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Po minuloročných úspešných
červených nosoch, za ktoré sa
mesto Trenčín dostalo do knihy
rekordov, tak tento rok malí i veľkí návštevníci Mierového námestia v sobotu 26. mája opäť súťažili v klaunovských topánkach
na Dni klaunov. Zaujímavé bolo
sledovať, že hlavne tí menší sa
na podujatie poctivo pripravili,
pretože si na námestie so sebou
z domu priniesli farebne ozdobe-

né svoje tenisky, cvičky, topánky
... Pre tých, ktorí to nestihli, deti
z výtvarného odboru Základnej
umeleckej školy v Trenčíne pod
vedením pani učiteľky Izabely
Bulkovej im pomohli ich obutie
vyzdobiť ľubovoľným spôsobom
– nálepkami, mašľami a podobne. Stalo sa už tradíciou, že
podujatie Deň klaunov má nielen zábavný, ale aj charitatívny
rozmer. V obradnej miestnosti

Mesta Trenčín za účasti veľvyslanca Holandského kráľovstva
J. E. Rob Swartbol s manželkou
a primátora Mesta Trenčín Branislava Cellera odovzdali zástupcovia holandskej firmy VITAL
špeciálne upravený bicykel Jurajovi Orechovskému z Nemšovej.
Sčítanie klaunovských topánok
bolo úspešné, lebo komisár
z agentúry pre slovenské rekordy
Igor Svitok odovzdal manažérke

Fondu Dr. Klaun Jane Sedláčkovej Certifikát o prekonaní
slovenského rekordu 622 veselými topánkami. Klauni asistovali ešte aj pri určení najkrajších
namaľovaných
klaunovských
topánok. Zhodli sa, že najkrajšie
klaunovské topánky priniesla do
súťaže Sandra Koláriková, zo
ZŠ, Na dolinách v Trenčíne. (jč)
Fotoriport na strane 9

Tešovič u primátora
Absolútneho majstra Európy vo vzpieraní v hmotnostnej kategórii do 105 kg Martina TEŠOVIČA prijal trenčiansky primátor
Branislav CELLER v malej zasadačke mestského úradu.
Za dosiahnuté výkony mu
odovzdal Cenu primátora Mesta Trenčín a zároveň vyjadril
obdiv nad týmto historickým
úspechom slovenského reprezentanta. Žiadny Slovák doteraz
totiž z európskeho šampionátu
vzpieračov nepriniesol tri zlaté
medaily (trh, nadhod, dvojboj).
V neformálnej diskusii, ktorej sa zúčastnil aj hlavný tréner
VŠK Dukla Trenčín Pavol Dian,
sa bratislavský rodák M. Tešovič, ktorý od roku 1993 žije

a trénuje v Trenčíne, vyznal zo
svojej túžby ukončiť kariéru na
najbližšej letnej olympiáde v Pekingu. „Moje víťazstvo na ME
zaručuje miestenku na olympiáde Slovensku, nominácia je
vecou trénerov a výkonnosti
jednotlivých pretekárov,“ uviedol vzpierač. B. Celler sa zaujímal najmä o systém práce
a úroveň vzpierania v Trenčíne,
meste, v ktorom vzpierači majú
k dispozícii aj špecializovanú
halu pre svoj šport.
(th)

Za dosiahnuté výkony odovzdal Branislav Celler (vpravo) Martinovi Tešovičovi Cenu primátora Mesta Trenčín
Snímka (jč)
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RainDROP – manuál na nakladanie s dažďovými vodami
Úspešne sa v minulom období o finančné zdroje zo štrukturálnych fondov Európskej únie na projekt vypracovania manuálu
s dažďovými vodami RainDROP uchádzalo Mesto Trenčín spolu
s partnerskými mestami Karviná (ČR), Krupferzell (Nemecko),
Aharnai (Grécko) a mikroregiónom Vsetínsko (ČR). V súčasnosti sú partneri tesne pred dokončením projektu, veď jeho oficiálne ukončenie je 30. júna. Predposledné pracovné rokovanie, na
ktorom finalizovali záverečnú správu, sa minulý týždeň konalo
v Trenčíne.
Nositeľom prvotnej myšlienky ešte pred podaním žiadosti
o financovanie projektu bolo
nemecké mesto Krupferzell
a mikroregión Vsetínsko, ktorí hľadali ďalších partnerov
pre naplnenie cieľov projektu.
Vsetín a jeho región má k trenčianskemu regiónu stále veľmi
blízko, kontakty sú veľmi dobré
a prehlbujú sa, preto bolo logické, že Vsetínčania oslovili
Trenčín a naše mesto sa stalo
účastníkom projektu. Ďalší vývoj vyústil do spolupráce s Karvinou, ktorá sa napokon stala
lídrom projektu a vďaka kontaktom na Technickú univerzitu
v Grécku sa podarilo nadviazať
partnerský vzťah aj so 150-tisícovým mestom neďaleko Atén,
s Aharnai.

Podľa vyjadrenia účastníkov
trenčianskeho
pracovného
stretnutia, celý bývalý východný
blok bol v minulosti riešený tak,
že dažďové vody sa nenechávali v pôvodnom prirodzenom
prostredí, kam spadli, ale boli
odvedené kanalizáciou preč a
čistené ako odpadové vody. Takáto koncepcia je už veľa rokov
prekonaná, ale historicky tým,
že všetky veľké mestá napr.
dnešnej Višegrádskej štvorky
boli budované na systéme
jednotnej kanalizácie, sa tento
systém vzhľadom na jeho rozsah a finančné náklady nedá
meniť. Partnerské mestá sa
preto zamerali na spracovanie
manuálu, ktorý predstavuje ideový základ, na základe ktorého
každé partnerské mesto bude

Zástupcov partnerských miest projektu RainDROP prijal v Trenčíne aj primátor Branislav Celler
vedieť povedať napr. prípadným investorom, aký by mal
byť spôsob odvodnenia oblasti, o ktorú majú záujem a čo
to pre konkrétneho investora
bude znamenať. S príručkou
môžu pracovať i odbory životného prostredia orgánov verejnej
správy, ale aj samotné mestá
a obce.
Pre Trenčín bolo hlavným
cieľom vypracovanie generelu

Výmena piesku v pieskoviskách
Všetkých 123 udržiavaných pieskovísk na území mesta Trenčín
dostane nový piesok. S jeho výmenou začali pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov (MHSL), m.r.o., Trenčín približne v polovici apríla, v týchto dňoch s prácami končia.
V rámci výmeny piesku boli
pieskoviská vyčistené, všetky
nečistoty a psie exkrementy
odstránené. Po preosiatí bol
znehodnotený piesok vymenený za nový. K 15. 5. 2007
bola ukončená výmena piesku
v 108 pieskoviskách, na čo
pracovníci použili 190 m3 nového piesku.
V súčasnosti sa piesok roz-

váža do pieskovísk na sídlisku
Juh, chýba doplniť ešte približne 15 pieskovísk.
Po ukončení výmeny piesku
v udržiavaných mestských
pieskoviskách budú pracovníci MHSL ďalej pokračovať
v rozvoze piesku do pieskovísk
materských a základných škôl.
(MHSL)

Rozvoz piesku do pieskovísk podľa jednotlivých výborov mestských častí:
Lokalita

Počet pieskovísk

Poznámka

1. VMČ ZÁPAD

15

výmena ukončená

2. VMČ SEVER

25

výmena ukončená

3. VMČ STRED

32

výmena ukončená

4. VMČ JUH

51

výmena sa realizuje

kanalizácie mesta ako základného dokumentu o kanalizačnej sieti resp. o odvodnení
mesta. Generel posudzuje
kanalizačné siete a systém odvodnenia a ideovo rieši hlavné
problematické miesta, ktoré
sa nachádzajú na kanalizácii.
Koncom júna bude predložený
laickej i odbornej verejnosti na
pripomienkovanie.
T. Hlobeň

31. 5. 2007
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Po roku sme sa stretli opäť na Korze
Predpoveď počasia na nedeľu 20. mája sľubovala, že bude krásne a slnečno. Splnila sa do posledného písmena, čo zaručilo, že
tohoročný program trenčianskeho Korza mal úspešný priebeh.
Témou tohoročného Korza, tentoraz s názvom Méta na Korze,
sa stala fotografia, fotografi a fotografická technika.
Všetci, čo prišli na Mierové námestie v Trenčíne, mali
možnosť pozrieť si vystavené
fotografie rôznych autorov
a rôznych žánrov, umiestnené
na sieťovine pod holým nebom.
Moderovanie podujatia už od
nultého ročníka je nemysliteľné
bez jeho zakladateľa a dlhoročného spíkra Ferda Rybníčka,
a preto i tento rok sa objavil
na otvorenej scéne spolu s nie
menej známym mímom Vladimírom Kulíškom, ktorý oživil
postavičku nezabudnuteľného
Charlieho Chaplina.
Každý, kto si myslel, že
jeho fotografie stoja za pohľad,
ich mohol vyvesiť na obdiv
všetkým. No a bolo sa na čo
pozerať. Snáď najväčší výber

fotografií rôzneho žánru poskytli študenti Strednej umeleckej
školy v Trenčíne, členovia META
a úspešné fotografie autorov
z celoročnej súťaže Trenčianskej nadácie Videl som Trenčín
inak. Pre všetkých návštevníkov
bola sprístupnená aj výstava
fotoaparátov, ktoré najlepšie
zdokumentovali vývoj fotografovania a fotografickej techniky.
Zo svojej zbierky ich poskytol
Ladislav Siekel z Novej Dubnice. Starší si zaspomínali na
začiatky svojho fotografovania
pri vystavených fotoaparátoch
Pionýr, Zorkij, Fokaflex, Flexaret a najmladší sa naopak
divili, ako sa dali s takýmito
fotoaparátmi zhotoviť kvalitné
fotografie.

