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 Srbská herečka Mirjana Kara-
novićová hrá v divadle i vo filme. 
„Divadlo vnímam ako manžel-
stvo a film skôr ako milostný 
románik. Malé národy ako Srbi 
a Slováci nerobia toľko filmov 
ročne a herci si na tom nevy-
budujú kariéru. Preto robíme aj 
v divadle a v televízii,“ povedala.
 Najväčšie úspechy zožala za 
postavu slobodnej matky Esmy 

vo filme Grbavica. M. Karano-
vićovú za túto rolu nominovali na 
Európsku filmovú cenu. „Je dôle-
žité hovoriť o vojnovej traume, 
ktorou sú postihnutí ľudia dlho 
po skončení bojových akcií. Film 
rozpráva o žene, obeti vojnových 
hrôz, ktorá si nechá svoje dieťa 
splodené násilím. Privedie ho na 
svet a vychováva ho, hoci nemá 
dostatok financií. Je to príbeh 

o výnimočnej žene,“ povedala 
Mirjana. Dodala, že násilie, ktoré 
tieto ženy prežili, je také kruté, 
že nemožno naň zabudnúť a že-
ny dlho znášajú jeho dôsledky.
 M. Karanovićovú v Srbsku 
mnohí kritizujú za jej postoje. Je 
napríklad prvou srbskou hereč-
kou, ktorá sa objavila v chorvát-
skom filme po rozpade Juhoslá-
vie (Svedkovia, 2003). „V Srbsku 

stále existuje boj medzi ľuďmi, 
ktorí chcú zlepšiť svoju kultúrnu 
úroveň a národnostnými silami, 
čo zasa chcú separovať krajinu. 
Každý krok v úvodzovkách k ne-
priateľom – Chorvátsku a Bosne 
charakterizujú ako podvod,“ 
vysvetľuje herečka. „Bojujem za 
Srbsko priateľské, tolerantné 
a ústretové všetkým ľuďom.“ 
Zrejme aj preto filmy Grbavica a 
Svedkovia v Srbsku nikdy verejne 
nepremietali, iba na festivaloch.
 (TASR), Snímka (pk)

Herečka M. Karanovićová pripevnila Herečka M. Karanovićová pripevnila 
tabuľku so svojím menom na Moste slávytabuľku so svojím menom na Moste slávy

Nositeľka prvej ceny Hercova Misia na 15. medzinárodnom filmovom festivale Artfilm Mirjana 
Karnovićová v sobotu 23. júna umiestnila bronzovú tabuľku so svojím menom na Moste slávy 
v Trenčianskych Tepliciach.

 Spoločnoť Siemens, s.r.o., spustila novú službu hlásenia 
porúch verejného osvetlenia cez internet: 
http://www.siemens.sk/osvetlenie/poruchy  (or)

Hlásenie porúch na webe

Od soboty opäť Nočné prehliadky hradu
Na Trenčianskom hrade od soboty 22. júna odštartovali tradič-
né Nočné prehliadky. Skupina historického šermu Wagus pri-
pravila nový scenár, ktorý návštevníkov spolu s tromi hlavnými 
postavami príbehu dostane do dávnej minulosti, presnejšie do 
obdobia inkvizície.

 Prehliadka je okrem ucelené-
ho deja postavená aj na špeci-
álnych efektoch a kulisách. Vo 
vymyslenom príbehu nebudú 
chýbať strašidlá a upálenie bo-
sorky. „Prehliadka sa začína 
o 21. a 22. hodine pri Studni 
lásky, návštevníci sa postupne 
areálom hradu dostanú až na 
Matúšovu vežu s výhľadom na 

nočný Trenčín. Prehliadka ľudí 
zavedie aj do Barborinho paláca 
a lapidária,“ informovala spolu-
organizátorka podujatia Monika 
Gurínová. 
 História organizovania Noč-
ných prehliadok Trenčianskeho 
hradu pre verejnosť siaha až do 
roku 1989. Organizátori každo-
ročne menia scenár aj preto, že 

značná časť divákov sú tradiční 
návštevníci. M. Gurínová spome-
nula, že na hrade už je konečne 
aj možnosť občerstvenia. 
 Nočné prehliadky sa pre vy-
ťaženosť členov Wagusu počas 
leta budú konať v nepravidel-
ných termínoch, ale vždy v sobo-
tu, a to 23. a 30. júna, 14. a 21. 

júla, 18. augusta a 1. septem-
bra. M. Gurínová upozornila, že 
nočné prehliadky sa budú konať 
len v prípade priaznivého poča-
sia, pretože väčšina programu, 
pri ktorej používajú aparatúru, 
sa odohráva pod holým nebom 
a bolo by nebezpečné používať 
ju v daždi. (SITA)
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 Horieť začalo asi o 3.00 h, 
požiaru podľa svedkov aj ha-
sičov predchádzala explózia. 
Zasahovalo 11 hasičov z Tren-
čína a Dubnice nad Váhom. Pri 
požiari sa zrútila strecha, oheň 
zasiahol asi dve tretiny domu, 
nikto nebol zranený.
 Krištof slúžil ľuďom s dočas-
ným problémom s bývaním. Azy-
lový dom spravovalo občianske 
združenie Centrum pre rodinu. 
Tomu mesto tento rok neudelilo 
dotáciu na prevádzku zariade-
nia. „Mesto nemalo dôveru 
k tomuto združeniu, pretože 

predchádzajúce roky ukázali, 
že peniaze, ktoré mesto inves-
tovalo do ľudí bez prístrešia, 
neboli použité správnym spôso-
bom a právnici mesta zvažujú, 
či nepodajú trestné oznámenie 
na prevádzkovateľa objektu,“ 
povedal hovorca mesta Tibor 
Hlobeň. V dome podľa miest-
nych regionálnych novín zhorela 
aj dokumentácia občianskeho 
združenia. Dom odmietol v janu-
ári minulého roka prichýliť bez-
domovca z Prievidze, ten o nie-
koľko hodín neskôr zomrel pod 
mostom vedľa domu. (SITA)

AKTUALITY2 / INfO

Mesto Trenčín signatárom Európskej charty bezpečnosti 
cestnej premávky 
Európska charta bezpečnosti cestnej premávky je iniciatíva, 
ktorú založila Európska komisia za účelom zvýšenia bezpečnosti 
na cestách a je platformou pre iniciatívy organizácií všetkých 
štátov Európskej únie v tejto oblasti. Jej zámerom je do roku 
2010 znížiť počet úmrtí pri dopravných nehodách o polovicu, to 
znamená zachrániť 25 000 životov ročne. 

 Prezentácia Európskej charty 
bezpečnosti cestnej premávky 
sa uskutočnila 12. júna v budo-
ve Zastúpenia Európskej komisie 
v Bratislave. Branislav Slyško, 
politický tajomník Zastúpenia 
Európskej komisie, vyzval obce 
a samosprávne celky pripojiť sa 
k charte, a tým sa pokúsiť zvýšiť 
bezpečnosť na cestách. Mesto 
Trenčín sa už k charte vypracova-
ním akčného plánu pre zvýšenie 
bezpečnosti na komunikáciách 
na svojom území prihlásilo.
 V rámci prezentácie sa usku-
točnilo aj slávnostné podpísanie 

charty jej novými signatármi. Za 
mesto Trenčín chartu podpísal 
zástupca primátora mesta To-
máš Vaňo a Trenčín sa tak stal 
jedným z 5-tich miest Slovenska, 
ktoré sa k charte svojou iniciatí-
vou pripojili. K charte sa už v mi-
nulosti prihlásili Košice a Banská 
Bystrica a spolu s Trenčínom aj 
Bratislava a Zlaté Moravce.
 Mesto Trenčín chce školením 
žiakov 4. a 8. ročníka základných 
škôl v oblasti dopravnej výchovy 
zvýšiť ich vedomie bezpečnosti 
v cestnej premávke. „Žiaci 4. 
ročníka sú vo veku, kedy sa už 

sami pohybujú po komunikáci-
ách. Preto školenia s nimi budú 
na témy Prechádzanie cez ces-
tu a Jazda na bicykli. Žiaci 8. 
ročníka sú vo veku, keď sa už 
môžu pripravovať na absolvova-
nie vodičského preukazu skupi-
ny A, preto ich semináre budú 
zamerané na pravidlá cestnej 
premávky. Žiakom budú záro-
veň rozdané reflexné nálepky 
alebo pásky a letáky s odkazmi 
na webové stránky zaoberajúce 
sa dopravnou výchovou a bez-
pečnosťou v cestnej doprave,” 
uviedla po podpise charty Jarmi-
la Maslová z Útvaru životného 
prostredia a dopravy MsÚ.
 Cieľom druhej akcie plánu je 
zabezpečiť väčšiu bezpečnosť 
chodcov na území mesta. “V 

spolupráci so spoločnosťou Sie-
mens, s.r.o., plánujeme do kon-
ca roku 2008 zrealizovať trvalé 
nasvietenie deviatich prechodov 
pre chodcov v najrizikovejších 
oblastiach mesta. Nasvietením 
sa zlepší viditeľnosť chodcov 
na prechodoch pre ostatných 
účastníkov premávky, a tým sa 
zabezpečí ich bezpečný pohyb 
po komunikácii,” zdôraznila J. 
Maslová skutočnosť, že Mesto 
Trenčín myslí v rámci tejto prob-
lematiky na všetky vekové skupi-
ny svojich obyvateľov.
 Uvedenými opatreniami chce 
Mesto Trenčín do roku 2010 
znížiť nehodovosť na pozemných 
komunikáciách v meste v porov-
naní s rokom 2006 minimálne 
o 5 %. (jm)

Zástupca primátora Mesta Trenčín Tomáš Vaňo (vpravo) podpi-
suje v sídle Zastúpenia Európskej komisie v Bratislave Európ-
sku chartu bezpečnosti cestnej premávky Snímka (a)

Bývalý azylový dom niekto podpálil
Bývalý azylový dom Krištof na Ulici kniežaťa Pribinu v Trenčíne, 
ktorý v piatok 15. júna nad ránom vyhorel, niekto úmyselne za-
pálil. Podľa slov trenčianskej krajskej policajnej hovorkyne Lenky 
BUŠOVEJ doteraz neznámy páchateľ dom pravdepodobne polial 
horľavinou a zapálil. Škody boli vyčíslené na 350 tisíc korún.

Holanďania uvažujú nad prestavbou 
štadióna v Trenčíne

Mestský futbalový štadión na Sihoti v Trenčíne budú možno 
o niekoľko rokov kompletne rekonštruovať. Miestny klub AS ku-
puje bývalý holandský futbalový reprezentant a hráč Ajaxu Am-
sterdam Tscheu LA LING. Holanďan má najvyššie ambície a do 
dvoch rokov chce získať slovenský titul a hrať Ligu majstrov.

 Aby sa stretnutia tejto najpre-
stížnejšej klubovej pohárovej sú-
ťaže na starom kontinente mohli 
uskutočniť v Trenčíne, bude 
potrebné kompletne zrenovovať 
starý a z viacerých stránok ne-
vyhovujúci trenčiansky štadión. 
Podľa generálneho manažéra 
klubu Róberta Rybníčka, v prí-
pade, že sa podarí dosiahnuť 
prezentované ciele, bude otáz-
ka prestavby veľmi aktuálna.
Štadión elipsovitého tvaru po-
stavený v 60. rokoch minulého 
storočia za éry Jednoty Trenčín 
a s legendárnymi reflektormi 
– „lízankami“ má väčšinu miest 
na státie. Kapacita pôvodne pre-
vyšovala 20 tisíc ľudí, dnes je 
podľa internetovej stránky klubu 
16 000, z toho 5 000 na sede-
nie. Podľa R. Rybníčka exitujú tri 
štúdie nového štadióna, treba 
tiež rozhodnúť, či sa bude pre-
stavovať v etapách alebo naraz. 
Nový štadión však bude určite 
menší ako ten súčasný. Kapa-
cita počíta s dvoma alternatíva-

