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Splanekor 2008
prilákal na brehy
Váhu 15-tisíc divákov
Prvýkrát vo svojej 12-ročnej histórii prekonal trenčiansky festival Bažant – Pohoda hranicu 30-tisíc návštevníkov. Napriek veľkej návšteve organizátori zvládli priebeh festivalu na výbornú,
a diváci si tak mohli vychutnať umenie 150 interpretov z 20 krajín. Medzi najväčšie hviezdy
patrili Joan Baez, Fatboy Slim, Richard Müller a čestný hosť festivalu Václav Havel.

Absolventi Univerzity tretieho veku
prevzali osvedčenia o jej absolvovaní
Poslednou promóciou pred
letnými prázdninami na Trenčianskej univerzite Alexandra
Dubčeka (TNUAD) boli dňa 15.
júla 2008 absolventi trojročného záujmového štúdia celoživotného vzdelávania na Univerzite
tretieho veku (U3V). Po privítaní
prítomných akademických funkcionárov, absolventov a rodinných
príslušníkov prorektorkou pre výchovu a vzdelávanie Evou Grmanovou slávnostný sľub predniesla absolventka Anna Blanárová.
Po ňom 36 absolventov záujmového štúdia celoživotného vzdelávania U3V na Trenčianskej
univerzite A. Dubčeka prevzalo
osvedčenia o absolvovaní štúdia z rúk rektora Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka
Miroslava Mečára. V závere

odovzdávania osvedčení vystúpil
Dušan Marek, ktorý sa poďakoval Trenčianskej univerzite A.
Dubčeka a krajskej organizácii
Jednoty dôchodcov v Trenčíne
za všetkých absolventov, že im
bolo umožnené v seniorskom
veku získavať vedomosti. Avšak
zásluhou absolvovania Akadémie tretieho veku budú vedieť
odpovedať aj na zvedavé otázky
svojich vnúčat a pravnúčat, čo
je environmentalistika, dvojková
sústava či psychológia, čím sa
zaoberá a mnoho ďalších otázok. Z toho vyplýva, že získané
vedomosti možno uplatňovať
v každom veku života človeka.
Zaželal všetkým dostatok trpezlivosti, energie a zdravia na prekonávanie prekážok, aby prežívali
krásny a šťastný život seniorov.

str. 9

Trenčín opäť ožije
históriou
str. 14

> Osvedčenie preberá vedúca detského folklórneho súboru
Radosť Emília Steiningerová.

K absolventom U3V sa prihovoril rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Miroslav
Mečár a pripomenul, že dnes
prežíva významný deň celá akademická obec TNUAD, keď už po
štvrtýkrát preberajú absolventi
U3V osvedčenie o absolvovaní
štúdia celoživotného vzdelávania. „Zaradili ste sa do radu
171 absolventov tohto štúdia.

Z tohto počtu bolo 151 žien. Treba oceniť, že svojím štúdiom sa
vyrovnáte mladým dravým ľuďom
a že ste im rovnocenní.“
Na záver predseda Krajskej
organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska Jozef Miklóš, ktorý
blahoželal absolventom a poďakoval sa vedeniu univerzity za
možnosť vzdelávania sa seniorov.
(jč)
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Trenčín zrejme už nebude mestom módy
Na Slovensko by mohla prísť
šesťmiliardová investícia. Podľa
medializovaných informácií totiž
taiwanský výrobca LCD displejov AU Optronics uvažuje, že
ďalšiu fabriku vybuduje práve
v našej krajine. Jedným z možných miest, kde by podľa médií
mohla mať spoločnosť na Slovensku svoje sídlo, je Trenčín.
Spolu s investíciou by tak mohlo
pribudnúť v krajskom meste 3tisíc pracovných miest. Vedenie

mesta sa zatiaľ k informáciám
vyjadruje opatrne. Ľudia by ďalšie pracovné miesta iba uvítali.
„V súčasnosti rokujeme
s viacerými investormi, ktorí
majú záujem o príchod do priemyselného parku v Trenčíne.
O tom, či sa táto investícia
uskutoční, rozhodne investor aj
tým, že ju oznámi,“ vyjadril sa
dnes k informáciám z médií primátor Trenčína Branislav Celler.
Potvrdil iba, že vedenie mesta

Medzinárodné výtvarné
Sympózium Ora et Ars na Skalke
Ôsmi umelci zo Slovenska, Česka, Poľska a Francúzska sa zúčastnili v dňoch 23. – 29. júna na 1. ročníku medzinárodného
výtvarného sympózia Ora et Ars v priestoroch kláštora na Skalke a pútnického kostola na Malej Skalke.

pripravuje viaceré rozvojové
projekty. „Sú to hlavne bytové
projekty. Len v samotnom okolí
priemyselného parku v Zámostí
sa pripravuje výstavba zhruba
1 200 bytov,“ uviedol Celler. Prirovnanie „Trenčín, mesto módy“
by tak už o pár rokov mohlo byť
definitívne minulosťou. „Vzhľadom na štruktúru investorov,
ktorí dlhodobo prejavujú záujem
o priemyselný park v Trenčíne,
sa mesto bude do budúcnosti
profilovať s najväčšou pravdepodobnosťou ako mesto strojárenského, elektrotechnického
a IT priemyslu.“
Riaditeľka odboru služieb
zamestnanosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne Zuzana Vlnová potvrdila, že
napriek tomu, že okres Trenčín
dlhodobo patrí k okresom s najnižšou mierou nezamestnanosti, privítajú každú novú pracovnú

príležitosť. Uviedla, že k 30.
júnu evidujú v okrese Trenčín
1 428 uchádzačov o prácu.
Ako pre TASR povedal ekonomický analytik Martin Jesný,
pokiaľ by sa spoločnosť AU
Optronics skutočne rozhodla
umiestniť svoj výrobný závod
v blízkosti Trenčína, bol by to
veľký prínos nielen pre mesto,
ale pre celý región. „Takáto investícia by vytvorila nielen veľké množstvo pracovných miest
priamo vo fabrike, ale pravdepodobne aj v ďalších firmách,
ktoré by ju museli nejakým spôsobom nasledovať,“ povedal
Jesný. Dodal, že investícia by
bola rozhodne zaujímavá aj pre
priemysel celého trenčianskeho regiónu. „Bol by to pomerne
značný prínos aj pre priemysel
celého Slovenska,“ zdôraznil.
(TASR)