Snáď najväčší výber fotografií rôzneho žánru, umiestnených na
sieťovine pod holým nebom, poskytli študenti Strednej umeleckej školy v Trenčíne
Výber témy tohoročného
Korza odôvodnila správkyňa
Trenčianskej nadácie Alena
Karasová tým, že činnosť nadácie má dlhodobý záujem o fotografiu, čo preukázala vydanými
niekoľkými setmi fotografií od
Maxa Sterna, Jána Halašu, Má-

rie Holoubkovej i organizovaním
fotosúťaže Videl som Trenčín
inak. Na Mierovom námestí bol
zriadený aj historický ateliér, do
ktorého časť exponátov poskytlo Trenčianske múzeum.
(jč)

Pripomenuli sme si Mesiac lesov
Pri príležitosti Mesiaca lesov a Dňa Zeme sa Mestské hospodárstvo a správa lesov Trenčín (MHSL, m. r. o.) pripojilo k celoslovenským Lesníckym dňom. Mottom Lesníckych dní bolo
pozvanie do lesa – príďte sa pozrieť, že je v dobrých rukách. Ich
cieľom bolo priniesť informácie o význame a funkciách lesa, priblížiť prácu lesníkov a lesného hospodárstva a zdôrazniť potrebu
osobnej zodpovednosti za ochranu hodnôt lesa. Koordinátorom
akcie bolo Národné lesnícke centrum vo Zvolene.
Počas pracovného týždňa od
23. do 27. apríla sa každý deň
konalo nejaké podujatie. Hneď
v pondelok deti základných škôl
vysadili v areáloch ZŠ, Východná
ul., ZŠ, Novomeského ul., ZŠ,
Dlhé Hony a Kultúrneho centra
Aktivity na Juhu päť základných
druhov slovenských drevín: buk,
dub, smrek, jedľu a borovicu. Myšlienkou výsadby bolo dať možnosť
žiakom spoznávať tieto dreviny
priamo v škole na hodinách prírodovedy, prípadne počas popoludňajších krúžkov v KC Aktivity. Deti
nižších ročníkov zamestnancov
MHSL sotva nechali zasadiť jeden
stromček, ostatné s nadšením
stromky vysadili samy. Žiaľ, v ZŠ,
Novomeského ul., žiakom 7. a 9.
ročníka nielenže chýbalo nadšenie, ale bola zrejmá ich ľahostaj-

nosť. Veríme však, že stromčeky
dostanú potrebnú starostlivosť,
aby mohli plniť svoju úlohu STROMOV POZNANIA.
V dňoch 24. a 26. apríla sa
uskutočnili pre žiakov 2. a 4.
ročníka ZŠ, Hodžova ul. lesné
vychádzky na Brezinu. Všetky deti
boli zapálené pre hru a napriek
tomu, že tri z nich do lesa nerady
chodia, všetkým sa na Brezine
páčilo a rady tam ešte prídu. Je
zrejmé, že takáto forma pozvania
zabrala.
Dňa 25. apríla „sa preniesol“
les na detské oddelenie FNsP
v Trenčíne. Napriek tomu, že
toto popoludnie bolo vopred dohodnuté v spolupráci s Ústavom
zdravotníctva a ošetrovateľstva
TNUAD v Trenčíne, znepríjemnil
ho ľahostajný prístup personá-

Deti nižších ročníkov zamestnancov MHSL sotva nechali zasadiť
jeden stromček, ostatné s nadšením stromky vysadili samy
Snímka (jč)
lu nemocnice a rozruch okolo movať o činnosti odboru správy
médií, ale šesť spokojných detí, lesov MHSL, m. r. o., v Trenčíne a
ktoré mali možnosť spoznávať o činnosti štátnej správy na úseles aj počas pobytu v nemocnici, ku lesného hospodárstva.
utvrdilo všetkých v tom, že ani
Dňa 5. mája 2007 sa uskutáto aktivita nebola zbytočná. Sú- točnil Lesnícky deň pri horárni
časťou popoludnia vo FNsP bola v Soblahove, ktorý organizovali
aj prezentácia Les ako súčasť MHSL, m. r. o. a Mesto Trenčín
životného prostredia Trenčanov v spolupráci s KC Sihoť a Obeca prezentácia Les a zdravie, kto- ným úradom v Soblahove. Prerú pripravila študentka Ústavu dovšetkým deti, pre ktoré bolo
zdravotníctva a ošetrovateľstva podujatie určené, si mohli pozrieť
Trenčianskej univerzity Alexandra ukážky zisťovania stavu lesa, odvozu dreva, previezť sa na bričke,
Dubčeka Lucia Frisová.
Dňa 26. apríla ožilo trenčian- skúsiť hry lesnej pedagogiky a
ske Mierové námestie lesnými prezrieť si poľovnícke trofeje.
Jaroslava Vanyová
hrami detí. Dospelí sa mohli infor-
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Shopping centrum Trenčín – Belá
Zámerom je vybudovanie nového obchodno-spoločenského
centra na južnom okraji mesta Trenčín. Urbanistická štúdia
predstavuje objemový návrh areálu, dáva základnú priestorovú
predstavu o urbanistickom riešení priestorových vzťahov a vzájomných väzbieb dopravného riešenia a pohybu po areáli.
Územie sa nachádza na
južnom okraji mesta Trenčín
v smere na obec Trenčianska
Turná. V súčasnosti je pozemok využívaný ako pole. Pozemok trojuholníkového tvaru je
z juhozápadnej strany ohraničený cestou II. tr. č. 507, z východnej a severnej strany je
poľnohospodárska pôda. Celková rozloha riešeného územia
je približne 175 942 m2.
Areál je dobre dopravne
dostupný, má možnosť dopravného napojenia na jestvujúcu
kruhovú križovatku z hlavnej
cesty č. 507. Na juhovýchodnej
strane pozemku, za cestou č.
507, je funkčný areál TESCO
s vonkajším odstavným parkoviskom. Vzdušná vzdialenosť
z centra je približne 3, 5 km.
Prednosťou miesta je nesporne jeho poloha vo vzťahu
k mestu. Umiestnenie na okraji
mesta využíva dobrú dopravnú
dostupnosť a umožňuje vytvoriť
novú urbanistickú štruktúru,
ktorá nie je limitovaná jestvujúcou mestskou zástavbou. Výhodou je rovinný charakter pozemku a tvar parcely. Práca vo
voľnej krajine umožňuje dobré
časové naplánovanie a etapizáciu celého projektu. Výhodou
môže byť i možné prepojenie
s areálom TESCO a pozemkami
za cestou, vzájomná symbióza
obidvoch areálov a vzájomná
komunikatívnosť.
Prehľadnosť, jasná orientácia návštevníka po priestore,
dosiahnutie
maximálneho
stupňa lukratívnosti umiestnenia predajných jednotiek boli
základnými predpokladmi pri
koncipovaní základnej urbanistickej štruktúry pozemku.
Predajné jednotky a prenajímateľné plochy sú rozmiestnené
okolo centralizovaného parkoviska prístupného z existujúcej
kruhovej križovatky. Návštevník
má tak absolútny prehľad o jed-

notlivých predajných plochách
a ľahko sa orientuje po priestore areálu.
Na východnú stranu pozemku je situovaný objekt Shopping mallu, najdominantnejšieho objektu v celom priestore,
a naň nadväzuje objekt Big
boxu. Náplň tejto časti areálu
je uvažovaná ako prevažne
obchodná. Objekt Big boxu je
jednopodlažný a v prípade potreby sa uvažuje o možnosti
využitia strechy na parkovanie.
Hmota Shopping mallu je jednopodlažná, len časť priečelia
je v priestore vstupu navrhnutá ako dvojpodlažná, kde
budú v 2. nadzemnom podlaží
umiestnené plochy pre šport,
odpočinok a relaxáciu.
Drobnejšie objekty, lemujúce existujúcu cestu 507, sú
zamýšľané ako dvojpodlažné,
prenajímateľné jednotky pre
podnikateľskú činnosť (autosalóny, autoopravovne, služby…).
Spôsob riešenia areálu umožňuje časovú etapizáciu realizácie jednotlivých častí.
Dopravne je pozemok napojený na troch miestach. Pre
návštevníka by mal byť hlavný
príjazd do areálu z existujúcej
kruhovej križovatky z cesty č.
507. Kruhová križovatka je
umiestnená v strednej časti juhovýchodnej hranice pozemku
a dopravne obsluhuje aj areál
TESCO na opačnej strane komunikácie. Ďalšie dve uvažované napojenia sú v spodnej
(južnej) a vrchnej (severnej)
časti pozemku. Z týchto dvoch
miest je riešená aj zásobovacia
vonkajšia areálová komunikácia, prebiehajúca po severnej
a východnej hrane pozemku.
Parkovanie, 1713 miest vrátane státí pre zamestnancov, je
riešené ako vonkajšie státie na
povrchu. Na streche Big boxu je
rezerva pre 438 miest.
(ÚAaS)