mi, priechodnejšia je podľa R. 
Rybníčka tá s konečným číslom 
10 500. Hovorí sa aj o kapaci-
te 15 000 ľudí. „Uvidíme, keď 
sa tu začne hrať naozaj dobrý 
futbal a budeme vidieť záujem 
divákov. Na základe toho bude-
me vedieť, či to bude stačiť. No 
v súčasnosti sa počíta s 10 500 
divákmi,“ uviedol R. Rybníček.
 Nový štadión má byť moder-
ným stánkom, ktorý by mohol 
privítať aj reprezentáciu. „Zvon-
ku by to bola komerčná zóna 
a zvnútra by to bol štadión, ktorý 
by na seba zarábal. Z hľadiska 
možnej realizácie nového šta-
dióna je táto možnosť najprie-
chodnejšia,“ dodal R. Rybníček.
 Štadión patrí mestu, ktoré 
je zároveň menšinovým akcio-
nárom klubu. Tento rok mesto 
z rozpočtu vyčlenilo na štadión 
8, 2 milióna korún, z toho štyri 
milióny na prevádzku a ďalšie 
štyri na rekonštrukciu strechy 
a vonkajších priestorov krytej 
tribúny.  (SITA)
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MAJETKOVÉ PREVODY
 V rámci majetkových prevo-
dov najväčšiu diskusiu vyvolal 
návrh na predaj pošty pri OD 
Rozkvet na Ul. M. Šoltésovej. 
Žiadateľ, Slovenská pošta, 
a. s., je nájomcom objektu 
a väčšina poslaneckého zbo-
ru návrh na predaj za celkovú 
kúpnu cenu viac ako 4 mil. Sk 
nakoniec schválila. Slovenská 
pošta, a. s., sem chce presu-
núť balíkovú službu z hlavnej 
budovy na Mierovom nám., čím 
sa odbremení časť problémov 
s dopravou v pešej zóne.
 Rozsiahlu diskusiu vyvolal 
aj návrh na kúpu a predaj ne-
hnuteľného majetku, pozemkov 
v katastri Trenčianskych Bisku-
píc pre stavbu druhého cestné-
ho mosta v Trenčíne. Pozemky 
v hodnote viac ako 16,5 mil. Sk 
odporučila poslancom predať 
aj Finančná a majetková komi-
sia pri MsZ s podmienkou, že 
Mesto Trenčín uzatvorí zmluvu 

so Slovenskou správou ciest 
o následnom predaji pozemkov 
tejto štátnej akciovej spoloč-
nosti ako investorovi výstav-
by druhého cestného mosta. 
V tomto duchu poslanci návrh 
nakoniec aj schválili, rovnako 
ako návrh na kúpu pozemkov 
do vlastníctva mesta v hodnote 
59 mil. 205 tisíc Sk od vlastní-
kov, ktorí sú členmi Urbárskeho 
spoločenstva a lesného spolo-
čenstva, pozemkového spolo-
čenstva Záblatie, za účelom prí-
pravy územia priemyselnej zóny 
medzi diaľničným privádzačom 
a pravo-brežnou ČOV pre budú-
cich investorov.

ŠTATÚT MESTA
 Poslanci zmenili Štatút Mes-
ta. Predkladateľ, prednosta MsÚ 
František Sádecký, uviedol, 
že dôvodov, pre ktoré sa opäť 
pristúpilo k zmene štatútu, je 
niekoľko. Zo štatútu boli odstrá-
nené znenia, ktoré sa v skutoč-

nosti neuplatňovali. Rozpočet sa 
napriek štatútu v praxi neschva-
ľoval formou všeobecne záväz-
ného nariadenia, ani Rada VMČ 
ako poradný orgán zástupcu 
primátora, zložená z predsedov 
výborov mestských častí, nebola 
funkčná. Presnejšiu a výstižnej-
šiu formuláciu dostal napríklad 
článok štatútu, ktorý upravuje 
voľbu členov mestskej rady spo-
medzi poslancov. Novelizovaný 
štatút tiež určuje poslancom, že 
môžu pracovať len v jednej z od-
borných komisií pri MsZ.

ZÁVEREČNÝ ÚČET
 Poslanci schválili aj záverečný 
účet mesta za rok 2006 a roz-
delenie hospodárskeho výsled-
ku Mesta Trenčín a Spoločného 
stavebného úradu v Trenčíne. 
Predkladateľ, poslanec a člen 
mestskej rady Ľubomír Sámel, 
označil hospodárenia mesta za 
stabilné, čo sa odzrkadľuje aj na 
jeho ratingovom hodnotení.
 Návrh na bezúročnú pôžičku 
z rezervného fondu vo výške 
2 mil. 700 tisíc Sk pre obyvate-
ľov bytového domu na Zlatovskej 
ul., postihnutých požiarom, tes-
nou väčšinou neprešiel napriek 
tomu, že súhlas s ním vyslovil 
aj hlavný kontrolór Martin Bi-
čan, hoci s podmienkou, že jej 
návratnosť do rezervného fondu 
musí byť ohraničená 31. decem-
brom tohto roku.

LEGISLATÍVA – ZMENY
 Poslanci určili názvy novým 
uliciam a verejnému priestran-
stvu v mestskej časti Stred. 
Názov Hviezdová ul. ponesie 
priestor od hlavnej budovy 
mestskej polície po Štúrovo ná-
mestie, úsek medzi čerpacou 
stanicou Esso a kruhovou križo-
vatkou pod Juhom ponesie názov 
Ku štvrtiam, farský kostol a jeho 
okolie bude na Mariánskom ná-
mestí. Ul. Vojtecha Zamarovské-
ho vznikne premenovaním jednej 
vetvy Ul. Marca Aurélia v úseku 
od Hotela pod hradom po vyúste-
nie pred farským kostolom vedľa 
rodného domu V. Zamarovského. 
Prepojenie medzi ulicami Jesen-
ského a Jilemnického ponesie 
názov Šťastná ul.
 Motoristov určite poteší sku-
točnosť, že poslanci schválili 
zrušenie poplatkov za parko-
vanie na Mládežníckej ul. pri 
letnej plavárni s účinnosťou od 
10. júla a samotných poslancov 
zase vlastná úprava odmien. Zá-
kladnou mesačnou odmenou pre 
aktívneho poslanca bude suma 
6000 Sk, ale celková výška všet-
kých druhov odmien pre poslan-
ca nesmie byť v kalendárnom 
mesiaci vyššia ako 11 500 Sk.

VYHLÁSENIE
 V závere svojho rokovania po-
slanci trenčianskeho MsZ na ná-
vrh poslaneckého klubu SMER-
SD prijali vyhlásenie, v ktorom 
odsúdili prejavy extrémizmu zo 
strany pravicových extrémis-
tov, ktoré vyústili v posledných 
dňoch do fyzického násilia voči 
jednotlivcom a skupinám obča-
nov. Mestské zastupiteľstvo je 
znepokojené rozmáhajúcimi sa 
prejavmi rasovej, náboženskej 
a ideovej neznášanlivosti, ktoré 
narúšajú pokojný život občanov. 
Zároveň žiada všetky kompetent-
né orgány, v prvom rade Minister-
stvo vnútra SR a Policajný zbor 
SR, o efektívnejšie pôsobenie pri 
prevencii a zamedzení takýchto 
prejavov neznášanlivosti a o vyu-
žitie všetkých dostupných zákon-
ných možností na potrestanie ich 
šíriteľov a páchateľov trestných 
činov.
 Tibor Hlobeň
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Ihrisko za ihrisko a nové centrum Zámostia
K zjednodušeniu riadenia rozvoja mesta mal prispieť doplnok 
k územného plánu (ÚP), ktorý navrhoval zmenu funkčného využitia 
bývalého futbalového štadióna Ozety medzi Ul. Ľ. Stárka a Zlatov-
skou ul. v Zámostí zo športovo-rekreačnej zóny na zónu nešpecifi-
kovanej komerčnej vybavenosti. Vychádzal z faktu, že na základe 
tejto zmeny sa spolu s obchodnými, spoločenskými a kultúrnymi 
objektmi, nachádzajúcimi sa v okolí nákupného strediska Úspech, 
vytvorí výrazné a kompletné centrum mestskej časti Zámostie.

 Mesto Trenčín sa neobáva-
lo, že zmenou ÚP sa zníži pre 
občanov mesta počet miest vy-
členených na šport a rekreáciu, 
veď od roku 2003 investovalo, 
najmä v areáloch základných 
škôl, 130 mil. Sk do výstavby 
športových areálov. V tesnom 
susedstve bývalého futbalové-
ho štadióna sa nachádza ďalší 
športový areál – letné kúpalis-

ko. Jeho skvalitňovanie a naj-
mä dobudovanie doplnkových 
služieb a zariadení patrí k prio-
ritám z hľadiska ÚP a jeho plôch 
a zariadení pre šport i rekreáciu 
a je záväzné pre súčasného 
i prípadných budúcich majite-
ľov plavárne. Športový areál vo 
vlastníctve mestskej samosprá-
vy má vo výpožičke Za mostami 
situované Osemročné športové 

Z rokovania Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
V úvode riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčí-
ne v utorok 19. júna, ešte pred schválením programu, požiadal 
primátor Branislav CELLER o dve zmeny. Na návrh troch posla-
neckých klubov oslovil poslanecký zbor, aby stiahol z programu 
prerokovávanie doplnku k Územnému plánu mesta, ktorý predsta-
voval zmenu funkčného využitia na území bývalého futbalového 
štadióna Ozety, situovaného medzi Ul. Ľ. Stárka a Zlatovskou ul., 
zo športovo-rekreačnej zóny na nešpecifikovanú komerčnú vyba-
venosť. Druhý návrh sa týkal využitia rezervného fondu na pomoc 
ľuďom z bytového domu na Zlatovskej ul., postihnutým požiarom. 
Obe zmeny poslanci schválili a zakomponovali do programu.

gymnázium. Mesto Trenčín pri-
pravuje investície do jeho rozvo-
ja. Ďalším dôvodom, pre ktoré 
mestská rada odporučila mest-
skému zastupiteľstvu schváliť 
zmenu ÚP, bola ponuka nového 
majiteľa pozemkov, na ktorých 
sa bývalý futbalový štadión Oze-
ty nachádza. Deklaroval ochotu 
prispieť sumou 3 mil. Sk na 
výstavbu tréningového futbalo-
vého ihriska na inom, Mestom 
Trenčín určenom mieste.
 Návrh na zmenu ÚP malo 
prerokovať MsZ na svojom riad-
nom zasadnutí dňa 19. júna 
tohto roku, poslanci ho napokon 
stiahli z programu rokovania.
 T. Hlobeň
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 „Hromadná bitka medzi 
návštevníkmi trenčianskych 
barov sa odohrala asi pol ho-
dinu po polnoci z piatka na so-
botu (z 15. na 16. júna 2007) 
pri bare Venuša na Štúrovom 
námestí v Trenčíne.
 K samotnej bitke malo pod-
ľa výpovede niektorých sved-
kov dôjsť po slovnom konflikte 
medzi poškodeným Petrom Š. 

a mladým mužom. Títo dvaja 
muži sa začali medzi sebou 
„doťahovať“, čo nakoniec 
skončilo bitkou, do ktorej sa 
zapojilo asi 10 ľudí, ktorí boli 
v čase incidentu v blízkosti. 
Značnú agresivitu bijúcich sa 
ovplyvnil i alkohol. Skupinku 
mladých ľudí pomohli odtrhnúť 
od 39–ročného Trenčana Pet-
ra Š. zavolaní ľudia z okolia.

 Pri bitke útočník Petrovi Š. 
spôsobil reznú ranu v oblasti 
krku a bodnú ranu v oblasti 
chrbta. Zranený muž bol pre-
vezený do nemocnice rýchlou 
zdravotnou pomocou a podro-
bil sa operačnému zákroku. 
Trenčianski policajti prípad 
vyšetrujú ako prečin výtržníc-
tva a zločin ublíženia na zdraví 
v štádiu pokusu. Za takýto zlo-
čin hrozí trest odňatia slobody 
od 5 do 12 rokov.
 Podľa doterajších informá-
cií, ktoré má polícia k dispo-
zícii, skupina mladých ľudí 
vo veku od 16 do 20 rokov, 

ktorá sa do bitky zapojila, 
nepatrí medzi prívržencov ex-
trémizmu. Informácie, ktoré 
odzneli v médiách, že Tren-
čana dobodali „skíni“, sú ne-
podložené a zavádzajú širokú 
verejnosť.
 Polícia miesta, na ktorých 
je predpoklad zhromažďovania 
sa sympatizantov a prívržen-
cov extrémizmu a narúšania 
verejného poriadku, pravidel-
ne monitoruje a kontroluje. 
Vykonáva veľa preventívno-
bezpečnostných akcií, ktorých 
cieľom je eliminovanie trestnej 
činnosti na tomto úseku.“ (r)

ZAUJÍMAVOSTI4 / INfO

Na Štúrovom námestí sa skíni nebili
Vzhľadom k tomu, že viaceré médiá uverejňovali nepresné a za-
vádzajúce informácie o bitke, ktorá sa stala z piatka na sobotu 
na Štúrovom námestí v Trenčíne, Krajské riaditeľstvo Policaj-
ného zboru v Trenčíne prostredníctvom svojej hovorkyne Lenky 
BUŠOVEJ vydalo nasledujúce stanovisko:

Policajti objasnili výtržnosť na 
Štúrovom námestí v Trenčíne
Trenčianskym kriminalistom sa podarilo na základe rýchlej 
operatívnej činnosti objasniť bitku, ktorá sa stala z piatka na 
sobotu (z 15. na 16. júna) na Štúrovom námestí.