Úspech trenčianskeho modelára

„Naším cieľom je vytvorenie
tradičného stretávania sa oslovených výtvarníkov a literátov
na Skalke. Práce umelcov budú
vystavené v Mestskej galérii
v Trenčíne od 9. do 30. júla, počas púte na Skalku v dňoch 19.
a 20. júla v priestoroch kláštora,“ povedala pre Info Hana
Gallová z Útvaru kultúry MsÚ.
Literáti D. Hevier a R. Dobiáš,
výtvarníci J. Vydrnák, A. Teicherová a ďalší pracovali v priestoroch pútnických objektov na
Skalke, v Mestskej galérii
a Piaristickom gymnáziu v Trenčíne. Rezbár Vladimír Morávek
na Malej Skalke vyrezal do pňa
starej lipy pustovníka v životnej
veľkosti. „Potešilo ma pozvanie pracovať na tomto peknom

a preduchovnelom mieste. Vyschnuté lipy na svahu pri kostole sú vhodným materiálom,
starosti mi narobilo iba dostať
odrezaný kmeň hore na plošinu
ku kostolu. Nakoniec sme ho
stiahli zo skaly dole a náhodný vodič ho tatrovkou vyviezol
hore. Do pňa som vyrezal postavu pustovníka. Predtým som
si pripravil doma aj figúrky do
betlehemu a tie som dotvoril
tu na mieste,“ tešil sa z dobre
vykonanej práce Morávek.
Úspešné sympózium zorganizovalo mesto Trenčín v spolupráci z Rímskokatolíckym
farským úradom v Skalke nad
Váhom a Piaristickým gymnáziom Jozefa Braneckého v Trenčíne.
(la)

Pekný športový úspech dosiahol trenčiansky letecký modelár Jozef Hrušovský v druhom kole Európskeho pohára
v kategórii termických elektrovetroňov, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 19. a 20. júla
2008 na letisku v Nitre-Janíkov-

ciach. V silnej európskej konkurencii, v ktorej súťažilo 24 modelov z piatich štátov, vylietal
2. miesto v kategórii F57–400
a upevnil si prvé miesto v celkovom hodnotení Euro Cupu
v kategórii F57–400.
Julo Kákoš
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Výstava Pohoda vo veži
Vo štvrtok 17. júla v predvečer 12. ročníka festivalu
Bažant – Pohoda sa v priestoroch mestskej veže v Trenčíne
uskutočnila vernisáž výstavy
fotografií známeho fotografa
Ctibora Bachratého pod názvom Pohoda vo veži z uplynulých ôsmich ročníkov festivalu.
V úvode vernisáže výstavy sa
predstavila trenčianska kapela
Jamm Session Band a potom
vedúca Útvaru marketingu
Mestského úradu v Trenčíne
Renáta Kaščáková v príhovore uviedla, že Mesto Trenčín

v spolupráci s občianskym
združením Mestská veža sa
rozhodlo v tejto sezóne pre
tých, čo si prídu pozrieť mesto
z mestskej veže, oživiť jej interiér i výstavami počas leta, aby
dostala veža iný rozmer, nielen
ako turistická atrakcia. Výstavu zhodnotil kurátor výstavy
Marián Kvasnička v tom smere, že osemnásť fotografií Ctibora Bachratého je akýmsi lákadlom na prehliadku ďalších
fotografií, zverejnených v areáli trenčianskeho letiska. „Pri
vnímaní niekoľkých fotografií

Baroková hudba znela v Trenčíne
Dňa 25. júla 2008 v piaristickom kostole v Trenčíne v rámci
tohtoročného Kultúrneho leta znela baroková hudba v podaní
francúzskeho speváckeho zboru Montéclair z Langres a Komorného orchestra mesta Trenčín za dirigovania Terry Mc Namaru.

Ctibora Bachratého z Pohody
tieto patria neodmysliteľne ku
koloritu tohto folkloristického,
hudobno-literárno-divadelnopsychiatricko-výtvarno-adrenalínovo-konzumačne-mileneckorelaxačno-tanečno-človekostredne,
človečinou a pozitívnou vzťahovosťou voňajúceho festivalu.“
A pokračoval, že „Ctibor Bachratý vždy potrebuje byť v kontakte, byť účastný, takpovediac
vložený v deji.“ Čo si všíma, je
to možno nazvať záznamom
namáhavej cesty človeka k výrazu, k vnútornej pravde, putovaním ku šťastiu a chvíľou, keď

sa tento zázrak šťastia stane.
Jeho záujem o folklór a pohoda sú špecifickým až karnevalovým folklórom.“
Na záver sa Ctibor Bachratý
poďakoval všetkým, ktorí prišli
na dnešnú vernisáž a všetkým,
ktorí sa zaslúžili o realizáciu
výstavy v mestskej veži v Trenčíne. Splnil sa mu sen, že sa
ako bývalý maturant v Trenčíne mohol vrátiť a predstaviť
so svojou tvorbou. V mestskej
veži je kvalita a na festivale Pohoda bolo vystavených ďalších
240 fotografií.“
(jč)

Kultúrne jubileá v Kubre

Pred koncertom vysvetlil poslucháčom moderátor Bernard
Colin z hosťujúceho speváckeho zboru, ako vlastne došlo
k tomu, že dnes mohli koncertovať v Trenčíne. „Na začiatku
to bolo stretnutie s Renátou
Kaščákovou pri príležitosti
konania medzinárodnej konferencie opevnených miest za
hradbami v roku 2006 v Trenčíne. Vtedy sme využili náš pobyt
v Trenčíne na nadviazanie kontaktu s Komorným orchestrom
mesta Trenčín, ktoré vyústilo do
jednomyseľného priania uskutočniť spoločný koncert. Vďaka
porozumeniu Mesta Trenčín sa
nám tento zámer podaril. Ďakujeme mestu Trenčín, že nás
prijalo a ďakujeme aj orches-

tru, že súhlasil, že bude s nami hrať. Dnes vám teda zaznie
európska hudba, prezentovaná
komorným orchestrom z Trenčína, speváckym zborom z Francúzska, ktoré diriguje Angličan
Terry Mc Namara. Som veľmi
rád, že sa môžeme predstaviť
s programom barokovej hudby
v tomto prekrásnom skvoste z obdobia baroka. Prajem
vám príjemné počúvanie.“ Jeden a polhodinový koncert zakončený skladbami velikánov
barokovej hudby J. S. Bacha
„Dona Nobis Pacem“ a G. F.
Händla „Mesiáš“ prinieslo poslucháčom radosť a umelecký
zážitok, vyjadrený dlhotrvajúcim
potleskom na záver koncertu.
(jč)

V neskoré popoludnie v nedeľu 27. júla 2008 si pripomenuli občania mestskej časti
Trenčína-Kubra 120. výročie
vzniku dychovej hudby v Kubre
a 75. výročie vzniku folklórnej
skupiny Kubra. Prichádzajúcich občanov koncertovaním
vítali starší muzikanti z Kubry. V programe sa predstavili
Mládežnícka dychová hudba F.