Základný nástroj rozvoja mesta
Mesto Trenčín začína spracovávať novú územnoplánovaciu dokumentáciu ako základný nástroj rozvoja mesta. Minulý rok mu
predchádzalo podanie projektu na získanie finančných prostriedkov z grantového programu so záštitou Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR (MVaRR SR). Koncom roka 2006
mesto dostalo vyrozumenie o úspešnosti projektov a získaní
finančných prostriedkov v celkovej výške 2,85 mil. Sk. Vklad
mesta predstavuje ďalších 150 tis. Sk.
Po intenzívnej korešpondencii s MVaRR SR je v súčasnosti
už tento vzťah potvrdený zmluvne, na základe čoho už Mesto
Trenčín pripravilo verejné obstarávanie na spracovateľa
nového Územného plánu sídelného útvaru (ÚPN SÚ). Víťaz súťaže by mal byť známy na konci
júna, podpis zmluvného vzťahu
sa očakáva začiatkom augusta
2007. Od tohto termínu sa začnú práce na jednom z najdôležitejších dokumentov, ktorého
spracovanie i schvaľovanie
presne vymedzuje Stavebný
zákon. Pri jeho poslednej novelizácii v r. 2005 doň vstúpila
i povinnosť environmentálneho
hodnotenia v štádiu Konceptu
riešenia, automaticky zo zákona vyplýva povinnosť verejných
prerokovaní v štádiu rozpracovanosti a nutnosť vyjadrení
všetkých dotknutých orgánov
a organizácií v tomto procese.
Vzhľadom
na
získané
prostriedky má mesto povinnosť ukončiť projekt do augusta
2008. Reálne je možné dostať
sa dovtedy do štádia Konceptu
riešenia a mesto tak vyčerpá
časť pridelených prostriedkov.
Predpoklad ukončenia a schválenia novej územnoplánovacej

dokumentácie je v zmysle verejného obstarávania stanovený
na december 2009. Ide o proces náročný, predovšetkým po
legislatívnej stránke, ako aj pri
dôkladnej informovanosti verejnosti. Tento materiál bude slúžiť všetkým obyvateľom mesta.
K naplneniu cieľa vypracovať kvalitný nový ÚPN SÚ robí
Mesto Trenčín už v tomto štádiu
dôležité kroky, v rôznom štádiu
rozpracovanosti je množstvo
koncepčných materiálov, ktoré
vytvoria základ pre spracovateľa. Ide predovšetkým o generel
dopravy, generel kanalizácie,
koncepciu energetiky, generel zelene, koncepciu zelene
sídlisk Juh a Sihoť a pod. Sú
to všetko územnoplánovacie
podklady, ktoré už teraz svojou
vážnosťou tvoria základ nového
ÚPN SÚ. Nemožno vynechať ani
Urbanisticko – architektonickú
štúdiu CMZ, ktorá tvorí základ
regulácie územia v najexponovanejšej časti mesta.
Nový ÚPN SÚ sa tak po
vypracovaní a schválení stane dôležitým materiálom pre
rozhodovanie mesta na určité
vývojové obdobie.
Adriana Mlynčeková,
vedúca ÚAaS MsÚ

31. 5. 2007
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VMČ Juh: Okrem zlých komunikácií strpčujú život Južanom aj potkany
Na svojom zasadnutí v pondelok 14. mája v Kultúrnom stredisku
Juh riešil na začiatku Výbor mestskej časti Juh majetkové prevody a zmeny časov prevádzok pohostinských zariadení.
Po ukončení rekonštrukcie
Ulice L. Novomeského a parkoviska nad garážami sa občania dožadujú podobnej rekonštrukcie striech ďalších garáží
na sídlisku, pretože slúžia ako
parkoviská. Garant VMČ Juh
Josef Ďurech vysvetlil, že
hoci sú garáže vo vlastníctve
ich majiteľov, na strechy ako
parkoviská sa vzťahuje vecné
bremeno zo strany mesta.
Bude nutná rekonštrukcia
povrchu parkovísk a susediacich komunikácií. S týmto
názorom súhlasil aj predseda
výboru Anton Boc a navrhol
posúdiť problematiku odborníkom – projektantom, aby sa
rekonštrukcie vykonali naozaj
kvalitne.

Trénerka športovej gymnastiky v ZŠ, Východná ul.
Katarína Pavlíčková uviedla,
že priestory školy nevyhovujú
pre špecializované gymnastické tréningy. Preto vypracovali
projekt novej gymnastickej
telocvične, využiteľnej aj pre
iné športy a požiadali mesto
o vhodný pozemok. Do úvahy
prichádza priestor betónového
ihriska. Mesto podľa poslanca
Branislava Zubričaňáka nemôže na základe delimitácie
využívať areál školy a treba
hľadať pozemky v jej blízkosti. VMČ má záujem posunúť
rokovanie vpred a požiadal
o návrh riešenia Mestský úrad
Trenčín.
Občanov trápi niekoľko

Onedlho začne letná sezóna, otvorí sa mestská plaváreň. Ale
na chodníku okolo plavárne číhajú na chodcov kovové nástrahy.
Sú tam už dlhú dobu a je možno priam zázrak, že doteraz nikto,
a hlavne vo večerných hodinách, o ne nezakopol a neskončil
s úrazom. Pravdepodobne tam zostali zo zničených betónových
odpadkových košov.
Snímka a text: (kivdultn)

Prepadnutý chodník pri kanáloch na Halalovke čaká na svoju
obeť
Snímka (a)
rokov aj odvodnenie ulice
Halalovka. Podľa garanta J.
Ďurecha bolo vydané územné
rozhodnutie a môže byť vypracovaný projekt pre stavebné
povolenie Odvodnenie sídliska Juh – II. etapa. VMČ požiadal Útvar životného prostredia
a dopravy MsÚ v Trenčíne
o vyjadrenie, kedy sa uskutoční odvodnenie ulice Halalovka
a v akom stave sú projektové
dokumentácie.
Najstaršia ulica na Juhu,
Západná, má na jednej strane opravený chodník, na druhej nie, hoci je tam vyššia
frekvencia chodcov. Občania
žiadajú aj odkanalizovanie
vyššie položených ulíc, lebo
voda steká od Novomeského
a Šmidkeho ulice na Západnú.
Nedoriešená je aj jednosmerka na Šmidkeho ulici, ktorá je
široká a autá sa tam otočia.
Na sídlisku chýbajú odpadkové koše. Park nad Južankou
vyzerá ako veľké smetisko.
Na otázku priorít VMČ na
najbližšie obdobie odpovedal
A. Boc. Tento rok sa už pravdepodobne nezačnú veľké
akcie, treba sa zamerať na
údržbu. Stavebné konanie
trvá niekoľko mesiacov, preto sa s väčšími projektami
počíta od budúceho roka. Na
adresu opráv chodníkov predseda VMČ dodal, že sa vykonáva v súčasnosti základná
údržba v najviac postihnutých
miestach, kde bol popras-

kaný, roztrhaný a vypadaný
asfalt. Pri napojení Východnej
ulice na Ulicu gen. Svobodu
v zákrute za podjazdom je poškodený kanál v strede cesty,
navyše sa prepadáva aj asfalt. VMČ na podnet občanov
požiadal o vykonanie kontroly
a opravu kanála.
Povrch ciest, chodníkov,
nezodpovední vodiči parkujúci
na prístupových chodníkoch
k domom a slabé osvetlenie
niektorých častí sídliska najviac trápia obyvateľov Juhu.
Množia sa aj sťažnosti občanov na potkany, ktoré sa cez
kanalizáciu dostávajú do bytov
na nižších podlažiach. Výbor
MČ Juh požiadal MsÚ, aby sa
týmto problémom vážne zaoberal a navrhol riešenie.
Poslanec Eduard Hartmann
kritizoval neporiadok na Východnej ulici, kde zostali kopy
pokosenej trávy. Jeho kolega
Dušan Gálik požiadal o osadenie lavičiek pri Domove
dôchodcov na Lavičkovej ulici.
Kritiku si vyslúžil aj zdemolovaný prístrešok na autobusovej
zastávke pri Dome smútku.
Poslanec Ján Bezák písomne
upozornil na riešenie 11 stále
sa opakujúcich nedostatkov,
strpčujúcich život obyvateľom
najväčšieho
trenčianskeho
sídliska.
Predseda VMČ A. Boc požiadal na záver o vodorovné
vyznačenie parkovacích miest
na Juhu.
(la)
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VMČ Sever: Bezdomovci vykrádajú domy v Kubre
Výbor mestskej časti Sever na svojom stretnutí s občanmi vo
štvrtok 17. mája v Kultúrnom stredisku M. Turkovej zobral na
vedomie informatívnu správu o stave prác na rozšírení cintorína
v Kubre.
Predseda VMČ Ján Babič in- zasadnutí výboru. Poslancovi
formoval o priebehu rokovania Vladimírovi Gavendovi chýba pri
podnikateľských subjektov, škôl prezentácii koncepcie detských
a štátnych organizácií so sídlom ihrísk detské ihrisko v Opatovej.
Pod Sokolicami, na ktoré bol Žiada preveriť, kto ho spravuje.
Občania pripomienkovali venpozvaný. Najmä počas výstav je
táto lokalita preťažená, vzniká čenie psov na trávnikoch, kde
dopravný chaos a návštevníci sa hrajú deti, neporiadok pri
si odnášajú negatívne dojmy. potravinách v Rozkvete, statickú
Ideálny nie je ani stav komuni- dopravu na Šoltésovej a Považkácií, neuspokojivá je aj situácia skej uliciach, hluk vychádzajúci
v odvoze komunálneho odpadu. z Piano clubu a ničenie majetku
Zúčastnení navrhli v spolupráci jeho návštevníkmi. Poslanec Jus mestom riešiť situáciu v dvoch raj Holubek kritizoval majiteľov
rovinách – dlhodobo vplývať na podnikov so zvýšenou hlučnosriešenie a tvorbu plánov urbani- ťou, že neinvestujú do odsávania
zácie dopravy a rozvoja v lokalite, a vetrania, vetrajú otváraním
krátkodobo organizovať dopravu, okien a dverí a hluk sa šíri do
riešiť statickú dopravu, postarať okolia. Jozef Čermák z Mestskej
sa skultúrnenie a estetizáciu polície Trenčín upozornil na to,
prostredia a údržbu komunikácií. že občania môžu podať podnet
Poslanci sa vyjadrili aj k otáz- na Úrad verejného zdravotníctva
ke zelene a statickej dopravy na v Trenčíne, ktorý vykoná kontrolSihoti. Podľa J. Babiča sa rieši né meranie.
Nedodržiavanie rýchlosti na
priebežne, detské ihriská majú
samostatnú agendu, ktorou sa Štefánikovej ulici mestskí pozaoberá VMČ Sever. Pripravuje licajti nemôžu ovplyvniť, je to
sa pasportizácia detských ihrísk, v kompetencii štátnej polície.
Pohoršenie budia aj vulgarizkde sa vytypujú spádové ihriská,
tie budú dobudované s úplnou my mladých ľudí schádzajúcich
údržbou, niektoré budú zasa sa na detskom ihrisku pri KS M.
určené na likvidáciu. Pasporti- Turkovej, občania požadujú konzácia bude predložená VMČ na trolu mestskou políciou. Upozorpripomienkovanie. Poslankyňa nili aj na nebezpečenstvo dopravJanka Fabová pripomenula, že ných kolízií pri zakrytí dopravných
pasportizácia detských ihrísk značiek zeleňou na križovatke
bola vykonaná v roku 2002 a ulíc M. Turkovej a Považskej, aj
s týmto materiálom treba oboz- na nedodržiavanie jednosmerky
námiť poslancov na najbližšom najmä v ranných hodinách. Po-