 Medzi návštevníkmi tren-
čianskych barov sa v pasáži 
baru Venuša odohrala asi pol 
hodinu po polnoci hromadná 
bitka. Vtedy neznámy útočník 
spôsobil pri bitke 39-ročnému 
Trenčanovi reznú ranu v oblas-
ti krku a bodnú ranu v oblasti 
chrbta. Poškodený muž bol 
prevezený do nemocnice, kde 
sa následne podrobil operácii 
s predpokladanou dobou lie-
čenia najmenej 42 dní.
 Policajný vyšetrovateľ ob-
vinil 22. júna 2007 z prečinu 

výtržníctva a z pokusu zločinu 
ublíženia na zdraví 26-ročné-
ho muža z Českej republiky. 
Obvinenému hrozí trest odňa-
tia slobody na 5 až 12 rokov. 
V súčasnosti naďalej pokra-
čuje dokumentácia účasti na 
výtržnosti.
 Ďalšie informácie zatiaľ 
nebude polícia z taktických 
dôvodov bližšie špecifikovať.

Katarína Hlaváčová,
zástupkyňa hovorkyne KR 

PZ SR

Na stránkach nášho dvojtýždenníka sme už poukazovali na vy-
čnievajúci múrik nad chodníkom na Šafárikovej ulici. Je pravda, 
že múrik tam už nie je, ale ako bola táto práca vykonaná? Pozri-
te sa sami. A to ešte poriadne nepršalo...! Neprídu vám na um 
dvaja „zruční majstri“ z rozprávky A JE TO!!!!?
 Snímka a text Zdenka ĎURIŠOVÁ

Na MsÚ vymenili všetky hadičky pod umývadlami
Na Mestskom úrade v Trenčíne vymenili všetky hadičky, ktoré 
zabezpečujú prívod vody do umývadiel alebo sociálnych zaria-
dení. Mesto sa rozhodlo k tomu pristúpiť po tom, čo v marci 
a na konci apríla úrad dva razy vytopilo a vždy bola na vine 
práve prasknutá hadička pod umývadlom. Hadičky boli na úrade 
inštalované pri rekonštrukcii objektu v rokoch 1998 až 2002 
s predpokladanou životnosťou 20 rokov.

 „Vzhľadom na havárie a ich 
vysokú poruchovosť mesto 
pristúpilo k ich výmene vo 
všetkých svojich objektoch 
za nerezové hadičky. Celá in-
vestícia činí približne 25 000 
korún a dodávateľským spôso-
bom sa zrealizovala koncom 
minulého týždňa,“ povedal 
hovorca mesta Tibor Hlobeň. 
Podľa jeho slov za potopu moh-
la predčasná únava materiálu, 
chybu ľudského faktora interné 
šetrenie nezistilo. Výška škôd 
po dvojnásobnom vytopení 
ešte nie je presne stanovená. 
„Odvíja sa od prác, ktoré budú 
vykonané pri premaľovaní za-

tečených stien, celú poistnú 
udalosť bude hradiť poisťov-
ňa,“ dodal T. Hlobeň.
 Na úrade v marci a na konci 
apríla praskla hadička najskôr 
pod umývadlom na toaletách 
klientskeho centra, neskôr 
na druhom poschodí. Vytopilo 
klientske centrum a matriku, 
pri druhej potope aj sekretariát 
a zasadačku primátora. Voda 
spôsobila škody aj v skladoch 
v suteréne. V marci podľa T. 
Hlobeňa skontrolovali všetky 
prívody vody a nič nenasved-
čovalo tomu, že by sa situácia 
mohla zopakovať.
 (SITA)
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 Implementácia projektu sa 
realizovala od podpisu zmluvy 
s Agentúrou pre regionálny 
rozvoj Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoja SR v jú-
li 2006 do mája 2007.  Z pro-
jektu sú financované i brožúry 
Kam s odpadom a Štúdia 
riešenia bioodpadov v meste 

Trenčín.
 Projekt Štúdia riešenia 
problémov bioodpadov v mes-
te Trenčín rieši záväzok Slo-
venskej republiky vyplývajúci 
z členstva  v Európskej únii 
a to znížiť množstvo biologicky 
rozložiteľného komunálneho 
odpadu (BRKO) ukladaného na 

skládku. Partnermi projektu sú 
Región Biele Karpaty a zo za-
hraničia Statutární město Zlín.
 Finančný príspevok z EÚ na 
projekt činil 1 167 500 Sk. 
Realizácia projektu zlepšila en-
vironmentálne povedomie ob-
čanov Trenčína o možnostiach 
ďalšieho zhodnotenia biood-
padov všeobecne (odpadu zo 
zelene a kuchynského odpadu) 
a komunálneho odpadu. 
 Aktivitami sa ukázala zainte-

resovaným občanom Trenčína 
možnosť, ako dosiahnuť ešte 
väčšie množstvo separácie bi-
oodpadu. 
 Rozšírila sa spolupráca so 
zainteresovanými občanmi 
a inštitúciami zaoberajúcimi 
sa odpadovým hospodárstvom 
zo Zlína a Trenčína. Posilnilo 
sa partnerstvo jednotlivých 
odborov a útvarov životného 
prostredia Trenčína, Zlína 
a oboch krajov v ďalších spo-
ločných projektoch v rokoch 
2007–2013. Viera Skopalová
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Popis aktivít za obdobie od začiatku realizácie projektu Štúdia riešenia 
problémov bioodpadov v meste Trenčín

Mesiac Aktivita/Činnosť
Lokali-
ta

Dosiahnuté výsledky
Implementu-
júci orgán

(príklad) (príklad)

4 – 6/06
Aktivita – 1.1 – verejné obsta-
rávanie

Trenčín Verejné obstarávanie
Mesto 
Trenčín

7 – 11/06
Aktivita/činnosti – 1.2 – spra-
covanie štúdie – analýza druhov 
bioodpadu a katalogizácia

Trenčín
Štúdia riešenia bioodpadov 
v meste Trenčín 

Mesto 
Trenčín

7, 11/06
Aktivita – 1.3 – cezhraničné 
stretnutie partnerov 

Trenčín
Cezhraničné stretnutie 
partnerov

Mesto 
Trenčín, 
Mesto Zlín, 
RBK

6 – 7/06
Implementácia – aktivity II.1 
a II.2 – príprava a zostavenie 
propagačného materiálu

Trenčín

Informačná brožúra „Odpado-
vé hospodárstvo a bioodpad 
v meste Trenčín (zostavenie 
textov a fota, propagačného 
materiálu)

Mesto 
Trenčín 

8, 9/06
Implementácia – aktivita II.3 
– grafika a zadanie do tlače

Trenčín

Informačná brožúra „Kam 
s odpadom“.Odpadové 
hospodárstvo a bioodpad 
v meste Trenčín ( zostavenie 
zrkadla, grafika, tlač a väzba)

Mesto 
Trenčín

10/06

Implementácia – aktivita II.5 
– verejná prezentácia analytic-
kej časti štúdie a propagačného 
materiálu

Trenčín
Verejná prezentácia prostred-
níctvom www.trencin.sk, 
Trenčianskej TV

Mesto 
Trenčín

6 – 12/06
Implementácia – aktivita II.6 
– práca s verejnosťou

Trenčín

Priebežné informovanie
verejnosti o priebehu projektu 
(www.trencin.sk, Trenčian-
ske noviny Info, regionálne 
periodiká)

Mesto 
Trenčín

12/06
Implementácia – aktivita I.3 
– strategická časť štúdie – kvan-
tifikácia

Trenčín Dodanie spracovanej štúdie
Mesto 
Trenčín

2 – 4/07
Implementácia – aktivita II.6 
– práca s verejnosťou 

Trenčín

Priebežné informovanie
verejnosti o priebehu projektu 
(www.trencin.sk, Info, regio-
nálne periodiká)

Mesto 
Trenčín

1 – 3/07
Implementácia – aktivita I.3,  
I.4 – strategická časť štúdie 
– kvantifikácia, návrh riešení

Trenčín
Strategická časť štúdie (časť 
B) – Štúdia riešenia bioodpa-
dov v meste Trenčín

Mesto 
Trenčín 

4/07
Implementácia – aktivita 
I.3 – cezhraničné stretnutie 
partnerov

Trenčín
Cezhraničné stretnutie part-
nerov – dohodnuté pokračo-
vanie spolupráce

Mesto 
Trenčín,
Mesto Zlín, 
RBK

5/07
Implementácia – aktivita II.4 
a II.6 – práca s verejnosťou

Trenčín

Informovanie verejnos-
ti o priebehu projektu 
(www.trencin.sk, Info č. 
13/07, regionálne periodiká)

Mesto 
Trenčín 

Riešenie problematiky bioodpadov
Mesto Trenčín sa v septembri r. 2005 uchádzalo v rámci výzvy 
iniciatívy Spoločenstva INTERREG III A pre slovensko-českú 
hranicu o financovanie pilotného projektu na riešenie problema-
tiky bioodpadov v meste Trenčín.

Granty pre 
oblasť životného 

prostredia

V I. grantovom kole Útvar ži-
votného prostredia a dopra-
vy MsÚ v Trenčíne zaregis-
troval 7 žiadostí o dotáciu 
z rozpočtu Mesta Trenčín 
pre oblasť životného prostre-
dia.

 Komisia životného prostre-
dia, dopravy a investícii pôso-
biaca pri mestskom zastupi-
teľstve v zmysle Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 
2/2004 o poskytovaní dotá-
cií z rozpočtu Mesta Trenčín 
prerokovala žiadosti a od-
poručila primátorovi mesta 
prideliť dotácie nasledovným 
projektom:

1. Slovenský rybársky zväz, 
Legionárska 88, Trenčín 
– Čisté brehy Váhu, 30.000 
Sk.

2. Asociácia zväzov zdravot-
ne postihnutých, Bezručova 
1012, Trenčín – Vybudova-
nie oddychovej zóny, úprava 
a obnova zelene v spoloč-
nom zariadení občanov so 
zdravotným postihnutím, 
105 000 Sk.

3. Kultúrne centrum AKTI-
VITY, o.z., Kyjevská 3183, 
Trenčín – Zelená oáza, 
41 000 Sk.  

 (ÚŽPaD)
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 Prvý zastupoval spoločen-
stvo 48 vlastníkov bytov na Ino-
veckej ulici 1. Pri dome nie sú 
parkovacie plochy a umiestne-
ním dopravných značiek zaka-
zujúcich zastaviť na Inoveckej 
ul. prišli o možnosť parkovať 
pri dome, kde je 29 majiteľov 
áut. Navyše aj do dvorov pri 
bytovkách oproti platí zákaz 
vjazdu nebývajúcim a občania 
žiadajú mesto o pomoc pri 
výstavbe potrebného parkovis-
ka. Predseda VMČ Ján Krátky 
vysvetlil, že zákaz zastavenia 
je na Inoveckej ul. na žiadosť 
SAD, pretože keď parkovali na 
ulici autá v obidvoch smeroch, 
nemohli sa obísť dva autobu-
sy. Dohodol sa so sťažovate-
ľom, že ten mu doručí podkla-
dy a poslanec preverí možnosti 
riešenia súčasného stavu.
 Staršiu občianku zasa trápi 
zrušenie polikliniky na Legio-
nárskej ulici, lekári sa odsťa-
hovali do objektu s lekárňou 
oproti nemocnici. Pri poliklini-

ke boli zastávky MHD v oboch 
smeroch, nové stredisko je od 
zastávok ďalej. Pri výstavbe 
kruhového objazdu bola pre-
ložená zastávka smerom do 
mesta k nemocnici, a preto 
požiadala o jej vrátenie na par-
kovisko k malým predajniam 
pri križovatke.
 Obyvateľ Partizánskej ulice 
žiada vyriešiť parkovanie na 
Partizánskej ulici pri križovat-
ke s Olbrachtovou ul., kde 
stoja autá často v križovatke. 
Veľa ľudí chodí do zdravotnej 
poisťovne a najmä v pracov-
nom čase je takmer nemožné 
v tomto priestore zaparkovať. 
Navyše autá stojace často 
v križovatke obmedzujú výhľad 
a dochádza tu ku kolíznym si-
tuáciám. Zdrojom sťažností je 
aj objekt bývalého záhradníctva 
na Olbrachtovej ulici. Okrem 
buriny sa odtiaľ šíri do okolia 
hmyz, hlodavce, zdržiavajú sa 
tu kuny a „objavili“ ho aj bez-
domovci.