Hečku z Dolnej Súče, Folklórny súbor Družba z Trenčína
a jubilujúce kolektívy. Večer si
návštevníci aj účinkujúci pripomenuli vystúpenia FS Kubra počas premietania filmov. Podujatie v areáli základnej školy
ukončila tanečná zábava s DH
Opatovanka.
Text a foto (jč)
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Prezentácia knihy Karol Pádivý – v spomienkach a dokumentoch
Hudobný skladateľ Karol Pádivý prežil v Trenčíne väčšinu svojho
života. Jeho život a dielo knižne spracoval syn Jaroslav Pádivý
a knihu Karol Pádivý – v spomienkach a dokumentoch prezentoval prvýkrát vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.
V letný horúci slnečný deň ve prezentáciu spestril Jaroslav
25. júna 2008 si občania mesta Pádivý s huslistom Jozefom BaTrenčín popoludní pripomenuli lážom valčíkovým šlágrom svojstoročnicu hudobného skladate- ho otca Hraj, muziko hraj, aby
ľa Karola Pádivého. Najskôr pri pripravil pôdu na uvedenie svojej
odovzdaní nového detského ihris- knihy. „Je veľmi príjemné prežiť
ka na Sihoti, ktoré dostalo meno chvíle radosti, ktoré pri uvedení
Pádivec a potom vo Verejnej kniž- knihy o mojom otcovi pociťunici Michala Rešetku sa uskutoč- jem,“ povedal Jaroslav Pádivý,
nila prezentácia knihy Jaroslava „najmä medzi ľuďmi, ktorí sú mi
Pádivého o svojom otcovi Karol blízki, ktorých milujem, mám ich
Pádivý – v spomienkach a do- rád a ctím si ich.“ Kniha, prichákumentoch. Po privítaní prítom- dzajúca k čitateľom, je životným
ných riaditeľkou knižnice Lýdiou príbehom chudobného chlapca
Brezovou autora knihy predstavil z Českomoravskej vysočiny, ktoPeter Oravec. Povedal o ňom, že rého život nebol ľahký. Od 14 rosa s autorom dobre pozná viac kov sa staral sám o seba a tým,
ako päťdesiat rokov, teda od že využil Boží dar, ktorý mu bol
študentských čias až po dnešok. daný, stal sa v živote úspešný
Podotkol, že získal z dobrých a mimoriadny.
prameňov informácie o jeho kvalitnom učiteľovaní na základných
školách v okolí Trenčína, za čo
bol ocenený ministrom školstva.
V ďalšej časti príhovoru sa dotkol i skladateľa Karola Pádivého, ktorý „mal u mňa zvláštne
postavenie, lebo bol prvým živým
hudobným skladateľom, s ktorým som sa stretol a poznal. Bol
otcom môjho kamaráta.“

nosť, v ktorej sa pojmy dychová
hudba, Karol Pádivý, Pádivého
Trenčín nevyskytovali. Ako keby
to neexistovalo“

 Po stopách otca
I napriek tomu, že rukopis
knihy dostával záverečné kontúry, stále sa nevedelo,
čo s jej vydaním.
Zmena nastala
v roku 2007
pri
návšteve primátora
Mesta Trenčín
v súvislosti so
stým
výročím
Karola Pádivého, keď sa dohodli
podrobnosti
o
programe osláv i vydaní knihy. Samotná kniha je postavená tak, ako
plynul život Karola Pádivého.
Najviac problémov vzniklo pri opi-

 Výsledok 15-ročnej
práce
„V rukopise ma zaujalo precízne spracovanie diela Karola
Pádivého, ktoré vo forme tabuľky je aj súčasťou knihy. Uvedomil som si, že iba táto tabuľka
predstavuje enormné množstvo
práce, štúdia a hľadaní. Keď si
uvedomíme, že celé hudobné
dielo Karola Pádivého dal jeho
syn Jaroslav do poriadku, všetky
skladby napísal a pripravil do tlače, tak nám iba zostáva vážiť si
prácu Jaroslava Pádivého. Je výsledkom 15-ročnej práce. Z textu
knihy čitateľ cíti hlbokú citovú
väzbu medzi synom a otcom a jeho oddanosť dielu svojho otca.
Mimochodom Jaroslav Pádivý
dostal pred desiatimi rokmi pamätnú medailu Európskej únie
dychovej hudby za pozoruhodnú
synovskú starostlivosť o dielo
svojho otca.“ Po tomto predslo-

 Synovská povinnosť
zachovať otcov príbeh
„Z mojej strany je to splatenie
synovskej povinnosti zachovať
otcov životný príbeh, ale i to,
čo zo svojho nadania vytvoril,“
povedal Jaroslav Pádivý. O svojej záľube k literatúre, histórii
a hudbe povedal, že jeho potešením bolo čítať všetko, čo sa
nachádzalo v knižnici rodinného
domu na ulici Kúty. Z vlastného
poznania si však uvedomil, že
história je niekedy ďaleko od
pravdy, že mnohé skutočnosti
sú z nevysvetliteľných príčin menené, alebo vynechávané. „Bol
som v miernom šoku, keď som
v roku 1996 zobral do rúk knihu
vydanú SAV Dejiny slovenskej
hudby od dávnoveku po súčas-

sovaní jeho rodného kraja, jeho
detstva a života, pretože otec
o svojej rodine nerozprával. Až po
dlhom pátraní zistil, že pochádza
z dedinky Celje 15 km od Jihlavy. Pri osobnej návšteve rodiska
otca mal úžasné pocity. Ďalšia
kapitola knihy sleduje mladosť
a školské roky Karola Pádivého
v Jihlave, kde bol učňom vojenskej hudby. Trojročné obdobie
však nedokončil, lebo bolo pre
neho drastické a poznačilo ho na
celý život. Určitým vyslobodením
pre neho bolo, že sa ako 17-ročný dostal do rumunského mesta
Sibiu ako vojenský muzikant. Hrával aj v mestskom orchestri, kde
pôsobil aj slovenský muzikant
a skladateľ Ján Levoslav Bella.
Spolu sa však nestretli. Vtedy