Poškodený oporný múrik na Šafárikovej ulici dlho ohrozuje chodcov
Snímka (la)

dobná situácia môže nastať aj
pri MŠ, Osvienčimská ul., kde
vodiči často prekračujú povolenú
rýchlosť. Nebezpečná je aj prax
cyklistov, jazdiacich v protismere
v jednosmerných uliciach. Chýba
aj zreteľné vyznačenie prechodov pre chodcov. Poslankyňa J.
Fabová vysvetlila, že do konca
mája bude obnovené označenie
prechodov na celej Sihoti.
Občan z Pádivého ulice upozornil na parkovanie automobilov
na prechode pre chodcov v smere
od Unicentra na Sibírsku ul., na
dvoch nevyužitých detských ihriskách medzi Pádivého a Sibírskou
ul. navrhuje zriadiť parkovacie
plochy. Spýtal sa aj na povolenie
vyznačiť parkovisko s označením
ZŤP na Pádivého ulici. J. Babič
odpovedal, že povolenia na parkovacie miesta ZŤP boli vydané
v súlade s platnými predpismi.
Občania zo Šoltésovej ulice
žiadajú po skončení stavby Magnus centra upraviť prostredie a
uviesť ho do pôvodného stavu.
Riaditeľka MŠ, Ul. M. Turkovej
upozornila na nebezpečenstvo
úrazu v okolí budovy, kde opadáva omietka. Poslanec Ľubomír Dobiaš navrhol riaditeľke
požiadať o navýšenie finančných
prostriedkov
prostredníctvom
zmeny rozpočtu pre MŠ. J. Fabová uviedla, že riaditeľka niekoľkokrát žiadala nápravu. Pripravuje
sa zmena programového rozpočtu mesta a treba určiť, aké náklady si táto investícia vyžiada.
Občianka z Nábrežnej ulice

vyjadrila spokojnosť s iniciatívou
mestskej polície pri kontrolách
v tejto časti mesta a s lepším
osvetlením ulíc, ktorá prispieva
k bezpečnosti občanov. Upozornila na výtlky na Študentskej i
Nábrežnej ul., obyvatelia týchto
ulíc sú nespokojní s hlukom
z prevádzok na Ostrove. K dopravnému zaťaženiu neprospieva
parkovanie študentov v uliciach
okolo univerzity, parkuje sa aj
na chodníkoch. Problémový je aj
bezbariérový prechod cez Tatra
pasáž. Poslankyňa Marta Blahová upozornila na zatekanie
dažďovej vody na Ul. gen. Viesta
a hluk z pohostinstva Modrá ruža
pri Rozkvete.
Občania navrhujú aj preloženie navrhovaného podjazdu
spájajúceho ulice Jasná a Pred
poľom k predajni Fiat kvôli hlučnosti dopravy. Nespokojní sú
s frekvenciou a cenou za vývoz
komunálneho odpadu v porovnaní rodinnými a panelovými
domami. Obyvateľov mesta trápi aj vykrádanie domov v Kubre
bezdomovcami a ich zhromažďovanie sa okolo KS M. Turkovej.
Podľa J. Fabovej mesto nemá
v súčasnosti dosah na riešenie
tohto problému. Sociálny dom
Krištof už neslúži na tieto účely a
samospráva rokuje s nitrianskou
charitou.
VMČ Sever sa venoval aj
problémovým firmám Askov a
Kovohute a žiada primátora mesta o nahliadnutie do agendy tejto
problematiky.
(la)

Výbor mestskej časti Stred na svojom mimoriadnom zasadnutí
21. mája súhlasil s návrhom na premenovanie časti Štúrovho
námestia od synagógy po mestskú políciu na Hviezdovú ulicu.
(la)
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Tina

Čoraz populárnejšia speváčka Tina počas svojho prvého
sólového turné po Slovensku
navštívila i Trenčín. Koncert
sa konal v Piano-clube, kde
speváci ale aj celé kapely radi
koncertujú, lebo ako oni sami
tvrdia, „sú tam výborné podmienky na to, aby trenčianske
publikum dokázalo vytvoriť
skvelú atmosféru.“
Koncert Tiny sa konal 4.
mája, práve keď oslavuje narodeniny jeden úžasný človek (pozdravujem!). Hlavný program,
na ktorý všetci čakali, sa začal
okolo deviatej hodiny. Na javisku sa zjavila nižšia „čokoládová“, v pohodlnej teplákovej
súprave oblečená Tina spolu
s kapelou a jej vokalistkou Sášou, ktorá spievala aj sama.
Kým kapela naplno začala hrať,
Tina musela poprosiť divákov,
aby prišli na parket a nesedeli
na svojich miestach ako v divadle. Keďže chcela mať bližší
kontakt s hľadiskom, čakala,

Tina a jej vokalistka Sáša
kým sa hostia nepostavili a neprišli pod javisko. I keď bol parket poloprázdny, muselo jej to
vystačiť a spustila to naplno.
My „tancujúci“, sme sa veľmi dobre bavili a na sediacej
časti Piano-clubu bolo vidno,
že tak isto. Aj napriek menšej
účasti a slabšej podpory divákov atmosféra bola fajn.

Tina potvrdila svoje zaslúžené
spevácke úspechy a to, že jej
srdcu najbližší štýl je rege. Počas celého večera s nami udržiavala kontakt, či už pohľadmi,
úsmevmi, ale aj verbálnou
komunikáciou. Škoda len, že
aj ona nezažila to, akú nezabudnuteľnú atmosféru vie naše
publikum vytvoriť.

Trenčan
V predvečer Prvého mája mal počas celodenného programu na
Mierovom námestí hodinové vystúpenie gymplácky súbor Trenčan. Práve z tohto vystupka vám chcem priblížiť atmosféru z pohľadu účinkujúcich tanečníkov.
Vedúce súboru sa snažili
pripraviť program, ktorý zaujme
diváka počas celých šesťdesiat
minút, čo nie je vždy jednoduché. Divák si poväčšine zapamätá mašinový tanec, síce už
viackrát prezentovaný, ale vždy
má najväčšiu odozvu, rovnako
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ako záverečný tanec. Pre tanečníkov je najnamáhavejší nielen
preto, že je na záver. Po odtancovaní prišiel potlesk, ktorý si
žiadal opakovačku.
Ako pripravený program vnímal jeden z tanečníkov Tomáš
Godál? „Čo sa týka programu,

Tancovanie folkloristom z Trenčanu na Mierovom námestí znepríjemňuje už nie najkvalitnejšie pódium, na ktorom sú dosky
v rôznej výške a trčia z neho rôzne drôty a niekedy aj klince

plne dôverujem vedúcim a tance sú vždy dobre vybraté.“
V editoriáli som spomínala,
že niektorí neradi vystupujú na
drevenom javisku doma v Trenčíne. Aj Tomáš k nim patrí. „Na
námestí vystupujem veľmi
rád, najmä keď je veľa divákov
a pekné počasie. Tancovanie
nám znepríjemňuje už nie najkvalitnejšie pódium, na ktorom
sú dosky v rôznej výške a trčia
z neho rôzne drôty a niekedy
aj klince.“
Pohľad účinkujúceho a diváka je často rozdielny. Divák,
ktorý sa folklóru moc nerozumie, inak vníma vystúpenie ako
ten, ktorý kedysi tancoval práve
v tomto súbore. Ako zhodnotil
vystúpenie bývalý trenčanista
Mišo Rybár? „Skutočne výborné vystúpenie. Na tanečníkoch
bolo vidieť, že žijú folklórom
a vedia pri ňom zabaviť seba
aj divákov. V ťažkom programe
predviedli s radosťou viacero
náročných tancov. Zvládli ich
celkom dobre, až na niektoré
chyby, ktoré si isto mnohí ani
nevšimli. Takisto vynikajúca

Ahojte!
Okrem vysokých teplôt, slnečných dní a stresov našich
maturantov nám mesiac máj
priniesol i veľa kultúrnych
akcií, či už koncerty alebo vystúpenia hudobníkov
rôznych žánrov. Poväcšine
centrom podujatí bolo námestie s dreveným javiskom
uprostred. Nie všetci účinkujúci radi vystupujú na spomínanom pódiu. Hovorím aj tak
trochu za seba, lebo viem
presne, aké to tam je a čo
to všetko obnáša. Ako to už
býva, „vystupká“ sa nie vždy
môžu vydariť podľa našich
predstáv, aj napriek veľkému
snaženiu. Keďže doma sa na
vás prídu pozrieť mnohí vaši
známi a rodina, o to je sklamanie z neúspechu väčšie.
Aj napriek týmto záporom
domáce vystúpenia majú aj
svoje klady a tou je najmä
podpora od najbližších. Ale
ja vždy budem radšej vnímať
domáce podujatia z pohľadu
diváka.
Vaša Zuzana Vanková
bola aj hudba.“ Mišo spomenul
hudbu, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou súboru. Bez nej
by tanečníci nemohli podávať
vrcholné výkony, bez nich by
to proste nemalo tu správnu
„šťavu“. Ako vníma z pohľadu
huslistky vystúpenie na námestí Maťa Vlčáková? „Vystúpenia na námestí nepatria medzi
moje najobľúbenejšie kvôli
malej účasti divákov, lebo potom nie je tá správna atmosféra. Aj, napriek tomu som si
posledné vystúpenie celkom
užila.“ I pri tomto názore sa
potvrdilo: Sto ľudí, sto chutí!

