoriť od roku
2000 a bol dokončený v koncom roka 2003. Na jej vystúpenie
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nadviazala RNDr. Ľudmila Ďuranová, ktorá zoznámila
s jedinečným dielom – biografickým slovníkom „Lexikón
slovenských ţien“, vydaným Slovenskou národnou kniţnicou
v Martine, zachytávajúcej ţivot pribliţne 800 ţien. Informácie
o ţenách čerpali autorky z viacerých zdrojov, najmä z doteraz
existujúcich encyklopédií, časopisov, publikácií, často krát
získaných informácií od kolegov alebo od príbuzných. Ako
sama povedala, týmto lexikónom chceli dať autorky hold
všetkým ţenám, ktoré popri svojom výnosnom materskom
a ţenskom poslaní dokázali dať svojmu ţivotu ďalší tvorivý
rozmer, čím sa výrazne zapísali do kultúrno-spoločenského
diania. Preto naše uznanie patrí ţenám, ktoré tvorili, ale na
ktoré však spoločnosť v minulosti vedome alebo nevedome
zabúdala. Bliţšie o novom biografickom slovníku sa
rozhovorila Mgr. Anna Šourková. Ako povedala, je to dielo,
ktoré pribliţuje čitateľovi tvorivú aktivitu
ţien, ktoré prispeli
k rozvoju
spoločenPocit spokojnosti po prezentácii „Lexikóna slovenských ţien“.
ského ţivota, slovenskej vedy, kultúry, umenia, športu a politiky v časovom
období od 13. storočia aţ po dnešok. Podujatie vyvrcholilo
krstom biografického slovníka pod názvom „Lexikón
slovenských ţien“ lupienkami ruţí známou trenčianskou
poetkou PhDr. Janou Máriou Jablonskou.
Trenčianske noviny 26.04.2004
Pomocná evidencia 221/1/04
Fotoalbum č. 18/2004
Dňa 28. apríla 2004 sa uskutočnila vo Verejnej kniţnici
Michala Rešetku prednáška vedeckého pracovníka Ústavu
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slovenskej literatúry v Bratislave PhDr. Michala Gáfrika,
DrSc. pod názvom „Martin Rázus a jeho vzťah k strednému
Povaţiu, slovenskej literatúre a kultúre“. Organizátorov
podujatia prekvapil mimoriadny záujem občanov o toto
podujatie. A tak sa museli neustále dokladať stoličky, aby
všetkým poslucháčom bol poskytnutý aký
taký komfort pri počúvaní prednášky. Úvod
podujatia patril Mgr. Viere Varínskej, ktorá
predniesla myšlienky Martina Rázusa
uverejnené v jeho „Argumentoch“. Jej
prednes zaujal najmä preto, ţe obsah
myšlienok Martina Rázusa bol na tú dobu,
v ktorej bol písaný, mimoriadne poučný
i pre dnešnú dobu. Prítomných účastníkov
Mária Špániková
prednášky a prednášajúceho PhDr. Michala
Gáfrika, DrSc. privítala vedúca informačných sluţieb Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne Mária Špániková.
No a potom uţ pozornosť poslucháčov sa sústredila na
vystúpenie PhDr. Michala Gáfrika, DrSc., aby z jeho úst si
vypočula ţivotnú cestu literáta, evanjelického farára Martina
Rázusa, ktorého osobnosť bola v nemilosti vrchnosti počas
jeho ţivot, ale i po smrti. Kde hľadať tvrdosť predstaviteľov
spoločnosti voči nemu ? No predovšetkým v tom, ţe :
- uţ v roku 1923 mal premyslenú
koncepciu slovenskej politiky, aby sa
ťaţivá situácia viac nedramatizovala;
- búril sa proti znevaţovaniu najslávnejších úsekov slovenskej histórie ako
napríklad štúrovské obdobie;
Mgr. Viera Varínska
- i keď nechcel byť politikom, ale
nemohol sa nevyjadrovať k politickým otázkam, uţ len
preto, lebo mal pred sebou príklad cudzincov Björnsona
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a Watsona, ktorí ešte uţ pred prvou svetovou vojnou
povaţovali si za povinnosť rešpektovať ľudskosť a podľa
ich vzoru sa zastával ubiedeného slovenského národa.
Táto tvrdosť sa prejavila aj v tom, ţe ho chceli izolovať.
Preto ako evanjelický kňaz pre výkon pastorácie bol
umiestňovaný do zapadnutých častí Slovenska, kde fary boli
na spadnutie, kde nebol telefón,
telegraf, kde noviny boli sporadicky
doručované. Tak to bolo v podtatranskej
Pribiline a neskôr v Moravskom Lieskovom. Na prvý pohľad nehostinné prostredie v Moravskom Lieskovom
malo priaznivý vplyv tak na jeho
literárnu tvorbu, z ktorej moţno spomenúť vznik dvoch básnických zbierok
PhDr. Michal Gáfrik, DrSc.
„Kameň na medzi“, a štvorzväzkový
román „Svety“ ako aj na vyjadrenie svojich politických
názorov na autonómiu Slovenska po vzniku Československej
republiky, keď prosto hovorí, ţe národ na jej existenciu nebol
pripravený. Martin Rázus bol presvedčený demokrat. Za
základ našej národnej politiky povaţoval hospodárske otázky
Slovenska. Zaujímavý je aj jeho ďalší výrok zverejnený v eseji
o krvi, ţe „cez rodinu vytesať krst kvetu, cez kvet k národu
a cez národ k celému ľudstvu. Kto rád nemá svoj národ,
nemôţe mať rád ani ľudstvo, pretoţe cez národ vedie cesta
k spoločenstvu“. V roku 1932 sa zamýšľal aj nad univerzálnou
internacionálnou víziou, v ktorého centre bola myšlienka
odstránenia hraníc štátov a vznik „Zväzu národov“, čo
v dnešnej podobe je existencie Európskej únie. Takýto bol
Martin Rázus.
Trenčianske noviny 03.05.2004
Pomocná evidencia 222/1/04, 278/2/04
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Trenčiansky región sa dlhé roky pýšil a dodnes hrdí silnou
skupinou neprofesionálnych výtvarníkov. Práve títo ľudia s
paletou, štetcom, resp. dlátom a iným výtvarným „riadom“ sa
dňa 1. mája 2004 prezentovali so svojimi ţánrovo i tematicky
atraktívnymi hodnotnými umeleckými dielami v Delovej bašte
Trenčianskeho hradu na svojom 8. ročníku tvorby pod názvom
„Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja“. Do Výtvarného
spektra sa prihlásilo takmer sedemdesiat autorov s vyše tristo
výtvarnými prácami. Zaujímavo riešené práce i umelecké
diela vyberala štvorčlenná odborná porota – traja Jozefovia Vydrnák, Švikruha a Jelenák a Igor Meško, všetko
renomovaní trenčianski výtvarníci. Hodnotiaca odborná
komisia vybrala takmer 160 olejomalieb, grafík, plastík,
kombinovanej techniky, rezbárskych diel, klasických
výtvarných prác a podobne od 63 autorov. Najstaršími
prezentujúcimi výtvarníkmi boli 85-ročný Peter Zúbek z
Dubničky pri Bánovciach nad Bebravou a o sedem rokov
mladší Zdeno Malík z Partizánskeho. V štruktúre kolekcie diel
odborná i laická verejnosť našla netradičné, vlastné vyjadrovacie prostriedky prezentovaných prác. Vychádzali z
tvorivej dielne ľudí v sebe nosiacich zázračné teleso
výtvarného talentu, z ktorých moţno spomenúť – Petra Šoltóa
z Prievidze, Tatianu Tóthovú z Košarísk, ako aj známeho
rezbára s autentickými prácami Jaroslava Velčického z
Uhrovca, ktorý napriek svojmu handicapu dokazuje s dlátom
majstrovský fortieľ. Z mladších talentovaných amatérskych
umelcov moţno spomenúť Markétu Gregorovú z Dubnice nad
Váhom, Trenčanku Veroniku Markovičovú, ale aj amatérskeho sklárskeho výtvarníka Ľubomíra Košiana z Červeňan a
domáceho neprofesionálneho umelca Jána Nedorosta.
Trenčianske noviny 03.05.2004
Pomocná evidencia 275/1/04, 279/1/04
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Dňa 3. mája 2004 sa uskutočnila vo vestibule Kultúrneho
a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky
v Trenčíne vernisáţ výstavy pod názvom „Naša cesta do
NATO“. Začiatok výstavy
patril štvorici hudobníkov
dychových
nástrojov
z Vojenskej
hudby
Pozemných síl
Ozbrojených
slávnostné fanfáry vojenských hudobníkov otvorila výstavu
síl Slovenskej republiky, ktorí fanfárami
otvorili začiatok vernisáţe výstavy. PrítomMikuláš Horváth
ných hostí privítal moderátor podujatia plukovník v.v. pracovník Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne Mikuláš Horváth a predstavil organizátorov výstavy. K prítomným sa potom postupne prihovorili náčelník Kultúrneho
a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne podplukovník
Rastislav Frkáň, ktorý poďakoval všetkým tým,
ktorí výstavu pripravovali pod vedením
kurátora výstavy a predsedu Klubu filatelistov
v Trenčíne Jozefa Koreného,
podplukovník Rastislav Frkáň
aby táto výstava bola pre
návštevníkov príťaţlivou. Poďakoval aj vojenským veteránom, ktorí poskytli pre túto
výstavu vlastné exponáty (fotografie, vyznamenania, poštové známky, pohľadnice a podobne), čím táto výstava dostala nádych
autentičnosti a pravdivosti. V závere vyslovil
presvedčenie, ţe výstavu si prídu pozrieť aj
návštevníci nastávajúcej výstavy „Idee
Ing. Rudolf Tvaroţka
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2004“. Potom sa k prítomným prihovoril predseda Klubu
vojenských veteránov v Trenčíne generál v.v. Ing. Rudolf
Tvaroţka, ktorý zdôraznil, ţe bolo mimoriadne dôleţité
spomenúť si pri našom vstupe do NATO na zmeny, ktoré
nastali v Slovenskej republike od roku 1992 aţ po dnešné dni,
kedy sa celý proces zavŕšil. Upozornil predovšetkým na to, ţe
museli nastať zmeny v myslení a názorov na
poslanie NATO, pretoţe spoločnosť bola
zaťaţená iným smerom. V závere konštatoval, ţe výstava poslúţi na zvýšenie informovanosti občanov z celého procesu prípravy
a vstupu Slovenskej republiky do NATO.
Ako posledný s k prítomným prihovoril
Jozef Korený
kurátor výstavy a predseda Klubu filatelistov
v Trenčíne Jozef Korený. V úvode pripomenul, ţe výstava
pribliţuje obdobie zmien v ozbrojených silách Slovenskej
republiky od 1. januára 1993, teda od jej vzniku po dnešok.
Pre tak široký rozsah problematiky, ktorú predstavovala
štruktúra jednotlivých riadiacich
a organizátorských štruktúr velenia, boli pouţité publikované materiály v médiach. Veľa pomohli
s fotografiami terajší a bývalí
príslušníci Armády Slovenskej
republiky. Jednotlivé expozície
boli doplnené poštovým historickým materiálom, ktorý vznikal pri
sluţobnom a osobnom kontakte.
Ďalej sa podarilo vystaviť vyznamenania a plakety, ktoré obdrţali
prestrihnutie stuhy D. Slezákom a R. Frkáňom
príslušníci Armády Slovenskej republiky pri rôznych
príleţitostiach. Značná časť expozícií bola venovaná činnosti
najvyšších vojenských predstaviteľov, ktorí sa zhostili zmien
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v Ozbrojených silách Slovenskej republiky počnúc od
ministrov obrany, náčelníkov generálneho štábu a ďalších
veliteľov na veliteľstve pozemných síl, veliteľstve výcviku
a podpory, veliteľstve logistiky, veliteľstve vzdušných síl a ich
podriadených útvarov. Podobne časť expozícií bola venovaná
účasti Ozbrojených síl Slovenskej republiky na spoločných
misiách OSN a cvičeniach NATO. V závere svojho vystúpenia
poďakoval všetkým tým, ktorí pomohli k úspešnosti výstavy.
Vernisáţ výstavy vyvrcholila prestrihnutím symbolickej stuhy
otvorenia náčelníkom Kultúrneho a metodického centra
Ozbrojených síl v Trenčíne podplukovníkom Rastislavom
Frkáňom a predsedom Klubu filatelistov pri Kultúrnom
a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky
a plukovníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej
republiky Dominikom Slezákom.
Pomocná evidencia 224/1/04, 291/2/04, 299/1/04
Fotoalbum č. 20/04
Hotel Tatra v Trenčíne sa stal dňa
4. mája 2004 na chvíľu oázou milovníkov
výtvarného umenia, ktorá očami vnímania
akademického maliara Jozefa Chrena
priblíţila
účastníkom
slávnostnej
vernisáţe autorskej výstavy výsledky jeho
umeleckej tvorby z dvojmesačného
študijného
pobytu
Moderátorka Mgr. Andrea Stokcmanová
v Indonézii
na
prelome rokov 2000 aţ 2001 pod názvom
„Indonesia in Trenčin“. Po slávnostnom
uvítaní moderátorkou vernisáţe výstavy
Mgr. Andreou Stockmannovou sa k prítomným účastníkom vernisáţe prihovoril
veľvyslanec Indonézskej republiky v SloJ.E. veľvyslanec Indonézskej republiky
v SR J.E. Bintang P. Simoranghir
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venskej republike Jeho Excelencia Bintang P. Simoranghir.
Vo svojom prejave, ktorý čítal v slovenskom jazyku, ocenil
mimoriadne dobré dlhoročné vzťahy, ktoré existujú s Mestom
Trenčín, najmä s hotelom Tatra v Trenčíne. Ako povedal, bolo
ich snahou i touto cestou priblíţiť občanom Slovenska
vzdialenú priateľskú krajinu prostredníctvom výtvarného
umenia. Poďakoval organizátorom výstavy za milé
a priateľské privítanie a pozval všetkých
prítomných po skončení vernisáţe na
ochutnávku indonézskej kuchyne. Vystavené umelecké diela akademického maliara Jozefa Chrena zhodnotil kurátor výstavy Marián Bachar. Vyvrcholením vernisáţe výstavy bolo vystúpenie indonézskej
Marián Bachar
tanečnice Mira Dicky, inak pracovníčky
Veľvyslanectva
Indonézskej
republiky
vo Viedni, ktorá v prekrásnom ľudovom
kroji, pretkávaného zlatými niťami a perlami,
predviedla tanečnú kreáciu pod názvom
„Trunajaya“ z ostrova Bali v choreografii uţ
nebohého choreografa I Gede Manik. Po
oficiálnom programe účastníci vernisáţe
výstavy ochutnali špeciality indonézskej
Mira Dicky
kuchyne, ktoré pripravili podľa originálnych
receptúr zamestnanci hotela Tatra v Trenčíne. Treba len
konštatovať, ţe ochutnávka jedál
bola dobre pripravená. Jedlá chutili
a veľmi dobre sa kombinovali
s červeným a bielym slovenským
vinným mokom. Vernisáţ výstavy
vyuţila tieţ prítomná delegácia
rakúskeho mestečka DeutschWagram vedená viceprimátorom viceprimátor rakúskeho mesta Deutch-Wagran Viktor
Jirků odovzdáva Jozefovi Chrenovi rytinu územia mesta

442

Viktorom Jirků, aby ocenila akademického maliara Jozefa
Chrena dlhoročnú umeleckú tvorbu v prospech mesta
Deutsch-Wagram darovaním monografie a rytiny historického
územia svojho mesta Deutsch-Wagram.
Trenčianske noviny 10.05.2004
Pomocná evidencia 236/1/04, 290/1/04
Fotoalbum č. 21/2004
Pri príleţitosti ţivotného jubilea ocenil minister kultúry
Slovenskej republiky Rudolf Chmel významného religionistu
svetového formátu a trenčianskeho rodáka prof. PhDr. Jána
Komorovského „Cenou ministra kultúry“ za jeho celoţivotný
prínos k rozvoju slovenskej kultúry a religionistiky. V hlave
trenčianskeho rodáka sa zrodil projekt novej vednej disciplíny,
religionistiky, vedy o náboţenstvách sveta, postavenej na
porovnávacom základe. Zakladal ju ako profesor Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, keď neskôr
vypracoval projekty na akademické štúdium religionistiky.
Tento vedný odbor sa viedol ako štúdium po roku 1990. Od 6.
októbra 2003 bola zriadená samostatná katedra porovnávacej
religionistiky, ktorá má dobré kontakty so svetom. Slovenskú
vedu obohatil o nezávislé a kritické štúdium svetových
náboţenských a mytologických tradícií, ako aj mnoţstvom
kniţných titulov. Z nich moţno spomenúť napríklad „Kráľ
Matej Korvín v ľudovej prozaickej slovesnosti“, Povesti
z Kaukazu a ďalšie.
Trenčianske noviny 31.05.2004
Pomocná evidencia 355/1/04
Dňa 7. mája 2004 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazovského vernisáţ autorskej výstavy bratislavského maliara
Štefana Poláka. Umeleckú tvorbu umelca priblíţila vo svojom
príhovore kurátorka výstavy PhDr. Alena Hejlová. Jeho
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obrazy nekompromisne útočia na naše zmysly, lebo na prvý
pohľad ťaţko nachádzame rozpoznateľné objekty. Zblízka
obdivujeme mnohoraké štruktúry, ktoré svojím prelínaním
a vzájomným pôsobením na ploche vytvárajú. Kombinácie
pouţitých farieb a spôsob ich nanášania, kde dynamické
pastózne ťahy kontrastujú s kazúrnymi plochami, sú koncertom pre oči.
Trenčianske noviny 31.05.2004
Pomocná evidencia 357/2/04
V priestoroch galérie Miloša Alexandra Bazovského sa dňa
7. mája 2004 súčasne uskutočnili vernisáţe výstav „Prelet nad
záhradou vlastných snov“ a „Dvaja o jednom“. Autorom prvej
výstavy bol Štefan Polák. Základom jeho maliarskej práce je
nikdy nekončiaci ľudský príbeh, tajomstvo ţivota. V ňom
zachytáva tému človeka, jeho zrodu, ţitia, zániku. Pohľad do
budúcnosti citoval slovami Jána Melkoviča : „Od budúcnosti
čakám ďalšie úspechy, pretoţe si myslím, ţe budúcnosť je
jediná, ktorá mi môţe ešte niečo dať.“ Podľa autorky
koncepcie PhDr. Aleny Hejlovej Štefan Polák si vytvoril
vlastné vnímanie sveta na tému človeka. Druhá výstava
„Dvaja o jednom“ ponúkla štyridsať prác dvoch autorov.
Prvým z nich bol Oliver Leššo, ktorý zvýrazňuje pocity a
najmä poetické podvedomie. Sklo berie ako médium, cez
ktoré sa snaţí pretlmočiť svoj pohľad na ţivot, svet a pocity.
Chce sa tešiť zo ţivota. Na rozdiel od neho druhý autor Milan
Opalka vie, ţe po vzletoch prídu pády, po radosti ţiaľ, po
nádeji beznádej. Do svojej práce vkladá všetko čím ţije,
radosť, trápenie ... je to jeho spovedník. Umenie definoval ako
radosť, odraz skutočnosti. V súčasnosti je pedagógom na
Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. PaedDr. Elena
Porubänová autorka druhej koncepcie výstav si o týchto
mladých umelcoch myslí, ţe sa vyznačujú výraznou kvalitnou
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tvorbou. Patrí im preto popredné miesto medzi slovenskými
sklármi.
Info Trenčín 03.06.2004
Pomocná evidencia 365/1/04
V stredu 12. mája si slovenské múzeá pripomenuli svoj
medzinárodný deň, ktorý sa oslavuje od roku 1978. V tento
deň pri tejto príleţitosti sa v Trenčianskom múzeu stretli
riaditelia múzeí v Trenčianskom samosprávnom kraji, aby sa
venovali problematike stavu múzeí na Slovensku. V
súčasnosti je na Slovensku viac ako sedemdesiat múzeí, v
ktorých si návštevníci môţu prezrieť takmer 400 expozícií. Aj
keď sieť týchto zariadení na Slovensku rastie, príspevok na ich
činnosť je veľmi slabý. V minulom roku od svojich
zriaďovateľov dostali o dvadsať miliónov korún menej, ako v
predošlom roku, presne 439 miliónov korún. Príspevok
pokrýva len beţné prevádzkové náklady a mzdy, preto sa
múzeá snaţia kompenzovať rast nákladov zvyšovaním
vlastných príjmov. Najvyššie príjmy má Bojnické múzeum,
uviedla Gabriela Podušelová z Muzeologického kabinetu
Slovenského národného múzea v Bratislave. Múzeá musia
šetriť skoro na všetkom. V minulom roku sa nakúpilo menej
zbierkových predmetov, absentovalo financovanie vlastného
archeologického výskumu, stagnoval aj počet výstav
z vlastných zdrojov. Máloktoré z nich pristúpili ku generálnej
rekonštrukcii svojich expozícií. Zredukoval sa aj počet
vydaných titulov v múzeách. Ako povedala predsedníčka
Zväzu múzeí na Slovensku PhDr. Iveta Zuskinová, múzeá
vykryjú mzdy a čiastočne prevádzkové náklady. Upozornila,
ţe pracovníci múzeí síce mzdy dostavajú, ale pracujú vo
veľmi sťaţených podmienkach, keďţe nemajú ani prostriedky
na starostlivosť o zbierky, či opravu zlého technického stavu
priestorov, v ktorých sa zbierky nachádzajú. Podľa riaditeľky
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Trenčianskeho múzea Kataríny Babičovej, ktoré má v troch
okresoch Trenčianskeho samosprávneho kraja jedenásť
objektov expozície, na pokrytie všetkých nákladov si musia
z 99 % zarobiť. Väčšina peňazí je z vybraného vstupného na
hrade, z rôznych aktivít, prenájmov priestorov a podobne.
Peniaze, ktoré sa zarobia, nemoţno pouţiť na tie najnutnejšie
veci, ako je reštaurovanie a ochrana zbierok dodala.
Trenčianske noviny 17.05.2004
Pomocná evidencia 313/1/04
Dňa 18. mája 2004 v dome mestského kata na Matúšovej
ulici v Trenčíne bola otvorená verejnosti expozícia pod
názvom „Právo a poriadok v starom Trenčíne“, ktorá svojím
spôsobom pribliţuje návštevníkovi ako sa v starom Trenčíne
udrţiaval poriadok. Ide najmä o súvislosti s výkonom
hrdelného práva nazývaného aj právo meča, ktorého
vykonávateľom bol práve kat. Ako sa vykonával takýto akt
popravy pripravila skupina historického šermu „Wagus“
v pripravenej krátkej scénke. Pri slávnostnej vernisáţi
expozície sa ospravedlnila návštevníkom, ţe inštalovanie
expozície trvalo dlhšiu dobu, čo ovplyvnili minuloročné
udalosti spadnutého opevnenia Trenčianskeho hradu. Okrem
tejto expozície bola odovzdaná verejnosti aj ďalšia expozícia
pod názvom „Zo starého Trenčína“, ktorá pribliţuje zašlú
slávu mesta Trenčín a dobovú atmosféru druhej polovice 19.
storočia a začiatku 20. storočia. Je tvorená kolekciou
olejomalieb vývoja Trenčianskeho hradu ako aj trojrozmerné
exponáty so vzťahom k Trenčínu alebo k Trenčianskej ţupe.
Trenčianske noviny 24.05.2004
Pomocná evidencia 302/1/04, 324/1/04
Od 18. do 23. mája prebiehal pri príleţitosti
medzinárodného dňa galérií a múzeí „Týţdeň Galérie M. A.
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Bazovského“, počas ktorej si návštevníci mohli prezrieť
výstavy Štefana Poláka, Olivera Lešša a Milana Opálka, ďalej
stálu expozíciu M. A. Bazovského, či kolekciu ocenených
ilustrácií BIB 2003 a ocenených ilustrátorov z ročníkov BIB
1967 aţ 2001. Okrem toho najväčšia pozornosť bola venovaná
deťom, škôlkárom, ktorí vystavovali svoje výtvarné práce,
alebo sa pozerali na rozprávku o Medovníkovom domčeku,
ktoré im zahrali Gašparkovo divadlo. Pre starších ţiakov bola
organizovaná súťaţ pod názvom „Snívam o Európe“, do ktorej
sa zapojilo 18 detí. Základnou filozofiou podujatia bolo
otvoriť svoje priestory návštevníkom a ukázať im na svoje
dôleţité miesto v kultúrno-spoločenskom dianí, prezentovať
nové umelecké trendy a výtvarné štýly nielen na Slovensku,
ale aj v medzinárodnom meradle. Počas podujatia navštívilo
galériu 1229 návštevníkov.
Trenčianske noviny 31.05.2004
Pomocná evidencia 357/1/04
Dňa 18. mája 2004 odovzdal riaditeľ Regionálneho
riaditeľstva Slovenskej sporiteľne v Trenčíne Ing. Gabriel
Szekeres spolu s marketingovým koordinátorom Ing. Karlom
Bleyom riaditeľke Verejnej kniţnice Michala Rešetku
v Trenčíne Mgr. Lýdii Brezovej v mene tohto bankového
ústavu kniţný dar v hodnote 120.000,- Sk. Vo svojom
príhovore riaditeľ Regionálneho riaditeľstva Slovenskej
sporiteľne v Trenčíne Ing. Gabriel Szekeres povedal, ţe
Slovenská sporiteľňa poskytla viac ako jeden milión Sk na
projekty zamerané na sprostredkovanie kvalitnej literatúry
čitateľom verejných kniţníc na Slovensku. Počas mesiaca
mája a júna 2004 deväť mestských verejných kniţníc z ôsmich
regiónov Slovenska bolo obohatených o kniţný fond
vybraných titulov vydavateľstva „Kalligram“.
Trenčianske noviny 24.05.2004
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Pomocná evidencia 325/3/04
V dňoch 25. aţ 28. mája 2004 hostil na futbalovom
štadióne v Trenčíne – Orechovom známy cirkus „Humberto“,
ktorý v Trenčíne naposledy vystupoval pred dvadsiatimi
rokmi. Vynikajúce výkony artistov, cvičiteľov koní a ostatnej
zveri zanechalo najmä pre deti nezabudnuteľný záţitok.
Vlastné poznámky
V dňoch 27. aţ 29. mája 2004 sa uskutočnil v Trenčíne 10.
ročník divadelného festivalu „Sám na javisku“. Hneď v prvý
deň vystúpila známa česká speváčka Marta Kubišová. V druhý
deň vystúpil Ľubomír Piktor s monológom „Keď mama nie je
doma“, ďalej Beáta Hilková s predstavením „Janko Polienko“,
Vladimír Kulíšek s predstavením „Škola hrou“, Ivan Martinka
„Šolem Alejchem“ a Rasťo Piško „Sám na javisku“. V tretí
festivalový deň vystúpili na Trenčianskom hrade Juraj
Hrdlička s „Kontrabas – P. Suskin“, Kejklíř Vojtano a Víťa
Marčík s „Robinson Crusoe“. Sprievodnými podujatiami festivalu boli divadelný workschop, divadelný jarmok a výstava
divadelného festivalu „Sám na javisku“ vo výtvarnej tvorbe
Jozefa Vydrnáka a objektívom Vladimíra Bystrického.
Vlastné poznámky
Trenčianskeho noviny 24.05.2004
Pomocná evidencia 328/1/04
Dňa 29. mája 2004 usporiadalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
Spolok Poliakov a ich
priateľov v Slovenskej republike, Trenčianske múzeum a Kultúrne centrum
Prijatie poľskej delegácie viceprimátorom Mesta Trenčín Ing. A. Bocom