tvrdo pracoval na
s e b e
a učil
sa
hudbe

ako samouk. Pohodlný život dospievajúceho muža o rok neskôr
musel vymeniť za tvrdú realitu
v trenčianskych kasárňach, do
ktorých narukoval ako vojak základnej služby. Aj v Trenčíne sa
po šiestich týždňoch prijímača
dostal k vojenskej hudbe, kde
pôsobil tri roky. Po odchode
do civilu sa stal skladníkom vo
veľkoobchode so sklom, kde sa
neskôr vypracoval na prokuristu a založil si vlastný obchod.
Po roku 1948, keď bol obchod
znárodnený, začal pracovať vo
vydavateľstve Osveta pri Matici
slovenskej, kde vydával materiály na podporu a rozvoj dychovej
hudby. Do jeho života vstúpil rok
1940, keď ho oslovil s ponukou
zástupca továrne Thiberghien
Graffinger, aby naučil jeho učňov
hrať na dychový nástroj. Za to sa
mu zaručil ako Čechovi vybaviť
štátne občianstvo Slovenského
štátu. Tejto ponuky sa pevne chytil a už 14. marca 1942 chlapci
tvoriaci 85-členný orchester
koncertovali. V závere Jaroslav
Pádivý poďakoval všetkým, ktorí
sa o vydanie knihy o jeho otcovi
zaslúžili.
Novú knihu uviedli do života
sypaním papierových nôt zafarbených na modro primátor
Branislav Celler, autor Jaroslav
Pádivý, za vydavateľa Katarína
Hanzelová za asistencie riaditeľky Verejnej knižnice Michala
Rešetku Lýdie Brezovej.
(jč)
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Noc s Pavlom Dobšinským alebo
pocta spisovateľovi Paulendovi...
Pod týmto podtitulom sa žiaci
3. A triedy zo Základnej školy na
Novomeského ulici v Trenčíne so
svojou učiteľkou Tamarou Tamašovou na konci školského roka
stretli v čarovnom kráľovstve
Kráľoland, na ktoré sa v tú noc
premenila ich škola. Ožili v nej
neskutočné postavy v podobe
škriatkov, princov, princezien,
kráľov i kráľovien, Gašparkov
a duchov, aby pomáhali tretiačikom prekonávať morské príboje,
ktoré im do cesty postavila kráľovná Euparo (Európa), zhotovovali lodičky pre kráľovnú Kafrio
(Afrika), aby sa mohli jej malí černoškovia prepraviť na návštevu
k deťom do Trenčína. I kráľovná
Trasuália (Austrália) pripravila

pre deti prekážky v podobe klokaniády a znášania „klokaních
vajíčok“. I kráľovná Iaza (Ázia)
mala veľké nároky na nočných
návštevníkov. Pripravila im prekážky šaolinských mníchov, ktoré boli len pre tie najšikovnejšie
deti. V kráľovskej mučiarni sa
deti pohrúžili do rozprávok Pavla
Paulendu. Tu vznikli i kráľovské
cechy, v ktorých deti dokazovali
svoje zručnosti pri zhotovovaní
strašidelných masiek, tvarovaní rozprávkových postavičiek či
pri dramatizácii vymyslenej rozprávky O troch Snehulienkach
a červíkovi v jabĺčku. Deťom boli
nápomocné podkráľovné (žiačky vyšších ročníkov). Po občerstvení v kráľovskej papkárni sa

deti premiestnili do najtmavších
a najstrašidelnejších miestností
školy, aby hľadali poklad, ktorý tu zanechal Pavel Paulenda.
Museli vynaložiť nemálo odvahy,
aby poklad v podobe textu dešifrovali: „Najkrajšie rozprávky
sú tie, ktoré píše sám život.“ Po
týchto a mnohých ďalších úlo-

hách spokojné deti zaspávali pri
rozprávke, ktorú im na dobrú noc
čítala ich pani učiteľka. Celá akcia nebola samoúčelná, lebo jej
predchádzalo plnenie množstva
úloh zameraných hlavne na čítanie knižiek. Na takéto stretnutie
s rozprávkovou knihou deti určite
nezabudnú. Tamara Tamašová

Študenti Piaristického gymnázia J. Braneckého v Holandsku
Keď vedenie Piaristického
gymnázia J. Braneckého v Trenčíne v máji v roku 2006 oslovil
holandský stredoškolský učiteľ
Kees van den Oord s možnosťou perspektívnej spolupráce s holandským gymnáziom
v meste Rosmalen, bola na
začiatku eufória radosti, ale na
strane druhej aj tak trocha sebakritiky či všetky úlohy, ktoré
vyplynú z tohto navrhovaného
partnerstva, budú schopní naozaj splniť. Dnes je už rok 2008
a odvtedy obe školy majú za
sebou tri stretnutia a príprava
štvrtého sa práve začína.
Úplne prvý raz sa študenti
stretli v Trenčíne v rámci medzinárodnej konferencie opevnených miest s názvom Mesto
za hradbami. Vtedy pracovali
na projekte Staré mesto v novom saku. V anglickom jazyku
prezentovali pred medzinárodným obecenstvom svoje
názory a predstavy „nového
Trenčína”.
Vzájomné stretnutie druhýkrát v Trenčíne a tretíkrát
v holandskom Rosmalene sa
venovalo spoločnej téme Staré
a nové hospodárske systémy
v Európe. Študenti sa pozreli
na Trenčín ako na mesto v roz-

víjajúcej sa postsocialistickej
krajine. Pri tejto príležitosti
navštívili Fakultnú nemocnicu,
priestory bývalej TOS a Poľnohospodárske družstvo v Hornej
Súči. Stretnutie v Rosmalene
v dňoch 5. – 11. apríla 2008
umožnilo študentom z Trenčína možnosť pozrieť sa na Holandsko trochu inak. Nie iba
ako na krajinu s neobmedzenou slobodou a neporovnateľne vyššou životnou úrovňou,
ale i na skutočné pracovné
podmienky v tamojších výrobných podnikoch, na život
osamotených ľudí v nadštandardne vybavených domovoch
dôchodcov a na ďalšie rozdiely našich krajín priamo v holandských rodinách, v ktorých
boli ubytovaní. Stretnutia vyvrcholili spoločnou prezentáciou
holandských a slovenských
študentov v anglickom jazyku.
V nej porovnávali život oboch
krajín v jednotlivých sektoroch
– životná úroveň, doprava, školstvo a zdravotníctvo.
Pripravovaný projekt o rôznych podobách komunikácie je
plánovaný na mesiac november
2008 v Holandsku. Bude sledovať podobnú líniu ako predchádzajúce projekty. Po týždni