OTVORENÉ MESTO – OTVORENÁ EURÓPA
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Kolíska kresťanstva privítala Trenčanov
Hnutie kresťanských rodín v Trenčíne uskutočnilo v druhej polovici mája púťový zájazd po trase Assisi, Rím, Lanciano, Graz.
V nedeľu 18. mája popoludní nastúpili Trenčania pri plavárni
do autobusu a na dlhú cestu im dal požehnanie trenčiansky
dekan-farár Milan KUPČÍK. Na cestu pribalil pútnikom aj vitamíny v sklenom obale, aby ľahšie znášali útrapy počas presunu
na Apeninský poloostrov. Navyše „pribalil“ aj kaplána Slavomíra TRNKU, ktorý sa počas putovania staral o duchovný pokrm
a vtipne i vážne vysvetľoval otázky viery.

ASSISI
Cesta ubiehala rýchlo, vodiči
Vlado a Viktor robili prestávky po každých 150 minútach
a veru dobre padlo natiahnuť si
stuhnuté svaly a kosti krátkou
prechádzkou či návštevou sociálnych zariadení. Ráno pútnikov
privítalo Assisi, romanticky na
svahu dvojtisícového pohoria
položené stredoveké mesto
s hradbami. Návšteva bazilík sv.

počas celého zájazdu čerpala.
Po krátkom hľadaní strateného
člena nasadli Trenčania do autobusu a vydali sa smerom k
večnému mestu.

VEČNÉ MESTO

Bazilika sv. Pavla za hradbami

Ubytovanie v krásnom areáli
Fraterna Domus asi 30 km od
centra Ríma bolo balzamom na
telo i dušu. Všade rozvoniavali
kvety priťahujúce oči priam „gý-

júcom centre Vatikánu pod Berniniho kolonádami čakali Trenčanov v Rádiu Vatikán. Odtiaľ
viedli ich kroky okolo Anjelského
hradu na Piazza Navona s dvomi
fontánami a rušným trhom mladých rímskych umelcov. Popri
predsedníctve talianskej vlády
stráženom policajtami so samopalmi pokračovali k Panteónu
a k Bazilike Santa Maria sopra
Minerva, kde je pochovaná patrónka Európy Katarína Sienská.
Fontána di Trevi je najvýstavnejšou a najväčšou v Ríme, preto neprekvapuje množstvo turistov i obchodníkov s tovarom od
výmyslu sveta od bublifukov po
rámusiace strojčeky. Španielske
námestie s povestnými schodami návštevnosťou konkurovalo
fontáne, iba priestor bol väčší
a tisíce ľudí sedelo ako lastovičky na celej ploche schodíšť.
Večerná návšteva Pápežského

Átrium Baziliky sv. Pavla za hradbami
Kláry, sv. Rufina, sv. Františka
a sv. Jána, chrámov Chiesa nuova, Svätej Márie nad Minervou
(priečelie tvorí šesť korintských
stĺpov z 1. storočia v pôvodnom
Minervinom chráme), zvonice
z 13. storočia. Múzeum amazónskych indiánov a potulky
krásnym mestom odštartovali
vlnu zážitkov posádky autobusu.
Krátka zastávka v neďalekej patriarchálnej Bazilike Santa Maria
degli Angeli, považovanej za jeden z najväčších kresťanských
chrámov, v ktorej je umiestnený
kostolík Porciunkola, ktorý opravil sv. František. Sprievodkyňa
bola pripravená a ku každému
objektu mala zväzok svojich
zápiskov a poznámok, z ktorých

čovitými“ farbami. Po raňajkách
sa začal tretí deň prehliadkami
bazilík sv. Pavla za hradbami,
sv.Klimenta s hrobom sv. Cyrila,
sv. Jána v Lateráne, Santa Maria
Maggiore, sv. Petra v okovách.
Na záver dostali nohy poriadnu
zaberačku počas cesty po antických pamiatkach – Forum romanum, Trajánove fórum, Kapitol,
Koloseum... Ústredným bodom
programu štvrtého dňa bola
audiencia u pápeža Benedikta
XVI. na Námestí sv. Petra. Pre
fyzickú indispozíciu sv. otca po
návrate z Brazílie sa nakoniec
nekonala, ale očarenie z návštevy Baziliky sv. Petra trochu
zmiernilo sklamanie pútnikov.
Po krátkom oddychu v pulzu-

slovenského kolégia sv. Cyrila
a Metoda bola dôstojnou bodkou za rušným dňom.

LANCIANO
Predposledný deň sa vybrali
pútnici krížom cez Apeninský poloostrov pomedzi (aj popod) štíty horstva, podľa ktorého nesie
meno celý poloostrov. Na končiaroch bol ešte sneh, ale znenazdajky sa za zákrutou vynorila
nekonečná plocha Jadranského
mora. Príchod do Lanciana,
kde sa v 7. storočí stal eucharistický zázrak, skomplikovala
siesta. Na obed uličky mesta
doslova vymreli, iba občas bolo
vidieť neveľmi sa ponáhľajúcich
ľudí. Poslednú noc sme strávili
opäť v autobuse a čakal na nás
rakúsky Graz. Cesta na Slovensko ubehla veľmi rýchlo a večer
privítal pútnikov krásny Trenčín.
(la)

Trenčania v Bazilike sv. Jána v Lateráne

Snímky (a)

31. 5. 2007
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Dr. Klaun

Janka Sedláčková s certifikátom o slovenskom rekorde

Ktorá topánka je najkrajšia?

Jánošík v Trenčíne

Ukážka okopávania zemiakov

Dr. Klaun ošetruje pacienta

Záujem detí o divadelné predstavenie bol veľký

U klaunov sme obdivovali ich šikovnosť
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Farbičky-čarbičky
Organizátorom 16. ročníka kultúrno-spoločenského podujatia
Farbičky-čarbičky bol ako každý rok DEMY – Domov sociálnych
služieb v Trenčíne. Medzi účastníkmi boli deti z Chráneného
bývania Juh, DSS Adamovské Kochanovce, ZŠ sv. Michala
Nemšová, DOMINO Prievidza, DSS profesora Karola Matulaya
Bratislava, SZSI Trenčín, DEMY.
Čo všetko sa pod týmto
originálnym názvom skrýva?
„Farbičky-čarbičky sú tvorivé
výtvarné dielne, ktoré organizuje DEMY už od roku 1991.
Tento projekt je určený pre
deti z DEMY aj pre pozvaných
hostí z iných domovov alebo
základných škôl. Postihnuté
deti majú možnosť vyskúšať
si množstvo zaujímavých aktivít a svoju zručnosť, pretože
sú jedinečné vo svojom duševnom bohatstve, vo vzťahu
k svetu, v myslení a samozrejme aj v samotnej tvorbe,
v ktorej je zahrnuté napríklad
vyrábanie veselých záložiek,
farebných motýľov, ozdobných príveskov a náhrdelníkov alebo aj práca s hlinou.
Všetky výrobky deti mohli darovať. Dôležitý a podstatný je

proces, a nie výsledok. Medzi
najvýznamnejšie ciele tohto
podujatia patrí formovanie
pozitívneho vzťahu verejnosti k deťom a mladým ľuďom
s postihnutím prezentáciou
ich schopností, predstáv,
túžob a snov vyjadrených
výtvarnými
prostriedkami,
integrovanie detí a mladých
ľudí s postihnutím do aktívneho života spoločnosti
prostredníctvom rovnocennej
komunikácie so zdravými
ľuďmi a predovšetkým radosť
samotných detí zo seba a zo
svojej sebarealizácie.“
Predchádzajúce slová riaditeľa DEMY Tibora Gavendu
potvrdil priebeh dvoch dní, 16.
a 17. mája 2007. Prvý deň doobeda sa pred KaMC OS SR
v Trenčíne deti venovali výtvar-

Prvý deň doobeda sa pred KaMC OS SR v Trenčíne deti venovali
výtvarným dielňam. V rozdelených stanovištiach na ne čakali
mladí umelci, ktorí im pomáhali pri práci.
Snímka (a)
ným dielňam. V rozdelených
stanovištiach na ne čakali
mladí umelci, ktorí im pomáhali pri práci. V popoludňajších
hodinách sa program presunul
do vnútorných priestorov. Tam
sa predstavili tanečné skupiny ako Aura, Goonies, Korzo,
Let’s Fly, Drobci a iní. Svojím
spevom obohatila program aj
Jana Čonková.
Na druhý deň mali organizátori pripravenú prehliadku Tren-

čianskeho hradu. Prehliadku
spestrilo vystúpenie rytierov
spod hradu, ktorí ukázali rytierske umenie z minulosti. Po
posilnení fyzických síl obedom
sa program pomaly chýlil ku
koncu. Zavŕšila ho diskotéka,
ktorá je veľmi obľúbená medzi
deťmi a mladými ľuďmi s postihnutím v Kultúrnom stredisku na Juhu.
Zuzana Vanková