448

Trenčín – Sihoť podujatie pod názvom „Priateľstvo bez
hraníc“ pri príleţitosti Svetového dňa Poliakov. Ešte pred
otvorením tohto podujatia prijal viceprimátor mesta Trenčín
Ing. Anton Boc konzula Veľvyslanectva Poľskej republiky
v Slovenskej republike Dr. Vojciecha Bilinského a poslankyňu
poľského Sejmu Danutu Grabowskú. Podujatie bolo
umiestnené do prostredia Trenčianskeho hradu, v ktorom sa
najprv v Barborinom paláci uskutočnila vernisáţ výstavy
obrazov z workschopu „Jahodná Art 2003“ a potom kultúrny
program. Na vernisáţi, ktorú otvorila riaditeľka Trenčianskeho múzea a správkyňa Trenčianskeho hradu
Katarína Babičová sa zúčastnili konzul Veľvyslanectva Poľskej republiky v Slovenskej republike Dr. Vojciech Bilinvystúpenie súboru starej hudby „Estampida“
ski, poslankyňa poľského
Sejmu Danuta Grabowská, predsedníčka klubov Poliakov
v Slovenskej republike Jolanta
Grala – Bednarczik a predsedníčka
Klubu Poliakov stredného Povaţia
Renáta Straková. Svojich rodákov
pozdravil v rodnej reči malý
Karolko Šnapko, za čo si získal
silný potlesk všetkých prítomných.
vystúpenie súboru „Musica poetica“
Autori vystavených výtvarných
diel sú Poliaci, Slováci ako aj umelci iných národností, ktorí
trvale ţijú v Poľsku a v Slovenskej republike. Ich tvorbu
priblíţil vo svojom vystúpení kurátor výstavy Tadeusz Z.
B³oński. Po otvorení výstavy nasledoval kultúrny program,
ktorý moderoval Miroslav Kasprzyk. Jeho začiatok patril
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tanečným kreáciam poľských národných tancov krakoviaka
a polonézy v interpretácii študentov polonistiky Filozofickej
fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré
prebehli na nádvorí Trenčianskeho hradu. Ale vzhľadom na
chlad a silný vietor ďalší program pokračoval v Delovej bašte
Trenčianskeho hradu. Tam zaujal svojím vystúpením súbor
starej hudby „Estampida“ z Krakowa, súbor „Musica Poetica“
a „Fiskulatoris Consort“ z Trenčína. Oţivením kultúrneho
programu boli vystúpenia skupiny historického šermu
„Wagus“ z Trenčína a krátke scénky študentov polonistiky
Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici. V podvečer sa uskutočnila vo výstavnej sieni na
Mierovom námestí č. 16 v Trenčíne
vernisáţ výstavy poľskej fotografky Anity
Andrzejewskej pod názvom „Svetlo, tieň
a gesto“. Po úvodnom hudobnom vstupe
členov súboru „Musica Poetica“, prítomných privítala predsedníčka Klubu
riaditeľ Poľského inštitútu v Bratislave
Poliakov stredného Povaţia Renáta
Jerzy Kronhold
Straková. Konštatovala, ţe toto milé podujatie sa uskutočňuje
vďaka Poľskému inštitútu v Bratislave, ktorý tak umoţnil
zoznámiť sa dielom mladej mimoriadne nadanej tridsaťštyri
očnej autorky Anity Andrzejewskej.
Bliţšie o aktivitách Poľského inštitútu
v Bratislave informoval jeho riaditeľ
Jerzy Kronhold. V tomto roku pripravila táto inštitúcia v rámci „Poľských
dní na Slovensku“ bohatý program
tridsiatich kultúrnych podujatí rôzneho
zamerania v rôznych miestach Slovenska s cieľom umoţniť bliţší kontakt
s poľskou realitou a poľskou kultúrou.
Na záver svojho príhovoru priblíţil
sermiarska skupina „Wagus“
450