 Poslanec Daniel Beníček 
upozornil na jamy okolo kaná-
lov na Novinách, rovnako aj na 
zlý stav cesty v blízkosti teniso-
vých kurtov pri Váhu. Kosenie 
trávnikov je podľa poslanca 
neúplné, ak hneď za motorový-
mi kosačkami nechodia kosci 
s krovinorezmi dokášajúcimi 
okolie stromov, stĺpov a drob-
ných stavieb. Riaditeľka MHSL 
Erika Vravková vysvetlila, že je 
to spôsobené skutočnosťou, 
že na 9 kosačiek sú iba tri 

krovinorezy a tie nie sú také vý-
konné ako kosačky a nestíhajú 
s nimi držať krok. D. Beníček 
opakovane upozornil na čiernu 
skládku odpadu na Novinách.
 Zástupca mestskej polície 
Zdeno Marousek požiadal 
o pridanie smetných košov na 
Štúrovom námestí, kde býva 
v sobotu a v nedeľu ráno veľa 
odpadkov na zemi a nerobí to 
dobrú reklamu mestu pred náv-
števníkmi.
 (la)

 Projekt revitalizácie zelene 
na najväčšom trenčianskom 
sídlisku predstavili projektanti 
poslancom na začiatku zasad-
nutia. Zaujala ich najmä zme-
na trás chodníkov a využitia 
trávnatých plôch nad nákup-
ným centrom Južanka.
 Sídlisko Juh trápi najmä rie-
šenie statickej dopravy, preto 
je vítaný každý projekt zamera-
ný na tento problém. Jedným 
z nich je aj návrh na stavbu 
hromadných viacpodlažných 
garáží na Východnej ulici. Jed-
ným zo spôsobov ako presadiť 
a neskôr realizovať podobné 
návrhy je podľa poslanca Ľu-
bomíra Sámela stretnutie pro-
jektantov s občanmi. Poslanci 
Eduard Hartmann a Ján Bezák 
znova pripomenuli železá trčia-
ce z cesty pred prevádzkami 
na Ulici gen. Svobodu.

 Matka malých detí apelo-
vala na chovateľov psov, aby 
ich nevenčili v priestoroch det-
ských ihrísk. Žiadala poslan-
cov o osadenie tabúľ so záka-
zom vodenia psov na detské 
ihriská.
 Pre chodcov a najmä men-
šie deti je kritický prechod 
cez cestu na križovatke ulíc 
Halalovka, M. Bela a Ul. gen. 
Svobodu, kde nie je prechod 
pre chodcov. Navyše sa pri 
novostavbe domu na bývalej 
tržnici prepadol chodník.
 „Šťavu“ malo aj vystúpenie 
muža upozorňujúceho na tech-
nický stav garáží na Ulici gen. 
Svobodu. Malo to však jednu 
chybu a tou bol viditeľný vplyv 
alkoholu na diskutujúcom. 
Pripomienky boli k veci, ale 
potom už dal priestor fantázii 
a stúpajúcim promile a skončil 

osočovaním poslancov a pred-
staviteľov mesta. Pritom garáž 
mu postavila súkromná spo-
ločnosť.
 Obyvatelia Ulice gen. Svo-
bodu majú obavy, aby sa nad 
ich domami smerom k Bazov-
ského ulici nestavali hromad-
né garáže, pretože tak zmizne 
málo zelene a detské ihrisko. 
Navyše na nižších podlažiach 
budú pozerať na garáže, bu-
dú počuť štartovanie áut a do 
okien im pôjdu splodiny.
 Starší občan zasa pouká-
zal na zlé odvodnenie celého 
sídliska. Predseda VMČ An-
ton Boc vysvetlil, že sa v sú-
časnosti na jeho odvodnení 
pracuje. Občana prekvapuje aj 
situácia vznikajúca pri zatep-
ľovaní domov, výmene okien 
a balkónových stien. „Niekedy 
to tu vyzerá ako na Luníku, 
každý si dá okná, aké chce, 
balkóny sú presklené i podľa 

pôvodných projektov, použí-
vajú sa rôzne farby na jednom 
dome.“ Poukázal aj na prípad 
na Šafárikovej ulici, kde sa 
urobilo zateplenie domu a ten 
pôsobí jednotne. Preto sa 
spýtal, ako sa povoľujú tieto 
stavebné úpravy a kto má nad 
nimi dohľad.
 Občania majú aj výhrady 
voči umiestneniu zberného 
dvora na sídlisku kvôli hluku 
a zvýšenej frekvencii náklad-
ných vozidiel. Predseda VMČ 
vysvetlil, že dvor je preto 
umiestnený za obytnou zó-
nou a záťaž sa na životnom 
prostredí neprejaví.
 Poslanec E. Hartmann zno-
vu pripomenul odvoz trávy po 
kosení zelených porastov. Trá-
va na kopách kvasí a začína 
hniť, najmä v teplom počasí, 
ak zmokne, je proces veľmi 
rýchly.
 (la)

ZO ŽIVOTA MESTSKÝCH ČASTÍ6 / INfO 

VMČ Juh: Psy na detské ihriská nepatria
Výbor mestskej časti Juh sa stretol s občanmi v pondelok 4. 
júna v Kultúrnom stredisku Juh.

VMČ Stred: Štúrovo námestie 
vyzerá neraz ako smetisko
Na zasadnutie Výboru mestskej časti Stred v stredu 18. júna 
do zasadačky Mestského úradu v Trenčíne prišli traja občania.

Takto to vyzeralo v nedeľu 10. júna napoludnie, ale situácia 
býva aj horšia. Snímka (a)
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 Úplný začiatok sa viaže ku 
dňu 12. 10. 1996, keď na 
sústredení v Zemianskom Pod-
hradí založila tanečnú skupinu 
Aura Elena Ševčíková. Hneď 
o rok bola zaradená do slo-
venskej tanečnej organizácie 
disciplín IDO – STODIDA.
 Prvé úspechy prišli veľmi 
rýchlo, v prvom roku jej zalo-
ženia. Môže za to dcéra pani 
Eleny, Barbora Ševčíková, 
ktorá ako trinásťročná s hip-
hop sólom vyhrala prvú súťaž. 
Ak si niekto myslel, že to bolo 
šťastie, mýlil sa, lebo o ďalší 
rok prvenstvo obhájila. Za to 
už nemôže šťastie, ale talent, 
ktorý Barbora prejavuje aj vo 
svojej súčasnej pozícii. Je tré-
nerkou i vedúcou, ale zároveň 
sa neprestala aktívne venovať 
tancu. Skupina má okolo 60 
členov, medzi ktorými sa na-
chádzajú nadaní a úspešní ta-

nečníci. Začínajú už od malička 
v prípravke, pokračujú v det-
skej, neskôr juniorskej vekovej 
skupine a nakoniec tí šikovnej-
ší sa prepracujú aj do hlavnej 
vekovej skupiny.
 Úspechov má Aura naozaj 
mnoho, preto vyberiem tie naj. 
Medzi ne isto patria úspechy 
tanečníka Filipa Jankoviča, 
ktorý sa stal v disco sóle troj-
násobným majstrom Sloven-
skej republiky. Podľa štatistík 
zisťujem, že veľmi plodným 
bol rok 2006. Filip a Domini-
ka Jankovičovci (majú to ako 
vidieť v rodine) získali v Nórsku 
7. miesto na svete a 1.miesto 
na Slovensku. Úspechy sa 
neprejavujú iba v sólových dis-
ciplínach, ale aj vo formáciách, 
ktorých Aura ponúka dostatoč-
ne veľa. Najnovšia „formačka“ 
má názov Pre Teba. Pre diváka 
veľmi zaujímavé je aj duo show-

dance, ktoré ste mali možnosť 
vidieť na námestí s názvom 
Piráti z Karibiku. Práve toto 
duo, v ktorom tancujú dve vý-
borné tanečnice Jana Štarková 
a Barbora Ševčíková, vyhralo 2. 
miesto na majstrovstvách Slo-
venskej republiky.
 Bohatú nemajú len minulosť, 
ale najmä ich čaká zaujímavá 
budúcnosť. Chystajú sa navští-
viť Nórsko s discom, kde budú 
tancovať na majstrovstvách Eu-
rópy. Tak isto ich čakajú i maj-
strovstvá sveta v susednom 
Rakúsku a na domácej pôde 
v Žiline sa predvedú v disco-
dance v rámci ďalších majstrov-
stiev sveta.
 Aura má veľa plánov do bu-
dúcnosti a čaká ju veľa súťaží 
a aktivít. Nie je to však jedno-
duché bez sponzorov, ktorých 
nemajú. Tanečníkov by veľmi 
potešilo, keby sa nejakí našli 
a podporili ich v ich snoch. Me-
dzi ne patria vlastné tanečné 
priestory, vďaka ktorým by boli 
ešte kvalitnejší a vyvíjali by sa 
len smerom vpred.

Ahojte,
 posledné dva týždne boli 
naozaj pre mnohých zo štu-
dentov hektické. Konečne 
sa blížime k záveru školské-
ho roku a s tým je spojené 
opravovanie známok, dohá-
ňanie zameškaného a nako-
niec uzatvorenie celoročnej 
práce. Pre usilovnejších to 
nič neznamená, lebo sa sna-
žia po celý rok. Ale nájdu 
sa takí, ktorí si všetko ne-
chávajú na poslednú chvíľu 
a doháňajú zameškané. Čo 
prináša stres a aj často 
sklamanie zo známok na 
vysvedčení. Vedela by som 
o tom veľa napísať, lebo 
medzi nich patrím. I keď 
to nie je najkrajšie obdo-
bie školskej dochádzky, po 
ňom príde to, na čo čaka-
jú mnohí z nás... Konečne 
prichádzajú prázdniny. Dva 
mesiace budeme bez ško-
ly, budeme si môcť dovoliť 
občas nič nerobiť, nájsť si 
brigády, zabávať sa, isť na 
dovolenku. Zábava je nám 
ponúkaná aj doma v podo-
be festivalov. V Trenčíne sa 
veľa mladých ľudí teší na 
Pohodu, ktorú si budeme 
môcť v pohode užiť. Možno-
že sa nájdu i takí, ktorým 
bude za školou a učením 
smutno, ale myslím si, že 
to bude menšina zo študen-
tov. Nič im nezostáva, iba 
prečkať tieto krásne teplé 
prázdninové dni a potom to 
opäť začne. Našťastie, nový 
školský rok je vážne ďale-
ko.
 Vaša Zuzana Vanková

Mnoho priaznivcov tejto skupiny by k názvu tohto článku pokojne 
doplnilo prívlastok – najkvalitnejšia tanečná skupina moderných 
tancov v Trenčíne. Mali by na to hneď niekoľko dôvodov. Z nich 
však sú najdôležitejšie ich úspechy, ktorými nereprezentujú len 
samých seba, ale aj svoje domovské mesto Trenčín.

Tanečná skupina AuraTanečná skupina Aura

Ako vnímali posledné dva 
týždne školského roku tren-
čianski študenti?