získavania poznatkov a informácií na záverečnú prezentáciu
študenti predstavia svoje názory o spôsoboch komunikácie
a kresťanských a humanistických hodnotách v súčasnosti.
Veľmi nás teší, že študenti
Piaristického gymnázia J. Bra-

neckého majú možnosti aj takejto formy vzdelávania. Nimi
získavajú nielen jazykové zručnosti, ale aj všeobecný rozhľad
o globálnych otázkach súčasnej
Európy. Aj preto sa tešíme na
návštevu Holandska v novembri tohto roku.
(pgjb)

Na rozlúčku so školou bude počas prázdnin v dobrom spomínať Matúš Husár zo Základnej školy Potočná ulica v Opatovej. Prvé miesto v zbere papiera mu bude pripomínať krásna
knižka, ktorú mu odovzdala riaditeľka školy Alena Schifferová.
Žiaci priniesli do školy 8 680 kg papiera a v rámci projektu
Zelená škola zbierajú aj plastové vrchnáky z fliaš, tetrapakové
a hliníkové obaly, použité batérie. Za peniaze utŕžené za separovaný zber boli deti na športovom stretnutí malotriednych škôl
v Selci a na školskom výlete.
(la)
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Dôchodcovia sa aktívne
zaujímajú o život v meste
Výbor mestskej časti (VMČ) Stred sa stretol s občanmi v pondelok 21. júla v zasadačke mestského úradu.
Aktívny predseda Jednoty dôchodcov Slovenska Jozef Mikloš
sa zaujímal o výstavbu polyfunkčného objektu na mieste Kultúrneho centra Dlhé Hony, najmä
z pohľadu riešenia činnosti kultúrneho strediska a umiestnenia
súčasného trhoviska. Predseda VMČ Ján Krátky vysvetlil, že
plocha budovy bude kopírovať
súčasnú zástavbu a trhovisko
zostane zachované. Mesto za-

Dôchodcovia nie sú spokojní
so stavom trávnikov v meste,
podľa ich vyjadrenia pripomínajú
niekedy viac lúky s vysokou trávou, navyše chodia po nich autá
a ničia zeleň. Výhrady majú aj
k výsadbe zelene po výrube stromov. Na Ulici K dolnej stanici
oproti Daňovému úradu konáre
zasahujúce do chodníka zo záhrady ohrozujú chodcov.
Starší ľudia citlivo vnímajú

> Na disciplínu pri ukladaní odpadu do kontajnerov
upozorňujú trenčianski dôchodcovia.
Foto: (la)
K slovu sa dostali aj mladšie
vekové kategórie upozorňujúce
na sebeckosť vodičov pri parkovaní v okolí križovatky Horného
Šianca a Hviezdoslavovej ulice.
Rovnako nebezpečné je aj jazdenie cyklistov po chodníkoch na
Mierovom námestí, kde ohrozujú
najmä deti a starších ľudí. Mladý
muž poukázal aj na množstvo vozidiel v pešej zóne a spýtal sa na
fungovanie cyklohliadok mestskej polície. Zástupca mestskej
polície Zdeno Marousek doplnil,
že hoci majú cyklisti povolený vjazd do pešej zóny, nesmú

ohrozovať chodcov. Cyklohliadky
jazdia na Sihoti a v časti mesta
na pravej strane Váhu. Počas
kontrolných akcií mestských policajtov pri vjazde do pešej zóny
je viditeľný pokles automobilov
v centre mesta.
Posledná sťažnosť sa týkala
využitia priestorov KIC na Mierovom námestí, ktoré sú rok a pol
po odsťahovaní lekárne nevyužité. Mesto plánuje rekonštrukciu
priestorov s využitím eurofondov,
rekonštrukcia bude aj v prípade
neúspechu projektu zaradená do
rozpočtu v roku 2009.
(la)

> Konáre prerastajúce na chodník ohrozujú chodcov na
Ulici K dolnej stanici.
Foto (L)
bezpečí náhradné priestory pre
súčasnú činnosť záujmových
krúžkov, pokiaľ sa nedostavia
objekt, kde sa kultúrne stredisko vráti. Týka sa to aj aktivít Univerzity 3. veku.
Jozef Mikloš upozornil aj na
chýbajúce priestory pre dennú
starostlivosť o chorých dôchodcov. V súčasnosti sú v Trenčíne
tri domy sociálnej starostlivosti
a hospic, ich kapacita však nestačí. Predseda VMČ doplnil, že
mesto pociťuje aj nedostatok
nájomných bytov pre mladých
ľudí. Preto aj rada starších ako
poradný orgán primátora mesta
môže predniesť svoju požiadavku B. Cellerovi.
Členom jednoty dôchodcov
chýbajú aj priestory na stretávanie sa v strede mesta. Mesto
má dohodu s Auparkom o možnom využití priestorov aj pre trenčianskych seniorov.

aj skládky nadrozmerných predmetov z bytov a stavieb pri kontajneroch na komunálny odpad.
Občania často vidia nespratníkov vytvárajúcich tieto skládky,
ale neoznámia ich na mestskú
políciu. Odvoz musí zabezpečiť
mesto a to sa prejavuje na výške
poplatkov za odvoz smetí. Pritom
je na Zlatovskej ulici zberný dvor,
kde môžu občania bezplatne
odovzdať odpad. Dôchodcovia
vyzývajú občanov, aby nerobili
neporiadok a oznámili vinníkov
na bezplatné číslo 159.
Triedenie komunálneho odpadu sa stalo v mnohých rodinách samozrejmosťou. Niektorí
obyvatelia sa správajú ako keby
žili v meste sami. Kontajnery na
plasty sú po vysypaní zaplnené
vrecami s uzavretými plastovými
fľašami, pričom stačí fľašu otvoriť, stlačiť a potom zaberie menej miesta.