vzácnu myšlienku, s ktorou zhodne prišli konzul
Veľvyslanectva Poľskej republiky v Slovenskej republike Dr.
Vojciech Bilinski a predsedníčka Klubu Poliakov stredného
Povaţia Renáta Straková, ktorej impulz dala pred pár dňami
zomrelá a včera pochovaná obyvateľka Trenčína, slávna
poľská rodáčka, 106. ročná
fotografka Mária Holoubková –
Urbasiovna. Na jej pamiatku by
sa mala na budúci rok uskutočniť
súťaţ mladých fotografov z krajín
Višegradskej štvorky, ktorá by
mala v následných rokoch pokravýstavu otvorila Renáta Straková
čovanie. Záver vernisáţe patril
súrodencom Adrianovi a Ivanke Dudáškovým z Povaţskej
Bystrice, ktorí predniesli básne v poľskom jazyku.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 24.05.2004
Pomocná evidencia 326/2/04, 331/1/04, 332/1/04,
333/1/04, 334/1/04
Fotoalbum č. 29/2004
V sobotu 29. mája 2004 patrilo trenčianske Mierove
námestie dopoludnia všetkým deťom, kde pre nich
pripravili organizátori všelijaké prekvapenia k medzinárodnému dňu detí. Na
Farskej ulici svoje bicykle
testovali
cyklokrosári
a kynológovia predvádzali
výcvik psov. Na pódiu amnajodváţnejšou disciplínou bolo cvičenie na trampolíne
fiteátra Mierového námestia predvádzali svoje umenie tanečné skupiny „Aura“,
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„Goonies Girls“, „Maryland“ a ďalšie súbory. Veľkou
atrakciou pre deti bola moţnosť si zaskákať na trampolíne,
k čomu sa odhodlali len tie najodváţnejšie deti. Na Štúrovom
námestí sa snaţili získať záujem detí
„Gašparkovo divadlo“ a ešte ďalšie
tri divadielka. Celé toto podujatie
bolo
podfarbené
mimoriadne
krásnym slnečným počasím, čo
určite vytvorilo nezabudnuteľné
záţitky malých návštevníkov.
Gašparkovo divadlo sa tešilo záujmu detí
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 24.05.2004
Pomocná evidencia 325/2/04
Festival starej hudby s podtitulom „K prameňom hudby“
mal svoje ďalšie pokračovanie v dňoch 4. a 5. júna 2004.
Účinkovali v ňom komorné telesá z Českej republiky
a Slovenskej republiky. Festival čerpal z významných zbierok
notového materiálu, ktorý sa zachoval v kolégiu jezuitov v
Trenčíne. Tieto unikátne archívne hudobné diela interpretovali
kvalitní interpreti. Dňa 4. júna 2004 v Trenčianskom múzeu
vystúpil súbor „CornaMusica“ z Bratislavy a dňa 5. júna 2004
na Trenčianskom hrade vystúpili za moderovania Miroslava
Kasprzyka súbory „Fistulatoris Consort“ z Trenčína, zo
Základnej školy Kristíny Royovej z Trenčína, vokálny súbor
„Missio“ zo Strečna, vokálny súbor „SKLO“ z Bratislavy,
šermiarska skupina „Wagus“ Trenčína, gajdoš Rasťo Trnovec
zo Skalice, a „Musica Poetica“ z Trenčín. Okrem toho
prebiehali aj detské hradné hry.
Vlastné poznámky
Dňa 4. júna 2004 sa uskutočnila v priestoroch Katovho
domu na Matúšovej ulici v Trenčíne vernisáţ výstavy pod
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názvom „Môj Trenčín – môj hrad“. Na výstave sa prezentovali
so svojimi originálnymi dielami trenčianski výtvarníci
a okrem toho bolo vystavených 200 originálov výtvarných
prác detí z trenčianskych škôl. Spoločným motívom bolo
mesto Trenčín. Dvanásť najlepších výtvarných diel detí bude
vydané ako séria pohľadníc.
Vlastné poznámky
V nedeľu dňa 6. júna od 16,00 hod. do
18,00 hod. oţilo Mierove námestie v Trenčíne podujatím pod názvom „Korzo“, ktoré
uţ po tretíkrát nadviazalo na prechádzajúce
ročníky. I keď
predchádzajúce
dni boli sprevádzané nepriazFerdinand Rybníček
ňou
počasia,
predsa to organizátorom vyšlo, lebo poobede vyšlo spoza oblakov
hrejivé jarné slniečko a vytvorili sa
klaun Karel
tie najlepšie predpoklady na zdarný úspech podujatia. Svojej
úlohy sa veľmi dobre zhostil moderátor Ferdinand Rybíček,
ktorý sa snaţil navodiť príjemnú atmosféru. Na začiatok
vystúpil komik pán Karel z Ostravy, ktorý sa snaţil svojím
vystúpením nadviazať ţivý
kontakt predovšetkým s deťmi ţonglovaním s lietajúcimi
taniermi, loptičkami a podobne. Podujatie oţivilo vystúpenie troch generačných
skupín tanečnej skupiny
„Goonies Girls“, ktoré za
svoje vystúpenie dostali od
skupina „Goonis Girls“ pri vystúpení
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prítomných divákov veľký potlesk. Potom na trávniku sa
predstavilo Trenčianske hradné divadlo s ukáţkami hry „O
malom princovi“. Tak trocha od hlučného davu Ing. arch.
Július Brúna kreslil svoje karikatúry, kde mu ako modely
sedeli deti. Napriek tomu, ţe
moderátor chcel silou mocou
navodiť situáciu korzovania po
námestí, no aj tak sa mu to
nedarilo. Starší uţ boli starí a tým
sa uţ nechcelo. Mladí zas
nevedeli, čo to vlastne chce od
Ing. arch. Július Brúna pri svojich aktivitách
nich.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia
Od 7. júna 2004 začala pracovať v priestoroch Kultúrneho
strediska Trenčín –Juh pobočka Verejnej kniţnice Michala
Rešetku v Trenčíne. Do týchto priestorov sa tam presťahovala
z Obchodného domu Juţanka.
Trenčianske noviny 07.06.2004
Pomocná evidencia 376/1/04
Dňa 8. júna 2004 spoločenská miestnosť
Verejnej kniţnice Michala Rešetku
v Trenčíne na Hasičskej ulici sa stala
miestom stretnutia predovšetkým ţenskej časti našej populácie so
známou speváčkou poJanka Poláková
pulárnej piesne MUDr.
Marcelovou Laiferovou, aby sa spolu
porozprávali o jej knihe pod názvom „Ţiť
svoj sen“. Podujatie otvorila pracovníčka
MUDr. Marcela Laiferová
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Verejnej kniţnice Michala Rešetku Janka Poláková a privítala
všetkých prítomných na tomto podujatí, predovšetkým
hlavného aktéra MUDr. Marcelu Laiferovú. Vo svojou
vystúpení ďalej uviedla, ţe autorka v tomto svojom diele sa
snaţila poradiť, čo všetko má ţena vykonať, aby bola
príťaţlivá, šťastná citujem „Nehľadám obrovské šťastie, viem
sa tešiť z maličkostí“. Potom uţ sa k prítomným účastníčkam
a dvom muţom prihovorila autorka knihy MUDr. Marcela
Laiferová. Ako sama potvrdila, nikdy nemala záujem napísať
knihu. Aţ oslovenie generálnou riaditeľkou vydavateľstva
„Ikar“, ţe jej vydavateľstvo má záujem vydať jej knihu, brala
skôr za ţart ako o váţnosť
ponuky. Trvalo to skoro rok,
kým sa rozhodla. Svojím
voľným rozprávaním o jednotlivých kapitolách knihy zaujala
všetkých prítomných. Zaujímavým vstupom v programe
podujatia bolo udelenie titulu
„Ţena roka“ v rámci TrenčianMgr. Daniela Kriţanová preberá titul „Ţena roka“
skeho kraja, ktorý z rúk MUDr.
Marcely Laiferovej prevzala dôchodkyňa Mgr. Daniela
Kriţanová, ktorá tridsať rokov pracovala ako vychovávateľka
v Detskom mestečku v Trenčíne - Zlatovciach. I dnes sa tejto
činnosti venuje v rodinnej bunke spolu s manţelom. Záver
stretnutia patril autogramiáde predajom uţ spomínanej knihy
spolu s nahrávkami piesní na CD.
Trenčianske noviny 14.06.2004
Pomocná evidencia 394/1/04
V dňoch 9. aţ 11. júna 2004 sa uskutočnil 8. ročník
archívnych dní Slovenskej republiky v Trenčíne, ktorý sa
niesol v znamení vzácneho jubilea a to 50. výročia od prijatia
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prvého zákona o archívnictve. Hostiteľom
pozvaných archivárov
a ďalších hostí bola
trenčianska
pobočka
Štátneho archívu Bratislava. V úvodný deň
rokovania podujatia sa
jeho otvorenia zúčastnili vzácni
hostia,
z ktorých treba osobitne spomenúť generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ing. Jozefa Liška, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefana
Štefanca, viceprimátora mesta Trenčín
Ing. Antona Boca, riaditeľa odboru
archívov a registratúr sekcie verejnej
správy Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky PhDr. Petra Kartousa, CSc. a
PhDr. Veronika Nováková
riaditeľa odboru archívnej správy
Ministerstva vnútra Českej republiky PhDr. Václava Babičku.
Podujatie otvorila a všetkých privítala
predsedníčka Spoločnosti slovenských
archivárov PhDr. Veronika Nováková a po
jej vystúpení s pozdravnými príhovormi
vystúpili Ing. Jozef Liška, Ing. Štefan
Štefanec a Ing. Anton Boc. Pracovnú časť
rokovania otvoril svojou prednáškou pod
PhDr. Peter Kartous, CSc.
názvom „Slovenské archívy v kontexte
50. výročia prvého archívneho zákona“ riaditeľ odboru archívov a registratúr sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky PhDr. Peter Kartous, CSc. Obsahovo
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priblíţil vývoj archívnictva na Slovensku pribliţne od roku
1700 aţ do dnešných dôb. Najvýznamnejším obdobím pri
budovaní archívnictva povaţuje obdobie po druhej svetovej
vojne, kedy vznikol poľnohospodársky
a banský archív a v roku 1954 bolo archívnictvo upravené legislatívou. Pre činnosť
archívnictva sa vytvorili priestorové a materiálové podmienky. Na túto prednášku
nadviazal riaditeľ odboru archívnej správy
Ministerstva vnútra Českej republiky PhDr.
Vácslav Babička svojou prednáškou pod prof. PhDr. Vácslav Babička
názvom „Kontinuita a diskontinuita českej archívnej
legislatívy“ upozornil na niektoré nedostatky, ktoré sa
v činnosti archívnictva v Českej republike vyskytujú. Na ich
odstránenie bola pripravená novela zákona, ktorá je práve
v súčasnom období predmetom rokovania senátu Českej
republiky. V posledných dvoch prednáškach prvého dňa sa
venovali predsedníčka Spoločnosti slovenských archivárov
PhDr. Veronika Nováková a predseda Českej archívnej
spoločnosti Daniel Doleţal hodnoteniu
činnosti svojich stavovských organizácií
a načrtli ďalšie perspektívy samostatného
rozvoja v kontexe vstupu Slovenskej
a Českej republiky do Európskej únie. Na
druhý deň 10. júna 2004 úvod patril predsedovi Spoločnosti archivárov Maďarskej
Mgr. Marek Ďurčo
republiky prof. Dr. Lázslo Szögimu, ktorý
pozdravil rokovanie slovenských archivárov. Vyjadril presvedčenie, ţe v spoločnej Európe sa zlepší komunikácia aj
medzi archivármi, k čomu by mohlo slúţiť aj avizované
stretnutie vo Viedni. Pracovnú časť rokovania otvoril svojou
prednáškou Bohumír Brom s prednáškou pod názvom “České
archívnictvo medzi rozpadom spoločného štátu a spoločným
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vstupom Českej a Slovenskej republiky do Európskej únie“.
O skúsenostiach z delimitácie archívnych materiálov Federálneho zhromaţdenia Československej federatívnej republiky
hovorila veľmi pútavo Mgr. Jana Kubíková a podobne o
skúsenostiach z delimitácie archiválií z českých archívov,
archívu prezidenta Českej republiky a archívu Českej národnej
banky po rozdelení republiky hovorila aj Mgr. Mária
Kačkovičová. Mgr. Anna Dunajská svojou prednáškou pod
názvom „Štátne archívy v Mikulove a Trnave a ich vzájomné
kontakty v minulosti a dnes“ potvrdila
skutočnosť, ţe rozdelenie štátu na dva
samostatné
štátne
útvary
vôbec
neprerušilo vzájomné kontakty a trvajú
nepretrţite. Prednáškou pod názvom „Stav
a vývoj cirkevného archívnictva“ Mgr.
Marek Ďurčo zvýraznil postavenie
cirkevného
archívnictva
v minulosti
prof. Dr. Lázslo Szögi
a súčasne analyzoval jeho súčasný stav po
roku 1989. Pavol Šalamon v prednáške pod názvom
„Slovaciká v Archíve otvorenej spoločnosti Sörösovej nadácie
a moţnosti výskumu“ priblíţil činnosti tejto spoločnosti.
Dopoludnie a tým aj záver druhého pracovného dňa podujatia
patril dvom prednáškam a to prednáške Rút
Macurovej pod názvom „Minulosť a prítomnosť českého podnikového archívnictva ako
zdroja hospodárskych prameňov“ a prednáške
Jána Šulavíka pod názvom „Outsourcing –
správa a riadenie registratúrnych záznamov“.
Odpoludnie patrilo návšteve účastníkov
Mgr. Mária Kačkovičová
podujatia Trenčianskeho hradu. V záverečný
tretí deň sa hovorilo o aktuálnych otázkach Slovenského
archívnictva.
Vlastné poznámky
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Pomocná evidencia 366/1/04
Fotoalbum č. 31/2004
V dňoch 11. aţ 12. júna 2004 bolo mesto Trenčín hostilo
účastníkov 1. ročníka Európskeho festivalu umeleckého školstva a 5. ročníka festivalu základných umeleckých škôl a konzervatórií Slovenskej republiky. S potešením treba konštatovať, ţe v širokom spektre jeho účastníkov sa úspešne
prezentovali aj mladí umelci zo Základnej umeleckej školy
v Trenčíne – klavíristka Zuzka Brlejová a huslista Janko
Vindiš. Súčasťou podujatia bola výstava výtvarných prác
ţiakov základných umeleckých škôl v priestoroch Kultúrneho
a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky
v Trenčíne.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 446/1/04
Dňa 12. júna 2004 sa uskutočnil na Trenčianskom hrade
v Trenčíne snem Matúšovho kráľovstva, na ktorom slovami „v
mene svätého Juraja a svätého Michala prijmite tieto rany,
prijmite ich s pokorou, avšak nech sú posledné, ktoré
prijmete“, pasoval mečom pán Váhu a Tatier Matúš Čák
Trenčiansky popri iných aj kľačiaceho primátora mesta
Trenčín Ing. Branislava Cellera čestným šľachtickým titulom
„Richtár Matúšovho kráľovstva“. Matúšovo kráľovstvo je
projekt aktívneho cestovného ruchu, ktorí sa uţ tri roky snaţí
o propagáciu kultúrnych pamiatok západnej časti Slovenska.
Práve snemy sú príleţitosťou na zhodnotenie celoročných
aktivít. I tento snem vyhlásil, ţe v roku 2003 :
- najnavštevovanejším miestom Matúšovho kráľovstva bol
Bojnický zámok, ktorý navštívilo 291.600 návštevníkov;
- Trenčiansky hrad a Trenčianske múzeum získali titul
najlepšieho trhového miesta v kráľovstve;
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- aktivity v Trenčíne boli zvýraznením prepoţičania titulu
čestný šľachtický titul barónka riaditeľke Trenčianskeho
múzea Kataríne Babičovej.
Snem ďalej konštatoval, ţe medzi aktivitami,
propagujúcimi náš kraj a jeho krásy v minulom roku 2003
dominovala účasť predstaviteľov kráľovstva na troch
výstavách cestovného ruchu v Bratislave, Brne a poľskom
Krakove, ako aj pracovný výjazd správcu kráľovstva Juraja
Hlatkého do USA, kde sa na základe pozvania americkej
vlády oboznamovali slovenskí zástupcovia s fungovaním
cestovného ruchu v USA a zároveň mali moţnosť prezentovať
svoje výsledky. V obci Podolie bola tieţ započatá výstavba
areálu Matúšovho kráľovstva v miniatúrach, odhalením
modelu dobovej rekonštrukcie hradu Branč v mierke 1:50. V
súčasnosti sú hotové a čakajú na osadenie modely Krupinskej
vartovky, dobovej rekonštrukcie Ţivánskej veţe, model
kostolíka v Klíţskom Hradišti, rozpracované sú modely
bansko-štiavnického nového zámku, Tomášikovského
vodného mlyna a začalo sa tieţ pracovať na veľkom modeli
Holíckeho zámku z doby Márie Terézie, ktorý bude mať
úctyhodný rozmer 6x6 metrov.
Trenčianske noviny 21.06.2003
Pomocná evidencia 403/1/04
Dňa 19. júna 2004 v sobotu
predpoludním, teda v dosť neobvyklom čase, bola výstavná sieň
Trenčianskeho múzea miestom
vernisáţe výstavy pod názvom
„Trenčianska fajansa“. Pre mňa
neznámy pojem „fajansa“ vo mne
Katarína Babičová s PhDr. Milanom Chlebanom
skrslo záujem o jeho vysvetlenie.
Pri vstupe do výstavnej miestnosti, v ktorej boli nainštalované
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predmety zhotovené z keramiky mi čiastočne vyplnili moju
zvedavosť. Preto som čakal aţ vystúpenia kurátora výstavy
PhDr. Milana Chlebanu, ktorý predstavil vystavené predmety
po otváracom príhovore riaditeľky Trenčianskeho múzea
Kataríny Babičovej. Ako sám povedal, je to keramika, ktorú
vyrábali habáni – hrnčiari na území Trenčína a jeho blízkeho
okolia. Jej základom bola vypálená
keramika, ktorá bola zdobená základným motívom ruţou a tulipánom
v modrej farbe. Výrobkami boli taniere
a krčahy rôznej veľkosti. Jej výroba sa
začiatkom dvadsiateho storočia zastavila a jej pokračovateľom bol po dlhej
vystavené exponáty
dobe od roku 1980 do roku 1990
Vladimír Juriš. Súčasťou tejto výstavy bol aj dobový nábytok.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 389/1/04
Dňa 22. júna 2004 sa uskutočnila prezentácia novej knihy
spisovateľa Rudolfa Dobiáša pod názvom „Triedni
nepriatelia“, vydanej Vydavateľstvom Michala Vaška z Košíc.
Kniha je charakterizovaná ako prvá kniha, ktorá prináša
svedectvo o brutalite komunistického reţimu bývalých
politických väzňov alebo inak postihnutých komunistickým
reţimom. Novú kniha pokrstil a uviedol do ţivota, tieţ
v minulosti prenasledovaný katolícky kňaz Anton Srnholec.
Trenčianske noviny 28.06.2004
Pomocná evidencia 427/1/04
Dňa 23. júna 2004 v kine Hviezda
v Trenčína sa uskutočnila Verejná kniţnica
Michala Rešetku v Trenčíne vyhodnotenie
40. ročníka čitateľskej súťaţe ţiakov
Mária Špániková
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základných škôl v Trenčíne pod názvom „Čítajme všetci –
čítanie je super“ za účasti spisovateľa Jozefa Pavloviča. Súťaţ
zhodnotila vo svojom príhovore vedúca oddelenia kniţnice
Mária Špániková. Okrem iného uviedla, ţe i keď sa dosť
polemizuje v dnešnej dobe počítačov a internetu o budúcnosti
knihy, preplnená kinosála potvrdzuje, ţe záujem o čítanie kníh medzi
mládeţou pretrváva. Do
súťaţe, ktorej úlohou
i v tomto roku bolo podporiť čítanie a vypestovať čitateľské návyky sa
Zľava Mgr. Lýdia Brezová, spisovateľ Jozef Pavlovič, Janka Poláková
do súťaţe prihlásilo desať základných škôl v Trenčín, čo predstavuje 780 ţiakov zo
40 tried. Pri príhovore odovzdala riaditeľka Verejnej kniţnice
Michala Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdia Brezová zástupcom
víťazných tried diplomy a sladké odmeny týchto základných
škôl :
- Základná škola Trenčín, Hodţova ulica, 5. B trieda
- Základná škola Trenčín, Hodţova
ulica,
5. C trieda
- Základná škola Trenčín, Potočná
ulica,
3. trieda
- Základná škola Trenčín, Kubranská
cesta, 3. A trieda
- Základná škola Trenčín, Kubranská Mgr. Lýdia Brezová odovzdáva diplom
zástupkyni víťaznej triedy
cesta, 4. A trieda
- Základná škola Trenčín, Kubranská
cesta, 4. B. trieda
- Základná škola Trenčín, Kubranská
cesta, 5. B trieda
- Základná škola Trenčín, NovomesJozef Pavlovič vyznamenáva riaditeľku ZŠ
Trenčín, Potočná Mgr. Schifferovú
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kého ulica, 5. C trieda
- Základná škola Trenčín, Novomeského ulica, 6. A trieda
- Základná škola Trenčín, Novomeského ulica, 6. C trieda
- Základná škola Trenčín, sv. Ondreja- Svorada a Benedikta,
4. A trieda
- Základná škola Trenčín, sv. Ondreja- Svorada a Benedikta,
4. B trieda
- Základná škola Trenčín, Kristíny
Royovej,
2. A trieda
- Základná škola Trenčín, Kristíny
Royovej, 3. A trieda.
Pedagógovia, ktorí viedli tieto víťazné
triedy dostali kniţné dary. Na záver
podujatia
sa
k prítomným
deťom
príhovor Jozefa Pavloviča
prihovoril spisovateľ Jozef Pavlovič.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 05.07.2004
Pomocná evidencia 437/1/04, 447/1/04, 448/1/04
Dňa 24. júna 2004 si
skupina leteckých veteránov, historikov a delegácia
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka vedená jej
rektorom doc. Ing. Jurajom
Wagnerom, PhD. Pripomenula 90. výročie uskutočnenia prvého
vzletu lietadla v Trenčíne dolnozemským
Slovákom, rodákom z Békéšskej Csaby
Andreja Kvazsa pri pamätnej tabuli na
budove Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka. Bliţšie o tejto významnej
udalosti zo začiatku minulého storočia
pplk. v zálohe Jozef Šimon
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hovoril predseda pobočky Slovenskej leteckej spoločnosti
v Trenčíne Ján Bogár. Potom na znak úcty tomuto aviatikovi
podplukovník v zálohe Jozef Šimon dekoroval vencom
pamätnú tabuľu a uskutočnil sa prelet športového lietadla.
Spomienkové oslavy pokračovali v budove Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka, kde jej účastníkov privítal
rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Prednášku o ţivote a práci
priekopníka letectva v Uhorsku Andreja Kvazsa prednášal
letecký historik Ing. arch. Štefan Androvič.
Vlastné poznámky
Dňa 28.06.2004 známy slovenský hokejový reprezentant a
hráč NHL Pavol Demitra sa rozhodol pomôcť mentálne
postihnutým deťom a mládeţi. Zo svojho vrecka vytiahol
100-tisíc Sk, ktoré odovzdal riaditeľovi Sociálneho zariadenia
pre deti a mládeţ DEMY v Trenčíne Mgr. Tiborovi
Gavendovi. Riaditeľ za dar poďakoval a povedal, ţe peniaze
budú pouţité na dobudovanie dreveného altánku vo dvore,
ktorý bude slúţiť deťom počas horúcich slnečných dní.
Hokejista, ktorý má malého syna Lukasa, si uvedomuje, ţe v
dnešnej dobe mať zdravé dieťa, je veľkým šťastím nielen pre
neho. Rozhodol sa preto pomôcť tým, ktorí to šťastie nemali a
majú či uţ mentálne alebo fyzicky postihnuté dieťa. „Odkedy
sa mi narodil syn, úplne inak vnímam ţivot a najmä deti, ktoré
trpia určitou zdravotnou poruchou. Chcem im pomôcť, aby sa
im ţivot uľahčil a aby z neho mali oveľa väčšiu zábavu,“
povedal známy hokejista. Prezradil, ţe väčšinu svojich peňazí
dáva do detských domovov a sociálnych ústavov, deťom,
ktoré nemajú normálnu rodinu.
Trenčianske noviny 05.07.2004
Pomocná evidencia 438/2/04
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Dňa 1. júla 2004 sa uskutočnila
v Galérii M. A. Bazovského vernisáţ
autorskej výstavy Vladimíra Kudlíka
pod názvom „Kaleidoskop“ pri príleţitosti jeho 65. ročného ţivotného
jubilea. Zhodnotenie umeleckej činnosti
obrazy vpravo „Vicemiss“, vľavo „Pantáta“
vystavujúceho predniesla vo svojom príhovore kurátorka
výstavy PhDr. Alena Hejlová.
Trenčianske noviny 28.06.2004
Pomocná evidencia 391/1/04, 430/1/04
Dňa 2.júla 2004 sa uskutočnila vo výstavnej sieni na
Mierovom námestí č. 16 v Trenčíne vernisáţ výstavy
Trenčianskeho amatérskeho výtvarníka Jozefa Syrového pod
názvom „Výber z tvorby“ s úmyslom si pripomenúť šesťdesiat
rokov svojho ţivota. Na výstave bolo predstavených do
päťdesiat výtvarných diel, v ktorej prevaţovali diela z
tepaného bronzu alebo medi.
Info Trenčín 15.07.2004
Pomocná evidencia 491/1/04
Dňa 4. júla 2004 sa uskutočnila v Katovom dome na
Matúšovej ulici v Trenčíne vernisáţ výstavy pod názvom
„Môj Trenčín, môj hrad“, na ktorej sa prezentovali
renomovaní trenčianski výtvarníci (Ing. arch. Július Brúna,
Igor Meško, MUDr. Július Činčár, Ilja Holešovský, Ladislav
Moško, Ján Hubinský, Mgr. Viera Mešková, Eva Olexíková,
Ladislav Kobza, Juraj Oravec,Stanislav Lubina a Jozef
Vydrnák) a 300 deti z dvanástich trenčianskych škôl. Hlavným
motívom umeleckej tvorby bol Trenčiansky hrad.
Z prihlásených 281 detských prác odborná komisia vybrala 12
diel, ktoré spolu s originálmi autorov budú tvoriť súbor
pohľadníc.
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Info Trenčín 01.07.2004
Pomocná evidencia 431/1/04
Dňa 8. júla 2004 sa uskutočnila v Mestskej galérii na
Mierovom námestí č. 22 v Trenčíne vernisáţ výstavy Jána
Vitka z Trenčína, ktorý neodmysliteľne patrí ku koloritu
centra mesta, pretoţe skoro kaţdý deň vystavuje svoje práce
neďalekej mestskej veţe. Dominantou jeho výtvarných prác sú
Trenčiansky hrad a jeho historická časť poznačené
charakteristickým rukopisom. Vo väčšine svojej kresliarskej
činnosti začína nafotením si objektu v rôznych pohľadoch
a potom po výbere ho detailne spracováva doma v ateliéri. Na
záver sa poďakoval učiteľom výtvarnej výchovy na Základnej
umeleckej škole v Trenčíne manţelom Meškovým, ktorí mu
pomohli splniť jeho umelecký sen.
Info 15.07.2004
Pomocná evidencia 491/1/04
Najväčší hudobný festival na Slovensku „Baţant Pohoda“,
ktorý prebiehal v dňoch 14. aţ 16. júla 2004, sa tento rok po
prvýkrát konal v nových
rozľahlých priestoroch trenčianskeho letiska. Navštívil ho
pravdepodobne rekordný počet
ľudí. Podľa hlavného organizátora festivalu Michala Kaščáka ich bolo denne viac ako
20-tisíc. K vysokej návštevnosti
prispelo aj počasie, keď denné
aj nočné teploty prekračovali
svoje tropické minimá. Pre návštevníkov museli organizátori
dokonca o tretinu zvýšiť kapacitu stanového mestečka.
Najväčšími hitmi tohtoročnej Pohody boli britské skupiny
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„Chumbawamba“ a „Moloko“ a fínski „Leningrad Cowboys“
a „Värttinä“. Staršiu generáciu, ktorá sa na festivale tento rok
viditeľne ukázala prvýkrát, zas potešili legendárne české
kapely “Praţský výběr” a “The Plastic People of the
Universe”. Festival
“Baţant Pohoda” má za sebou
najúspešnejší ročník. Nové priestory na letisku vzbudili pre jej
účastníkov veľmi silný pocit slobody. Toho roku sa nedalo nič
na náhodu. Dobre
pripravený festivalový
kolektív technika a
interpreti
uspokojili
všetkých. Ako najväčší
problém sa návštevníkom javili enormné
vzdialenosti medzi jednotlivými
scénami.
Veľkým
prínosom
8. ročníka Pohody bola podľa organizátorov aj scéna s
menšinovými ţánrami, ktorá praskala vo švíkoch. Diváci sa na
nej mohli zúčastniť divadelných predstavení praţského
divadla “Sklep” a slovenských “Radošincov”. Veľký záujem
pútali aj diskusné fóra moderované Štefanom Hríbom. Všetci
si pochvaľovali, ţe na festivale sa nepredával tvrdý alkohol
ani cigarety a moţno aj vďaka tomu preţili návštevníci
festival bez väčších úrazov. Išlo o klasické festivalové
ošetrenia ako úpaly a odreniny, ba boli aj dve zlomeniny.
Trenčianske noviny 19.07.2004
Pomocná evidencia 467/2/04
Dňa 22. júla 2004 výstavné priestory Galérie M. A.
Bazovského v Trenčíne boli miestom vernisáţe výstavy pod
názvom „Muzeálne stretnutia s fotografiou“ v autorskej
koncepcii pracovníka múzea v Koszaline – Poľsko Dioniza
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Rypniewskeho. Po privítaní návštevníkov kurátorkou výstavy
PhDr. Aleny Hejlovej vystúpili v kultúrnom programe
súrodenci Janko a Janko Vindišoví a o výstave hovoril Dioniz
Ripniewski. Vystavené fotografie sú výsledky tvorivého
sympózia detí a mládeţe do 20 rokov. Cieľom súťaţe bolo
zaradenie do vzdelávania škôl a prezentovanie kultúrneho
dedičstva minulosti a jednotlivých regiónov a zároveň ukázať
činnosť múzea v inej, zaujímavejšej polohe,
ako je obyčajná návšteva zbierok
a exponátov. Deti a mládeţ navštevuje
poľské múzeá a fotografujú
Dioniz Ripniewski
nielen vystavené zbierky, ale ja zákulisie, reštaurátorské práce,
exponáty,
pamiatky,
či
samotnú architektúru stavieb
múzeí. V minulom roku sa
súrodenci Vindišovi
tvorivého vzdelávacieho seminára zúčastnilo okrem 10
Poliakov aj traja Slováci
z Bratislavy. Dioniz Ripniewski vyslovil presvedčenie, ţe táto výstava povzbudí
trenčiansku mládeţ, aby
fotografovala všetko, čo ju
v múzeách zaujme a pošle
svoje práce do súťaţe. Na
záver svojho vystúpenia
Dioniz Rypniewski odovzdáva kniţné vydanie fotografií z roka
2003 PhDr. Alene Hejlovej
odovzdal kurátorke výstavy
PhDr. Alene Hejlovej jeden exemplár kniţného vydania
fotografií sympózia z roka 2003.
Trenčianske noviny 26.07.2004
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Pomocná evidencia 463/1/04
Letné horúčavy, ktoré
prišli trocha oneskorene,
teda v posledný júlový
týţdeň, ale o to razantnejšie zaútočili milovníci
slnka a vodných športov
na plavárne a ostatné vodné plochy. v Meste Trenčín pre takýto účel slúţia
dve kúpaliská. Kúpalisko
najväčšiu radosť z vody mali deti
na Zlatoveckej ulici má
kapacitu asi 500 ľudí. Toto kúpalisko s obľubou vyhľadávajú
najmä rodiny s deťmi, pretoţe menší plavecký a detský bazén
poskytuje ratolestiam bezpečné šantenie. Druhým kúpaliskom
je trenčianska mestská letná plaváreň o kapacite 2000
návštevníkov, ktorá bola pre verejnosť otvorená uţ 6. júna
2004, ale pre chladné počasie denne ju navštevovalo len zopár
desiatok jedincov. Pre návštevníkov tejto plavárne boli
pripravené rôzne akcie, ktoré pripravili slovenské televízne
spoločnosti. Je potešiteľné, ţe kúpaliská začali vyuţívať aj
zahraniční hostia z Čiech a Holandska.
Trenčianske noviny 26.07.2004
Pomocná evidencia 478/1,2/04
Štýlový
retroautobus
„Baţant kinematograf“ sa v
našom
krajskom
meste
Trenčín po prvý raz objavil
premiérovo v minulom roku
2003. Premietanie pod holým
nebom si však okamţite
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našlo svojich priaznivcov a v týţdni od 23. do 28. júla 2004
uskutočnil svoju reprízu v priestore pred Kultúrnym
a metodickým centrum Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Kinematograf bratov Čadíkovcov vo večerných predstaveniach premietol Trenčanom české a slovenské tituly „Nuda
v Brne“, „Knoflíkáři“, „Díky za kaţdé nové ráno“, „Záhrada“
a „Divoké včely“. Nevšednú atmosféru večerného premietania, ktorá pripomenula kedysi tak obľúbené trenčianske letné
kino, umocnilo príjemné letné počasie a pohodový filmový
ţáner, ktorý diváci vţdy na koniec ocenili spontánnym
potleskom.
Trenčianske noviny 26.07.2004
Pomocná evidencia 486/1/04
V dňoch 25. aţ 30. júla 2004 sa Trenčiansky hrad stal
miestom stretnutia záujemcov o astronómie bez ohľadu na
vek, aby sa prostredníctvom špeciálneho ďalekohľadu mohli
pozrieť cez deň na slnko a večer na mesiac. Toto zaujímavé
stretnutie s astronómiou realizovala hvezdáreň z Partizánskeho. Odborný výklad sprostredkoval astronóm Ján Horňák.
Táto jednorázová akcia mala však svoje pokračovanie aj
v ďalších dňoch prázdnin pozorovaním nočnej oblohy v kaţdú
stredu, štvrtok a piatok v čase od 21,00 do 23,00 hod.
Trenčianske noviny 02.08.2004
Info Trenčín 12.08.2004
Pomocná evidencia 497/1/04, 504/1/04
Počas letných prázdnin detské oddelenie Verejnej kniţnice
Michala Rešetku v Trenčíne ţilo svojím neutíchajúcim
ţivotom tých detí, ktoré neišli mimo svojho trvalého domova.
V kaţdú stredu bolo poriadaný „Prázdninový superklub“,
ktorého obsahová náplň bola rôznorodá. Je pravdou, ţe peknú
účasť ovplyvnila aj nepriazeň počasia. Záver prázdnin
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spestrila večerná akcia pod názvom „papučová noc alebo
koniec prázdnin“.
Trenčianske noviny 02.08.2004
Pomocná evidencia 500/1/04
Trenčiansky hrad počas letných prázdnin je miestom
stretnutia aktivistov „Strom ţivota“, študentov stredných
a vysokých škôl z celého Slovenska, aby svojou pomocnou
rukou prispeli na skrášlení hradu. Preto aj činnosť bola
sústredená na úpravu nádvoria, čistenia skalných výčnelkov,
natieraní ţelezných mreţí a lavičiek. Niektorí sa podieľali aj
na revízii zbierkového fondu. Tento rok sa uskutočnili tri
turnusy „stromákov“ pribliţne po dvadsiatich osobách na
desať dní. Ich miestom táborenia bolo táborisko pod juţným
opevnením hradu.
Trenčianske noviny 02.08.2004
Pomocná evidencia 500/3/04
Dňa 30. júna 2004 sa uskutočnila vo výstavnej sieni na
Mierovom námestí č. 16 v Trenčíne vernisáţ výstavy pod
názvom „Z hôr a dolín slovenských“
Jána Šípku pri
príleţitosti jeho nedoţitých 75. narodenín. Obdivovatelia
výtvarného umenia si zároveň pripomenuli piate výročia jeho
úmrtia. Autorskú výstavu pripravila manţelka výtvarníka
Mária Šípková.
Info Trenčín 12.08.2004
Pomocná evidencia 504/1/04
V dňoch 7. aţ 8. augusta 2004 sa uskutočnili na
Trenčianskom hrade „Trenčianske hradné slávnosti“ s cieľom
prilákať turistov i Trenčanov na Trenčiansky hrad.
Návštevníkov zabávali historické skupiny „Wagus“ z Trenčína, „Memento Mori“ z Uherského Hradišťa, „Cassanova“
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z Banskej bystrice, „Corvus Arma z Bratislavy, Cech „Terra
de Seliman“ zo Ţiliny, „Taurus Ater“ z Turian, „Memento
Mori“ z Uherského Ostrohu, „Arcus“ z Levíc,
„Valmont“
z Valašského kráľovstva a
„Bludní rytieri z Beckova. Okrem toho si
návštevníci i mohli prezrieť ţonglérov, dobovú hudbu, spôsoby mučenia a popráv v stredoveku, umenie sokoliarov, lukostrelcov, hudobníkov,
remeselníkov, bábkových divadelníkov. Atrakciou boli brušné
tance, ohňová show a svetelné efekty. Počas druhého dňa sa
zapálil suchý porast na
hradnej skale
nad
hotelom Tatra, ktorý sa
však podarilo hasičom
uhasiť. Oheň pravdepodobne vznikol od
ohorku cigarety nedisciplinovaného návštevníka slávností. Podujatie však moţno hodnotiť ako vydarené, ktorému sa stanovený cieľ i vďaka
prekrásnemu slnečnému počasiu sa vydaril po všetkých
stránkach.
Info Trenčín 12.08.2004
Pomocná evidencia 504/1/04
Dňa 9. augusta 2004 sa uskutočnila v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky
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Štefan Dorďaj