Stanči (17): „Ako každý rok, 
veľa stresov a učenia. Po kon-
fere je to už pohodička. Podľa 
mňa by sme už ani do školy 
tieto posledné dni nemuseli 
chodiť.“
Miloš (17): „Ja mám ešte aj 

teraz stresy, lebo v našej škole 
(OŠG) sa uzatvárajú známky ne-
skôr ako v ostatných. Čo iné mi 
však ostáva, ako len to nejako 
zvládnuť. Je to isto to najťažšie 
obdobie školy.“
Mišo (21): „Záver je vždy ťaž-
ký, každý chce dobehnúť to, 
čo zameškal za rok. Skúškové 
obdobie je poriadne náročné 
a častokrát sa v takomto tep-

le učiť nedá. Navyše, keď sú 
okolo ľudia, ktorí už majú po 
starostiach. Ešteže sú prázdni-
ny o chvíľu tu, i keď by sa mi 
nejaký ten čas navyše zišiel.“
Maťa (15): „Mne už to bolo 
úplne jedno, lebo som prijatá 
do školy. Pre deviatakov to 
je najkrajšie obdobie. Vtedy 
máme najväčšiu pohodu.“

Anketa
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 Slávnostný večer v Kultúr-
nom a metodickom centre 
Ozbrojených síl SR sa odohrá-
val pod taktovkou Eleny Vac-
valovej. Na pódium pozvala 
hostiteľa festivalu, primátora 
Trenčína, Branislava Cellera. 
„Je dobre, že posledné tri 
ročníky sa udiali aj v Tren-
číne a tento je prvý, čo sa 
centrum festivalového diania 
prenieslo do Trenčína,“ pove-
dal po privítaní hostí primátor.
 Odľahčenie priniesla komu-

nikácia moderátorky s prezi-
dentom festivalu. „Som prezi-
dentom už tretí rok a veľmi sa 
mi to páči. Verím, že ním bu-
dem aj v budúcom volebnom 
období,“ tešil sa M. Lasica. 
Pripomenul, že 15. výročie fes-
tivalu je v krajine, kde takmer 
stále začíname, dosť. Nie je to 
porovnateľné s anglickou 400 
a viacročnou tradíciou, preto 
si výročie treba vychutnať.
 Predseda festivalovej poro-
ty, iránsky režisér Jafar Pana-

hi vyjadril radosť, že je v krás-
nom Trenčíne a na krásnom 
Slovensku. Chýba mu účasť 
študentov filmovej fakulty na 
festivale, lebo majú skúškové 
obdobie. „Prosím organizáto-
rov, aby na budúci rok prispô-
sobili termín festivalu študen-
tom, aby sa mohli zúčastniť,“ 
dodal.
 Riaditeľ sekcie Hercova 
misia Peter Hledík odovzdal 
krištáľovú kópiu ceny Hercova 
misia srbskej herečke Mirjane 
Karanović. Bronzovú tabuľku 
s jej menom umiestnili na 
Moste slávy v Trenčianskych 
Tepliciach a pribudla tak k 32 

tabuľkám s menami nositeľov 
tejto ceny z predchádzajúcich 
ročníkov. „Cením si toto uzna-
nie. Herectvo je môj život 
a som rada, že jeho prostred-
níctvom môžem hovoriť o ži-
vote iných ľudí,“ vyznala sa 
Mirjana.
 Otvárací večer pokračoval 
premietaním filmu Dannyho 
trinástka amerického režiséra 
Stevena Sodeberga.
 Festival je organizovaný 
s finančnou podporou Minis-
terstva kultúry SR, záštitu nad 
ním prevzal minister kultúry 
Marek Maďarič.
 (TASR)

ARTFILM8 / INfO 

Panahiho filmy zbierajú ocenenia po svete, ale v Iráne sú zakázané
Filmy Jafara PANAHIHO získavajú ocenenia na festivaloch po ce-
lom svete, ale v Iráne ich diváci vidia iba na čiernych kópiách na 
DVD. Oficiálne sú totiž zakázané. Režisér nakrúca filmy, ktoré 
cenzúra nepustí do iránskych kín.

 „Našťastie iba 20 percent 
cenzúry sa dotýka filmu,“ po-
vedal optimisticky predseda 
poroty Artfilmu. Cenzúra zasa-
huje do výroby filmu od jeho 
námetu až po technické spra-
covanie. „Treba nájsť tvorivú 
cestu, ako cenzorov obísť. Po-
važujem sa za spoločenského 
filmára, venujem sa vo svojich 
dielach aj problematike eman-
cipácie žien, ale neprijmem 
skutočnosť, že treba niečo 
z filmu vystrihnúť,“ nedá sa 
iránsky režisér.

 Nebezpečenstvo vidí v au-
tocenzúre tvorcov filmov, keď 
majú pocit, že ich filmy sa nikdy 
nebudú premietať v ich rodnej 
krajine. Filmár musí vypovedať 
o histórii i súčasnosti spoloč-
nosti, v ktorej žije. „Moje filmy 
sú umelecké a som presved-
čený, že sa raz budú premietať 
aj u nás doma. Žiaľ, zatiaľ sa 
to nedá.“
 Posledný úspešný Panahiho 
film Ofsajd sa v Iráne verejne 
nepremietal, ale podľa jeho 
mienky ho veľa Iráncov videlo na 

DVD nosičoch. Súhlas na jeho 
nakrútenie dostal od štátnej 
moci na iné meno a iný scenár. 
Film sa zaoberá diskrimináciou 
pohlaví a je postavený na prí-
behu žien, čo sa chcú dostať 
na futbalový zápas. V reálnom 
živote skupina žien Biela šatka 
používa slogan „nedávajte nás 
do ofsajdu“. Bojujú za práva 
žien a pod každou petíciou je 
Panahiho podpis.
 V Iráne sa ročne nakrúti iba 
75 krátkych filmov, pred revo-
lúciou bolo v krajine 470 kín, 
z nich 200 bolo zničených a no-
vé sa nebudujú. Publikum chce 
vidieť dobré filmy, zapĺňa kiná. 
Ale filmári pre cenzúru nemôžu 
ukázať spolu muža a ženu, ne-
zakrytú hlavu a žiadne ľúbost-
né scény. „Som zvedavý, ako 

by dopadol Hollyvood, ak by 
tam vládla taká cenzúra ako 
u nás,“ zamyslel sa umelec.
 Funkciu predsedu poroty 
berie veľmi vážne. „Zišlo sa 
tu päť ľudí s rôznym vkusom, 
snažím sa ich dať dohromady, 
aby podporili jeden druhého. 
Verím, že sa správne rozhod-
neme pre film, čo získa hlavnú 
cenu.“
 Jafar Panahi dostal veľa oce-
není na rôznych festivaloch, ale 
vždy sa sám seba pýtal: „Do-
stal by som cenu, aj keby tam 
sedeli iní porotcovia?“ Uzná-
va, že ocenenia nie sú všetko. 
Film musí predovšetkým osloviť 
obecenstvo. Je preto dôležité, 
akými prostriedkami a jazykom 
sa chce filmár vyjadriť.
 (TASR)

Mirjane Karanović bude pobyt na festivale pripomínať aj dar od 
trenčianskeho primátora Branislava Cellera. Snímky (pk)

Na otvorenie Artfilmu „prišli“ aj Batman a Marilyn Monroe.

V Trenčíne oficiálne otvorili 15. ročník filmového festivalu Artfilm
Pätnásty ročník medzinárodného filmového festivalu Artfilm 
Trenčianske Teplice – Trenčín otvoril v piatok 22. júna jeho pre-
zident Milan LASICA.
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 Okrem slovenského veľvyslan-
ca v Srbsku Igora Furdíka sa na 
pietnej akcii zúčastnil primátor 
mesta Trenčín Branislav Celler 
s delegáciou, primátor mesta 
Kragujevac Veroljub Stevanović, 
predstavitelia Ministerstva obra-
ny SR, skupina veteránov misie 
UNPROFOR, ktorí sa podieľali na 
rekonštrukcii pamätníka.
 V parku na Stanovljanskom 
poli v Kragujevaci od roku 1934 
pripomína dôstojný pamätník po-
pravených štyridsiatich štyroch 
vojakov z trenčianskeho drotár-
skeho regimentu, iniciátorov naj-
väčšej vzbury v Rakúsko-Uhorskej 

armáde. Zastrelení boli 9. júna 
1918, pár dní pred skončením 
prvej svetovej vojny, keď ozbro-
jeným protestom chceli vyjadriť 
odpor proti vojne a monarchii, 
únavu zo strádania a odhodlanie 
vzoprieť sa odchodu na južný 
front.
 Vzbura vypukla 2. júna 1918 
večer po konflikte vojaka Martina 
Riljaka z Hornej Maríkovej. Zapo-
jili sa do nej skoro všetci vojaci 

určení na odchod na bojisko. 
Vzbúrenci sa zmocnili asi 500 pu-
šiek, niekoľkých guľometov, pre-
padli železničnú stanicu, preruši-
li telefonické spojenie. Podarilo 
sa im zničiť štábne dokumenty 
a zoznamy mužstva, ale nepoda-
rilo sa im dobyť muničný sklad.
 Veliteľ náhradného práporu 
podplukovník Marx zorganizoval 
protiakciu a obsadil kasárne. 
Vzbúrenci sa napokon pre nedos-
tatok streliva vzdali.
 Stanný súd z 81 obvinených 
odsúdil mnohých na dlhoročné 
tresty väzenia a štyridsiatich 
štyroch slovenských vojakov na 

trest smrti. Popravili ich zastrele-
ním ešte v deň rozsudku.
 „Pre delegáciu Mesta Tren-
čín má každá návšteva Kragu-
jevacu hlbší rozmer, pretože 
stáť na pôde posvätenej krvou 
našich bratov je pre nás, Slo-
vákov, vždy aj mimoriadnym 
citovým zážitkom. Dnes je tento 
zážitok dvojnásobný, veď tu sto-
jíme aj preto, aby sme podporili 
slávnostné odhalenie opravené-

ho pamätníka padlých vojakov, 
na zabezpečovaní ktorého sa 
Mesto Trenčín spolupodieľalo,“ 
povedal v Kragujevaci B. Celler.
 Trenčín a Kragujevac sú dru-
žobné mestá, a tak trenčianska 
návšteva v Srbsku mala za úlohu 
prediskutovať aj rozvoj ďalšej vzá-

jomnej spolupráce, ktorý podľa 
B. Cellera má perspektívu predo-
všetkým v ekonomickej a kultúr-
nej oblasti. „Určite nezapadnú 
prachom myšlienky, ktoré vzišli 
z dvojstranných rozhovorov po-
čas návštevy zástupcu primáto-
ra mesta Trenčín v Kragujevaci 
minulý rok a majú prezentovať 
vzájomnú prepojenosť oboch 
miest v oblasti podnikateľských 
aktivít, pri zlepšení vzájomnej 

komunikácie a informovanosti 
o dianí v oboch regiónoch i pri 
rozširovaní kultúrneho dedič-
stva medzi Slovenskom a Srb-
skom. Zároveň sme pripravení 
prezentovať našim srbským 
priateľom výsledky prechodu 
kompetencií v oblasti verejnej 
správy na Slovensku. Viem, že 
vás zaujímajú aj naše skúsenosti 
z oblasti školských a kultúrnych 
projektov, projektov ekologic-
kého zamerania i spolupráce na 
úrovni základných a vysokých 
škôl, rovnako ako možnosť čer-
pania finančných prostriedkov 
zo zdrojov Európskej únie, kto-
rej je Slovensko plnoprávnym 
členom od roku 2004,“ povedal 
trenčiansky primátor.
 Prvý máj 2004, dátum vstupu 
Slovenska do EÚ, pripomenuli 
obe strany pri vzájomných rozho-
voroch viackrát. B. Celler vysvet-
lil svojim srbským hostiteľom, 
že v Trenčíne ho nechápali a ani 
v súčasnosti nechápu ako deň, 
kedy sa všetko razom zmenilo 
k lepšiemu ako šibnutím čarov-
ného prútika. „Dátum, kedy sa 
Európa otvorila ďalším štátom, 
však bol a je dobrou zámienkou 
pre realizáciu myšlienky, že ak 
má byť Európa otvorená voči 
Slovensku, musí sa aj Slovensko 
otvoriť Európe. V tomto procese 
nesmú chýbať ani mestá, preto 
sme otvorení aj voči našim kra-
gujevackým priateľom, s kto-
rými sa raz určite stretneme 
v spoločnej európskej rodine,“ 
ponúkol rady i skúsenosti kragu-
jevackej samospráve trenčiansky 
primátor.
 (SITA, th)
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V Srbsku položili vence k pamätníku slovenských vojakov
Zástupcovia Slovenska a Srbska položili vo štvrtok 21. júna 
vence k zrekonštruovanému pamätníku na spoločnom hrobe 
slovenských vojakov v Kragujevaci. Pripomenuli si tak 89. výro-
čie od popravenia 44 vojakov 1. trenčianskeho pešieho pluku, 
účastníkov vzbury v kragujevackých kasárňach koncom prvej 
svetovej vojny.