Moravanka Jana Slabáka (na snímke) prilákala poslednú júnovú nedeľu do parku pri Kultúrnom dome Zlatovce vyše 600 divákov
na úvodný koncert Kultúrneho leta Trenčín Zlatovce 2008. Rovnakú odozvu mala aj Mistříňanka, obe podujatia sa konali za pekného letného počasia. Živly sa spikli proti 2. Zlatovskému festivalu
dychových hudieb v nedeľu 20. júla. Zamračená obloha neveštila
nič dobré, ale amfiteáter zaplnili vyznávači dychovky a ani silnejúci
dážď ich neodohnal spred pódia. Výkon chorvátskej hudby Limena Glazba Bedekovčina trochu poznačil nízky vek muzikantov, ale
diváci si potom prišli na svoje počas vystúpení Bodovanky, Textilanky a Vištučanky. Záver pripravil ďalší účastník zo zahraničia
dychová hudba Straňanka.
(la)
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Na súhlas mesta musí kotolňa splniť normy

Výbor mestskej časti (VMČ) Sever na svojom júlovom stretnutí
s občanmi opäť rokoval o prístupe na hrádzu zo Žilinskej ulice
(o probléme sme písali v čísle 14), o stave detských ihrísk na
Sihoti, prestavbe kotolne na Považskej ulici na pevné palivo
a o situácii v ulici Zelnica.

zatápanie cesty môžu čiastočne
aj majitelia domov na ulici, keď
z 13 domov má zvody dažďovej
vody zo striech do záhrad 7,
ostatní nechávajú stekať vodu do
ulice. Cestu treba odvodniť a vyspádovať. Stavebné mechanizmy
chodia po ulici rýchlo, aby sa zba-

vili blata na kolesách a nevyvážali ho na cestu. Požiadal mestskú
políciu o kontrolu čistoty vozidiel
vychádzajúcich zo stavieb rodinných domov. Občan navrhol aj
preloženie výjazdu vozidiel mimo
ulice cez pole za domami.
(la)

DV Centrum slúži občanom mesta

> Ďažďová voda steká zo šiestich domov na cestu na ulici
Zelnica.
V minulom čísle sme sa venovali predaju pozemku pri bývalej
kotolni na Žilinskej ulici. Predseda VMČ Ján Babič sa v júli stretol
so zástupcami majiteľov garáží
a investora. Na VMČ vysvetlil
zástupca investora firmy Capitis,
s. r. o., že prejazd ku garážam
zostane zachovaný, ale presunie sa smerom k bývalej kotolni.
Dopravný inšpektorát nesúhlasí
s výjazdom vozidiel na cestu zo
súčasného priechodu. Poslanci
súhlasili s riešením a vyžiadali
si rozšíriť podkladový materiál
k predaju pozemku o štúdiu riešenia cesty pre prechod ku garážam a na hrádzu Tepličky.
Poslankyňa Marta Blahová požiadala o upratovanie plôch na detských ihriskách na Sihoti Útvar
interných služieb mesta. Upozornila aj na prepadnutý chodník
a časť cesty pred Seniorklubom
a na chýbajúci stojan na bicykle
pred týmto zariadením. Občania
sa vyjadrili aj k detskému ihrisku
pri tenisových kurtoch na Považskej ulici, kde demontovali viaceré zariadenia pre ich zlý technický stav.
Na Štefánikovej ulici pred
kruhovým objazdom smerom od
Opatovej sa za dažďa vytvára veľká mláka a autá vodu rozstreku-

jú na chodník a na fasádu domu
bývalých Koloniek. Poslanec Ľubomír Dobiaš si je vedomý, že
cesta je v správe Trenčianskeho
samosprávneho kraja, ale upchatá kanalizácia robí problémy občanom mesta a ničí ich majetok.
Obyvateľov časti Považskej
ulice, bývajúcich pri kotolni, prijal
primátor Branislav Celler. Podnetom bola petícia proti prestavbe
plynovej kotolne na pevné palivo
s využitím slamy a drevoštiepky. Ľudia sa obávajú zvýšeného
hluku a prašnosti, investor ich
pozval na prehliadku podobnej
kotolne na sídlisku Juh. Trenčiansky primátor sa na stretnutí
vyjadril, že kotolňa musí spĺňať
normy hlučnosti a prašnosti,
v opačnom prípade zaujme k prestavbe nesúhlasné stanovisko.
Občania sa zaujímali aj o harmonogram výmeny prístreškov
na autobusových zastávkach.
Poslankyňa Janka Fabová vysvetlila, že po výmene najviac poškodených prístreškov pokračujú
práce postupnej výmeny všetkých
prístreškov na území mesta.
Obyvateľ z ulice Zelnica súhlasí
s požiadavkou na úpravu povrchu
cesty, kde sa za dažďa vytvárajú
kaluže a blato a za sucha autá
víria oblaky prachu. Doplnil, že za

Dňa 17. júla 2008 bolo slávnostne odovzdané do užívania
DV Centrum na Legionárskej ulici, na mieste bývalých Masarykových kasární. Objekt bývalých
kasární získalo Mesto Trenčín
od bývalého Ministerstva obrany
ČSFR v deväťdesiatych rokoch
20. storočia za podmienky, že
ho asanuje. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 18. decembra 2003 rozhodlo o odpredaji
len pozemku pod objektom
v hodnote 8 248 000 korún spoločnosti, ktorá zabezpečí aj jeho
asanáciu. Podmienky sa rozhodol splniť investor – konzorcium
troch firiem Z.A.I.C., ktoré predložilo zaujímavý investičný zámer
a zaviazalo sa zrealizovať asanáciu pôvodnej budovy kasární na
vlastné náklady. Investor musel
splniť aj ďalšie podmienky.