v Trenčíne vernisáţ výstavy pod názvom
„60.
výročie
Slovenského
národného
povstania“.
Scenár
bol
koncipovaný
kurátorom
Jozefom
Koreným podľa historických
reálií. Expozície na začiatku

pribliţujú
vylodenie
spojencov na
Tomáš Švec
západnom
Jozef Korený
fronte, nemecko – sovietsky
front, vytváranie politických a vojenských
orgánov Slovenského národného povstania,
Ivo Veliký
činnosť partizánskych skupín a ich veliteľov
zo Sovietskeho zväzu, letecká pomoc zo Sovietskeho zväzu
a USA, potlačenie Slovenského národného povstania
a aktivity jednotiek nemeckých SS. Nechýbali ani pechotné
zbrane, ktoré pouţívali partizáni i nemeckí vojaci. Ako
doplnenie výstavy boli exponáty filatelistov zachytávajúcich
obdobie Slovenského národného povstania a súčasné aktivity Ozbrojených síl
Slovenskej republiky v misiách Organizácie spojených národov. Program
vernisáţ výstavy otvoril Ivo
Veliký prednesením spomienky bývalého účastníka
Slovenského
národného
časť vystavenej expozície
povstania Michala Kováča.
Výstavu otvoril zástupca náčelníka Kultúrneho a metodického
centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne pod473

plukovník Štefan Ďorďaj. Po
príhovore predsedu Oblastného
výboru Slovenského zväzu
protifašistických
bojovníkov
v Trenčíne Tomáša Šveca bola
výstava otvorená.
Trenčianske noviny 16.08.
2004
Pomocná evidencia 462/1/04,
509/2/04, 520/1/04

zľava - Š. Ďorďaj, J. Korený, T . Švec

Dňa 14. augusta 2004 sa uskutočnil v Trenčín uţ po siedmy
raz rockový festival „Runway“. I napriek tomu, ţe festival mal
dvojhodinové meškanie z tituly zmeny miesta podujatia pre
nečas z Trenčianskeho hradu do kina Hviezda. Zúčastnené
skupiny svojím umením prítomným návštevníkom rozprúdili
krv.
Info Trenčín 26.08.2004
Pomocná evidencia 258/1/04
Dňa 20. augusta 2004 sa uskutočnila vernisáţ autorskej
výstavy Jany Rehákovej – Lálovej v Galérii M. A.
Bazovského v autorskej koncepcii kurátora PhDr. Milana
Jankovského. Autorka sa v Trenčíne predstavila po prvýkrát,
ale bola to v poradí uţ jej desiata samostatná výstava. Ako
sama povedala nemaľuje pre komerciu, ale podľa srdca. Jej
tvorbou je preváţne pastel, ale z času na čas sa venuje aj
drobnej grafike a maľbe na sklo.
Trenčianske noviny 30.08.2004
Pomocná evidencia 519/1/04
Od 3. do 5. septembra 2004 zneli v Trenčíne tóny
dychových hudieb pri príleţitosti Celoslovenského festivalu
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mládeţníckych dychových orchestrov. Podujatie sa začalo
v piatok dňa 3. septembra 2004 koncertami dychového
orchestra „“Baštovanka“ z Prešova a „Dychového orchestra
mladých“ z Košíc. Súťaţná prehliadka sa uskutočnila
v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených Slovenskej
republiky
v Trenčíne.
Porota, ktorej predsedal
hudobný
skladateľ
Adam Hudec, vyhlásila
za najlepšiu detskú
dychovú hudbu Spojený
dychový orchester pri
Základnej škole v Bojniciach, ktorý viedol Jozef
Baláţ. Z mládeţníckych
súborov si najvyššie ocenenie odniesol „Dychový orchester
mladých“ z mesta Košice s dirigentom Jirkom Novotným.
Podujatie vyvrcholilo monstrekoncertom zúčastnených hudieb
na Mierovom námestí. Celkom vystúpilo 260 mladých
hudobníkov.
Vlastné poznámky
Dňa 9. septembra 2004 sa uskutočnila v priestoroch
Delovej bašty Trenčianskeho hradu vernisáţ výstavy mladých
maďarských
dizajnérov
pod názvom „Oh! “. Výstava bola súčasťou medzinárodného festivalu „Design Days 2004“ organizovaného
zdruţením
„Design Slovakia“. Výstavu otvorila vedúca Rady
maďarského dizajnu Judit
otvorenie výstavy Judit Várhelyi
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Várhelyi. Návštevníci si mohli pozrieť prvky pouličného
nábytku v tvare zväčšených dunajských kameňov, v zime
vyhrievané tak, ţe je príjemné postávanie a vyčkávanie v ich
blízkosti. Vychádzkové topánky zachovávajúce prirodzený
pocit z bosej chôdze, skladajúce sa z viacerých samostatných
jednotiek, ktoré sa dajú v prípade obnosenia vymeniť. Prvý,
plne zatvorený skúter na svete, lacný mestský dopravný
prostriedok 21. storočia, priateľský k ţivotnému prostrediu, so
spotrebou iba 20 % oproti beţnému automobilu. Exkluzívny
horský bicykel skonštruovaný v štýle športových
automobilov Audi triedy
2. Drevené okuliare s výmennými sklami, ale i
oveľa beţnejšie, kaţdého
z nás denno-denne obklopujúce veci, ako kreslá,
odpadkové koše na papier, osobné váhy, pánske
hodinky, šachy či napríklad kávovar. Produkty, prototypy a
koncepty 27 mladých maďarských dizajnérov, vďaka ktorým
maďarská škola získala svoje miesto na medzinárodnej scéne
inovatívneho dizajnu 21. storočia. Veci, ktoré kvalitou svojho
vzhľadu a silou myšlienky presvedčia, ţe naše prostredie –
byt, ulica, svet - môţu byť krajšie a zaujímavejšie. No skratka
bolo to zaujímavé.
Trenčianske noviny 13.09.2004
Pomocná evidencia 537/1/04
V dňoch 10. aţ 12. septembra 2004 sa v Trenčíne
uskutočnil v poradí uţ osemnásty ročník festivalu ľudovej
kultúry a zábavy „Pri Trenčianskej bráne“, známy ako
Trenčiansky jarmok. Usporiadateľom podujatia bolo
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občianske zdruţenie kultúrne centrum „Kulčento“, ktoré sa
okrem iného podieľalo v minulosti aj na organizácii
prestíţneho divadelného festivalu „Sám na javisku“. Na
programe sa podieľalo vyše tisícdvesto účinkujúcich z celého
Slovenska, ktorí počas troch dní sprevádzali jarmok vystúpeniami pre takmer štyritisíc zúčastnených divákov.
Podujatie začalo v piatok športovo - behom detí a mládeţe „O
Matúšov groš“. Program na námestí pokračoval po športovom
zápolení hudbou. Tá znela aj počas druhého dňa jarmočných
slávností. Pouličnú
zmes zábavy, uvoľnenia a hry odštartoval v sobotu tradičný
sprievod.
Nechýbali ani stánky s keramikou a
drevenými výrobkami, s dielami
z fúkaného skla, či
pouličné ukáţky paličkovania, šiatre remeselníkov, burčiak a
grilované pochúťky. Sprievodnými akciami pod Brezinou v
areáli bývalého
letného kina sa
predstavili
„Majsterko
Galérko“
a
zdruţenie „Kolomaţ“, ktorí
prilákali
na
svoje výtvarno-dramatické
dielne veľký
počet
detí.
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Vrcholom sobotňajšieho programu bolo vystúpenie
folklórnych súborov pod názvom „Susedia“, kde sa po dlhšom
čase predstavili na
jednom pódiu obaja
trenčianski
jubilanti,
päťdesiatročný
Folklórny súbor Druţba
a o päť rokov starší
Folklórny
súbor
Trenčan. S podtitulom
o dobrých susedských
Lýdia Fajtová krstí novú knihu Jozefa Lehockého
vzťahoch
predviedli
výnimočné ukáţky zo svojej tvorby aj Folklórny súbor
Povaţan z Povaţskej Bystrice a Folklórny súbor Vtáčnik
z Prievidze. Príjemným spestrením
vrcholu festivalového programu bol
krst knihy autora Jozefa Lehockého,
„Ľudové piesne z Veľkého Trenčína
a okolia“, kde krstnou mamou bola
známa speváčka ľudových piesní
Lýdia Fajtová. Dianie na hlavnom
pódiu ukončil v neskorých večerných
hodinách hudobný koncert formácie
„Captain Slice“, v ktorom sa
predstavil aj generálny riaditeľ
Slovenskej televízie, nekonformný
vrchný obal novej knihy Jozefa Lehockého
Mgr. Richard Rybníček. Nedeľa
popoludní bola venovaná vystúpeniam detských folklórnych
súborov v programe „Čo nás naučili, to vieme“. Vo večerných
hodinách sa predstavilo zdruţenie „Kolomaţ“ premiérou
pôvodnej slovenskej ľudovej opery zo 16. storočia
„O dvúch uherských pánoch a tureckého cisáre“ divadla

478

Finestrina, ktoré si za svoj výkon vyslúţilo „standing
ovations“.
Vlastné poznámky
Info Trenčín 23.09.2004
Dňa 16. septembra 2004 sa uskutočnila vo výstavnej sieni
Mestskej galérie v Trenčíne autorská výstava moravského
neprofesionálneho fotografa Josefa Strnada z Uherského
Hradišťa. Témou jeho prvej zahraničnej samostatnej výstavy,
inak opravára áut, boli hovory s drevom. Beţným pohľadom
nepovšimnuté abstraktné detaily objavené trpezlivým okom
Strnadovho objektívu odrazu odkryli nové významy dreva.
Fotografie rozprávajú príbehy ukryté v dreve stromov, ktoré tu
boli dlho pred nami a budú tu ešte dlho po nás. „Strom je
obrovská sila. Prísť k nemu a pokúsiť sa v ňom nájsť niečo
zaujímavé mi pripadalo, ako rozprávať sa s ním,“ vyznal sa na
vernisáţi autor. V niektorých z jeho fotografií sú napríklad
ukryté ľudské tváre, ktoré moţno hneď nepostrehnete, stačí
však máličko „rozostriť optiku“, aby sa pred vami začali
vynárať. V iných fotografiách sú potom zakliate celé osudy
nielen týchto nemých velikánov, ale i ľudstva alebo vesmíru.
Záleţí len na význame, ktorý fantázia konkrétneho
pozorovateľa priradí danej výtvarnej kompozícii, farebnému
ladeniu či hre svetla a tieňa. Preto aj pod fotografiami chýbajú
názvy, ktoré by iba zbytočne zvádzali na cestu jedným
smerom. Proste, aj keď Jaroslav Strnad fotografuje
predovšetkým pre seba, jeho tvorba má čo ponúknuť
i ostatným.
Pomocná evidencia 556/1/04, 560/1/04
Dňa 17. septembra 2004 bol Galéria M. A. Bazovského
v Trenčíne miestom vernisáţe dvoch výstav. Prvou bola
autorská výstava trenčianskeho umelca umeleckého sochára
Petra Lehockého v autorskej koncepcii PhDr. Danici
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Lovíškovej a akademického maliara Petra Pollága pod názvom
„Fragmenty súvislostí“ v autorskej koncepcií PhDr. Aleny
Hejlovej.
Pomocná evidencia 538/1/04, 539/1/04
Dňa 18. septembra 2004 Kultúrne a metodické centrum
Ozbrojených síl Slovenskej republiky bolo organizátorom
festivalu country, folkových a trampských skupín pod názvom
„Laugo 2004“, ktoré sa uskutočnilo pri príleţitosti „Dní
kultúry Ozbrojených síl Slovenskej republiky“ na Štúrovom
námestí. V súťaţnom programe vystúpili :
- skupina „Fernet“ z Bratislavy,
- skupina „Mrzkári“ z Liptovského Mikuláša,
- skupina „Totem“ z Topolčian,
- skupina „Tenessee z Bratislavy,
- skupina „Set Back“
z Bratislavy,
- skupina „Mince vo
fontáne“ z Liptovského Mikuláša,
- skupina
„Niva“
z Prešova,
- skupina
„Ploštín
punk“ z Liptovského Mikuláša.
Vystúpenia skupín moderovala Mgr. Zuzanma Moravčíková.
Pomocná evidencia 535/1/04
Dňa 21. septembra 2004 Kultúrne a metodické centrum
Ozbrojených síl Slovenskej republiky bolo organizátorom
ďalšieho podujatia pri príleţitosti „Dní kultúry Armády
Slovenskej republiky“, ktorom sa predpoludním predstavil
v amfiteátri Mierového námestia „Umelecký súbor
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Ozbrojených síl Slovenskej republiky“ a popoludní vo veľmi
atraktívnom pribliţne v hodinovom programe vystúpila Čestná
stráţ prezidenta Slovenskej republiky. Ešte pred jej
vystúpením prijal hlásenie veliteľa jednotky zástupca veliteľa
Veliteľstva síl výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej
republiky brigádny generál Ing. Ján Kačmar a potom sa uţ
rozbehol umelecký program chlapcov vo vojenských rovnošatách, pri
ktorom
asistovala
Vojenská
hudba
Veliteľstva
vzdušných
síl Ozbrojených síl
nástup vojakov Čestnej stráţe prezidenta SR na Mierovom námestí
armády
Slovenskej republiky. Častý potlesk Trenčanov, ktorých sa na
Mierovom námestí zišlo neúrekom, odmenilo perfektný výkon
vojakov
z Čestnej
stráţe prezidenta Slovenskej
republiky,
v ktorom dominoval
okrem dobrej choreografie aj umelecké
narábanie
s pechotnými zbraňami. Záver
dňa patril slávnostnému večeru ku Dňu
radosť bolo pozerať sa na cvičiacich vojakov
Ozbrojených síl Slovenskej republiky, v ktorom vystúpila
skupina „Drišľak“.
Vlastné poznámky
Info Trenčín 23.09.2004
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Pomocná evidencia 535/1/04, 572/1/04
Takmer dvesto návštevníkov sa v trenčianskej synagóge
zúčastnilo výstavy výtvarníkov Trenčianskeho kraja pod
názvom „Výtvarný salón“. Celkove 206 umeleckých diel
vystavovalo 58 výtvarníkov z radov študentov stredných
i vysokých škôl, dospelých i dôchodcov. Najmladším
účastníkom výstavy bol sedemnásťročný Marek Pleško z
Trenčína, ktorý navštevuje Základnú umeleckú školu v
Trenčíne a je študentom trenčianskeho Piaristického
gymnázia. Na výstave predstavil s troma olejomaľbami, ktoré
stvoril v minulom školskom roku. Zaujímavé je, ţe ako
štrnásťročný celý jeden mesiac strávil na detskom oddelení
trenčianskej nemocnice, kde kreslil deťom po stenách izieb
rôzne zvieratká. „Syn Janko a Írske more,“ znel názov jedného
z dvoch obrazov, ktoré vystavovala najstaršia účastníčka
výstavy, 81-ročná Kvetoslava Geöreöghová z Holíča. Na
ďalších olejomaľbách zachytila krajinu v okolí Trenčína.
Maľbe, ktorú berie ako záľubu a vypĺňanie času na dôchodku,
sa začala venovať pred piatimi rokmi, keď váţne ochorela. Uţ
od malička ju však bavilo kresliť najmä ornamenty a
zvieratká. „Objatie“ je názov drevorezby z lipového dreva, s
ktorou sa predviedol 55-ročný Jaroslav Velčický z Uhrovca.
Obdivuhodné! Hrubé rysy svojho diela spracoval elektrickou
motorovou pílou, a to iba jednou rukou. „O tú druhú som
prišiel pred dvadsiatimi rokmi pri úraze v bani,“ hovorí
Jaroslav Velčický, ktorý vyrezáva uţ sedem rokov. Stvorenie
„Objatia“ mu zabralo tri týţdne, pričom kaţdý deň strávil pri
dreve desať hodín.
Trenčianske noviny 13.09.2004
Pomocná evidencia 552/1/04
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Návštevnosť trenčianskej mestskej veţe počas tohtoročnej
letnej sezóny celkom nenaplnila očakávania organizátorov.
Podľa informácie vedúcej oddelenia kultúry Mestského úradu
Trenčín Ing. Márie Pauschovej ju za dva a pol mesiaca
navštívilo 1971 osôb. Veţa, známa z histórie pod názvom
Dolná brána, ktorá bola súčasťou bývalého mestského
opevnenia, bola sprístupnená verejnosti od začiatku prázdnin
do polovice septembra 2004. Mesto Trenčín malo záujem
sprístupniť ju uţ pred niekoľkými rokmi, ale myšlienku sa
podarilo realizovať aţ počas tohtoročnej turistickej sezóny.
Mesto Trenčín počíta so sprístupnením veţe aj v budúcnosti.
Plánuje vybudovať výťah zo Sládkovičovej ulice na prvé
a druhé podlaţie. Výťah bude zároveň slúţiť aj ako
bezbariérový vstup pre občanov so zníţenou telesnou
pohyblivosťou do budovy mestského úradu.
Trenčianske noviny 20.09.2004
Pomocná evidencia 559/2/04
Dňa 4. októbra 2004 priviedla do vestibulu Kultúrneho
a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne vernisáţ výstavy
fotografií z Olympijských hier v Aténach,
ktorých
autorom
bol známy mladý
trenčiansky fotoIng. arch. Július Brúna
graf
Radovan
Stoklasa. Na vernisáţi sa zúčastnili
takmer všetci účastníci Olympijských hier v Aténach z Trenčína na
čele
s olympijským
víťazom
Radovan Stoklasa
v paraolympiáde Rastislavom Turečkom. Výstavu pod
názvom „ Atény 2004 – Slovensko na hrách 28. olympiády“
otvoril predseda Klubu JUDr. Vojtecha Zamarovského
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Ing. arch. Július Brúna. Po privítaní účastníkov vernisáţe
spomenul, ţe výstava otvára rad podujatí venovaných oslavám
85. výročia narodenia trenčianskeho rodáka a spisovateľa
JUDr. Vojtecha Zamarovského. I táto výstava nepriamo súvisí
so spisovateľom, pretoţe i jedno z jeho diel sa dotýka
Olympie a olympiád v staroveku. Potom výstavu fotografií
Radovana Stoklasu, priblíţil pracovník Tlačovej agentúry
Slovenskej republiky. Okrem iného povedal, ţe Radovan na
olympiáde nafotografoval viac ako 25 tisíc fotografií a časť
z nich bola vystavená. Vystavené fotografie zaujali
takmer kaţdého, pretoţe
zachytávali nezabudnuteľné chvíle slovenských
športovcov, ktorí dosiahli
olympijské medaily, ale aj
tých, ktorí o ne urputne
bojovali. Kaţdá jedna vysvystavené fotografie
tavená fotografia svojím
spôsobom predstavovala umelecké dielo. Ich autor vyjadril
svoj mimoriadny cit zachytiť športovca v jeho vrcholnom
výkone, ale pritom nezabudnúť aj na zvýraznenie prostredia,
v ktorom športovec preteká. Napríklad moţno osobitne
vyzdvihnúť fotografie strieborného Michala Martikána, zlatú Elenu Kaliskú ako
sa vynárajú z vĺn olympijského kanála, alebo zápolenie Martinu Moravcovú
v plaveckom bazéne. Podobne radosť zo zisku
olympijských medailí bratov Petra a Pavla Rozvystavené fotografie
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sdoferovcov Okrem toho kaţdého určite zaujala farebnosť
a ostrosť fotografií, čo potvrdzuje majstrovstvo Radovana
Stoklasu.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 04.10.2004, 11.10.2004
Pomocná evidencia 561/3/04, 576/1/04, 591/1/04
Dňa 8. októbra
2004 boli výstavné
miestnosti
Trenčianskeho
múzea
miestom
autorskej
vernisáţe
amatérskeho
výtvarníka
MUDr. Júliusa Činčára. Po otvorení
zľava Katarína Babičová, MUDr. Július Činčár, komisár výstavy Ing. Ján T luka
a privítaní účastníkov
výstavy, osobitne primátora mesta Trenčín
Ing.
Branislava
Cellera,
riaditeľkou
Trenčianskeho múzea Katarínou Babičovou
sa ujal slova komisár výstavy Ing. Ján Tluka,
ktorý priblíţil svoj pohľad na dielo autora.
V kultúrnom programe vystúpili sláčikové
MUDr. Július Činčár
kvarteto zo Základnej umeleckej školy
v Trenčíne.
Trenčianske noviny 11.10.2004
Pomocná evidencia 560/1/04, 595/1/04
Zaujímavú konfrontáciu ponúkla v týchto dňoch Galéria M.
A. Bazovského v Trenčíne. Popri prezentácii diel významných
slovenských grafikov je tu od 29. septembra 2004 otvorená aj
výstava grafických prác našej najmladšej výtvarnej generácie
– ţiakov základných a stredných umeleckých škôl.
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Návštevníci tak mali moţnosť porovnávať zdanlivo
neporovnateľné a cez toto porovnanie spoznať úroveň práce
pedagógov umeleckých škôl, ako i mieru talentu a šikovnosti
našich detí a mládeţe. Výstava „Malé grafické formy“ boli
výberom prác celoslovenskej súťaţnej prehliadky, ktorú kaţdé
dva roky organizuje Základná umelecká škola Frica Kafendu
vo Vrútkach. Piateho ročníka sa zúčastnilo 80 základných a
stredných umeleckých škôl a na prehliadku poslali viac ako
2500 grafických diel, z ktorých do samotnej súťaţe ich
postúpilo 1719 diel. Hlavnú cenu Ministerstva školstva
Slovenskej republiky si odniesli ţiaci Základnej umeleckej
školy v Trenčíne a jedna z desiatich hlavných cien medzi
jednotlivcami bola udelená aj ţiakovi tejto školy
pätnásťročnému Petrovi Sáskovi. Úspešní boli však aj ďalší
ţiaci tejto školy, keď v kategórii 5 aţ 6 ročných ţiakov si
prvenstvo odniesla Terezka Baţíková a v kategórii 8 aţ 11
ročných získal Juraj Hatlas druhé miesto. Mladí umelci sa
prezentovali rôznymi druhmi techník, ktoré vyuţívajú veľkí
majstri a to od základného linorytu cez suchú ihlu, lept,
kolorovaný lept aţ po počítačovú grafiku, čo je najnovšia vo
svete sa presadzujúca technika. Rodiace sa majstrovstvo
mladej umeleckej generácie svedčí o tom, ţe vo veľkej galérii
nevisia jej diela náhodou.
Trenčianske noviny 04.10.2004
Info Trenčín 07.10.2004
Pomocná evidencia 583/1/04
Carcassone, juhofrancúzske mesto leţiace v oblasti
Languedocu sa stalo i počas tohoročného leta centrom
historického šermu a stredovekých bitiek. Od júla aţ do konca
augusta 2004 totiţ dobýjali pevnosť svojimi mečmi aj
trenčianski Normani – skupina organizujúca rytierske turnaje.
Rytieri z Matúšovho hradu, pracujúci pod hlavičkou
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občianskeho zdruţenia „Juţné opevnenie“, uţ druhým rokom
spolupracujú na šermiarskych turnajoch v spolupráci s
asociáciou konských vystúpení v Carcassone. Turisticky druhé
najnavštevovanejšie mesto krajiny galského kohúta upútali
Normani svojím večerným programom „Rytieri vĺn“, v
ktorom sa predstavili ako mýtické postavy a vlčí jazdci z čias
dávno minulých. Nadšeným divákom zinscenovali aj pravú
stredoveká bitu či gladiátorskú arénu. Štyridsaťminútový
program vytvorili spoločne s českými a francúzskymi
šermiarmi a kaskadérmi. Rytiersky turnaj čerpal svoj príbeh z
miestnej histórie, kde sa priateľský šermiarsky zápas premenil
na krvavú bitku kriţiakov s domorodým obyvateľstvom.
Vystúpenia Normanov počas ich celého pobytu vo Francúzsku
zhliadlo aţ 100 000 návštevníkov. „Hrali sme bez prestávky,
dva aţ trikrát za deň. Atmosféra bola vynikajúca, diváci boli
veľmi spokojní ,“ konštatoval vedúci skupiny Dušan
Tadlánek. Normani z Trenčína prepravili na podujatie materiál
váţiaci 5 ton pomocou dvoch kamiónov a prívesných vozíkov.
Trenčianske noviny 04.10.2004
Pomocná evidencia 583/2/04
Dňa 14. októbra 2004sa začala séria podujatí pri príleţitosti
85. výročia slávnostného
trenčianskeho
rodáka
JUDr. Vojtecha Zamarovského vedomostným kvízom k jeho dielu. Na
kvíze sa zúčastnilo sedem
trojčlenných študentských
druţstiev zo stredných
škôl z Trenčína a Nového
Mesta nad Váhom. Pona javisku kina Hviezda súťaţilo v kvíze o V. Zamarovskom sedem
dujatie moderoval Ivo
stredoškolských druţstiev
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Veliký a odpovede študentov hodnotila
trojčlenná odborná porota v zloţení PhDr.
Katarína Martinková, Jana Poláková
a Mgr. Hana Gallová. Súťaţiaci sa stretli
vo troch kolách, v ktorých najúspešnejšie
bez straty jediného bodu, teda najlepšie
moderátor Ivo Veliký
skončilo druţstvo Obchodnej akadémie M.
Hodţu v Trenčíne, ktoré tvorili študentky Petra Surovská,
Simona Záhumenská a Petra Kňazeková. Na druhom mieste
skončilo druţstvo Strednej priemyselnej školy odevnej
v Trenčíne a na treťom mieste druţstvo Strednej priemyselnej
školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne. Trom najlepším
druţstvám odovzdal vecné dary predseda Spoločnosti
priateľov Vojtecha Zamarovského Ing. arch. Július Brúna.
Trenčianske noviny 18.10.2004
Pomocná evidencia 573/1/04,601/1/04
Dňa 10. októbra 2004 sa uskutočnil úvodný koncert
tradičného festivalu váţnej hudby „Trenčianska hudobná
jeseň“ v refektári Kolégia Piaristov vystúpením sólistov opery
Slovenského národného divadla – tenoristu J. Kundláka a sopranistky A. Kohútkovej, v ktorých podaní odzneli talianske
a neapolské piesne. Ďalší koncert sa uskutočnil 17. októbra
2004 v Trenčianskom múzeu, kde predstavilo sláčikové
kvinteto „Quinta Nova“, ktorého členovia hrávali v orchestri
Bohdana Warchala. Dňa 24. októbra 2004 sa v Evanjelickom
kostole predstavil Bratislavský chlapčenský spevácky zbor.
I ďalšie
koncerty
štyroch
najlepších
slovenských
violončelistov dňa 31. októbra 2004 v Trenčianskom múzeu,
klavírny recitál D. Buranovského dňa 7. novembra 2004
v Galérii M. A. Bazovského a posledný koncert dňa 14. novembra 2004 Komorného orchestra Vysokej školy muzických
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umení v Bratislave v Evanjelickom
mimoriadnu odozvu medzi divákmi.
Info Trenčín 07.10.2004
Pomocná evidencia 589/1/04