Pamätník popravených slovenských vojakov v Kragujevaci
 Snímky (jč)

Kultúrny dom Šumadija – centrum kultúrneho diania 
v Kragujevaci
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 Veľa sa už písalo o tom, 
aký je tento druh tanca zdraviu 
prospešný, ako posilňuje žen-
ské sebavedomie a ako jeho 
prostredníctvom získa žena 
ladnosť pohybu. Radi by sme 
vám priblížili orientálny tanec 
trochu inak.
 Rozoznávame 2 hlavné 
smery, ktorými sa orientálny 
brušný tanec uberal. Tradičný 
– folklórny štýl a moderný – ka-
baretný (salónny) štýl. Skupina 
Bahar Sultana, ktorá pôsobí 
v Trenčíne od roku 2004, sa 
venuje najmä divácky atraktív-
nejšiemu kabaretnému štýlu. 
Rozdiel medzi týmito dvoma 
smermi sa dá zhrnúť do niekoľ-
kých bodov:
• folklórne tance sú monotón-
nejšie a jedna skladba trvá 
cca 10 minút na rozdiel od 
kabaretného štýlu, kde sa dĺž-
ka skladieb pohybuje od 2 do 
6 minút,
• vo folklóre je tanečnica viac 
sústredená na seba, nekomu-
nikuje veľmi s publikom, kým 
kabaretný štýl kladie dôraz prá-
ve na kontakt s divákmi,
• v kabaretnom štýle je povole-
né použiť tak klasickú (folklór-
nu) hudbu, ako aj súčasné hity 

(arabské, egyptské, turecké 
…),
• vo folklóre je striktne daná 
štruktúra choreografie, stavba 
skladby je podmienená sledom 
rytmov, ktorým sa tanečnica 
musí podriadiť, kabaret takéto 
obmedzenia nepozná
• v kabaretnom štýle sa použí-
vajú pestrejšie kostýmy.
 Lákadlom kabaretných 
predstavení bývajú práve ta-
nečné kostýmy. I v sukni ušitej 
na maminom šijacom stroji 
a vlastnoručne vyzdobenej sa 
dá zatancovať dych vyrážajúce 
vystúpenie. O čo profesionál-
nejšie však pôsobí skupinka 
tanečníc v kostýmoch zhoto-
vených návrhárom, ktorý vie 
presne predvídať každý pohyb 
bokov, vlnenie bruška či krú-
ženie hrudníkom. Kabaretné 
kostýmy všetky tieto predpo-
klady spĺňajú, a preto je radosť 
nielen sa na ne pozerať, ale aj 
v nich tancovať.
 Náročnosť choreografie by 
sa mala prispôsobiť úrovni ce-
lej skupiny. Je na škodu, keď sa 
tanečnica trápi s prvkom alebo 
kombináciou prvkov, ktorých 
techniku si ešte neosvojila. 
V takom prípade z toho nemá 

pôžitok ani divák, ani ona. Táto 
skutočnosť nemusí byť negatív-
na – môže byť motiváciou pre 
sebazdokonaľovanie. Skupina 
Bahar Sultana sa snaží tieto 
kritériá spĺňať – môžete sa 
o tom presvedčiť 14. júla (so-
bota) a 17. augusta o 19.00 h 
na Mierovom namestí. Uvidíte 
vystúpenie v kabaretnom štýle, 
krásne kostýmy istanbulských 

dielní a nápadité choreografie, 
ktorých autorkami sú výhradne 
členky skupiny Bahar Sultana. 
Tento rok spestria vystúpenie 
v rámci Trenčianskeho kultúr-
neho leta aj prizvaní hostia, 
skupina ANTHEA z Považskej 
Bystrice (14. 7.) a tanečnica 
a lektorka orientálneho tanca 
RENDY (17. 8.).
 (T+G)

Trenčianske Hradné 
Divadlo očami fotografov
Výstava Trenčianske Hradné divadlo očami trenčianskych foto-
grafov sa uskutoční v rámci osláv 5. výročia vzniku THD. Náv-
števníci budú mať možnosť vzhliadnuť fotografie, ktoré stručne 
mapujú históriu tohto ochotníckeho divadla, ale zachytávajú aj 
niektoré nezabudnuteľné charaktery a okamihy.

 Počas existencie THD 
prispeli do jeho archívu viacerí 
trenčianski fotografi a novinári. 
Za všetkých spomeňme Ferdi-
nanda Rybníčka, Lea Kuželu, 
Jozefa Čeryho či Rada Stok-
lasu. Výber fotografií podliehal 
dvom kritériám: dokumentačné-
mu a estetickému. Preto budú 
súčasťou výstavy fotografie od 

prvej premiéry hry Jááánošííík 
až po slávnostný Galavečer, 
ktorý sa uskutočnil v marci t.r.
 Výstava je inštalovaná za 
oknami Kultúrneho a metodic-
kého centra OS SR zo strany 
od obchodov známych ako Cen-
trum od 25. júna do 16. júla 
2007.
 (thd)

Lánský krstil novú knihu v rodisku
Trenčiansky rodák, novinár, publicista a politológ Egon Teodor 
LÁNSKÝ prezentoval 19. júna svoje zatiaľ posledné dielo Inci-
dent s politikou vo svojom rodisku, v priestoroch Verejnej kniž-
nice Michala Rešetku.

 Egon Lánský po invázii soviet-
skych vojsk v roku 1968 emig-
roval do Švédska. Pracoval ako 
politický komentátor českoslo-
venskej redakcie BBC v Londýne 
a neskôr ako komentátor Slobod-
nej Európy v Mníchove. Angažoval 
sa v rôznych hnutiach pre Izrael 
a bol spoluzakladateľom Výboru 
solidarity s východnou Európou. 
Po nežnej revolúcii v roku 1989 
sa vrátil do Československa. Po 
jeho rozdelení požiadal o české 
štátne občianstvo a pracoval 
ako poradca a žurnalista. Vo voľ-
bách 1996 bol zvolený za sená-
tora okresu Dečín. Jeho literárna 
činnosť je rozmanitá a rozsiahla. 
Okrem článkov jeho tvorbu tvoria 
ekonomicko-politicky analyzujú-
ce diela a preklady.

 Mimoriadne dojatý a šťast-
ný Egon Lánský poďakoval 
všetkým prítomným za vrelé pri-
vítanie, čo naozaj nečakal. Oce-
nil skutočnosť, že prezentácie 
jeho novej knihy sa zúčastnil 
syn jeho dávneho priateľa Jána 
Cellera, primátor Mesta Tren-
čín Branislav Celler. Zároveň 
priznal, že nová kniha obsahuje 
aj niekoľko spomienok na jeho 
život v Trenčíne v minulosti, aby 
čitateľovi poskytol obraz vtedaj-
šej doby.
 B. Celler lupienkami kvetov 
uviedol do života novú knihu In-
cident s politikou. Ďalšia časť 
podujatia pokračovala autogra-
miádou a rozhovormi autora 
s priateľmi a bývalými spolu-
žiakmi. (jč)
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Klub Lúč
29. 6. o 20.00 

C + DEVEROVA CHYBA
Piano club

29. 6. 
Dance Party: Dj Mathias Wolf
Trenčiansky hrad

30. 6. 
Nočná prehliadka Trenčianskeho hradu – príďte 
sa báť na Trenčiansky hrad! Opäť nový scenár 
nočnej prehliadky, ktorý návštevníkov aj s hlavný-
mi postavami omylom dostane do dávnej minu-
losti, do obdobia inkvizície. Prehliadka je okrem 
uceleného deja postavená aj na špeciálnych 
efektoch a kulisách.

MC Srdiečko
28. 6. o 10.00 

Štvrtkové tvorivé predpoludnie s tetou Aničkou
29. 6. 

Učíme sa po nemecky – nemčina pre deti, vedie 
mamina Strmenská
Galéria M. A. Bazovského

3. 7. o 9.30 a 16.00 
Vosková batika – vytvorte si vlastné originálne 
tričko alebo šatku a vyskúšajte tak farbenie texti-
lu starou technikou voskovej batiky. Potrebné je 
priniesť si vlastné biele tričko alebo šatku (musí 
byť vyprané). Deti môžu zdobiť tričko aj klasic-
kým maľovaním, alebo inak sa tvorivo  zabaviť. 
Ostatné pomôcky zabezpečuje galéria. 

10. 7. o 9.30 a 16.00
Maľba na sklo – oprášte starú tradičnú ľudovú 
maľbu na tabuľové sklo. Namaľujte si vlastný ob-
rázok pôvodným postupom, ktorý prekonal sto-
ročia. Záujemcovia o maľbu na sklo si prinesú 
vlastný rámik so sklom (fotorámiky rôznych roz-
merov dostanete bežne kúpiť vo fotopredajniach 
alebo predajniach s lacným tovarom). Deti si 
môžu priniesť ozdobné predmety zo skla (sviet-
nik, pohár, váza...), ktoré budú maľovať. Ostatné 
pomôcky zabezpečuje galéria.

Detské aktivity

Divadlo, koncerty, festivaly

Kultúrne a metodické centrum OS SR
28. 6. 

Boj o letecké technológie v období studenej voj-
ny – protiraketová obrana USA v Európe (Poľsko, 
Česká republika a pod.). Nutnosť alebo recidíva 
studenej vojny. Prednáša Ing. Dušan Sadloň. 
Kultúrne centrum Aktivity, o.z.

28. 6. o 18.00 
Dohoda o hmotnej zodpovednosti. Vodné a stoč-
né – právnická prednáška spojená s bezplatným 
poradenstvom, prednáša JUDr. Júlia Chlebanová 
– mediátor a Ing. František Nekoranec

29. 6. o 16.00 
Liečivé rastliny do každej domácnosti – konzul-
tačné dni o pestovaní, poznaní a využití liečivých 
rastlín v domácnosti určené pre širokú verejnosť 
– bylinkárska poradňa s možnosťou zadováženia 
si liečivých čajov a mastí
Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská ul.

28. 6. o 16.00 
Literárny klub OMEGA – pozvánka pre všetkých 
členov a priaznivcov literatúry a literárnej tvorby 
do klubu na diskusiu a čítanie vlastných literár-
nych prác
MC Srdiečko

28. 6. o 17. 00
Prirodzené plánovanie rodičovstva

Prednášky

Mierové nám. 
032/743 44 15

Výstavy

Trenčianske múzeum
29. 6.

Otvorenie novej stálej expozície Trenčianskeho 
múzea: Gotický karner sv. Michala
Trenčianske múzeum otvára novú expozíciu v 
gotickom karneri sv. Michala pri príležitosti 130. 
výročia svojho založenia. Vo večerných hodinách 
bude mať v Trenčianskom múzeu koncert Ko-
morný orchester mesta Trenčín.
Mestská galéria, Mierové námestie 22 

do 30. 6. 
Výstava fotografií Petra Hledíka

do 30. 6. 
Výstava fotografií v rámci medzinárodného fil-
mového festivalu Artfilm

28.-30. 6. o 
19.00
Festival Artfilm
viac na 
www.artfilm.sk 

1.– 4. 7. o 19.00 h   
Grandhotel 
(ČR, 2007, komédia, 96 mi-
nút, réžia David Ondříček)
Grandhotel je v poradí štvr-
tým filmom režiséra Davida 
Ondříčka. Jeho dva pred-
chádzajúce filmy Samotári a 
Jedna ruka netleská patria 
k najvýraznejším diváckym 
úspechom českej kinemato-
grafie na prelome tisícročia. 
Jeho nový film nás zavedie 
do hotela Ještěd, týčiaceho 
sa nad Libercom. V ňom pra-
cuje údržbár Fleischman (Ma-
rek Taclík), amatérsky me-
teorológ, ktorý vie, že bude 
pršať, ešte kým začne... 

5. – 12. 7.
DOVOLENKA 

Výstavy

3. – 28. 7.

Tajomný svet Jána Nedorosta – malá autorská 

výstava 

Impresie Marty Majlákovej – sklo

Kultúrne a metodické centrum OS SR

do 1.7. 

Maľba a kresba – koncoročná výstava žiakov 

ZUŠ

do 16. 7.

Trenčianske Hradné divadlo očami trenčian-

skych fotografov

Mestská galéria, Mierové námestie 16

do 16. 7. 

Poľské národné kroje - výstava Národného etno-

grafického múzea vo Varšave v rámci podujatia 

Priateľstvo bez hraníc slovensko-poľsko-českých 

dní

Katov dom

do 30. 6. 

Jarmila Veľká: Znovuzrodenie renesancie

Galéria M. A. Bazovského

29. 6. – 2.9.

Zlínsky okruh – súčasné výtvarné dianie – priná-

ša komplexný pohľad na súčasnú tvorbu výtvar-

níkov, ktorých spája práve región Zlínsko

29.6. – 2.9.

Ateliér skla • J • G • – výstava predstavuje tvor-

bu absolventov a študentov Ateliéru skla, ktorý 

na bratislavskej VŠVU vznikol v roku 1965

Stretnutie 
so znalkyňou 

historických tlačí 
a písomností

 Konzultačný deň historic-
kých tlačí a písomností sa 
uskutoční v sobotu 30. júna 
od 7. do 11.30 h na Výsta-
visku TMM. Majiteľom sta-
rých kníh vydaných do roku 
1830, starých slovenských 
kníh, novín, časopisov, ka-
lendárov či plagátov z 19. 
storočia, rukopisov, doku-
mentov, rytín, máp a ďal-
ších tlačí bezplatne poradí 
autorizovaná znalkyňa Ivona 
Kollárová. Podujatie je sú-
časťou zberateľskej burzy na 
výstavisku a záujemcovia sa 
dozvedia aj hodnotu svojich 
vzácnych zbierok a spôsob, 
ako ich chrániť a udržiavať.
 (la)
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Materské centrum nie je iba pre mamičky...
... ale aj pre oteckov a celé rodiny s deťmi. Druhá júnová ne-
deľa už tradične patrí našim oteckom a tatinkom. Aj keď tento 
medzinárodný sviatok nie je v našich končinách príliš rozšírený, 
Materské centrum Srdiečko v Trenčíne naň nezabudlo.