Trenčianske folklórne slávnosti opäť dvojdňové
V amfiteátri a v Kultúrnom dome v Mníchovej Lehote sa v dňoch
8.a 9. júna uskutoční už 27. ročník Trenčianskych folklórnych
slávností Mníchova Lehota 2007. Popri tradičných usporiadateľoch Trenčianskom samosprávnom kraji zastúpenom Trenčianskym osvetovým strediskom a obcou Mníchova Lehota sa na
jeho príprave podieľa Trenčianske folklórne združenie STODOLA
(TFZS).
„Pôvodne trojdňové folklór- vaný tvorbou insitných maliane slávnosti sa postupne zača- rov z dolnozemskej Kovačice.
li zmenšovať a v posledných Večer bude v kultúrnom dome
rokoch sa program uskutočnil zaujímavý hudobno-spevácky
počas jedného popoludnia. program nositeľov tradícií so
Chceli sme to oživiť, pridať do svojimi pokračovateľmi nazvaprogramu rôzne tradičné poľno- ný Korene a výhonky, kde sa
hospodárske práce a vymysle- predstavia detské folklórne
li sme formu súťaží, čo dokážu súbory a starší speváci, muprilákať divákov,“ povedal pre zikanti a tanečníci z regiónu.
Info člen TFZS Jozef Ďuráči. V sobotu predpoludním ožijú
„V piatok sa o 17. hodine lúky nad amfiteátrom viauskutoční Folklórfórum – dis- cerými súťažami. Koláče od
kusia k problematike súčas- babky sa nazýva prvá z nich
ného scénického folklorizmu, a kuchárske umenie gazdiniek
pred materskou školou bude ochutnajú aj diváci. O desiatej
otvorená výstava fotografií hodine sa začína Súťaž o selz histórie slávností Obzretie za lácku stužku – to bude úsmevkrásou. V materskej škole náv- né zápolenie v tradičných
disciplínach,
števníkov upúta Čarovný svet gazdovských
naivného umenia, reprezento- napríklad v kosení, hrabaní,

rúbaní dreva a ďalších.“
Program v amfiteátri (za
nepriaznivého počasia v kultúrnom dome) sa začína o 14. h
koncertom Opatovanky a cimbalovky dubnického Vršatca.
Keď som chodil do školy je
názov programu detských folkórnych súborov, zostaveného
ako spomienka pôvodných nositeľov tradícií, vedúcich súborov a dospelých tanečníkov na
svoje detstvo. Po 15. hodine
porota vyhlási výsledky predpoludňajších súťaží a súťažiaci
predvedú časť zo svojho umenia.
Vyvrcholením slávností bude
predstavenie speváckych a tanečných tradícií v pôvodnej
i štylizovanej podobe v podaní
sólistov, folklórnych skupín
a súborov Spevy a tance na
Trenčiansku. Nadviaže naň
Husľovačka, predstavujúca ľudové tance a hudbu z rôznych
regiónov Slovenska, verne
naštudované podľa autentic-

kých muzikantov a tanečníkov.
V kultúrnom dome sa o 19. hodine slávnosti skončia Školou
ľudového tanca a ľudovou zábavou. Podrobný program je na
plagátoch a na webovej stránke
Trenčína www.trencin.sk.
Trenčianske folklórne slávnosti sa uskutočnia s finančným
prispením Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky.
Na záver sme požiadali J.
Ďuráčiho o vysvetlenie, prečo
sa ich združenie nazýva Stodola. „V stodole sa odohrávali
viaceré poľnohospodárske práce, slúžila aj ako skladisko,
niekde aj ako maštaľ a konali
sa v nej aj tancovačky a zábavy. Navyše je v tomto názve
zašifrovaná aj skratka – Spolok trenčianskych ochrancov
dedinských obyčajov ludu ako
takého,“ so smiechom dodal
populárny tanečník, spevák
a autor krásnych ľudovo-umeleckých výrobkov.
(la)

31. 5. 2007
Divadlo, koncerty, festivaly
KLUB LÚČ
 2. 6. o 20.00
Kofola Sound No. 1 – Liger (At) + Dva (Cz)
 3. 6. o 18.00
INFERNAL FEST 17
 8. 6. o 20.00
Teatr Neandrtal: „Zamilovaný schizofrenik“
 9. 6. o 20.00
OLD PUNK 2007
Kultúrne a metodické centrum OS SR
 5. 6. o 19.00
Hana Zagorová
 13. 6. o 19.00
Štúdio Ypsilon: Prodaná nevěsta aneb Pojď
domů, ona brečí...
 27. 6. o 17.00
Hrajú nám pre radosť – koncert detí Základnej
umeleckej školy v Trenčíne
Farský kostol
 10. 6. o 18.00
Marek Vrábel – organový recitál

Detské aktivity
Trenčiansky hrad
 1. 6.
Deň detí na Trenčianskom hrade
Verejná knižnica M. Rešetku
 1. 6. o 10.00
MDD – Detský deň rozprávkových snov
 7. 6. o 14.00
Klub D 2007
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne – pobočka Dlhé Hony
 5. 6. o 12.45
Potrebuje Európska únia nás a my Európsku
úniu? – prednáška JUDr. Miroslava Lapáka
Galéria M. A. Bazovského
 6. 6. o 9.30
Galerkovo – tvorivé dielne pre deti do 6 rokov
 10. 6. o 14.00
Farebná nedeľa – tvorivé dielne pre všetky deti
ZOC MAX Trenčín
 3. 6. o 16.00
Divadlo HAF: Ako Tóno hľadal tóny
 10. 6. o 16.00
Ako vajce zmúdrelo
 3. 6.
MDD v ZOC MAX – oslávte spolu s nami MDD
Kultúrne centrum Aktivity, o.z.
 8. 6. o 14.30
Aj my máme šikovné pršteky – tvorivé dielne
 6., 13. 6. o 16.00
Rodinná škola – tvorenie s potešením
 8. 6. o 20.00
Večer s gospelom
 13. 6. o 16.15
Senior a požiarnik deťom
MC SRDIEČKO
 4., 11. 6. o 10.00
Čítavá hodinka s rozprávkou
 7. 6. o 10.00
Štvrtkové tvorivé predpoludnie s tetou Aničkou

KULTÚRNE POZVÁNKY
Detské aktivity
 5. 6. o 10.00
Podporná skupina mamičiek v dojčení
 1., 8. 6.
Učíme sa po nemecky – nemčina pre deti
 6., 13. 6. o 17.00
Cvičenia pre tehotné – v KC Dlhé Hony, vedie
Zuzka Duncová
 6., 13. 6. o 18.00
Cvičenie pre mamičky – v posilňovni Trenčianskej univerzity A. Dubčeka, vedie p. Rosinová.
 10. 6. o 15.00
2. Trenčianske vodnícke stretnutie
Výstavy
Mestská galéria
 5. – 30. 6.
Výstava fotografií Petra Hledíka
Kultúrne a metodické centrum OS SR
 do 8. 6.
AMFO – 11. ročník výstavy fotografie
 9. 6. – 1. 7.
Maľba a kresba – výstava žiakov ZUŠ
 11. – 21. 6.
MC Srdiečko – výtvarné práce detí
Mestská galéria
 do 17. 6.
V topánkach Dr. Klauna – výstava fotografií
Galéria M. A. Bazovského
 1. – 24. 6.
Juraj Dolán
 1. – 24. 6.
Detský výtvarný a literárny Trenčín
Artkino Metro
 do 20. 6.
Alžbeta Holubková: Rozkrájaná krajina
 do 20. 6.
Ondrej Miháľ: Zanikajúca krása slovenských domov vo Vojvodine
Trenčiansky hrad – Delová bašta
 do 3. 6.
11. Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja
Katov dom
 8. – 30. 6.
Jarmila Veľká: Znovuzrodenie renesancie

Prednášky
Kultúrne a metodické centrum OS SR
 5. 6. o 16.00
Medné výnosy. Letné ošetrenie proti varóze.
Galéria M. A. Bazovského
 12. 6. o 16.00
Večerný ateliér pre dospelých
 12. 6. o 9.00
Ateliér pre seniorov
Kultúrne centrum Aktivity, o.z.
 5. 6. o 18.00
Diskusný večer: Ak ťa niekto prosí...
 8. 6. o 16.00
Liečivé rastliny do každej domácnosti
 12. 6. o 18.00
Diskusný večer: Tolerancia
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1. – 3. 6. o
19.00
Grbavica
Oslnivý
debut
Jasmily Žbanič
ocenený
Zlatým medveďom
na MFF Berlín
2006. Príbeh vzťahu matky
a pubertálnej dcéry sa odohráva v súčasnom Sarajeve,
ale v jeho pozadí sa ozýva
nedávna vojnová trauma.
4. 6. – 6. 6. o 19.00
Polnočný kovboj
Kultový film o precitnutí z „amerického sna“, ocenený
tromi Oscarmi, je príbehom
o naivnom mladíkovi z Texasu, ktorý v kovbojskom oblečení prichádza do New Yorku
v nádeji, že ho tam budú vydržiavať bohaté ženy.
5. 6. o 18.00
Anime play
Projekcia japonských animovaných filmov
Rozlúčka Filmového klubu mladých so sezónou
2006/2007.
Dovidenia
v septembri...
8. – 10. 6. o 19.00
Náuka o snoch
Gael García Bernal a Charlotte Gainsbourg vo fantastickej
romantickej komédii, ktorá
je snovým výletom do ríše
divov.
11. 6. o 19.00
Rok diabla
Zaujímavé (a zábavné) pohrávanie sa s formou a obsahom vo fiktívnom dokumente
Petra Zelenku o spevákovi
Jaromírovi Nohavicovi a skupine Čechomor.
13. 6. o 19.00
Leto stratených bozkov
Poetická komédia o ľúbostnom
trojuholníku
medzi
štrnásťročnou
dievčinou,
jej chlapcom a jeho otcom.
Príbeh sa odohráva v bližšie
neurčenom čase a mieste
bývalého Sovietskeho zväzu.
Tam jedného leta po rozchode rodičov pricestuje k tete
mladá Sibyla. Tá sa na prvý
pohľad zaľúbi do ovdoveného
hvezdára Alexandra.
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Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín na aktivity v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva
Dotácia z rozpočtu Mesta Trenčín v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 2/2004 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Mesta Trenčín môže byť poskytnutá aj právnickým
a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý
pobyt na území mesta a vyvíjajú činnosť v oblasti sociálnych
vecí a zdravotníctva, integrujú a koordinujú sociálnu politiku, vytvárajú podmienky pre poskytovanie sociálnej pomoci, vylepšujú
kvalitu sociálnych služieb zameraných nielen na pomoc v sociálnej núdzi, ale aj na jej odstránení a prispievajú k zlepšeniu
životných podmienok ťažko postihnutých občanov.
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č.
2/2004 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Mesta Trenčín žiadosti
o poskytnutie dotácie prerokovala Komisia sociálnych vecí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
a odporučila primátorovi mesta
pridelené dotácie následovným
subjektom:
1. Organizácia postinutých chronickými chorobami, Hodžova ul.
2201/94, Trenčín – prevádzkové
náklady – 70 tis. Sk
2. Slovenský zväz telesne postihnutých, Prvá ZO č. 17, Jesenského 8, Trenčín – doprava
– 30 tis. Sk
3. Asociácia zdravotne postihnutých, Bezručova ul. 1012,
Trenčín – rehabilitačné služby
žiakom, prevádzkové náklady
cenného stacionára – 80 tis. Sk