kostole

zanechal

Dňa 15. októbra 2004 trenčiansky hotel Tatra bol miestom
významnej udalosti, keď si mesto
Trenčín a celá kultúrna verejnosť pripomenula 152 výročie objavenia rímskeho
nápisu trenčianskym katolíckym kňazom
Ľudovítom Bonaventúrom Stárekom po
veľkej búrke v roku 1852 odhalením
pamätnej tabule od autora akademického
Ivo Veliký

sochára Igora Mosného.
O činnosti tejto všestrannej osobnosti počas jeho
pôsobenia v meste Trenčíne sa zmienil vo svojom
vystúpení moderátor podujatia Ivo Veliký. Vyzdvihol osobitne jeho prízľava Ing. Branislav Celler a Ing. Pavol Kašuba
nos ako človeka, ktorý
mal všestranné záujmy predovšetkým v starostlivosti o prírodu
a históriu. Práve jeho zásluhou bola
zalesnená Brezina a štúdiom archívnych
dokumentov sprístupnil veľa dovtedy
neznámych dokumentov z histórie mesta
Trenčín. Osobitne sa dostal do histórie
objavením rímskeho nápisu a čiastočným
objasnením jeho obsahu. Práve rímskym
nápisom sa dostalo mesto Trenčín do
povedomia celej Európy. Po jeho
vystúpení primátor mesta Trenčín Ing.
odhalená pamätná tabuľa Ľ. B. Stárekovi
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Branislav Celler a riaditeľ trenčianskeho hotela Tatra Ing. Pavol
Kašuba odhalili pamätnú tabuľu,
na ktorej je napísaný nasledovný
text : „Cirkevný hodnostár
a historik Ľudovíta B. Stárek
(1803 – 1863) v roku 1852 znovu
objavil na hradnej skale rímsky
nápis a zaslúţil sa o jeho
príhovor primátora Ing. Branislava Cellera
propagáciu“. Po odhalení pamätnej
tabule, v príhovore primátor mesta Trenčín Ing. Branislav
Celler zvýraznil jedinečnosť historickej pamiatky - rímskeho
nápisu, od ktorej existencie uplynulo 1825 rokov. Konštatoval,
ţe veľa občanov mesta Trenčín zrejme nevie, ţe jeho znovu
objaviteľom bol katolícky kňaz Ľudovít Bonaventúra Stárek.
To je dôvod k tomu, prečo si tento človek zasluhuje našu
pozornosť a jeho zväčšenie pre budúce generácie. Súčasne
vyjadril radosť nad tým, ţe dnes, keď sa odhalila táto pamätná
tabuľa, môţe ju odovzdať pracovníkom hotela Tatra so
ţelaním, aby i ona bola ďalšou atrakciou, ktorá bude lákať do
Trenčína čoraz viac návštevníkov.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 11.10.2004
Pomocná evidencia 573/1/04, 595/2/04

Ivo Veliký

Dňa 15. októbra 2004 sa v Kongregačnej
sále bývalého Ţupného domu v Trenčíne, dnes
sídla Trenčianskeho múzea, uskutočnila sa
inaugurácia novej poštovej známky, ktorá sa
viaţe k mestu Trenčín. Ešte touto slávnosťou
si vypočuli účastníci v prednese Iva Velikého
a Viery Vidovej výber diela Marca Aurélia
„Myšlienky sebe samému“, ktoré svojím
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nadčasovým obsahom oslovili všetkých prítomných. Pred
slávnostným aktom inaugurácie novej poštovej známky Ivo
Veliký priblíţil vývoj tvorby
poštových známok, ktoré sa
bezprostredne dotýkajú mesta
Trenčín. Spomenul, ţe :
- v roku 1960 to bola vydaná
poštová známka s Trenčianskym hradom,
- v roku 1973 to bola vydaná
poštová známka s leteckým
pohľadom na Trenčiansky hrad, výber z diela Marca Aurélia – Ivo Veliký a Viera Vidová
- v roku 1982 a 1995 bola vydaná emisia známok so
zobrazením slovenských miest,
- v roku 1992 vydaná poštová známka „Kragujevac 1918“,
- v roku 1999 vydaná poštová známka o M.A. Bazovskom
v emisii „Umenie“.
Dnes sa na svetlo sveta dostáva ôsma
známka v poradí vo vzťahu v mestu
Trenčín, ktorej autorom akademický
maliar a grafik Marián Čapka zo Ţiliny.
Ešte prv neţ sa uskutočnila inaugurácia
novej poštovej známky sa k prítomným
prihovoril doc. PhDr. Pavol Valachovič,
CSc.,
PhDr. Pavol Valachovič, CSc.
ktorý
priblíţil bliţšie pobyt Rimanov na Slovensku a ich
vzťahu k domácemu obyvateľstvu. Osobitne sa venoval odkrytiu rímskeho nápisu
na hradnej skale v roku 1852
trenčianskym farárom Ľudokrstenie novej poštovej známky primátorom Ing. B. Cellerom
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vítom B. Stárekom a jeho strastiplná cesta k uznaniu
v odborných kruhoch historikov. Po tejto prednáške hostia –
primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, vedúca
Ústrednej správy POFIS-u Ing. Mária Kadufová, pracovníčka
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Zlatica
Magálová a predseda Klubu filatelistov v Trenčíne Jozef
Korený pokrstili novú poštovú známku s nominálnou
hodnotou 26,- Sk kvapkami medoviny.
Vlastné poznámky
Info Trenčín 21.010.2004
Trenčianske noviny 11.10.2004, 18.10.2004
Pomocná evidencia 573/1/04, 595/2/04, 604/1/04
Dňa 16. októbra 2004 sa uskutočnila vernisáţ výstavy pod
názvom „Trenčín v zrkadle pošty a filatélie“ v Kultúrnom
a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Výstavu otvoril predseda Klubu
filatelistov v Trenčíne Jozef
Korený. Vo svojom príhovore
uviedol, ţe výstava sa uskutočňuje pri príleţitosti 1825. výročia rímskeho nápisu na
trenčianskej
hradnej
skale
Jozef Korený
a zvýraznenia osobnosti jeho znovu objaviteľa trenčianskeho
farára Ľudovíta Bonaventúra
Stáreka. Expozícia bola zloţená od dvoch vystavovateľov – Jozefa Koreného
a Ladislava Hanzena a zachytávajúca obdobie z čias
Rakúsko – Uhorska aţ po
dnešok. Vystavené exponáty
prehliadka vystavených známok
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potvrdzujú, ţe prostredníctvom listovej korešpodencie
opatrenej poštovou známkou sa o Slovensku a meste Trenčín
dozvedal celý svet. Po svojom príhovore pozval prítomných
na prehliadku vystavených exponátov. Počas oboch dní sa
pouţívala pečiatka, ktorú na túto príleţitosť navrhla Jana
Masárová. Predávala sa aj nová poštová známka, obálka
prvého dňa vydania, pamätné listy Slovenskej pošty a
organizátorov podujatia a korešpondenčné lístky poľnej pošty
Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne.
Vlastné poznámky
Info Trenčín 21.10.2004
Trenčianske noviny 11.10.2004, 18.10.2004
Pomocná evidencia 573/1/04, 595/2/04, 597/1/04,
600/1/04, 604/1/04
Vyvrcholením osláv 1825. výročia rímskeho nápisu na
trenčianskej hradnej skale a pripomenutia si jeho znovu
objaviteľa trenčianskeho farára Ľudovíta Bonaventúra Stáreka
bolo odhalenie pamätnej tabule tejto osobnosti dňa 16. októbra
2004 spojenej so slávnostnou svätou omšou vo farskom
kostole Narodenia Panny Márie celebrovanou
dekanom Bohosloveckej fakulty v Nitre
Mons. ThDr. Viliamom Judákom. V slávnostnej homílii svätej
omše celebrant vyzdvihol osobnosť farára
odhalenie pamätnej tabule
Ľudovíta Bonaventúra
Stáreka nielen ako duchovného pastiera, ale i ako človeka
z nezvyčajným akčným záberom veľkého spektra záujmov,
ktoré vedel s nesmiernou húţevnatosťou a dôslednosťou
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pretaviť v konkrétnych činnostiach. Výsledkom sa stalo
napríklad zaloţenie trenčianskej nemocnice, zalesnenie
Breziny, výskum archívnych materiálov a ich publikovanie,
rekonštrukcia kláštora na Skalke, napokon i znovu objavenie
rímskeho nápisu. Po svätej omši za veľmi nepriaznivého
daţdivého počasia za početnej
účasti
veriacich
a ostatných
občanov bola odhalená dekanom
bohosloveckej fakulty v Nitre
Mons. ThDr. Viliamom Judákom,
primátorom mesta Trenčín Ing.
Branislavom Cellerom, dekanom
Trenčianskej farnosti Mgr. Milanom Kupčíkom a predsedom
Klubu
filatelistov
v Trenčíne
Jozefom Koreným pamätná tabuľa
dekorovanie pamätnej tabule vencom
trenčianskemu farárovi Ľudovítovi
Bonaventúrovi Stárekovi. Moderátor podujatia Ivo Veliký
pripomenul, ţe autorom pamätnej tabule je akademický sochár
Igor Mosný. Odhalenú pamätnú tabuľu posvätil Mons. ThDr.
Viliam Judák, pričom vyjadril prosbu, aby pamätná tabuľa
pripomínala a pomáhala poznávať, ţe to slúţi nášmu
prospechu, ţe nám pripomína dobrotu Pána a jeho svätosť.
Potom vystúpil primátor mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler. Vo svojom príhovore
zvýraznil osobnosť človeka, ktorému bola
dnes odhalená pamätná tabuľa a ktorá sa
nezmazateľne zapísala do histórie mesta
Trenčín ako cirkevný hodnostár, pedagóg,
historik i ako občan. Práve jeho zásluhou
bol objavený rímsky nápis, čím sa mesto
príhovor dekana Mgr. M. Kupčíka
Trenčín zviditeľnilo. Vyjadril radosť nad
tým, ţe pamätnou tabuľou sa na svetlo sveta vyniesli činy
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a zásluhy človeka, ktorý si zaslúţi našu úctu
a vďaku. V závere svojho príhovoru
poďakoval všetkým, ktorí sa akoukoľvek
formou zaslúţili o realizáciu pamätnej
tabule. Slávnosť odhalenia pamätnej tabule
uzavrel dekan Mgr. Milan Kupčík
poďakovaním primátorovi mesta Trenčín,
ţe sa svojím záujmom pričinil o
zvýraznenie osobnosti katolíckeho kňaza. príhovor primátora Ing. B. Cellera
Vyjadril presvedčenie do budúcna, aby to dobro, ktoré nás
všetkých dnes spojilo, aby nás sprevádzalo po všetkých dňoch
nášho ţivota.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 21.10.2004
Info Trenčín 11.10.2004
Pomocná evidencia 573/1/04, 595/2/04
Ročná spolupráca Verejnej kniţnice Michala Rešetku
v Trenčíne s Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej
republiky so sídlom v Banskej Bystrici bola v utorok 12. októbra 2004 korunovaná ďalším konkrétnym prejavom podpory
úradu. Riaditeľ odboru patentových fondov a informácií Ing.
Rastislav
Marčok
spolu
s pracovníčkou
odboru
Mgr. Gabrielou
Píšovou
zľava – Ing. Marta Šajbidorová, Ing. Rastislav Marčok a Mgr. Lýdia Brezová
odovzdali kniţnici nový počítač. Získali ho z prostriedkov
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Európskeho patentového úradu, vyčlenených na projekty
Národného patentového úradu, konkrétne pre kniţnice,
v ktorých takýmto spôsobom vytvárajú svoje kontaktné
informačné miesta. Trenčianska kniţnica tak ako desiata na
Slovensku zdarma poskytne informácie, ktoré získava
a produkuje spomínaný úrad, čím sa zvýši priemyslovo-právne
povedomie našich občanov. Mnoţstvo zaujímavých informácií
však bude určených aj na ďalšie účely. Úrad priemyselného
vlastníctva Slovenskej republiky rozhoduje o poskytovaní
práv na predmety tvorivej duševnej činnosti (patenty, úţitkové
či priemyselné vzory, topografie polovodičových výrobkov)
a práv na označenie (ochranné známky a označenia pôvodu
výrobkov), je gestorom medzinárodných zmlúv na ochranu
priemyselného vlastníctva, vedie ústredný fond patentovej
a známkovej dokumentácie a pôsobí ako jediné špecializované
centrum patentových a známkových informácií v Slovenskej
republike. Voľný prístup do databáz úradu a informačné
zdroje okrem podnikateľov, technikov a ďalších záujemcov
určite uvítajú aj naši stredoškoláci a študenti Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Nový počítač
prevzala riaditeľka kniţnice Mgr. Lýdia Brezová spolu
s vedúcou oddelenia kultúry Trenčianskeho samosprávneho
kraja Ing. Martou Šajbidorovou. Nielen regionálna
samospráva, ale i inštitúcie v jej zriaďovateľskej pôsobnosti sú
v stave vďaka spolupráci a uplatňovaniu partnerstiev zvyšovať
kvalitu svojich sluţieb.
Vlastné poznámky
Do posledného miesta zaplnená spoločenská miestnosť
Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne na Hasičskej
ulici dňa 19. októbra 2004 bola miestnom slávnostnej
prezentácie novej knihy spisovateľa Pavla Dvořáka pod
názvom „Stopy dávnej minulosti 3“ (zrod národa – etnognéza
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Slovákov)“, rozprávajúcej o najstarších dejinách Slovákov,
o príchode prvých Slovanov, avarskej nadvláde, víťazstvách
franského kupca Sama, ale aj o tom, ako sa Slováci podieľali
na vzniku Uhorského kráľovstva. Slávnostný program sa začal
odvíjať vystúpením klavírneho dueta ţiačok Základnej
umeleckej školy v Trenčíne Evy Gugovej a Aleny
Zemanovičovej, prednesením
úryvku
z novej
knihy
spisovateľa PhDr. Martou Halečkovou
a privítaním
všetkých
prítomných
riaditeľkou Verejnej kniţnice Michala
Rešetku
v Trenčíne
Mgr.
Lýdiou
Brezovou. Novú knihu spisovateľa Pavla
Dvořáka uviedla do ţivota čokoládovými
dukátmi vedúca oddelenia kultúry, tradícií
Mgr. Lýdia Brezová
a histórie Trenčianskeho samosprávneho
kraja Ing. Marta Šajbidorová a zaţelala
novému dielu veľa spokojných čitateľov.
Dlhotrvajúci potlesk privítal na svet novú
knihu Pavla Dvořáka, za čo autor osobne
poďakoval. Vo svojom vystúpení povedal,
ţe mesto Trenčín si zámerne vybral za prvé
miesto prezentácie svojej novej knihy,
pretoţe k mestu Trenčín ho viaţu roky
spisovateľ Pavol Dvořák
viaceré spomienky, lebo
tu slúţil napríklad základnú vojenskú sluţbu
a potom v meste Trenčín ho vţdy pekne
privítali. Záver podujaia
patril autogramiáde autora.
Vlastné poznámky
krstenie novej knihy Ing. Martou Šajbidorovou
Trenčianske noviny 25.10.2004
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Pomocná evidencia 608/1/04, 628/1/04
Vyvrcholením
podujatí
uskutočnených pri príleţitosti
ţivotného
jubilea
70. rokov spisovateľa Rudolfa Dobiaša
bola prezentácia jeho personálnej bizľava Ing. Štefan Štefanec, Ing. Anton Boc, Anton Srnholec, Rudolf Dobiaš
bliografie a básnickej zbierky „Medzi trávou a vetrom“ v spoločenskej miestnosti Verejnej kniţnici Michala Rešetku na Hasičskej ulici
v Trenčíne dňa 21.októbra 2004. Za účasti popredných
osobností spoločenského a kultúrneho ţivota – predsedu
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefana Štefanca
a viceprimátora mesta
Trenčín Ing. Antona
Boca a ďalších osôb sa
podujatie začalo vystúpením sláčikového
kvarteta ţiakov zo Základnej
umeleckej
školy v Trenčíne, ktokrst novej knihy Ing. Štefanom Štefancom
ré
sa
predstavilo
skladbou Eugena Suchoňa „Hlboký jarček“. Prítomných hostí
na podujatí privítala riaditeľka Verejnej kniţnice Michala
Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdia Brezová, ktorú následne
vystriedal Ivo Veliký prednesom veršov z básnickej tvorby
Rudolfa Dobiaša. Novú básnickú zbierku „Medzi trávou
a vetrom“ zhodnotil básnik, prekladateľ a vysokoškolský
pedagóg doc. PhDr. Ján Zambor a personálnu bibliografiu
diela spisovateľa Rudolfa Dobiaša zhodnotila jeho autorka
Mgr. Ľudmila Štröhnerová. Ešte pred slávnostnou
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prezentáciou nových kníh vystriedala ţivé slovo svojím
spevom známa trenčianska interpretka ľudových piesní Lýdia
Fajtová. Vyvrcholením podujatia bolo uvedenie do ţivota
nových kníh lupienkami kvetov predsedom Trenčianskeho samosprávneho
kraja Ing. Štefanom
Štefancom a viceprimátorom
mesta
Trenčín Ing. Antonom Bocom, ktorým
asistovali spisovakrst novej knihy Ing. Antonom Bocom
telia Rudolf Dobiaš a Anton Srnholec. Záver podujatia patril
vďačným čitateľom, ktorí kyticami kvetov a plodmi matky
prírody vyjadrili svoj obdiv a vďaku spisovateľovi Rudolfovi
Dobiašovi k jeho ţivotnému jubileu a k jeho úspešnej
literárnej činnosti.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 25.10.2004, 08.11.2004
Pomocná evidencia 607/1/04, 627/1/04, 663/2/04
Dňa 22. októbra 2004 pod záštitou
Krajskej organizácie Únie
ţien Slovenska v Trenčíne sa uskutočnil v Galérii
M.
A.
Bazovského
v Trenčíne koncert mladých umelcov spojený
PhDr. Marta Halečková
recitáciou výberu poézie
Bc. Viera Štefulová
Rudolfa Dobiaša a PhDr. Márie Jany Jablonskej v podaní Bc. Viery Štefulovej a PhDr. Marty Halečkovej. Účastníkov koncertu prekvapila mimoriadna vysoká
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interpretačná technika mladých umelcov – v hre na akordeón
študenta druhého ročníka Vysokej školy muzických umení
v Bratislave Michala Matejčíka, v hre na trúbku študenta
prvého ročníka Akadémie umenia v Banskej Bystrici Juraja
Kvasnicu, v hre na klavír študentky šiesteho ročníka
Konzervatória v Topolčanoch Ivany Trangošovej. Podobne aj
u
speváčok
perfektné
zvládnutie
hlasového prejavu – študentky prvého
ročníka oddelenia operného spevu
Konzervatória v Ţiline
Evy Sýkorovej a študentky druhého ročníka
oddelenia operného speAndrea Čajová
vu
Vysokej
školy
muzických
umení
v Bratislave
Andrei
Eva Sýkorová
Čajovej, ktorá
si svojím speváckym
výkonom získala
publikum.
V závere
Michal Matejčík
poďakovala
účinkujúcim za ich vystúpenie predsedníčka Krajskej organizácie Únie ţien
Slovenska v Trenčíne PhDr. Jana Jablonská.
Vlastné poznámky
Juraj Kvasnica