Hostí privítal na otvorení konateľ spoločnosti Z.A.I.C. Dušan
Veliký a poďakoval sa všetkým za
ich pomoc pri realizácii náročnej
stavby. Minútu ticha venovali aj
jednému z investorov stavby Michalovi Mravíkovi, ktorý tragicky
zahynul. Aktivity investora ocenil
primátor Mesta Trenčín Branislav Celler a zaželal veľa úspechov všetkým subjektom, ktoré
budú rozvíjať svoje podnikateľské aktivity v novom objekte.
Na prízemí a prvom poschodí sú obchody a služby. Najviac
zaujme kníhkupectvo s nefajčiarskou kaviarňou. Na ďalších
štyroch
poschodiach
budú
kancelárske a administratívne priestory. Súčasťou objektu
sú pre mesto potrebné parkovacie miesta v parkovacom dome.
(jč)
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POHODA: Festival dosiahol rekordnú
návštevnosť cez 30-tisíc ľudí
Trenčiansky open-air festival
Bažant Pohoda prekonal 30-tisícovú návštevnosť, čo je najviac v jeho doterajšej 12-ročnej
histórii. Podľa slov organizátora
festivalu Michala Kaščáka počet pohodychtivých ľudí oproti
vlaňajšku stúpol o vyše tri tisícky. Pre bývalého speváka legendárnej, dnes už neexistujúcej

dvoch dní v neustálej permanencii a vystriedalo sa na nich
150 interpretov z 20 štátov.
Okrem hudby sa pozornosti
tešili divadelné a filmové predstavenia, škola tanca a čoraz
populárnejšie diskusné kluby.
Až 32 mimovládnych organizácií rozprestrelo svoje stánky
na Trhovisku neziskoviek na
Dídžej Fatboy Slim

Joan Baez sa podpisuje Václavovi Havlovi
ktorý podporuje skvalitňovanie
životného prostredia výsadbou
drevín alebo ich záchranou.
Piatkový večer vyvrcholil
koncertom uznávaného anglického dídžeja Fatboy Slima.
„Ohňostroj počas koncertu
bola jediná požiadavka, ktorá
trenčianskej kapely Bez Ladu
a Skladu je tohoročná návštevnosť ideálna, I keď areál trenčianskeho vojenského letiska
by sa dal ešte v budúcnosti rozšíriť. Napriek veľkej mase ľudí
sa podľa Pavla Kudličku z trenčianskej polície zranili len dvaja, muž a žena naskakovali na
idúcu dodávku a spadli, zástupca silnejšieho pohlavia skončil
s ťažšími zraneniami v nemocnici. Kaščák si pochvaľoval na
festivale až neuveriteľný poriadok na letisku, o prenosné zá-

chody sa zase premiérovo stará
„záchodová polícia.”
Osem pódií bolo počas

Richard Müller

festivale Bažant Pohoda 2008
v Trenčíne. Príležitosť prezentovať svoje aktivity a projekty mali
najmä organizácie, ktoré sa zameriavajú na deti, mládež, sociálne znevýhodnených, kultúru,
ochranu životného prostredia,
ochranu ľudských práv a rozvojovú pomoc.
Dvanásť stromov súťaží do
októbra o víťazstvo v ankete
Strom roka 2008. Hlasovanie
v ankete Strom roka 2008, ktorú vyhlásila Nadácia Ekopolis
85, sa začalo na festivale Po-

Hviezdou festivalu
bola americká speváčka Joan Baez
hoda. Strom roka je súčasťou
grantového programu Nadácie
Ekopolis – Ľudia pre stromy,

dent Václav Havel. Do Trenčína
prišiel už v piatok popoludní. Na
poludnie si pozrel predstavenia
svojich divadelných hier Audience a Protest, podporil opozičnú
prezidentskú kandidátku Ivetu
Radičovú. Následne mal autogramiádu, o podpis prvého

vybočovala z bežných požiadaviek. Nebol drahý, pripravili
nám ho kamaráti z Trenčína,“
uviedol Kaščák. Fatboy Slim bol
podľa jeho slov z vystúpenia na
Slovensku natoľko nadšený, že
hneď ráno organizátorom poslal
ďakovný, ľudský a nefrázovitý
e-mail. Dídžeja dojal publikom
nacvičený tanec počas známej
piesne Praise You, návštevníci
ho drilovali počas popoludnia.
Sobote prialo teplé a slnečné počasie, hlavným „headlinerom“ druhého dňa festivalu
bol čestný hosť festivalu bývalý
československý a český prezi-

porevolučného prezidenta bol
veľký záujem. Podvečer mal Havel ešte diskusiu so Štefanom
Hríbom a absolvoval aj koncert
českej legendárnej kapely Plastic People of the Universe. Večer uviedol žijúcu legendu americkej folkovej scény Joan Baez.
Za totality sa dostal na pódium
Bratislavskej lýry ako jej nosič
gitary napriek ostražitosti príslušníkov Štátnej bezpečnosti. Festival vyvrcholil v nedeľu
nadránom. Na piatu ráno bolo
pripravené už tradičné vítanie
slnka.
(SITA, la),
foto: Matej Kukučka
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Splanekor 2008 prilákal na brehy Váhu 15-tisíc divákov

> Domček na stračej nôžke spúšťajú na vodu.
V sobotu 5. júla zaplnilo
asi 15-tisíc divákov obidva
brehy Váhu v priestore pláže
na Ostrove. Od rána privážali
konštruktéri do priestoru štartu Splanekoru 2008 (skratka
znamená Splav netradičných
korábov) plavidlá od výmyslu
sveta. Stavitelia sa prekonávali
a nešetrili fantáziou pri tvorbe
súťažných lodí a pri vymýšľaní
ich názvov.
Hokejista poľského Sosnowca Martin Opatovský si
pochvaľoval atmosféru podujatia. „Nečakal som, že príde
viac ľudí ako na hokej,“ dodal
prekvapený.

plávaní na vodu. Vesmírna loď
Conti mala trojčlennú posádku
z Dubnice nad Váhom oblečenú
do skafandrov, blikajúce svetielka a zvukové efekty očarili najmä deti. „Vesmír je zanedbaný
a neznámy, blikanie naznačuje,
že som dehydrovaný,“ povedal
kapitán lode Zdeno Petrovič.
Kokosy na vode pripomenuli
slávny film Kokosy na snehu.
Posádka štvorbobu z Trenčína
a Nového Mesta nad Váhom
predstavila plavidlo Džamajka.
„Džamajský ľud nás poprosil,
aby sme ich reprezentovali,
nuž poplávame smer Peking,“
vysvetlil Peter Božík. Medziná-