4. Jednota dôchodcov na
Slovensku, Bezručova ul. 28,
Trenčín – prenájom priestorov,
dopravné na zájazd, kancelárske
potreby – 25 tis. Sk
5. Občianske združenie Ars Vivendi, Ul. Palackého 21, Trenčín
– nákup materiálu pre tvorivé
dielne pre klientov v Dennom
psychiatrickom stacionári – 20
tis. Sk
6. Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Šoltesovej 5,
Trenčín – prenájom priestorov
pre jubilantov – 10 tis. Sk
7. Občianske združenie Materské
centrum
Srdiečko,
Hviezdoslavova ul. 6, Trenčín
– prevádzkové náklady a materiálno-technické zabezpečenie
služieb, aktivít a podujatí organizovaných MC – 80 tis. Sk
8. Zväz sluchovo postihnutých

DETSKÝ VÝTVARNÝ A LITERÁRNY TRENČÍN 2007
Potvrdením mnohoročnej tradície prehliadok detských výtvarných a literárnych prác v Trenčíne je tento rok už 28. ročník
Detského výtvarného a literárneho Trenčína. S viacročnou prestávkou po roku 1990 si toto podujatie už ako bienále opäť získalo späť svoj kredit jednej z najprestížnejších celoslovenských
prehliadok detskej výtvarnej a literárnej tvorby.
Vyhlasovateľom prehliadky je mátora Mesta Trenčína, Cena
Mesto Trenčín a podujatie je pod Rudolfa Dobiáša, Cena Galérie
M. A. Bazovského, Cena Krajskézáštitou primátora B. Cellera.
Dňa 4. mája 2007 hodnotila ho školského úradu v Trenčíne
odborná výtvarná komisia pod a iné. Sprievodnými podujatiami
vedením akad. mal. Juraja Orav- otvorenia výstavy budú odborný
ca 2 630 prác, ktoré zaslalo do seminár pre učiteľov a priatesúťaže 118 škôl. Najkvalitnejšie ľov umenia v kultúrnom dome
výtvarné kolekcie budú vystave- Hviezda o 9.00 h, divadelné
né v Galérii M. A. Bazovského predstavenie divadelného súboru
a v Mestskej galérii v Trenčíne. Škovránok (Súkromná Základná
Hodnotiaca literárna komisia umelecká škola, Novomeského
ešte posudzuje 417 prác z 80 10, Trenčín) a tvorivá dielňa pre
žiakov trenčianskych škôl.
škôl z celého Slovenska.
Hlavným organizátorom 28.
Okrem hlavných cien „bronzových slniečok“ (logo prehliadky) ročníka Detského výtvarného
budú 31. mája o 14.00 h v Galé- a literárneho Trenčína 2007
rii M. A. Bazovského na slávnost- je Centrum voľného času Trennej vernisáži výstavy odovzdané čín. Viac na www.cvctn.szm.sk.
Mária Orichová
ďalšie ceny ako napr. Cena pri-

– ZO nedoslýchavých, Bezručova ul. 101, Trenčín – prevádzkové náklady, rehabilitačné procedúry, družobné stretnutie členov
organizácií Trenčianskeho kraja
pri príležitosti založenia organizácie – 60 tis. Sk
9. Slovenská spoločnosť celiatikov, pobočka Trenčín, Duklianskych hrdinov 24, Trenčín
– vydávanie informačných materiálov, osvetová aktivita, účasť
a prezentácia na Dňoch zdravia,
osvetové podujatia pri príležitosti
4. roč. medzinárodných dní celiakie – 30 tis. Sk
10. Krajské centrum – Asociácia nepočujúcich, Bezručova ul.
1012, Trenčín – nájomné, energie – 120 tis. Sk
11. Základná organizácia Únie
nevidiacich a slabozrakých,
Dolný Šianec 1, Trenčín – projekt
Riešenie a zvládanie záťažových
situácií, vyrovnávanie sa so zrakovým postihnutím – 20 tis. Sk

12. Zväz diabetikov Slovenska,
Základná organizácia, Bezručova
ul. 1012, Trenčín – prevádzkové
náklady- 60 tis. Sk
13. Klub abstinentov, Ul. Palackého 21, Trenčín – Prevencia
drogovej závislosti 2007 – prenájom, propagačný materiál, školenie, réžijné náklady – 18. tis. Sk
14. Občianske združenie Nie si
sama, Kubranska ul., Trenčín
– prevádzkové náklady a činnosť
60 tis. Sk
15. Svojpomocný klub stomikov
ILCO, Ul. M. Rázusa č. 36, Trenčín – rehabilitačno-rekondičný
pobyt – 30 tis. Sk
Neodporučené dotácie:
1. Slovenský zväz sluchovo
postihnutých, Ul. Vajanského
7, Trenčín – mzdy, poradenská
činnosť
2. Občianske združenie Krištof,
Ul. kn. Pribinu 26, Trenčín – prevádzkové náklady
(ÚŠaSV)

Dotácie pre oblasť školstva,
výchovy a vzdelávania na rok 2007

V I. grantovom kole Útvar
školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne zaregistroval 36 žiadostí o dotáciu z rozpočtu Mesta Trenčín pre oblasť
školstva, výchovy a vzdelávania.
Komisia školstva, športu a mládeže posudzovala žiadosti na
základe kritérií VZN č. 2/2004
a schválila nasledovné dotácie:
Kultúrne centrum AKTIVITY
• Aj my máme šikovné pršteky
– 23 000 Sk. Činnosť Detského
výboru MČ Juh – 8 500 Sk.
FAVONIUS, o.z. • Detský výtvarný a literárny Trenčín – 24 000
Sk. Semafórik – 17 000 Sk.
OZ rodičov pri MŠ Šafárikova •
Keramická dielňa – 20 000 Sk.
Rodičovské združenie pri ZŠ Na
dolinách • Ekoučebňa – 22 500
Sk.
Rodičovské združenie pri ZUŠ
Trenčín • IX. ročník súťaže Pieseň L. Fajtovej – 10 000 Sk.
OZ KOMENSKÝ pri ZŠ, Veľkomoravská ul. • Streetball ZŠ
o pohár mesta Trenčín – 10 000
Sk. Letný a vianočný turnaj v unifikovanom futbale – 6 000 Sk.
Neinvestičný fond Deťom pri ZŠ,
Ul. L. Novomeského • Školský

časopis – 7 000 Sk.
Verejná knižnica M. Rešetku
• Čítajme všetci, čítanie je super
– 25 500 Sk.
Miestny klub Slovenského orla
• Športovo-branné hry s dopravnou tematikou – 16 000 Sk.
Nezisková organizácia celoživotného vzdelávania • 5. roč. Medzinárodnej študentskej vedeckej
činnosti – 24 000 Sk.
TJ Mladosť • Tábor Z & Z
– 19 000 Sk.
SZŠ Trenčín • Poskytovanie 1.
pomoci pri úrazoch detí predškol.
veku – 13 000 Sk.
Trenčianska univerzita A. Dubčeka • Projektový manažment
pre študentov – 17 000 Sk.
PAVLO, n. o. • Majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji
– 10 000 Sk.
DEMY • Farbičky – čarbičky
– 20 000 Sk.
Nakoľko neboli vyčerpané
všetky finančné prostriedky
pre oblasť školstva, výchovy a
vzdelávania, bude vyhlásené II.
grantové kolo. Bližšie informácie
uverejníme v INFO a na webových
stránkach Mesta Trenčín www.
trencin.sk.
(ÚŠaSV)

31. 5. 2007

POZVÁNKY
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Vás pozýva na prehliadku Mestskej veže, ktorá je
otvorená od 1. júna do 30. septembra
Priamy prístup na vežu je
výťahom zo Sládkovičovej ulice
(príchod k veži je od Štúrového
námestia).
Vstupné: dospelí – 30 Sk,
deti do 15 rokov – 15 Sk,
dôchodcovia, vojaci, študenti
a ZŤP – 15 Sk, deti do 5 rokov
– vstup zdarma.
Maximálny počet osôb v jednej
výprave – 12.
V prípade záujmu je možná
i telefonická rezervácia pre
skupiny v min. počte 10 osôb,
kedy je vstupné 20 Sk pre
dospelých a 10 Sk pre ostatné
uvedené kategórie.