Počas mesiaca septembra a októbra 2004 vystavoval
v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne trenčiansky umelec
akademický sochár Peter Lehocký. Kurátorka výstavy PhDr.
Danica Lovíšková vo svojom vystúpení priblíţila jeho súčasnú
tvorbu – dizajn atypických sklenených svietidiel. V rokoch
1981-1988 Peter Lehocký realizoval také významné práce,
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ako je osvetlenie kolonády v Mariánskych Lázňach, osvetlenie
Františkánskej záhrady a zámku Trója v Prahe a Medickej
záhrady v Bratislave. V akomsi spolu znení s daným
priestorom vytvoril jedinečné osvetlenie, ktoré svojím tvarom
korešponduje s daným prostredím, vytvára v ňom
neopakovateľnú náladu a atmosféru. Druhou najdôleţitejšou
oblasťou jeho tvorby je holografia. Peter Lehocký ako prvý na
Slovensku začal od roku 1986 experimentovať a vytvárať prvé
hologramy. Zdanlivo neţivú sklenenú dosku oţivuje
svetelnými lúčmi, ktoré odklínajú plochu a vytvárajú priestorový trojdimenzionálny
obraz, ktorý sa jedinečne mení s uhlom nášho
pohľadu a s naším pohybom. Tento nový
druh umenia, ktorý
interdisciplinárne spája
vedu,
techniku
a
umenie, má dnes uţ
akademický sochár Peter Lehocký
svoje pevné miesto v
oblasti svetelného umenia, ale v čase svojho vzniku to bol
veľmi odváţny projekt. Popri dizajne atypických svietidiel sa
Peter Lehocký od roku 1990 venuje aj dizajnu obalovej
techniky (bytová chémia, vlasová a telová kozmetika,
autokozmetika). Tá na jednej strane autora obmedzuje – musí
dodrţiavať ekonomické, ergonomické, ekologické, funkčné a
materiálové parametre, no na druhej strane ho provokuje
k tomu, aby tieto limitujúce prvky vyváţil optimálnym
výtvarným a estetickým výrazom. Rozsah jeho tvorivého
zamerania pribliţujú aj kresby. Neobyčajne poetické, krehké
vo svojich mäkkých, dynamických linkách a farebných
plochách, vzdialene evokujúce rytmus a harmóniu vládnucu
vo svete prírody. Sú prvotným záznamom myšlienok, ale aj
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prvotným predobrazom jeho voľných sochárskych diel, ktoré
tvoria záverečný okruh jeho neobyčajne všestrannej tvorby.
Výstava sa stala nesporne zaujímavým a inšpiratívnym
prienikom do autorovej mnohovrstvovej tvorby, ktorej
základnými atribútmi sú čistota, ušľachtilosť, harmónia a
invenčnosť foriem a myšlienok.
Trenčianske noviny 18.10.2004
Pomocná evidencia 602/1/04
Dňa 15. októbra 2004 otvoril predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec výstavu výtvarných
prác zo súťaţe „Civilná ochrana očami detí“, v ktorej mladí
umelci sa tématicky sa zamerali na ţivelné pohromy –
povodne a záplavy. Svoje práce na súťaţ poslali ţiaci zo
základných škôl z okresov Trenčín, Ilava a Púchov.
Trenčianske noviny 18.10.2004
Pomocná evidencia 603/3/04
Dňa 20. októbra 2004 sa pri príleţitosti „Mesiaca úcty
k starším“ uskutočnil v Kultúrnom a metodickom centre
Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne umelecký
program
pod názvom „Vďaka Vám“. V programe
s Modlitbou k starobe o sv. Františka z Assisi vystúpila
seniorka Ľudmila Šuvadová. O dobrú náladu sa postarala
spevácka skupiny „Kolovrátok“ z Melčíc – Lieskového
a Folklórny súbor „Trenčan“, ktorému odovzdal predseda
Krajského výboru Jednoty dôchodcov na Slovensku
v Trenčíne Ing. Jozef Miklóš. Slávnostný prejav predniesol
primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, ktorý vo svojom
príhovore vyjadril radosť nad tým, ţe skôr narodení občania
sami organizujú rôzne aktivity podľa vlastných záujmov
napríklad štúdiom na Trenčianskej univerzite Alexandra
Dubčeka, Akadémie tretieho veku a podobne.
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Info Trenčín 04.11.2004
Pomocná evidencia 643/1/04
Dňa 25. októbra 2004 sa uskutočnil seminár prof. PhDr.
Jána Komorovského, CSc.,
zakladateľa religionistiky na
Slovensku pri príleţitosti jeho
ţivotného jubilea 80. rokov.
Seminár otvorila a prítomných
účastníkov
seminára
privítala
zľava Mgr. Ľ. Strohnerová, prof. PhDr. J. Komorovský
riaditeľka
Verejnej kniţnice Michala Rešetku Mgr.
Lýdia Brezová. Pripomenula, ţe keďţe
nebolo príleţitosti mu k významnému
ţivotnému jubileu zavinšovať, tak sa chce
blahoţelanie Mgr. H. Gallovou
vykonať dnes. Za mesto Trenčín jubilantovi s kyticou kvetov
zablahoţelali vedúca oddelenia odboru kultúry Mestského
úradu v Trenčíne Mgr. Hana Gallová a tajomníčka Zboru pre
občianske záleţitosti pri Mestskom úrade v Trenčíne Bc.
Elena Gabajová. Potom sa jubilant zapísal do pamätnej knihy
mesta Trenčín. Za Verejnú kniţnicu Michala Rešetku
v Trenčíne blahoţelala jej riaditeľka Mgr. Lýdia Bre-zová.
Ţivot významného vedca priblíţila vo svojom príhovore
vedúca oddelenia Verejnej kniţnice Michala Rešetku
v Trenčíne Mgr. Ľudmila Štrohnerová. Za blahoţelania
úprimne poďakoval prof. PhDr. Ján Komorovský, CSc.
a potom sa prešlo na pracovnú časť podujatia, v rámci ktorej
odprednášal na tému „Význam religionistiky ako vedného
odboru“.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 606/1/04
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V meste Trenčín sa uţ stalo tradíciou v jesenných
mesiacoch organizovať festival v tanečnom športe pod
názvom „Povaţský pohár“. Jeho jedenásty ročník sa
uskutočnil v dňoch 30. – 31. októbra 2004 v Kultúrnom a
metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Počas dvoch dní mali diváci moţnosť vidieť od najmenších aţ
po medzinárodne uznávaných tanečníkov. Celkove
prebehlo 17 súťaţí amatérskych i profesionálnych párov. Na pohárovej súťaţi v
štandardných a latinskoamerických tancoch sa zúčastnilo celkove 28 párov z
21 klubov z Maďarska, Poľska, Česka a samozrejme Slovenska. Detské páry boli iba zo
Slovenska. V pohárovej súťaţi v štandardných tancoch
zvíťazili Róbert Pavlík – Eva Prnová z Tanečného klubu
Dukla Trenčín. V latinsko-amerických tancoch si prvenstvo
odniesol pár z Maďarska, Gyorgy Kacse –Veronika Vaszily,
na treťom mieste skončil pár z Tanečného klubu Dukla
Trenčín Marián Sivák – Patrícia Prnová. Tanečné páry boli
odmenené kryštálovými pohármi, ako aj vecnými cenami od
sponzorov. Spestrením „Povaţského pohára“ bol slávnostný
galavečer, počas ktorého členovia Tanečného klubu Dukla
Trenčín predviedli choreografie v mixe štandardných tancov,
ako aj novú choreografiu na motívy muzikálu Chicago.
Trenčianske noviny 02.11.2004
Pomocná evidencia 637/1/04
Na tlačovej besede trenčianskych pamiatkárov dňa
3. novembra 2004 bola podaná mimoriadne závaţná
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informácia o opevnení Trenčianskeho hradu. Statik Ing. Jozef
Závacký, ktorý od známych udalostí pádu západnej časti
opevnenia Trenčianskeho hradu v marci 2003 vykonáva
merania, konštatoval, ţe tu ide o havarijný stav. Podľa jeho
názoru opevnenie by mohlo ešte vydrţať moţno tak dva aţ tri
roky, ale môţe sa stať, ţe pre opevnenie hradu môţe byť táto
zima
posledná.
Najhoršie na tom je
to, ţe zrúteniu
opevnenia sa zabrániť nedá, preto
navrhuje, ţe najlepšie by bolo
opevnenie rýchlo
rozobrať.
Tento
svoj výrok doloţil
výsledkami meraní. Predná časť
opevnenia hradu sa vydúva a vo vnútri hradieb vzniká dutina.
Od marca 2003 do súčasnosti sa opevnenie vydulo a posunulo
aţ o 18 cm. Cez dutinu, ktorá je v niektorých miestach aţ
30 cm, sa postupne zosunulo aţ 4 m3 sypkého muriva.
Ohrozená časť opevnenia je dlhá 35 metrov a vysoká od 11 do
17 metrov. V prípade pádu opevnenia by mali vybudované
zábrany chrániť majetok a ţivoty občanov. Statické merania
na Trenčianskom hrade však poukázali aj na to, ţe okrem
spomínaného opevnenia sú ohrozené aj iné hradné objekty –
Mlynská veţa, Delová bašta a ďalšie objekty. Rozsah
ohrozenia jednej z najvýznamnejších kultúrnych pamiatok
bude známy po vyhodnotení stavebno-technického stavu
v jarných mesiacoch roka 2005.
Trenčianske noviny 08.11.2004
Pomocná evidencia 667/1/04
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Dňa 9. novembra 2004 sa uskutočnilo prvé finálové kolo
tradičnej speváckej súťaţe ţiakov základných škôl pod
názvom „Trenčianske hodiny“. Zúčastnilo sa v ňom 103
ţiakov zo základných škôl Trenčianskeho
okresu. Súťaţ otvorila inšpektorka odboru
školstva a sociálnych vecí Mestského úradu
v Trenčíne Mgr. Ľubica Kršáková privítaním
súťaţiacich a odbornej poroty pod vedením
Ing. Jozefa Lehockého. Na otvorenej scéne
spoločenskej miestnosti ţiaci s mimoriadnym
Mgr. Ľubica Kršáková
zanietením interpretovali ľudové piesne aj
predseda odbornej poroty a známy zberateľ ľudových piesní
Ing. Jozef Lehocký. Okrem toho poďakoval učiteľom, ţe
pripravili deti na túto súťaţ. Na záver boli oznámené výsledky
súťaţe v jednotlivých kategóriach :
- kategória najmenších ţiakov (1. aţ 3. ročník) :
1. Pavlínka Ovádková, Základná škola Trenčín,
Bezručová ulica
3. Andrea Kokešová, Základná škola Drietoma
3. Ondrej Oleš, Základná škola Ivanovce
Pavlínka Ovádková

- kategória mladších ţiakov (4. aţ 6.
ročník) :
1. Karla Kostelníková, Základná škola,
Trenčín, Hodţova ulica
1. Taňa Janišová, Základná škola
Karla Kostelníková
Táňa Janišová
Trenčín, Novomeského ulica
2. Michal Fárik, Základná škola Drietoma
3. Marek Pruţinec, Základná škola Trenčianska Teplá
- kategória starších ţiakov 7. aţ 9. ročník) :
1. Alexandra Michálechová, Základná škola Trenčín,
Novomeského ulica
2. Lucia Králiková, Základná škola Trenčín, Bezručova
ulica,
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3. Lucia Komorovská, Základná škola Motešice
- kategória dvojíc mladších ţiakov :
2. Barbora Sásková – Viera Ševčíková
Základná škola Horná Súča
- kategória dvojíc starších ţiakov :
2. Barbora Drozdová – Andrea Justová,
Základná škola Trenčín, Novomeského ulica Alexandra Michálechová
3. Ľubica Krovinová – Ľudmila Chupáčová, Základná škola
Horná Súča
- kategória trojíc starších ţiakov :
1. Ľubica Krovinová – Ľudmila Chupáčová – Mária
Ranková, Základná škola Horná Súča
2. Zuzana Michalcová – Danka Vasková – Miroslava
Janegová, Základná škola Drietoma
Dňa 10. novembra 2004
sa uskutočnilo v Galérii
M.
A.
Bazovského
v Trenčíne literárno –
hudobné
pásmo
pod
názvom „Čaro jesene“
venované
spomienke
na
národno - kultúrnu pracovníčku Annu
Halašovú. V úvode podujatia vystúpil v sóle
na trúbku Slavomír Jeţko a potom všetkým
prítomných privítala PhDr. Janka Jablonská.
PhDr. Eva Berková
Curicculum vitae Anny Halašovej priblíţila riaditeľka
Mestskej kniţnice Ľ. V. Riznera v Novom Meste nad Váhom
PhDr. Eva Berková. Recitátori PhDr. Marta Halečková, Mgr.
Ján Kincel, Ing. Jozefína Hrkotová, Oľga Napokyová a Miloš
Ondrušek predniesli výber poézie starších slovenských
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básnikov ako napríklad Jána Kostru, Jána Smreka, Vojtecha
Mihálika, ale aj súčasných poetov Rudolfa Dobiáša, Kataríny
Hudecovej, PhDr. Janky Jablonskej a Ing. Rudolfa Rumánka.
Recitáciu ţivého slova vyplnili čelistka Eva Dvořáková
a klavíristka Viera Struháriková. V závere podujatia mal
vystúpiť vnuk PhMr. Jána Halašu, operný spevák Ján Ďurčo.
Avšak pre pracovnú zaneprázdnenosť ho zastúpila
dvanásťročná ţiačka Základnej umeleckej školy v Trenčíne
Dominika Palachová, ktorá svojím prekrásnym
hlasom bez doprovodu hudobného nástroja
zaspievala slovenské ľudové
piesne a získala si svojím výkoIng. J. Hrkotová

nom
celé
obecenstvo,
keď jej silno

Miloš Ondrušek

zatlieskalo.
Dominika
Oľga Nápokyová
PhDr. M. Halečková
Palachová po
svojom vystúpení odovzdala kyticu kvetov pani
Jele Halašovej, manţelke známeho umeleckého
fotografa a lekárnika PhMr. Jána Halašu.
Pomocná evidencia 632/1/04
Mgr. Ján Kincel