 V nedeľu 17. júna materské 
centrum v hipoterapeutickom 
centre Florencia u manželov 
Struhárovcov v Opatovciach 
usporiadalo pre našich oteckov 
príjemné popoludnie. Sponzor-
sky zabezpečené špekačky, 
slaninka, chlieb, jablká, pivo 
a malinovka boli príjemným 
prekvapením pre oslávencov a 
oslavujúcich. Deti sa povozili 

na koníkoch, poobzerali všetky 
domáce zvieratká, vyhrali sa 
v piesku, vykúpali sa v bazéne, 
zašpinili sa na piesku... Aj več-
ne zaneprázdnení oteckovia si 
našli čas stráviť príjemné popo-
ludnie so svojou rodinou. Veď 
Materské centrum Srdiečko je 
pre mnohých už tiež akoby sú-
časťou mnohých rodín v Trenčí-
ne. Paťa

Športová olympiáda materských škôl
Veľká športová olympiáda materských škôl so slávnostným 
otvorením, zapálením olympijského ohňa a vztýčením olympij-
skej zástavy sa konala 20.6. v novovybudovanom športovom 
areáli v ZŠ, Novomeského ul.

 Deti predškolského veku 
z materských škôl v Trenčíne 
zažili neopakovateľné chvíle 
na tomto veľkom športovom 
priestranstve – mali možnosť 
behať po bežeckej dráhe, tria-
fať do basketbalových košov, 
zahrať si kuželky či golf, hádza-
nú i futbal. Do absolútnej únavy 
sa mohli napokon vyskákať na 
dvoch skákacích hradoch. Deti 
boli odmenené za svoje výkony 
„medailami“ a sladkosťami.

 Veľmi úspešné poduja-
tie zorganizovalo Občianske 
združenie pri MŠ, Šafárikova ul. 
na základe projektu s názvom 
S loptami za zdravím a získania 
finančných prostriedkov z Tren-
čianskej nadácie. 
 Poďakovanie patrí riadite-
ľovi ZŠ, Novomeského ul. J. 
Spišákovi a učiteľovi Š. Bírovi 
za aktívnu pomoc pri organizá-
cii tohto športového podujatia.
 (ŠZTN)

Opäť zažiarili deti 
z materských škôl v Trenčíne

Galaprogram materských škôl mesta Trenčín, na ktorom 
vystúpilo vyše 160 detí predškolského veku, sa 11.6. 
opäť uskutočnil v Kultúrnom a metodickom centre (KaMC) 
OS SR. Rodičia, starí rodičia, hostia a široká verejnosť mali 
možnosť sledovať, ako tieto malé deti s odvahou vystúpili na 
veľké pódium a dokázali predviesť svoje rečnícke, hudobné, 
tanečné a dokonca  aj herecké schopnosti.

 S ľahkosťou zvládli ľudové, 
moderné i country tance, za-
hrali sa na „pirátov z Karibi-
ku“ ...  
 Plná sála burácala po-
tleskom, ktorý zanechal v de-

ťoch chvíle radosti a šťastia.
 Medzi hosťami nechýbali 
ani predstavitelia Mesta Tren-
čín a hostia – riaditeľky ma-
terských škôl z družobného 
mesta Zlín. (ŠZTN)

Tanečný kurz Venček 2007
S blížiacim sa záverom školského roka pripravilo vedenie ZŠ, Na 
dolinách už tradičný tanečný kurz pre žiakov 9. ročníka.  Počas 
desiatich tanečných lekcií pod vedením tanečného odborníka 
pána Pašku si žiaci osvojili rôzne tanečné štýly (vals, tango, 
polka, cha-cha a pod.) a svojou šikovnosťou dokázali, že kurz 
spoločenských tancov ich učí nielen výborne tancovať, ale aj 
základom slušného správania v spoločnosti.

 Počas slávnostného ga-
lavečera jednotlivé tanečné 
páry preukázali svoj talent a 
rodičom i vychovávateľom do-
kázali, že tento tanečný kurz 
má význam a zmysel. Mamičky, 
vychovávateľky a tety kuchárky 
zo školskej jedálne prispeli k 
celkovej pohodovej atmosfé-
re napečením veľmi dobrých 
koláčov, prípravou obložených 
chlebíčkov a iných dobrôt, na 
ktorých si všetci pochutili.
 V súťaži o najlepší tanečný 
pár večera získali najviac hlasov 
Lucia Javorská - Miroslav Čer-
kes, ktorí veľmi tesne zvíťazili 
pred párom Janka Spačková 

-Michal Jakubička, ale pochva-
lu si zaslúžia všetky tanečné 
páry, ktoré sa prihlásili do 
tanečnej súťaže! Spestrením 
galavečera boli ukážky jednotli-
vých tanečných štýlov v podaní 
profesionálnych párov.
 Na realizácii tohto krásneho 
večera za účasti viac ako 120 
hostí má veľký podiel učiteľka 
Nadežda Geržová a celý reali-
začný tím pána Pašku, ktorý 
zabezpečil veľmi dobrých dídže-
jov. Tí  sa pričinili o veľmi pekný 
zážitok a dobrú náladu  nielen  
žiakov 9. ročníka, ale aj ich ro-
dinných príslušníkov.
 (BAKY)
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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?  Kultúrne centrum AKTIVITY, o. z., Kyjevská
   3183, Trenčín JUH (kultúrne stredisko)

POPLATOK? 800 Sk/5 dní

V cene tábora je zahrnuté: stravovanie v reštauračnom zaria-
dení, 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 for-
mulár na www.kcaktivity.sk
Organizátor: Kc Aktivity, o.z., Kc Berea, o.z. a KZ Trenčín

Dotácie na aktivity v oblasti školstva

V súlade so všeobecne záväzným nariadením Mesta Trenčín 
č.2/2004 Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín 
vyhlasujeme

II. grantové kolo poskytovania dotácií 
z rozpočtu Mesta Trenčín na aktivity v oblasti 
školstva, výchovy a vzdelávania v roku 2007.

Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na 
základe žiadosti (nové typizované tlačivo) spolu s povinnými 
prílohami a za predpokladu, že žiadateľ má vysporiadané zá-
väzky voči mestu.

Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií, tlačivá 
žiadostí spolu s informáciami o ich vyplnení a prílohách, mož-
nosťami ich použitia a zúčtovania nájdete na webovej stránke 
www.trencin.sk - občan – VZN č.2/2004 alebo na Útvare škol-
stva a sociálnych vecí MsÚ v Trenčíne – tel. č. 744 57 97.

Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín, 
Mierové nám. 2, (pondelok – štvrtok v čase od 8.00 – 17.00h, 
v piatok od 8.00 – 13.00h ) alebo poštou (rozhoduje dátum 
poštovej pečiatky na obálke).

Uzávierka prijímania žiadostí je 30. augusta 2007.

Dotácie na aktivity v oblasti športu

V súlade so všeobecne záväzným nariadením Mesta Trenčín 
č.2/2004 Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín 
vyhlasujeme

II. grantové kolo poskytovania dotácií 
z rozpočtu Mesta Trenčín na aktivity 

v oblasti športu v roku 2007.

Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na 
základe žiadosti (nové typizované tlačivo) spolu s povinnými 
prílohami a za predpokladu, že žiadateľ má vysporiadané zá-
väzky voči mestu.

Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií, tlačivá 
žiadostí spolu s informáciami o ich vyplnení a prílohách, mož-
nosťami ich použitia a zúčtovania nájdete na webovej stránke 
www.trencin.sk - občan – VZN č.2/2004 alebo na Útvare škol-
stva a sociálnych vecí MsÚ v Trenčíne – tel. č. 744 57 97.

Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín, 
Mierové nám. 2, (pondelok – štvrtok v čase od 8.00 – 17.00h, 
v piatok od 8.00 – 13.00h ) alebo poštou (rozhoduje dátum 
poštovej pečiatky na obálke).

Uzávierka prijímania žiadostí je 30. augusta 2007.

MsP upozorňuje, že obyvatelia Trenčína odovzdali v hlavnej bu-
dove MsP na Štúrovom námestí tieto nájdené veci:
– kľúče od auta VW bližšie nezistenej značky s imobilizérom 
– 2 horské bicykle bez označenia a čísla po úpravách
– nové kolieskové korčule (nájdené na sídlisku Juh v batohu)
– rôzne zväzky kľúčov nájdené v roku 2007

Oznamy
 Základná organizácia Zväzu sluchovo postihnutých Trenčín, 
Bezručova ul. 1012 oznamuje svojim členom, že na október pri-
pravuje rehabilitačný pobyt v kúpeľoch Vyšné Ružbachy. Prihlásiť 
sa môžete do 15. 7. na tel. č. 6523501 alebo 0902217508, p. 
Vargová. (dm)

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU VEGETAČNÚ ÚPRAVU 
V MESTE TRENČÍN 2007

V tomto roku sa uskutoční 12. ročník súťaže O najkrajšiu vege-
tačnú úpravu v meste Trenčín. Súťaž je určená širokej verejnosti 
a v roku 2007 ju vyhlasujeme v nasledujúcich troch kategóriách:

A 
Kvetinová úprava okien 

a balkónov bytových 
domov

výsadby okenných a balkónových 
debničiek, nádob

B 
Kvetinová úprava 

okien, terás a múrikov 
rodinných domov

nádoby a misy vysadené 
letničkami, trvalkami a drevinami;
popínavé rastliny na konštrukciách 

C 
Sadovnícke úpravy 

okolia domov 

záhony jarných cibuľovín, letničiek, 
ruží, trvaliek; sadovnícke úpravy 
predzáhradky, okrasnej záhrady 

a okolia domu 
Do súťaže sa môžu záujemcovia prihlásiť písomne na adresu: 
Mestský úrad v Trenčíne, Útvar životného prostredia a dopravy, 
Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, telefonicky na číslo 6504 
418 uvedením mena, priezviska, presnej adresy a doložením 
fotografií alebo elektronicky na enviro@trencin.sk do 31. augus-
ta 2007. V prípade, že sa chcete zúčastniť a nemáte možnosť si 
zabezpečiť fotodokumentáciu, prihláste sa na Útvare životného 
prostredia a dopravy MsÚ, prípadne telefonicky na vyššie uvede-
nom telefónnom čísle u Ing.Barčákovej. V každej kategórii vyhod-
notíme tri pekné úpravy a víťazov odmeníme cenami.
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Osemsmerovka

Milí čitatelia!
Za správne riešenie tajničky krížovky z Infa č. 12 „Kto príliš do-
kazuje, nič nedokazuje“ bola vylosovaná Jarmila Zelenková C I. 
28/66, 018 41 Dubnica nad Váhom, ktorú v našej redakcii čaká 
publikácia „Trenčín a okolie“. K výhre srdečne blahoželáme! Vy-
lúštenú tajničku osemsmerovky z Infa č. 13 zasielajte na adresu 
našej redakcie do 6. júla 2007.