Tel.: 032/6504 317
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ANGLIČTINA HROU
PRÁZDNINOVÝ DENNÝ TÁBOR
pre deti a mládež od 9 – 15 rokov
Chcete, aby sa vaše deti zdokonalili v anglickom jazyku?
Ponúkame im čas plný hier, pohybu, tvorivých aktivít a hudby
pod vedením animátorov z TEXASU a KC Berea, o.z.
KEDY?
I. turnus 23. 7. – 27. 7. 2007
II. turnus 30.7. – 3.8. 2007
O KOĽKEJ?
od 7.30 – 17.30 hod.
KDE?

POPLATOK?

Kultúrne centrum AKTIVITY, o. z., Kyjevská
3183, Trenčín JUH (kultúrne stredisko)
800 Sk/ 5 dní

V cene tábora je zahrnuté: stravovanie v reštauračnom zariadení, program a starostlivosť o deti, výučba anglického jazyka
hravou formou, poistenie.
Info: Kc Berea – Jozef Abrman 0905 260 408
Kc Aktivity – Rajnincová Světluše, Dagmar Kubinská, 032/
658 26 08, 0915 784 886
Prihlášky: kancelária Kc Aktivity, alebo si môžete stiahnuť formulár na www.kcaktivity.sk
Organizátor: Kc Aktivity, o.z., Kc Berea, o.z. a KZ Trenčín

Pozývame mládež dorastového veku na besedy klubu

EXIT 316
každý piatok od 17.00 h do Kultúrneho strediska Juh

8. 6. 2007

SEX
V jedenástom diele budeme účastníkmi medzianjelskej telekonferencie. Je sex to isté, čo láska? A ako s ním vlastne
zachádzať, aby sme neohrozili seba ani druhých a pritom nestratili nič z jeho krásy?
KC AKTIVITY a KZ Trenčín
Informácie: 032/6582608, 0915 784 886, 0910 942 549
www.kcaktivity.sk

Číslo 11/ročník IX
Pozývame širokú verejnosť

NA DISKUSNÉ VEČERY - BESEDY
každý utorok od 18.00 h
do Kultúrneho strediska Juh

5. júna 2007

AK ŤA NIEKTO PROSÍ...
Aké sú naše reakcie na potreby ľudí okolo nás?
Vnímame ich vôbec?

12. júna 2007

TOLERANCIA
Kde končí tolerancia a začína nezodpovednosť?
KC AKTIVITY a KZ Trenčín
Informácie: 032/6582608, 0915 784 886, 0910 942 549
www.kcaktivity.sk

Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z. a CK MV Tour
organizujú

LETNÝ PRÍMESTSKÝ TÁBOR
pre deti vo veku 6 – 16 rokov
v termínoch
9. 7. – 13. 7. 2007
6. 8. – 10. 8. a 20. 8. – 24. 8. 2007
si môžete zajednať ľubovoľný deň jedinečného
táborového pobytu
Využite prázdniny a zabavte sa! Naši animátori pre vás pripravia skvelý program pozostávajúci zo súťaží.
V cene 195 Sk je započítané stravovanie a pitný režim, materiál a ceny do súťaží, nepretržitá starostlivosť o deti.
Prihlásiť sa je možné prostredníctvom zaslania prihlášky emailom, poštou alebo osobne v KS Juh alebo v kancelárii na
poschodí OZC Južanka.
www.tmv.sk
0903 227 670, 0908 668 474
KS Juh 658 26 08, 0915 784 886, 0910 942 549

Máte sluchovo postihnuté dieťa integrované
v bežnej škole?
Zúčastnite sa spolu s ním projektu podporovaného Európskym
sociálnym fondom pod názvom: Zvýšenie schopnosti učiť sa u
detí so sluchovým postihnutím. Viac info na stránke Asociácie
nepočujúcich Slovenska v Trenčíne www.nepocujem.weblahko.sk
TRENČIANSKE HRADNÉ DIVADLO, Laureát festivalu Aničky
Jurkovičovej pre rok 2007 (víťaz festivalu) srdečne pozýva na
predstavenie commedie dell‘ arte
Lásky hra osudná
z pera bratov Čapkovcov v réžii Petra J. Oravca do kina
Hviezda 31. mája 2007 o 19.30 hod. (vstupné 50 Sk).

31. 5. 2007

OZNAMY, OSEMSMEROVKA

Aj Trenčania pomohli africkým deťom
modrým gombíkom
Viac než sedemdesiat mladých ľudí sa v polovici mája (15. –
18.) vybralo do ulíc Trenčína, aby okrášlili dobrých ľudí modrým
gombíkom, symbolom Unicefu v pomoci sirotám v ďalekej Ugande. Mesto Trenčín bolo jedným z takmer šesťdesiatich miest na
Slovensku, ktoré sa zapojilo do tejto charitatívnej akcie.
Koordináciu celého projek- okoloidúcich v uliciach Trenčítu v našom meste vzalo pod na. V našom meste študenti
svoje krídla Materské centrum a dobrovoľníci porozdávali
Srdiečko, ktoré už tradične svo- takmer päťtisíc gombíkov a do
jimi možnosťami prispieva ku označených pokladničiek za
každej dobrej veci v Trenčíne. každý pribudlo symbolických
Materské centrum oslovilo ško- dvadsať korún. Z ulíc Trenčína
ly a tie hneď uvoľnili niekoľko tak poputuje takmer stotisíc
dobrovoľníkov na spoluprácu. korún na pomoc tým, ktorí to
Študenti z Gymnázia Ľudovíta potrebujú oveľa viac.
Aj keď žijeme v dobe, keď sa
Štúra, Strednej zdravotníckej
školy, SOU odevného a tex- dobrovoľníctvo príliš „nenosí“,
tilného, SOU strojárskeho, táto zbierka sa stretla s veľmi
Základnej školy na Hodžovej pozitívnym ohlasom. Všetkých,
ulici v Trenčíne a ďalšie štu- ktorí si kúpili modrý gombík,
dentky z Trenčína a Nového môže hriať aspoň dobrý pocit,
Mesta nad Váhom, ktoré sa že svojou troškou prispeli k tosamé dobrovoľne prihlásili na mu, že sa niekde v ďalekej Afpomoc pri zbierke, nezištne rike aj vďaka Trenčanom bude
a bez akéhokoľvek nároku na nejaké dieťa bez rodičov mať
odmenu niekoľko dní oslovovali o čosi lepšie.
(ad)

Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z.
pozýva širokú verejnosť na prednášku, spojenú s bezplatným poradenstvom na tému

Rozvod manželstva
Prednáša: JUDr. Júlia Chlebanová – mediátor
Kde: Kultúrne stredisko Juh
Kedy: 31. 5. 2007 (štvrtok) o 18.00 hod.
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Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z.
Združenie kresťanských seniorov Slovenska – Klub
Trenčín - Juh
pozývajú všetkých obyvateľov mesta Trenčín a okolia a sympatizantov klubu na stretnutie

„SENIOR A POŽIARNIK DEŤOM“
v stredu 13. júna 2007 o 16.15 hod.
Prednášajúci a predvádzajúci:
Vlastimil Kováčik a spol.
a
detský tanečný súbor KORZO-DROBCI“
v spoločenskej sále Kultúrneho strediska Trenčín-Juh

Škola ľudových tancov a ľudová zábava

Vyučovanie ľudových tancov z Trenčianska a iných slovenských
regiónov zábavným a prístupným spôsobom pre návštevníkov
Trenčianskych folklórnych slávností. Školu vedú skúsení taneční
majstri z obľúbených tanečných domov. Na zábave hrajú ľudová
hudba Muzička z Bratislavy a ľudová hudba zo Selca.
19.00 h, Kultúrny dom Mníchova Lehota
VSTUPNÉ: 9. 6. 2007 SOBOTA – deti do 12 rokov zdarma,
dospelí 60 Sk
Podrobnejšie informácie nájdete na: www.tfs.szm.sk

Osemsmerovka
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Milí čitatelia!
Za správne riešenie tajničky krížovky z Infa č. 10 „Dávajte pozor
na to, čoho niet“ bola vylosovaná Viera Mareková, Pred poľom
19/12, 911 01 Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká publikácia
Trenčín a okolie. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku
smerovky z Infa č. 11 zasielajte na adresu našej redakcie do 8.
júna 2007.
Pani Mrkvičková prísne vypočúva manžela:
„Kam si dal tú stovku, čo som ti poskytla na nákup?“
„Jednému staršiemu mužovi.“ „Odkedy si taký ľudomil?“ čuduje
sa manželka. „A čo robil ten muž?“ „(TAJNIČKA).“
ABATIŠE, ALPAKA, ANKETA, AUTORKA, BARINA, BODKY, BOLENE, EBOLA, EOLIT, HRUŠKA, KALOLISY, KANTÁTA, KLOAKA,
KRITIKA, LETÁKY, MAKETY, MARINÁDA, MÄKKÝŠ, NÁBOŽNÁ
ŽIENKA, NERESTI, OBNOS, PASTOR, PÁNTIKY, PEVCI, POLROK,
POSTAVA, PRÍTOMNOSŤ, PROSBA, SITNO, SLALOM, SLANINA,
SLIVOVICA, SPÁČI, STOLÁRSTVO, STOTRI ROKOV, TANEC, TALIANKA, TESTAMENT, TRESTANÁ ŽENA, UZNANIA, VEVERICA,
VLAKY, VRECKO, ZÁHRADA.
(pál)
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TRENČIANSKE KULTÚRNE LETO

Číslo 11/ročník IX
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