Folklórny súbor „Trenčan“ si dňa 24. septembra 2004
pripomenul svojím vystúpením pre verejnosť v Kultúrnom a
metodickom centre ozbrojených síl Slovenskej republiky
v Trenčíne 55. výročie svojho vzniku. Prítomných privítal
riaditeľ Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne Mgr. Štefan Marcinek.
Po prvýkrát mali diváci moţnosť vidieť niekoľko úplne
nových choreografií, spevov a orchestrálnych skladieb. Azda
kaţdého v sále prekvapilo predvedenie „Pozdišovského
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čardáša“ a „Višňovského verbunk“, pretoţe folklórny súbor
Trenčan sa zameriava v prvom rade na trenčiansky folklórny
región. Prítomní diváci boli veľmi vďační za výkon a ocenili
súčasných Trenčanistov búrlivým potleskom. Preto na záver
museli niekoľkokrát pridať niekoľko svojich čísel.
Zablahoţelať prišli folklórne súbory „Radosť“, „Druţba“,
„Štvorlístok“ a ďalšie. Na druhý deň Trenčanistov čakalo
ďalšie vystúpenie, tentoraz pre bývalých členov. Tí si
spoločne zaspomínali a svoju bývalú vedúcu súboru Eleonóru
Kubalovú zasypali kyticami kvetov. So slzami v očiach
vyjadrila svoje dojatie slovami: „Postoj chvíľa, si krásna....“
Jedna z diváčok, Evka z Trenčína skonštatovala: „To, čo
predviedli členovia na pódiu bolo úţasné. Sú mladí, krásni
a prajem im veľa, veľa tanca, radosti a spokojnosti. Je krásne,
ţe sa táto dlhá tradícia udrţiava a dúfam, ţe bude naďalej
v budúcnosti pokračovať.“ Predstavenie si nenechala ujsť ani
nemecká lektorka na gymnáziu Katarina Mischock, ktorej sa
vystúpenie mladých Trenčanistov tieţ veľmi páčilo.
Info Trenčín 04.11.2004
Pomocná evidencia 643/1/04
Pozoruhodný polstoročný výtvarný oblúk Ing. Čestmíra
Harníčka zachytila jeho najnovšia autorská prezentácia od
11. novembra 2004, sprístupnená v mestských výstavných
priestoroch na Mierovom námestí č. 16. Výber z čiernobielych
fotografií, ktoré stáli na začiatku jeho pôsobenia v Trenčíne a
drevené plastiky, ktoré rámujú jeho výtvarnú činnosť z
hľadiska prítomnosti sú na výstave doplnené autorovou
farebnou africkou reportáţnou fotografiou. Neobyčajnú
všestrannosť Harníčkovej osobnosti si najlepšie uvedomíme
poznaním, ţe výtvarná stránka nie je vonkoncom jeho jedinou.
Pri tejto príleţitosti treba spomenúť nebývalé aktivity tohto
skromného človeka, ktorý napríklad stál pri zrode úspešnej
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trenčianskej foto skupiny „Méta“, v roku 1951 obnovil
činnosť trenčianskeho horolezeckého oddielu, v roku 1966
zaloţil Telovýchovnú jednotu Ostrov a v neposlednej rade sa v
civilnom ţivote stal úspešným konštruktérom a vedúcim
pracovníkom. Ako fotograf dosiahol na fotografický Olymp,
keď v roku 1970 získal prestíţny titul „AFIAP“. Ako
horolezec sa stal členom republikového reprezentačného
druţstva. Ako konštruktér a pilot rýchlostných motorových
člnov 6-krát získal titul majstra republiky a bol mu udelený aj
titul „Majstra športu“. No a v poslednej dobe sa stal členom
zdruţenia trenčianskych neprofesionálnych výtvarníkov a
popri rezbárstve sa opäť vrátil k výtvarnej fotografii. O
vystavených čiernobielych Harničkových fotografiách
komisár výstavy Ing. Jan Tluka povedal, ţe väčšina z nich by
mohla byť učebnicou fotografie, učebnicou toho, ako
komponovať obraz, vyuţívať detail, metaforu, kontrast
motívov a línií tak, aby bol výsledný obraz pôsobivý,
provokoval a podnecoval fantáziu. O vystavených drevených
plastikách ţien, hosť vernisáţe, spisovateľ Rudolf Dobiáš zase
vyhlásil, ţe Harníček si nanosil drevo domov, aby splnil si sen
všetkých starých chlapov byť obklopený peknými mladými
ţenami. Zatiaľ, čo z vystavených fotografií na Rudolfa
Dobiáša najmocnejšie zapôsobili Harníčkove portréty, Ján
Tluka na jeho plastikách vyzdvihol, ţe aj keď je jeho ruka
neškolená a jeho cesta k artefaktu je spontánna, vyúsťuje do
veľmi kultivovaného prejavu.
Trenčianske noviny 15.11.2004
Pomocná evidencia 678/1/04
Dňa 16. novembra sa uskutočnila
vo vestibule Úradu Trenčianskeho
samosprávneho
kraja
vernisáţ
výstavy pod názvom „Príroda, ţivotné
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prostredie a deti“. Na jej otvorení sa zúčastnili ţiaci
trenčianskych základných škôl. Slávnostný príhovor
predniesol riaditeľ Trenčianskeho kultúrneho strediska
v Trenčíne Mgr. Vladimír Zvalený.
Vlastné poznámky
Dňa 18. novembra 2004 sa uskutočnilo prvé podujatie
v rámci „Festivalu francúzskych filmov“
vernisáţ obrazov vietnamského
umelca
Minh Trana, ktorý po niekoľkých rokoch
cestovania natrvalo zostal ţiť na pobreţí
riečky Thiou na východe Francúzska
v priestoroch Trenčianskeho múzea. VerMinh Tran
nisáţ výstavy otvorila riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová a privítala
všetkých hostí. Milého
hosťa privítal na pôde
mesta Trenčín akademický
maliar
Jozef
Vydrnák. Keďţe komisár
výstavy PhDr. Marián
Kvasnička sa nemohol
zo sluţobných dôvodov
Minh Tran so svojimi slovenskými priateľmi
zúčastniť na vernisáţi,
tak jeho príhovor v zastúpení predniesla Katarína Babičová.
Po príhovoroch si hostia prezreli vystavené obrazy Minh
Trana. Záverom je nutné k vernisáţi výstavy dodať, ţe sila
ducha priateľstva prekonala bariéru vzájomnej neznalosti
jazyka. Radosť zo stretnutia starých priateľov nepoznala
hranice, upevnených mokom vína, ktorá pokračovala do
neskorých nočných hodín.
Info Trenčín 18.11.2004
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Pomocná evidencia 699/1/04
Dňa 18. novembra 2004 sa uskutočnilo vo večerných
hodinách v kaviarni „Sisi“ hotela Tatra v Trenčíne druhé
podujatie v rámci „Festivalu francúzskych filmov“, ktorým
bola ochutnávka mladého francúzskeho vína, uskutočňovaná
vţdy v treťom novembrovom štvrtku. Na podujatí učinkoval
Jean-Marc Brouze, hudobník z Cran Gevrier.
Info Trenčín 18.11.2004
Pomocná evidencia 699/1/04
Dňa 19.
novembra
2004
pribliţne 200
študentov
trenčianskych stredných v Trenčíne sa zúvystúpenie v aule Strednej priemyselnej školy odevnej v Trenčíne
častnilo
v spoločenskej miestnosti Strednej priemyselnej školy odevnej
v Trenčíne pásma poézie pod názvom „Génius orlom je“,
v ktorom s recitáciou básní francúzskeho básnika Viktora
Huga vo francúzskom a slovenskom jazyku so speváckymi
predelmi sa predstavili Michel Vericel, Jean-Marc Brouze,
Bruno George a Ivo Veliký. Hosťujúcich interprétov
z Francúzska predstavil Ivo Veliký a zároveň priblíţil
študentom partnerské vzťahy mesta Trenčín a Cran Gevrier.
Mimoriadne sa páčil študentom so svojím speváckym
výkonom Jean-Marc Brouze. Študentom sa najlepšie páčil
Záver patril módnej prehliadke študentiek Strednej
priemyselnej školy odevnej v Trenčíne.
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Vlastné poznámky
Dňa 19. novembra 2004 sa uskutočnila
v Galérii Mikuláša Alexandra Bazovského vernisáţ autorskej výstavy Jána
Zoričáka
pod názvom „Vesmírne
posolstvá“ v autorskej koncepcii PhDr.
Karola Maliňáka a Roba Kočana pod
názvom „Siločiary svetla“ v autorskej
Ján Zoričák
koncepcii PhDr. Aleny Hejlovej. Výstava
sa konala za mimoriadnej pozornosti francúzskej ambasády
v Bratislavy nielen priamou materiálnou
podporou, ale aj osobnou účasťou Jeho
Exelencia, veľvyslanca Francúzskej republiky v Slovenskej republike Jacquesa
Faura. Výstavu otvorila riaditeľka
Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
PhDr. Danica Lovíšková. K vystaveným
dielam oboch umelcov sa vyjadrili obaja
Robo Kočan
kurátori PhDr. Karol Maliňák a PhDr.
Alena Hejlová. O kultúrny program sa postaral francúzsky
hosť Jean-Marc Brouze v hre na saxafón. Na záver oficiálnej
časti vernisáţe výstavy blahoţelal Jeho Excelencia, veľvyslanec Francúzskej republiky v Slovenskej republike
Jacques Faur vystavujúcemu Jánovi Zoričákovi k jeho výraznému úspechu. Robo Kočan, ktorý ţije a tvorí v Poprade,
patrí k významným predstaviteľom druhej novej vlny slovenských fotografov, ktorí v 90. rokoch minulého storočia
zasiahli nielen do slovenského, ale aj stredoeurópskeho
umeleckého priestoru, predovšetkým multimediálnym
prístupom k fotografii. Stredobodom jeho tvorby sa stal portrét
a autoportrét presahujúci hranice jednotlivých vizuálnych
médií a zároveň reálne zobrazujúc krajinárske scenérie, do
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ktorých kreslením svetlom, koláţou a montáţou inscenuje
fiktívnu faunu a flóru. Ján Zoričák,
rodák z podtatranskej obce Ţdiar, sa po
štúdiach v Bratislave a v Prahe sa
postupne začal realizovať v umeleckej
tvorbe, ktorá bola v rokoch šesťdesiatich ovplyvnená objavmi vo
vesmíre – druţice, let prvého človeka do
vesmíru, prvý človek na mesiaci
a podobne. Začiatkom sedemdesiatich
rokov sa usadil vo Francúzsku, na brehu
dielo Jána Zoričáka
jazera Anecy, neďaleko Cran Gevrier.
Ján Zoričák, ako prvý slovenský občan vôbec získal od
Francúzskej republiky titul Rytier rádu umenia a literatúry a
svoje sklené plastiky vystavoval v Trenčíne uţ v roku 1995. Je
známy svojou tvorbou plastík z umeleckého skla, ktorý našiel
inšpiráciu svojej tvorby v nebeských telesách. Jeho dielo sa
vyvíjalo štyridsať rokov. V tomto roku prišiel do Trenčína s
troma cyklami prezentovanými pod spoločným názvom
„Vesmírne posolstvá“. Pozoruhodná Zoričáková tvorba je
nerozlučne spätá s vesmírnou tématikou. Časť tohtoročnej
expozície - vesmírne kvety prezentoval v Trenčíne uţ pred
deviatimi rokmi. Diela, v
ktorých poukazuje na
spojitosť zeme s vesmírom Zoričák zámerne
rozmiestňuje po celom
svete tak, aby boli
zastúpené všade a svojou
osou smerovali do jadra
zeme a predĺţenou osou
zase do vesmíru. Jeden z
Ján Zoričák prijíma blahoţelanie od Jacquesa Faura
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kvetov ostane po skončení výstavy v Trenčíne – umelec ho
podaroval tomuto mestu a jeho galérii.
Trenčianske noviny 08.11.2004, 22.11.2004
Pomocná evidencia 643/1/04, 664/1/04, 684/1,2/04
Vo večerných hodinách 19. novembra 2004 sa uskutočnilo
v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej
republiky slávnostné
otvorenie 5. ročníka
„Festivalu francúzskych filmov“. Je
potešiteľné, ţe sa na
ňom zúčastnilo silné
zastúpenie
hostí,
z ktorých moţno spomenúť Jeho Exelenciu,
veľvyslanca
Francúzskej republiky v Slovenskej republike Jacquesa Faura, zástupcu primátora
mesta Cran Gevrier pre kultúru Daniela Consiniho, riaditeľa
Francúzskeho inštitútu v Bratislave Jean Piere Meulleneta,
reţiséra úvodného filmu festivalu „Motýľ“ Philipe Muyla,
primátora mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera a riaditeľa
Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing.
Pavla Krištofa. Organizátori podujatia nezabudli
pozvať na otvorenie festivalu aj zakladateľov partnerských vzťahov, exprimátorov z Trenčíne Štefana
Reháka a z Cran Gevrier
Jacques Pouletta. Modekoncert Jean-Marca Brouzu
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rátormi podujatia boli študenti Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne,
na ktorom viac ako 50 % študentov
študuje francúzsky jazyk. Po ich
privítaní hostí a všetkých návštevníkov pozvali na otvorenú scénu
francúzskeho hudobníka a speváka
Jean-Marca Brouzu, ktorého doprevádzal na klavíri Bruno George,
aby sa predstavil v sólo hre na
saxafón. Po ich vystúpení sa na
Jacques Faur
otvorenej scéne predstavili primátor
mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, ktorý v úvode svojho
prejavu privítal všetkých vzácnych hostí. Filmový festival je
podujatie, ktoré sa zrodilo ako produkt partnerských vzťahov
francúzskeho mesta Cran Gevrier a mesta Trenčín, ktoré
svojím významom prekročilo lokálny rámec a zaradilo sa
medzi významné medzinárodné projekty nadregionálneho
významu. Protipólom podujatia v Trenčíne je festival
slovenských filmov v Cran Gevrier.
Treba poďakovať všetkým, ktorí sa
podieľali na ich úspešnej realizácii.
Francúzski diváci videli doposiaľ 36
slovenských filmov a v Trenčíne bolo
premietnutých
54
francúzskych
filmov. História partnerských vzťahov sa odvíja od roku 1992, o ktorých
moţno jednoznačne povedať, ţe sú
mimoriadne plodné. Napríklad recipročné výstavy výtvarných umelcov, primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler
filmové festivaly francúzskych a slovenských filmov,
spoznávanie ľudovej kultúry, tvorivé dielne so zameraním na
problémy urbanizmu, výmena skúseností z oblasti kultúry,
sociálnych vecí a mládeţe. Toto všetko a ďalšie iné aktivity
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diktujú obsah a hĺbku tém vzájomných kontaktov. Vyslovil
presvedčenie, ţe i francúzski priatelia majú podobné pocity pri
hodnotení spoločných podujatí. Na záver zaţelal francúzskej
delegácii príjemný pobyt v Trenčíne. Na otvorenej scéne
vystriedal primátora mesta Trenčín Jeho Excelencia,
veľvyslanec Francúzskej republiky v Slovenskej republike
Jacques Faur, ktorý poďakoval za milé prijatie v Trenčíne
u primátora mesta Trenčín, na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne
a Galérii M. A. Bazovského. Konštatoval, ţe pracovníci
veľvyslanectva v Bratislave sú tu na to, aby boli nápomocní
rozvíjajúcim sa vzťahom, ktoré sú medzi mestami Cran
Gevrier a Trenčín, ţe mesto Trenčín je ostrovom, kde sa môţu
vţdy oprieť. Na javisku vystriedal predchádzajúceho rečníka
zástupca primátora mesta Cran Gevrier pre kultúru Daniel
Consini, ktorí predniesol osobný list adresovaný slávnostnému
otvoreniu filmové festivalu od nového primátora mesta Cran
Gevrier Piera Boutryho. V liste zhodnotil dvanásťročné
trvanie partnerských vzťahov medzi mestami Trenčín a Cran
Gevrier a osobitne vyzdvihol zakladateľov týchto prekrásnych vzťahov,
bývalých primátorov oboch miest
Štefana Reháka a Jacques Poulleta. Na
toto konštatovanie obecenstvo reagovalo potleskom. Festival francúzskych
filmov v Trenčíne je pre francúzsku
stranu dôleţitý z troch dôvodov. Je tu
spoločná snaha oboch miest pokračovať
Daniel Consini
v upevňovaní vzájomných vzťahov, je
tu dôkaz na ďalšiu spoluprácu medzi obidvomi mestami a je tu
príklad pre európsku kinematografiu ako vzdorovať nátlaku
lacných amerických filmov. Zvýraznil, ţe občania oboch miest
prispeli touto svojou aktivitou na tvorbu základného kameňa
európskych vzťahov vo vzdelávaní, kultúre a demokracie.
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A toto stalo ešte pred vstupom Slovenska do Európskej únie,
čo treba osobitne zvýrazniť. V závere zaţelal filmovému
festivalu v Trenčíne úspešný priebeh. Ako
posledný vystúpil Philipe Muyl, reţisér
prvého premietaného filmu „Motýľ“ na
filmovom festivale francúzskych filmov,
ktorý hovoril o svojej doterajšej tvorbe.
Po príhovoroch divadelná sála stíchla a na
premietacom plátne sa začal odvíjať dej
zaloţený na generačnom vzťahu osemPhilipe Muyl
ročného dievčaťa a starca, ktorý sa venuje
svojej záľube zbierkam motýľov. Zobrazenie francúzskej
prírody s jemnocitom pre krásu, jednoduchosť dialógov
postavených často na prostých otázkach malého dievčaťa a odpovediach starca,
boli tým správnym korením,
ktoré zaujali kaţdého, kto si
pozrel tento zaujímavý film.
Keď sa rozsvietili svetlá po
premietnutí filmu, bolo
vidieť na kaţdom filmovom
divákovi ľahký úsmev,
zľava Štefan Rehák a Jaques Poulet
vyjadrujúci vnútornú spokojnosť z preţitého umeleckého
záţitku. Záver slávnostného večera patril recepcii, na ktorej sa
stretli priatelia zo slovenskej aj francúzskej strany. Veď toto
priateľstvo trvá uţ dvanásť rokov.
Vlastné poznámky
Info Trenčín 02.12.2004
Pomocná evidencia 697/1/04
Súčasťou festivalu boli aj viaceré sprievodné podujatia.
Jedným z nich bolo piatkové vystúpenie francúzskeho
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pouličného divadla „AL FONCE - Trpaslíci na snehu“,
v ktorom učinkovali Stéphanie Doche, Isabelle Lhote, Loic
Bardiot
v réţii
Loica
Bardiota. V centre Trenčína
sa pohybovala pätica červených trpaslíkov, ktorí zapájali do svojich krátkych
pantomimických vystúpení aj
okoloidúcich
Trenčanov.
Bolo to veľmi zábavné
a u náhodných divákov zákonite inšpirovali k úsmevu. Išiel som práve okolo
mestského domu, kde táto
pätica trpaslíkov sa drţala
rukami za kovové tyče
ochranných častí spodných okien domu a tam, kde neboli okná
sa trpaslíci drţali za ruky. Ich vystúpenie znázorňovalo
obťaţnosť vysokohorského výstupu pomocou reťazí, ktoré
bolo sprevádzané bedákaním, zvonením zvoncov a ukončené
radostným výskokom a výskaním, ţe dosiahli vrchol.
Vlastné poznámky
Info Trenčín 02.12.2004
Pomocná evidencia 697/1/04
Dňa 26. októbra 2004 sa uskutočnila v ruskej metropole
Moskva vernisáţ výstavy trenčianskeho umelca akademického
maliara Rudolfa Mošku v priestoroch Veľvyslanectva
Slovenskej republiky v Moskve za prítomnosti Jeho
Excelencie veľvyslanca Slovenskej republiky v Rusku
Augustína Čisára, riaditeľa Slovenského inštitútu v Moskve
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Juraja Kalnického, riaditeľky Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne PhDr.
Danici Lovíškovej a Rudolfa
Mošku. Komisárka výstavy
PhDr. Alena Hejlová vo
svojom príhovore konštatovala, ţe Moškove olejozľava – ak. maliar Rudolf Moško, veľvyslanec SR v Moskve Augustín
maľby sú v roku 2004 uţ
Čísar, tlmočníčka, kurátorka výstavy PhDr. Alena Hejlová a riaditeľ
Slovenského inštitútu v Moskve Juraj Kalnický
treťou výstavou dovezenou
Galériou M. A. Bazovského do Moskvy po výstave výberu
diel M. A. Bazovského a novomestského výtvarníka Pavla
Mihálika.
Trenčianske noviny 29.11.2004
Pomocná evidencia 693/1/04
V Malej galérii pod hradom v Trenčíne sa dňa 26. novembra 2004 predstavila so svojou umeleckou tvorbou rodáčka
z Trenčíne, akademická maliarka Marta Baláţiková, rodená
Kukučková na vernisáţi výstavy pod názvom Môj vlnený svet
(a veselé drevo). Umelecká tvorba bola prezentovaná asi
tridsiatimi vlastnoručne vyrobenými predmetmi z dreva,
väčšinou pohyblivými figúrkami a textilnými obrazmi.
V preslove vystúpila akademická maliarka Eva Mišáková,
Ábelová.
Trenčianske noviny 29.11.2004
Pomocná evidencia 693/3/04
Dňa 30. novembra 2004 uskutočnila Základná umelecká škola v Trenčíne pri príleţitosti svojho 55. výročia zaloţenia koncert
a výstavu prác učiteľov a ţiakov školy.
V krátkom príhovore riaditeľka školy Vero-

Veronika Soukupová
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nika Soukupová priblíţila
hlavné etapy vývoja školy
a závere povedala, ţe dnes sa
bude len hrať a spievať. Áno,
v prvom rade to bol koncert,
ktorý svojím sviţným a dobre
koncipovaným
programom
zabral na divákov. Nestáva sa
často, ţe učitelia koncertujú
spolu so svojimi ţiakmi, ale dnes to bola pre nich dobre
opečiatkovaná vizitka, pretoţe ţiaci boli svojím učiteľom
rovnocenným partnerom. Kaţdé programové číslo bolo
odmenené dlhotrvajúcim potleskom. Program postupne
gradoval a mal svoje tri vrcholy a to vystúpením :
- gitarového tria – Jany Kamarašovej, Michala Orechovského
a Michala Šinka;
- a tria (husle, kontrabas, elektronická gitara) – E. Brindzák, J.
zboru učiteľov Základnej umeleckej školy
v Trenčíne za dirigovania Martina Holúbka.
Po koncerte jubilujúcej
škole blahoţelal vedúci
útvaru školstva a sociálneho zabezpečenia Mestoduševnelé spievanie členiek speváckeho zboru
ského úradu v Trenčíne
Mgr. Jozef Baláţ, podpredsedníčka Zdruţenia rodičov
a priateľov školy pri Základnej umeleckej škole v Trenčíne
Mária Špániková a umelecká vedúca folklórneho súboru
„Trenčan“ pani Kubalová.
Trenčianske noviny 06.12.2004
Pomocná evidencia 696/1/04, 699/1/04, 710/1/04
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Kultúrne a metodické centrum ozbrojených síl Slovenskej
republiky, Tanečný klub Dukla Trenčín a Tanečná škola
Paškovcov usporiadali dňa 30. - 31. októbra 2004
v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej
republiky 11. ročník Festivalu Ozbrojených síl Slovenskej
republiky v tanečnom športe „Povaţský pohár“. V rámci neho
sa konali súťaţe najmladších detí, bodovacie súťaţe, ale aj
medzinárodná súťaţ najvyššej triedy. Otvorenie súťaţe pre civilné páry
umoţnilo konfrontáciu civilných a vojenských párov, podporilo tanečné aktivity príslušníkov Ozbrojených síl. Vedúcim súťaţe
bol Ladislav Mrva z BraMichal Bystrický so Simonou Brecíkovou
tislavy, riaditeľom súťaţe
bol Rastislav Frkáň a jeho zástupcom Dušan Paška. Tohto
roku videli diváci choreografie aj v podaní Tanečného klubu
Dukla Trenčín, mix štandartných tancov na začiatku
Galavečera a novú choreografiu na motívy muzikálu
„Chicago“. Podujatia sa zúčastnili aj veľmi kvalitné páry z
Maďarska, Poľska, Česka. Z Trenčína sa tradične predstavili nové páry, ale aj staršie ako Róbert Pavlík s Evou
Prnovou, ktorí uţ majú za sebou veľké medzinárodné súťaţe.
Aj teraz presvedčili, ţe patria do špičky na Slovensku
a odniesli si v kategórii B, A, S v štandartných tancoch prvé
miesto, ktoré získali aj Michal Bystrický so Simonou
Brecíkovou v bodovacej súťaţi Juniori 2.C v štandartných
tancoch. Novo zloţený pár Marián Sivák s Patríciou Prnovou
dosiahli vo veľmi silnej konkurencii v kategórii B, A, S
v latinsko-amerických tancoch tretie miesto. Po súťaţi Marián
Sivák povedal „So svojím umiestnením som si pri takejto
522

konkurencii spokojný. Navyše s Petrou tancujem len niekoľko
mesiacov a chcel by som dosiahnuť titul majstra sveta.“ Dušan
Paška - tréner a vedúci tanečnej školy povedal : „Myslím, ţe
naše páry prezentovali Trenčín veľmi dobre a sú super
reprezentantmi na Slovensku, či to zoberieme od tých nízkych
tried alebo aţ vrcholové páry, ktoré mali slávnostný večer.
Najviac nás potešili neregistrované malé detičky. Najmä na
nich si zakladáme budúcnosť.
Info Trenčín 02.12.2004
Pomocná evidencia 697/1/04
Dňa 1. decembra 2004 bolo Kultúrne stredisko Dlhé Hony v Trenčíne
miestom galakoncertu víťazov okresného kola v speve ľudových piesní

PaedDr. Jozef Vakoš

trenčianskeho regiónu v kategórii ţiakov
základných škôl 36.
ročníka „Trenčianske
hodiny 2004“. Organizátori i v tomto roku pozvali Ľudovú
Ing. Marián Járek so svojím orchestrom
hudbu z Nitry s jej
primášom Ing. Mariánom Járekom z Nitry, aby mladí
interpreti, ako povedal moderátor PaedDr. Jozef Vakoš, sa
prezentovali tým, čím ich Pán Boh obdaril a čo učitelia zveľadili. No a potom uţ prišli na pódium mladí speváci. Začiatok
maratónu vystúpení patril Tomášovi Švajdovi, ktorý zaspieval
pieseň „Čoţe je to za prekrásne vtáča“ a potom sa to uţ
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rozbehlo. V polovici programu sa predstavil zberateľ
ľudových piesní Ing. Jozef Lehocký
a priblíţil svoju, v tomto roku vydanú
zbierkou ľudových piesní pod názvom
„Ľudové piesne z veľkého Trenčína a okolia“
a pritom si aj sám zaspieval. V druhej
polovici
vystúpili
Paulínka Ovádková
najlepší speváci –
Pavlínka
Ovádková,
Karla
Kostelníková,
Nina
Jamborová,
Alexandra Michalechová, duo Diana
Jakošová – Katka Ďuračiová, trio Diana
Jakošová – Katka Ďuračiová –
Veronika
Mišíková
a vystúpenia
Katka Ďuračiová - Diana Jakošová
spevákov uzavrel Filip Adamči piesňou
„Hrajte muzikanti“. V závere poďakoval PaedDr. Jozef Vakoš
všetkým tým, ktorí prišli povzbudiť malých spevákov
a vyjadril presvedčenie, ţe dnešné kultúrne podujatie
zanechalo v kaţdom, či v spevákoch alebo poslucháčoch,
v dobrom vzťahu k ľudovej piesni.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 696/1/04
Počas konania 5. ročníka Festivalu francúzskych filmov v dňoch 18. – 26. novembra 2004
sa uskutočnila divácka anketa festivalu, ktorej
víťazom sa stal film reţiséra Philippa Muyla
„Motýľ“, keď získal 475 diváckych hlasov. Hneď
za ním sa umiestnil film „Spomínať si na krásne
veci“ (409 hlasov) a na pomyselnú bronzovú priečku vynieslo
287 hlasov film „Byť a mať“. Celkom videli diváci desať
filmov v 18-tich projekciách, ktoré vzhliadlo 1.727 divákov,
čo je priemer 96 divákov na jedno predstavenie.
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Pomocná evidencia 902/1/04, 711/2/04
Dňa 1. decembra 2004 Verejná kniţnica
Michala Rešetku pri príleţitosti Európskeho dňa
jazykov, ktorý pripadol na deň 26. septembra,
usporiadala prednášku deti a
mládeţ Mgr. Martiny Pazderovej
pod
názvom
„Mnoho jazykov – mnoho
Mgr. Martina Pazderová
pohľadov na svet“. Cieľom
testovanie vedomostí
prednášky bolo priblíţiť deťom hravou
formou informácie, ktoré súvisia s jazykom ako prostriedku
kultúry a poznávania sveta. Bolo veľmi zaujímavé sledovať
reakcie detí, keď sa dozvedeli, koľko je jazykov v Európe a vo
svete i to aké sú zaujímavosti zo sveta jazykov. Na záver
podujatia sa testom zisťovali vedomosti, do akej miery si deti
zapamätali podané informácie.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 673/1/04
Dňa 20. novembra 2004 sa uskutočnilo v priestoroch
Cirkevnej základnej školy sv. Andreja-Svorada a Benedikta
v Trenčíne krajské kolo v prednese kresťanskej poézie
a prózy pod názvom „...a Slovo bolo u Boha“ za účasti 76
súťaţiacich. Trenčanom sa v niţších kategóriách veľmi
nedarilo, no vynahradili si vo vyšších vekových kategóriách.
Medzi stredoškolákmi sa stala víťazkou Zuzana Paššová
z Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne a
v kategórii poézie dospelých Ľudmila Šuvadová.
Info Trenčín 16.12.2004
Pomocná evidencia 735/1/04
Dňa 1. decembra 2004 mala premiéru inscenácia hry
Miroslava Ďuriša pod názvom „Z času na čas“ v podaní
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„Divadla Normálka“ pod reţisérskym vedením jej autora
v kine Hviezda v Trenčíne. Autor vyuţil pri písaní scenára hry
trpkú skúsenosť svojho starého otca, ktorý vlastnil dom na
ulici v Trenčíne a po jeho asanácie dostal trojizbový byt na
sídlisku. Dej sa začína v roku 1952. Príbeh sa nekončí
asanáciou domu, ale naopak pokračuje aţ do súčasnosti. Starý
dom symbolizuje len starý klavír, ktorý bol premiestnený
z domu do nového kultúrneho stánku, čo vyrástol v jeho
blízkosti. Dejovú líniu vyplňujú osudy postáv, ale tie slúţia na
vykreslenie príbehu domu. Autor v hre vyuţil piesne ako
kabaretného prvku, čím oţivuje smutno-smiešny príbeh.
Trenčianske noviny 15.11.2004
Pomocná evidencia 679/1/04
Mierové námestie v Trenčíne plné detí v nedeľu 5. decembra 2004 o 16,00 hod. očakávalo príchod Mikuláša.
Rodičia s ratolesťami stojaci vzadu, ďaleko od pódia, zdieľali
spoločné rozčarovanie. Takmer nič z toho, čo sa dialo na
pódiu amfiteátra nevideli, slabo počuli, bolo im zima, všade
bola tma a Mikuláša nie a nie sa dočkať. Tí, ktorí stáli vpredu,
tvoriaci s deťmi na pleciach neprekonateľnú hradbu okolo
pódia i keď videli a počuli, odchádzali tieţ sklamaní
z nezáţivného programu, ktorý iba zbytočne odďaľoval
túţobne očakávaný príchod Mikuláša. Toto mestské podujatie
moţno zhodnotiť ako absolútne nevydarené, preto sa Mestský
úrad v Trenčíne v mene všetkých organizátorov, všetkým tým,
ktorí od tohtoročného Mikuláša na námestí očakávali viac,
ospravedlnil. Ak píšeme o organizátoroch, máme na mysli
v prvom rade odbor kultúry, športu a cestovného ruchu
Mestského úradu v Trenčíne, ktorý mal zohrať úlohu
odborného garanta i koordinátora organizácie programu,
agentúru „Izart“, ktorá vypracovala scenár programu na
objednávku, útvar marketingu a komunikácie mestského
526