„Včera bola tá polievka výborná a dnes nestojí za nič!“ rozčuľuje 
sa manžel.
„Tebe je ťažko vyhovieť, ... (tajnička –19 písmen).“

APATIT, ATIKA, ČESKÁ MINCA, DOMINANTA, ELEGÁNI, ELEK-
TROMOTOR, ENERGETIKA, GALANTA, KOSTRAVA, KRONIKA, 
KVINTA, LAVICE, LOPATA, MAMALIGA, MERAČI, MRKVY, 
NÁZVY MIEST, NOHAVICE, OSEM POLIEN, OSLICA, PARIPY, 
PLÁTOK, POKRIEVKA, PRAMIENOK, RASTER, RIGOL, ROZ-
PRÁVKA, STANICE, SKART, STRÁNE, STROM, TAPETÁR, TER-
CIÁN, TETROV, TRI PRESKOKY, VALASI, VRETENO, VÝNOS, 
ZÁVLAHA (pál)

A T R I P R E S K O K Y P I R A P
K T I S E Á K 0 S T R A V A A C Á
V 0 R T E T N E P I 0 Ý L K I N N
E D S R A E M N A T N I V K R I Á
I A 0 0 I P L Á T 0 K Á A E V M Z
R S K M 0 A A R S N R I G 0 L Á V
K V A L I T A T A P 0 L I E V K Y
0 R I L I N A S Z A N H L L L S M
P E Č K A N A 0 S L I C A J A E I
N T A E I V R N 0 K K H M V V Č E
T E R C I Á N A T N A L A G I D S
E N E R G E T I K A V R M Č C C T
E 0 M R A R 0 T 0 M 0 R T K E L E

HOKEJISTA ALEBO FLORBALISTA?
 Narodil sa v piatok 8.6. 
tesne pred polnocou (23.41 h) 
ďalší športovec? Radosť z na-
rodenia chlapčeka mal prezi-
dent florbalového klubu ŠK 1. 
FBC Trenčín a bývalý hokejista 
Dukly Trenčín Miroslav Sága, 
ktorému manželka Erika, šéf-
redaktorka TV Trenčín porodila 
syna Richarda. Chlapec sa teší 
dobrej kondícii. Pri narodení 
meral 51 cm a vážil 3, 52 kg.
 Ako sa vyjadril čerstvý otec, 

ktorý bol osobne pri pôrode, 
treba poďakovať za skvelú sta-
rostlivosť a prístup pôrodným 
asistentkám Miroslave Puch-
nárovej a Janke Betákovej. 
Veľká vďaka patrí aj lekárovi, 
ktorý viedol pôrod – primárovi 
Gynekologicko-pôrodníckeho 
oddelenia Fakultnej nemocnice 
v Trenčíne Rudolfovi Lintnero-
vi. Šťastný otec nezabudol ani 
na manželku Eriku, ktorá to 
zvládla na výbornú. (r)

1. 7. 1927*  Milan Drobena, pedagóg, publicista. Na-
rodil sa vo Višňovom. Pôsobil v Trenčíne 
– 80. výročie narodenia

6. 7. 1967†   Herman Fischer, hudobník, zbormajster 
71. pešieho trenčianskeho pluku. Naro-
dil sa 4. 1. 1884 v Rumburku. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel v Trnave – 40. výročie 
úmrtia

8. 7. 1972†    Štefan Janšák, ekonóm, pedagóg, verejný 
činiteľ. Narodil sa 14. 9. 1886 v Osuskom 
– 35. výročie úmrtia

9. 7. 1997†   Teodor Burian, geodet, filatelista. Naro-
dil sa 15. 5. 1914 v Nálepkove. Pôsobil 
v Trenčíne, kde aj zomrel – 10. výročie 
úmrtia

10. 7. 1942*  Ladislav Kobza, fotograf. Narodil sa 
v Opatovej nad Váhom. Pôsobí v Trenčíne 
– 65. výročie narodenia

10. 7. 1987† Štefánia Pártošová, poetka. Narodila sa 
28. 10. 1913 v Trenčíne. Zomrela v Bratis-
lave – 20. výročie úmrtia

14. 7. 1897*  Štefan Červeňan, ovocinár. Narodil sa 
v Trenčianskej Turnej, kde aj 8. 2. 1948 
zomrel. Pôsobil v Trenčíne – 110. výročie 
narodenia

20. 7. 1587† Zachariáš Mošovský-Rohožník, kňaz, 
trenčiansky arcidiakón, biskup. Narodil 
sa 12. 5. 1542 v Považanoch - Mošov-
ciach. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel vo Vied-
ni – 420. výročie úmrtia 

22. 7. 1922*   Emil Prekop, kňaz, výtvarník. Narodil sa 
v Kriváni. Pôsobil v Trenčíne – 85. výročie 
narodenia

23. 7. 1932*  Adela Beláková, entomologička, pedago-
gička. Narodila sa v Horňanoch. Študova-
la v Trenčíne – 75. výročie narodenia

26. 7. 1967†   Rudolf Kuba, ekonóm. Narodil sa 21. 

PLÁN TURISTICKÝCH AKCIÍ TO DUKLA TRENČÍN – júl 2007

Dátum Deň Miesto Čas Trasa

5. 7. ŠT AS 8.55 Beckov – Beckovské skalice

7. 7. SO ŽST 6.18 Strážov z Čičmian

14. 7. SO ŽST 8.02
Milochov – Pov. Bystrica – Ma-
nínska úžina – Pov. Podhradie

21. 7. SO AS 6.18
Dolná Poruba – Homôlka – Vá-
peč – Ilava

28. 7. SO
Medzinárodný diaľkový pochod 
Zlín – Trenčín

3. 1923 v Bošáci, kde je aj pochovaný. 
Študoval v Trenčíne. Zomrel vo Fiorentíne 
– 40. výročie úmrtia

27. 7. 1907*  Július Kontšek, hudobný skladateľ, peda-
góg. Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil. 
Zomrel 11. 11. 1974 v Novom Meste nad 
Váhom – 100. výročie narodenia

 (VK)

Kalendár výročí osobností mesta Trenčín – júl 2007
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 Prijatie výzvy družobnej školy 
Dolní Němčí bojovať o víťazstvo 
v šplhu v tzv. Výstupe na Everest 
priniesol prekvapenie vyzývate-
ľom – 5 m dlhú tyč bolo treba 
zdolať 1770-krát a dosiahnuť 
tak pomyselných 8848 m – tren-
čianskemu tímu sa to podarilo 
za 5 hodín a 17 minút. Svojím 
výkonom šokoval aj českých or-
ganizátorov súťaže Richard Ja-
náč, ktorý sa vyšplhal 206-krát, 
čo sa rovná 1030 m! Pravidlá 
súťaže budú uverejnené na we-
bovej stránke školy.
 Kolektívne a individuálne 
športy, ľahká atletika, cezpoľné 
behy...Niet disciplíny, v ktorej 
by sa neocitol športovec z tejto 
školy. Dlhodobo najpopulárnej-
ší šport kubranských žiakov je 
florbal. Vyvrcholením snažení 
florbalistov bolo víťazstvo v 1. 
ročníku Canadian cup chlapcov.
 Futbalisti sa stali víťazmi 
regionálneho turnaja spomedzi 
32 základných škôl a postúpili 
medzi 16 škôl bez prehry v riad-
nom čase, brankár Ľ.Šišovský 
dostal gól až z pokutového 
kopu.
 Z ľahkoatletických výkonov 
sú pozoruhodné 2. miesto 
dievčat a 3. miesto chlapcov 
v okresnom finále atletiky. Me-
dailistami tohoto podujatia sa 
stali Monika Rajnohová, Mária 
Lišková, Matúš Dvorský a Klau-
dia Gavendová.
 

Hádzanárkam sa podarilo obhá-
jiť prvenstvo z minulého roku, 
cenný výsledok dosiahli basket-
balistky, v okresnom finále vy-
bojovali 2.miesto. Reprezentač-
né dresy obliekli D. Gavendová, 
K. Gavendová, M. Lišková, K. 
Homolová, K. Kvasnicová, V. 
Petrová, V. Hrochová, M. Raj-
nohová.
 V dobrom svetle sa pred-
stavili tento rok i stolní tenisti 
školy. V okresnom finále v boji 
o 3. miesto porazili chlapci 
Matúš Machara, Dušan Hricko 
a Adam Gavenda súperov.
Fyzická pripravenosť a bežecké 
schopnosti žiakov kubranskej 
školy vynikli v tradičných bežec-
kých súťažiach organizovaných 
školami okresu. V Hornej Súči 
v súťaži dosiahli 3. miesto, 
dominovali v Behu Soblaho-
va. Skvelé prvenstvo dosiahli 
v domácom Memoriáli Antona 
Hackenberga. V ľahkoatletickej 
olympiáde v ZŠ, Na dolinách ob-
sadili vynikajúce 2. miesto.
 Potešiteľné výsledky moti-
vujú žiakov venovať svoju ener-
giu, zmysluplne prežívať voľný 
čas a v neposlednom rade ich 
učia byť hrdí na svoju školu. 
Tá síce nemá na všetky druhy 
športovania práve najideálnej-
šie podmienky, žiakom však 
ponúka možnosť realizovať sa 
v niektorom z troch športových 
oddielov pracujúcich pri škole: 

MI Trenčín – badminton, Kubran 
– stolný tenis a v TTS Trenčín 
– futbal.
 Hnacím motorom dosahovať 
lepšie výkony a patriť k najlep-
ším sú výkonnostné tabule, 
zachytávajúce výkony za po-
sledných 25 rokov v mnohých 
atletických a kondičných dis-
ciplínach. K zaujímavým patrí 
súťaž o najlepšieho športovca, 
športovkyňu roka, najšportovej-
šiu triedu. Tento školský rok je 
najlepším športovcom deviatak 
Matúš Dvorský. Futbalista 
mladšieho dorastu AAC Trenčín 
je všestranný, výborne fyzicky 
pripravený aj florbalista či šprin-
tér v bežeckých súťažiach.
 Najlepšou športovkyňou 
bude vyhlásená tento rok Mo-
nika Rajnohová, žiačka 8. A, 
členka hádzanárskeho oddielu 
Štart Trenčín. Vyniká úspechmi 
najmä v loptových súťažiach 
a v atletike, je držiteľka veľkého 

počtu medailí.
 Medzi výrazné osobnosti 
v oblasti športu patria v ZŠ, 
Kubranská cesta i Richard Ja-
náč, držiteľ viacerých rekordov 
v kondičných disciplínach, hráč 
badmintonového oddielu MI 
Trenčín. Jeho členovia sa stáva-
jú pravidelne majstrami Sloven-
ska.
 Ak žiak popri skvelých špor-
tových výsledkoch je aj výborný 
žiak, teší to o to viac. K takým 
patria i úspešné reprezentantky 
školy Veronika Hrochová a Ka-
rolína Stopková. Zaslúžili sa 
o tohoročné výrazné úspechy 
školy spolu s Máriou Liškovou, 
Marekom Adamcom, Matejom 
Moškom či ďalšími, ktorí patria 
k talentom mladšej vekovej sku-
piny.
 Úspechy žiakov tešia predo-
všetkým ich samých, radosť ro-
bia svojim učiteľom a rodičom.
 (zš)
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Rekordná žatva víťazstiev

Víťazné družsto žiakov na Behu Soblahova zopakovalo vlaňajšie 
prvenstvo Snímka (a)

Mimoriadne úspechy žiakov zo ZŠ, Kubranská cesta v Trenčíne 
tento školský rok vzbudzujú zaslúžený obdiv. Početné medaily 
a výborné umiestnenia jednotlivcov a kolektívov z podujatí od 
základnej až po celoslovenskú úroveň stavajú výkonnostnú úro-
veň na historicky najúspešnejšiu priečku.

 Beh olympijského dňa sa konal 19. 6. na Ostrove a v športo-
vom areáli ZŠ, Ul. L. Novomeského. Zúčastnilo sa ho 1702 bežcov 
z MŠ, ZŠ, SŠ a OU. Preteky organizovali TJ Mladosť, KCA Tren-
čín, Orol Trenčín, Mesto Trenčín, Trenčianske osvetové stredisko 
a Slovenský olympijský výbor Trenčín.
 Víťazi jednotlivých kategórií: Veronika Kudlová, Miša Bogyová, 
Nikola Tothová, Paťa Šicková, Júlia Gombošová, Ema Stachová, 
Barbora Matejková, Lucia Jašková, Mariana Mitašová, Miša Be-
rová, Veronika Veselá, Mišo Ondrejkovič, Andrej Bednár, Peter 
Špirko, Marcel Majdík, Denis Faba, Miloš Vedrody, Erik Pristach, 
Matej Božík, Martin Meravý a Maximilián Majer. (mk)

Beh olympijského dňa

Skákanie cez švihadlo
Mestské finále dlhodobej súťaže ROPE SKIPING (skákanie cez 
švihadlo) sa konalo 21. 6. v telocvičniach ZŠ, Ul. L. Novomes-
kého v Trenčíne.
 Výsledky: skákanie za 1 min.: 1. Patrik Cvik, 208 skokov, 
2. Jozef Vlado (obaja ZŠ, Dlhé Hony), 153, 3. Štefan Korec (ZŠ, 
Ul. L. Novomeského), 113. 1. Viera Bulková (ZŠ, Dlhé Hony), 
188, 2. Petra Žilinčanová (Gymnázium Ľ. Štúra), 185, 3. Zuzka 
Haščicová (ZŠ, Ul. P. Bezruča), 173 skokov. 1. Klára Michalíko-
vá, 173, 2. Katka Hletková, 167, 3. Dominika Babišová (všetky 
SZŠ), 159 skokov.
 Skákanie za 3 min.: 1. P. Cvik, 493 skokov, 2. Kamil Trunek, 
440, 3. Marcel Gazdík (všetci ZŠ, Dlhé Hony), 435. 1. Petra Ba-
laščáková, 570, 2. P. Žilinčanová (obe Gymnázium Ľ. Štúra), 
487, 3. Z. Haščičová, 173. 1. K. Michalíková, 420, 2. K. Hlet-
ková, 387, 3. D. Babišová, 381 skokov. (mk)
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