úradu, ktorý zabezpečoval propagáciu podujatia, ako aj ďalšie
zloţky mesta, ktoré mali na starosť napríklad občerstvenie
a obsadenie predajných stánkov, ich osvetlenie a pod. Je to
moţno paradox, ale aj v tejto situácii platí heslo „všetko zlé je
na niečo dobré“. Tohtoročný Mikuláš bol ďalšou nepríjemnou
skúsenosťou, ktorá opäť potvrdila potrebu reformy celkovej
organizácie práce mestského úradu, o ktorej sa dlho diskutuje,
ktorú bola aj úspešne začatá, no ktorú treba dotiahnuť
dôsledne aţ do konca, vrátane jasného rozdelenia kompetencií
a zodpovednosti, a to nielen v otázkach organizácie mestských
podujatí. V tejto chvíli nás môţe iba mrzieť, ţe dôsledky
zatiaľ nedotiahnutých vnútorných vzťahov nás dokázali
premôcť a preniknúť na verejnosť v tej najnevhodnejšej chvíli.
V prípade čakania na Mikuláša na to doplatili tí, ktorých sa to
má týkať najmenej – naši najmenší... Na druhej strane však
treba konštatovať výborný priebeh príchodu Mikuláša na
Sihoti a na Juhu, kde sa do organizácie podujatia
zainteresovali občianske výbory, poslanci mestského
zastupiteľstva,
spoločenské
organizácie
a pracovníci
kultúrnych stredísk.
Info Trenčín 16.12.2004
Pomocná evidencia 724/1/04, 735/1/04
Na deň svätého Mikuláša sa ţiaci trenčianskych základných
škôl zapojili do organizácie detského vianočného jarmoku. Na
tento účel boli na Mierovom námestí rozmiestnené vkusné
drevené stánky aj s osvetlením. Deti v nich ponúkali svoje
výrobky, ktoré boli veľmi originálne. Ba po námestí
prechádzal aj skutočný Mikuláš z Centra voľného času, ktorý
rozdával deťom sladkosti, ba aj uhlie. Na pódiu amfiteátra
vystupovali skupinky detí s koledami a zimnými hrami detí.
V ďalších dňoch aţ do zlatej nedele patrili tieto stánky uţ
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jarmočníkom, v ktorých ponúkali tradičné diela slovenských
výrobkov.
Dňa 10. decembra 2004 sa uskutočnila v Trenčianskom
múzeu vernisáţ
výstavy
pod
názvom
„Poľské ľudové umenie“ zo
zbierok Štát-

Katarína Babičová

neho etnografického múzea vo Varšave, ktorú pripravila kurátorka Alţbeta
Braneková. Vernisáţ výstavy ešte pred jeho oficiálnym
otvorením spestrilo vystúpenie Detského folklórneho súboru
„Radosť“ z Trenčína s programom tematicky zameranom na
vianočné obdobie. Po otvorení a privítaní hostí výstavy
riaditeľkou Trenčianskeho múzea Katarínou Babičovou sa
k prítomným návštevníkom výstavy prihovorila konzervátorka
a etnografka Jolanta Waţna zo Štátneho etnografického múzea
vo Varšave. Vo svojom príhovore spomenula, ţe v súčasnosti
muzeálna zbierka Štátneho etnografického múzea vo Varšave
obsahuje okolo 70 tisíc muzeálnych predmetov, z ktorých
najpočetnejšie a naj-cennejšie sú kolekcie starého a súčasného
ľudového umenia. Vďaka Slovenskému národnému múzeu
v Martine, sa podarilo v jeho priestoroch časť z týchto
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muzeálnych predmetov predstaviť na samostatnej výstave
a dnes vďaka dobrým kontaktom v Trenčianskym múzeom sa
predstavila výstava aj v Trenčíne. Pani
Jolanta Waţna priblíţila vývoj ľudového
umenia v Poľsku. Výtvarné umenie má
v dejinách poľského ľudového umenia
dôleţité postavenie, pretoţe svojím spôsobom
vytváralo umelecké hodnoty a zároveň
poukazovalo na vzťah poľského ľudu v svetu.
Jolanta Waţna
Na výstave je najviac zastúpené ľudové
sochárstvo, ktoré vyrástlo z náboţenskej ľudovej tradície a jej
tvorcami boli sedliacki umelci, ktorí pouţívali najrozšírenejšiu
surovinu drevo. Na výstave sú prezentované malými soškami
ako napríklad Matka Boţia, Jeţiš Kristus a podobne, určenými
pre domáce kultové obrady, ktoré mali za úlohu pribliţovať
Boha človeku. Okrem sôch bola zastúpená aj ľudová maľba,
ktorú vytvárali špecializované dielne,
umelecky sa rozvíjajúce v pútnických
miestach.
Najvýznamnejšie
bolo
čenstochovské maliarske stredisko,
ktoré sa prezentuje i na dnešnej
výstave
obrazmi Panny Márie
Čenstochovskej. Na výstave sa návštevníci
mohli
stretnúť aj
s obrazmi na skle maľovaných, na ktorých okrem
obrazov s náboţenskou tematikou, prevládajúcich v interiéroch gorálskych domácností, boli aj námety so svetskou
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tematikou predstavujúce zbojnícke scény alebo muţské
portréty. Časť vystavených exponátov priblíţila vývoj poľskej
ľudovej grafiky, ktoré reprezentovali drevoryty. Ich tvorcami
boli remeselníci sústredení okolo tlačiarní. Na záver
poďakovala riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína
Babičová Slovenskému národnému múzeu v Martinu, ţe
umoţnilo v predvianočnom čase inštalovať výstavu
v Trenčíne.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 714/1/04, 734/1/04, 736/1/04
Dňa 10. decembra
2004 sa uskutočnila
v priestoroch Galérie
M. A. Bazovského
v Trenčíne vernisáţ
výstavy
pod názvom „České maliarstvo
na
Trenčiansky komorný orchester so sólistom Ľ. Adamkom

prelome 19. a 20. storočia“ zo
zbierok Krajskej galérie výtvarného umenia v Zlíne. Začiatok vernisáţe výstavy patril
vystúpeniu Trenčianskeho komorného orchestra so sólistom
Ľubomírom Adamkom. Prítomných návštevníkov privítala
zľava – PhDr. Danica Lovíšková a PhDr. Ludvík Ševeček
riaditeľka galérie PhDr. Danica
Lovíšková, osobitne vedúcu oddelenia kultúry Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing. Martu Šajbidorovú a riaditeľa
Krajskej galérie výtvarného umenia v Zlíne PhDr. Ludvíka
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Ševečka. PhDr. Danica Lovíšková potom pokračovala vo
svojom vystúpení v priblíţení vývoja vzájomných vzťahov
medzi galériami, odvíjaných od podpísaných partnerských
vzťahov medzi Trenčianskym samosprávnym krajom
a Zlínskym krajom. Konštatovala, ţe výstava, ktorá má dnes
svoju premiéru je výsledkom vzájomnej spolupráce. Na záver
svojho vystúpenia poţiadala kurátora PhDr. Ludvíka
Ševečeka, aby predstavil výstavu. Prv však predstavil činnosť
Krajskej galérie výtvarného umenia v Zlíne. Z jeho úst sa
prítomní návštevníci dozvedeli, ţe galérie sa sústreďuje na
maliarstvo a v súčasnosti má súbor pribliţne 1200 obrazov
z 20. storočia. Tieto uţ boli vystavované v popredných
svetových galériách. Kolekcia obrazov
z prelomu 19. a 20. storočia je počtom
menšia, ale je najcennejšia. Do nej patrí
pribliţne 120 významných diel, z ktorých
bolo v Trenčíne vystavovaných 50 diel.
Z autorov treba spomenúť Václava
Broţíka,
Joţka
Úprku,
Alojs Mucha - Sibyla
Josefa
Adolfa
Chválu,
Vojtecha
Hynaisa, Antonína Slavíčka,
Alojza Muchu, teda, čo meno,
to pojem vo výtvarnom umení.
No a skutočne, tí, ktorí prišli na
Joţka Úprka – Púť k sv. Antoníčkovi
dnešnú vernisáţ neľutovali,
pretoţe toľko krásy a umenia sa nedá vţdy tak kaţdý deň
vidieť naraz. Záver vernisáţe výstavy patril vystúpeniu
Trenčianskeho komorného orchestra.
Pomocná evidencia 715/1/04, 739/1/04
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Druhý rok po sebe sa v adventnom čase rozozvučali
trenčianske kostoly zborovým spevom v dňoch 10. aţ 12. decembra 2004. Adventný festival speváckych zborov s názvom
„Daj boh šťastia tejto zemi“ priniesol milovníkom tohto druhu
umenia tri koncerty, ktoré
odzneli
v Evanjelickom
kostole, kostole Notre Dame a kostole Piaristov –
sv. F. Xaverského. Predstavilo sa v nich jedenásť
slovenských a dva moravské hudobné telesá. Popri
miestnom Trenčianskom
Galakoncert zúčastnených zborov v kostole Notre Dame
speváckom zbore, Evanjelickom zbore „Zvon“ a Cirkevnom speváckom zbore z
Trenčína
–
Orechového
vystúpili i zbory z bliţšieho
okolia – Spevácky zbor
„Hornosúčan“, „Beckovský
spevácky zbor“, Miešaný
spevácky zbor mesta Nová
dirigenti zúčastnených speváckych zborov
Dubnica, Ţenský spevácky
zbor „Srňan“ z Horného Srnia a Miešaný spevácky zbor
„Cantabile“ z Nového mesta nad Váhom. Okrem toho
v Trenčíne koncertovali spevácke zbory z Topoľčian, Martina
„Dvořák“ z Uherského Brodu a „Cantare“ zo Slavičína.
Pomocná evidencia 729/1/04
Dňa 14. decembra 2004 sa stretlo v
priestoroch Verejnej kniţnice na Hasičskej
ulici v Trenčíne veľa hostí pri príleţitosti
osláv ţivotného jubilea 90. narodenín,
Mgr. Lýdia Brezová

532

známeho činiteľa trenčianskeho kultúrneho ţivota Juraja
Gönciho. V slávnostnej atmosfére slávnosť otvorila Mária
Špániková, ktorá v mene oslávenca privítala všetkých
prítomných hostí. Ţivot jubilanta vo svojom príhovore
zhodnotila riaditeľka Verejnej kniţnice v Trenčíne Mgr. Lýdia
Brezová. Hoci študoval právo, priťahovala ho predovšetkým
kultúra, literatúra a publicistika. Stal sa známym ako
knihovník, novinár
publicista,
literát,
básnik, reţisér a scenárista. Prejavil sa
ako lokálpatriot, čo
našlo odozvu v jeho
prijatom umeleckom
mene – Juro Trenčiansky. Do poveMária Špániková, Lýdia Brezová, Juraj Gönczi, dcéra. J. Göncziho
domia
umeleckej
verejnosti sa dostal ako básnik zbierkami „Hluché ozveny“ a
„Zradná zem“. I napriek vysokému veku i v súčasnosti vydal
zbierku básní „Veterný kohút“ a tri knihy
epigramov
a aforizmov
„Kontraband“,
„Letopisy“ a „Glosy“. Pôsobil aj ako
šéfredaktor a redaktor regionálnych periodík
„Hlas Nitrianskeho kraja“, „Povaţský hlas“ a
„Trenčianske noviny“. No najvýraznejší
prínos jeho osoby bola zazIvo Veliký
namenaná v oblasti knihovníctva, keď v Trenčíne pôsobil ako riaditeľ
okresnej a neskôr krajskej kniţnice takmer 25
rokov. Pod jeho vedením sa kniţnica
v Trenčíne sa stala jednou z najpoprednejších
kniţníc na Slovensku. I dnes na dôchodku,
štúdiom archívnych dokumentov, prináša na
Lýdia Fajtová
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stránkach novín často veľa zaujímavých nepoznaných
udalostí. Po tomto príhovore spestrili slávnostné chvíle Ivo
Veliký recitáciou úryvkov veršov oslávenca, Lýdia Fajtová
trenčianskymi ľudovými pesničkami a Dušan Jacko
klavírnymi skladbami. No a potom uţ dostali slovo tí, ktorí
prišli oslávencovi zavinšovať. Na čele maratónu vinšovníkov
stála vedúca oddelenia kultúry Trenčianskeho samosprávneho
kraja Ing. Marta Šajbidorová, pracovníčka Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky Mgr.
Marta Ševčíková, predsedníčka
Spolku knihovníkov Slovenska
Mgr. Sylvia Stasselová, vedúci
odboru kultúry Mestského úradu
v Trenčíne Mgr. Peter Kocnár
a ďalší. Na záver pracovníčka
Zboru pre občianske záleţitosti
zápis Juraja Gönciho do pamätnej knihy
Mestského úradu v Trenčíne Bc.
Elena Gabajová poţiadala jubilanta Juraja Gönciho o zápis do
pamätnej knihy mesta Trenčín.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 13.12.2004
Pomocná evidencia 717/1/04, 738/1/04
Dňa 14. decembra 2004 sa uskutočnila v priestoroch
Poštovej banky v Trenčíne vernisáţ autorskej výstavy obrazov
Branislava Kristína z Nemšovej, pohotového grafika, kresliara
a tvorcu pastelov, ktorý sa na nej prezentoval 56 obrazmi.
Kurátorom výstavy bol PhDr. Marián Kvasnička. Kresby sú
dojmami, pocitmi, záţitkami kaţdodenného ţivota autora.
Podľa kurátora výstavy sú autorove práce filozofickým
diskurzom o svete a o tom, čo je za ním.
Trenčianske noviny 20.12.2004
Pomocná evidencia 744/1/04
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Nadchádzajúce vianočné obdobie akcelerovalo aktivitu
všetkých kultúrnych stredísk v Trenčíne v spolupráci
s občianskymi zdruţeniami, poslancami mesta Trenčín.
Takýmto podujatím bola výstavka „Čaro Vianoc“
v Kultúrnom stredisku Trenčín, Kyjevská ulica pod
gestorstvom jeho vedúcej
Světluši Rajnincovej, do
ktorej
prispelo
dvadsať
autorov svojimi vianočnými
námetmi, v ktorej nechýbali
medovníky, drôtené ozdoby,
adventné vence, svietniky
a podobne. Veľkému záujmu
vianočná výstava sa tešila pozornosti najmä starších občanov
sa tešil najmä mechanický
betlehem od Ivana Ševčíka z Trenčín – Kubrej. Podobne to
bolo aj v mestskej časti Trenčín – Opatová n/v., kde vedúca
kultúrneho strediska tejto mestskej časti Margita Dobiášová
tieţ pripravila vianočnú výstavu, v ktorej medzi exponátmi
nechýbali ozdoby na stromček, zdobené medovníky, ručne
zhotovené betlehemy, či ukáţky vianočného stolovania
starých materí. Dominantou výstavy bol betlehem umiestnený
na javisku kultúrneho domu, na ktorého realizácii sa podieľali
deti, ktoré priniesli viac ako jednosto vlastne zhotovených
figuriek zvierat k Jezuliatku, vraj, aby ho ochra-ňovali
a ohrievali svojím dychom.
Info Trenčín 16.12.2004
Pomocná evidencia 735/1/04
Adventný čas bol priestorom pre aktivitu Trenčianskeho
hradného divadla, keď odohrali sériu siedmich predstavení
v kultúrnych zariadeniach v mestských častiach Trenčín –
Zlatovce, Trenčín – Záblatie, Trenčín – Juh a v kine Hviezda.
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Repertoárom predstavení boli úspešné uvedené hry
„Jááánošííík“, „Ţandári v štáte plešatom“ a Všetko o ţenách.
Info Trenčín 16.12.2004
Pomocná evidencia 735/1/04
Dňa 17. decembra 2004 sa uskutočnila v spoločenskej
miestnosti Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne
prezentácia 4. zborníka literárnych prác členov Literárneho
klubu „Omega“.
Pomocná evidencia 716/1/04
V dňoch 17. aţ 19. decembra 2004 sa uskutočnil v Trenčíne
2. ročník multiţánrového festivalu „Alternatívne Vianoce“.
Okrem hudby, divadla a filmu bola pre návštevníkov
pripravená v priestoroch zrkadlovej sály kina „Hviezda“
čajovňa a výstavy fotografií. Publiku sa predstavilo Divadlo
PAT s neoromantickou koláţou pozliepanou z motívov
prevzatých od Fausta, Čapka, Nietzeho z Frankesteina, ďalej
vystúpil gitarista Vladimír Václavek. S hudobným projektom
sa predstavil Peter Ančic. Bonbónikom festivalu bol koncert
skupiny „Para“ a avantgardného hudobníka Pavla Fajta.
Zaujímavé bolo aj premietanie filmov, na ktorom návštevníci
vzhliadli najlepšie filmy z medzinárodnej prehliadky
študentského filmu „Áčko 2004“.
Info Trenčín 30.12.2004
Pomocná evidencia 749/1/04
V mesiaci december 2004 sa dostala na pulty kníhkupectiev
zaujímavá kniha pod názvom „Trenčín na pohľadniciach“,
ktorá bola výsledkom štyridsaťročnej zberateľskej RNDr. Jána
Hanušina, CSc., rodáka z Trenčína, dnes pracovníka
Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave.
V publikácii bola uprednostnená dokumentárna hodnota
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záberov na pohľadniciach pred výtvarne a graficky
spracovanými pohľadnicami, ktoré mali v podstate všedný
a menej zaujímavý záber. Autor sa v publikácii vyhol beţným
faktom, ktoré sú dostupné v turistických
sprievodcoch. Svoju knihu určil Trenčanom
a vôbec všetkým tým, ktorí sa v tomto meste
narodili, vyrástli i zostárli. Kaţdého čitateľa,
ktorému sa dostane nová kniha do rúk,
prekvapia zaujímavé texty pod kaţdou
jednou fotografiou, ktoré ju doplňujú
o doposiaľ nepoznané poznatky a údaje
RNDr. Ján Hanušin, CSc.
o objektoch, či priestore. Publikácia bola
vydaná s finančnou pomocou mesta Trenčín a ďalších
sponzorov vydavateľstvom „Dajama“ z Bratislavy.
Info Trenčín 16.12.2004
Pomocná evidencia 735/1/04
Dňa 18. decembra 2004 vyvrcholila televízna súťaţ
súkromnej televízie „Joj“ pod názvom „Dievča za milión“,
ktorá sa stala zaujímavou tým, ţe jej víťazkou sa stala 28
ročná Trenčanka Karin Olasová, keď jej diváci prisúdili 50,9
%. Vo finále sa stretla s Michaelou Suríniovou z Pezinku.
Karin Olasová týmto víťazstvom získala jeden miliónový
kontrakt s televíziou „Joj“.
Trenčianske noviny 20.12.2004
Pomocná evidencia 741/1/04
Dňa 19. decembra 2004 bol kostol Piaristov v Trenčíne
miestom koncertu dievčenského katedrálneho zboru „Puellae
Orantes“ z poľského mesta Tarnow, ktorý v tomto roku získal
v prestíţnej súťaţi prvú cenu v oblasti zborovej hudby
Consorco Polifonico Guido d´Arezzo v Taliansku. Dievčatá
a slečny vo veku od 10 do 18 rokov pod vedením zbormajstra,
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katolíckeho kňaza W. Pachota sa predviedli v plnom lesku,
pretoţe popri sakrálnom románskom repertoári z diel
Brahmsa, Mendelsona a Gounoda zaujali tradičné ľudové
koledy v moderných úpravách známych súčasných poľských
skladateľov. Mimoriadne silný dojem zanechali u poslucháčov
v predvianočnej atmosfére aj gregoriánske piesne, čo vďační
diváci odmenili spontánnym potleskom a slovami uznania po
skončení koncertu.
Info Trenčín 30.12.2004
Trenčianske noviny 10.01.2005
Pomocná evidencia 749/1/04, 752/1/04
Dňa 19. decembra 2004 sa uskutočnil v Kultúrnom
a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky
v Trenčíne benefičný koncert organizovaný pre záchranu
Tatier. V bohatom, ţánrovo rozmanito programe nechýbal
folklór, komorný orchester, tanečné súbory, historická skupina
a ďalšie. Vstupné bolo dobrovoľné a celý výťaţok bol
odoslaný na „Fond pre pomoc Tatrám“.
Info Trenčín 30.12.2004
Pomocná evidencia 749/1/04
Na Trenčianskom hrade medzi vianočnými sviatkami
a novým rokom pribudol nový exponát – socha rímskeho
jazdca na koni, ktorý bude súčasťou novej expozície na
Trenčianskom hrade. Vybudovanie novej expozície, ktorá
bude otvorená v roku 2005, bolo vyvolané informačným
vákuom o pobyte Rimanov v Trenčíne. Expozícia bude
mapovať pobyt rímskej légie na území Laugarícia v druhom
storočí nášho letopočtu a jej súčasťou okrem uţ spomínanej
sochy budú dobové archeologické nálezy, rôzne nádoby,
zbrane, či dobové mince. Neodmysliteľnou súčasťou
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expozície bude aj autentický odtlačok rímskeho nápisu z roku
179.
Trenčianske noviny 10.01.2005
Pomocná evidencia 754/1/04
Perinbaba nebola v predvianočná čase veľmi štedrá na
sneh, ale bola bohatá na kultúrne podujatia určená ţiakom
trenčianskych základných škôl. Jednou z nich bola tradičná
akcia dňa 22. decembra 2005, v ktorej
deti zabávali svojich
kamarátov. Prv neţ sa
spustil bohatý program, účastníkov podujatia pozdravili vedúci útvaru školstva
a sociálnych
vecí
Mestského
úradu
medzi deti zavítal zlatý paraolympionik Rastislav T ureček
v Trenčíne Mgr. Jozef Baláţ a dlhodobo uvoľnený funkcionár
na výkon funkciu Branislav Zubričaňák. V bohatom programe
deti vzhliadli bohaté tanečné kreácie tanečných skupín
„Goonies“, „Koral“ a „Korzo“ v bohatej choreografii, športové ukáţky karatistov, spievanie kolied. Na záver podujatia
organizátori pripravili pre deti autogramiádu slávnych
športovcov – futbalistov Ondreja Šmelka a Róberta Hanka
z AS Trenčín, horolezca Jozefa Opatovského, olympionikov
Petra Páleša a Tomáša Martineka z Armádneho športového
klubu Dukla Trenčín a zlatého paraolympionika Rastislava
Turečka.
Info Trenčín 13.01.2005
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