> Plavbu súťažných korábov pozorne sledovali diváci na
brehu.
Nový most pre Trenčín zostrojil Trenčan kapitán Ján Arbet
podľa vlastného vyjadrenia za
40 minút, a dal tak jednoduchý
návod na stavbu potrebného
druhého mosta v Trenčíne. Samozrejmosťou bolo aj slávnostné prestrihnutie pásky po vy-

rodný punc dodal Splanekoru
Jaromír Hradil zo Vsetína so
svojím vysávačom. O akcii sa
dozvedel počas dovolenky na
Slovensku a do Trenčína prišiel
povysávať špinu z Váhu. Prepracovaný do detailov bol Domček
na stračej nôžke a rozprávková

posádka ho zhotovila za sedem
dní. Kapitán(ka) Ježibaba (Ján
Kučerka) pri jeho spúšťaní na
vodu takmer utopila auto. Prvá
plávajúca vzducholoď mala byť
výnimkou z pravidla, že vzducholode vždy konštruktérom
uleteli, predstavil ideu nového
presúvadla Ľubomír Krchala.
Na koniec šesťdesiatych rokov
si zaspomínali vojaci v Tanku so
strieľajúcim kanónom. Sedemčlenná posádka sa plavila pod
vedením kapitána Stanislava
Majerčíka. Novomešťan Tomáš
Pekarovič kormidloval Bielu
mušľu a pretože filmová Čier-

každému klincu vzťah,“ priznal
sa s nostalgiou kapitán.
Úderom 10. hodiny začala porota zložená z novinárov
hodnotiť koráby. Kombinácia
estetiky, farebnosti, úrovne
zhotovenia stavby, technickej náročnosti, fantázie, vtipu
a myšlienky plavidla kládli vysoké nároky aj na porotcov. Museli prihliadnuť aj na kostýmy,
masky a oblečenie posádok,
súlad s plavidlom a vtip počas
predstavovania. Navyše museli
všetky plavidlá obstáť v najťažšej skúške a na pravé poludnie
sa hodinu plaviť po vetrom bičo-

> Tank sa vynoril z roku 1968.
na perla stroskotala, na Váhu
sa začala éra Bielej mušle. Tanečnice s palmou tvorili pekný
obrázok na plavidle Hawai vedenom Barborou Chorvátovou.
Chorochrontochor z plastových
fliaš poslúchal kapitánku Zuzanu Jurgašovú a vedľa sa chystali Futbalisti s kapitánom Štefanom Bozóom. Populárnu českú
komediálnu trilógiu priviezli na
Váh námorníci z korábu Slnkoseko-jahody pod vedením Jaroslava Fialu. Lienku Marienku
doplavil cez Váh od Orechového Miroslav Špalda s vypätím
všetkých síl, keď ho vietor tlačil
k železničnému mostu. Pilot Michal Košút sa najskôr preháňal
okolo pláže na pretekárskom
člne, ktorý vymenil za plávajúci
gril nazvaný Šak sme volado.
Posledný predstavil svoju loď
Dž-Jee Martin Kaščák. Názov
dostala podľa triumfálneho
pokriku. „Stavali sme ju celé
moje detstvo, preto mám ku

vaných vodách Váhu. Všetkých
15 hodnotených lodí doplávalo
do cieľa a palmu víťazstva si
odniesol Domček na stračej
nôžke pred Tankom a Vesmírnou loďou Conti. Po ocenení
najlepších posádok pasoval
víťazov za svojich plavčíkov
osobne legendárny Matúš Čák
Trenčiansky.
„Nápad vznikol v hlave môjho brata a za sedem dní bola
víťazná loď na svete. Chce to
trochu fantázie a umu, netreba
veľa rečniť a viac robiť. Minulý
rok sme mali v súťaži sanitku
a tento rok sme si predsavzali,
že oslovíme deti. Sú vďačným
publikom a potešili sme ich
predstavením starej ruskej rozprávky,“ tešil sa z víťazstva kapitán nezvyčajného plavidla Ján
Kučerka.
Podujatie sa konalo s podporou Mesta Trenčín a ďalších
sponzorov.
Leo Kužela
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Trenčianski hasiči
majstrami Slovenska
Začiatkom júla sa uskutočnil v Dubnici nad Váhom už 36.
ročník majstrovstiev Slovenskej
republiky v hasičskom športe.
V prvý deň predpoludním súťažili profesionálni hasiči na hasičskej stanici vo výstupe do 4.
podlažia cvičnej veže s pomocou
hákového rebríka a popoludní
pokračovala súťaž na Mestskom
štadióne v Dubnici nad Váhom.
Celkom súťažilo 13 družstiev
a 7 jednotlivcov. Desať družstiev
tvorili príslušníci Hasičského
a záchranného zboru (HaZZ),
tri družstvá tvorili zástupcovia
závodných hasičských útvarov.
Najstarším súťažiacim bol Vladimír Suržin z Okresného riaditeľstva (OR) HaZZ v Poprade, ktorý
v športe zastáva funkciu trénera
reprezentácie a v tomto roku sa
dožíva 50 rokov. Najmladším
súťažiacim bol 19-ročný Marek
Veselovský z Púchova. Bok po
boku súťažili aj otec so synom.
Otec Miroslav Velický a syn Michal Velický, obaja z OR HaZZ
v Senici.

Prvú disciplínu výstup do 4.
podlažia cvičnej veže s časom
15,21 s prekvapivo vyhral Róbert Csörgö zo Závodného hasičského útvaru G 4 S Fire Services
z Bratislavy, na druhom mieste
s časom 15,27 s sa umiestnil
vlaňajší víťaz „veže“ Rudolf Adamička zo Závodného hasičského
útvaru Seprot – Servis Púchov
a na 3. mieste skončil Pavol
Gavlák z OR HaZZ v Poprade.
V družstvách si prvenstvo z „veže“ zapísalo družstvo OR HaZZ
z Popradu.
Druhú disciplínu 100 m cez
prekážky vyhral favorit Viliam
Štinčík z OR HaZZ v Poprade s časom 16,72 s, druhý bol Jaroslav
Klučár z OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi s časom 17,22 s a na treťom mieste skončil Pavol Gavlák
z OR HaZZ v Poprade s časom
17,29 s. V družstvách vyhralo
druhú disciplínu opäť družstvo
ORHaZZ z Popradu.
Tretiu disciplínu – štafetu družstiev, vyhralo družstvo
Okresného riaditeľstva Hasičské-

ho a záchranného zboru z Trenčína s časom 61,92 s. Na druhom
mieste skončilo družstvo OR
HaZZ zo Spišskej Novej Vsi s časom 62,42 s a na treťom mieste
družstvo Závodného hasičského
útvaru Seprot – servis Púchov
s časom 62,47 s.
Kráľovskú disciplínu – požiar-

ny útok vyhralo opäť družstvo OR
HaZZ z Popradu s časom 23,66
s, na druhom mieste skončilo
družstvo OR HaZZ z Veľkého Krtíša s časom 26,77 s a na treťom mieste družstvo OR HaZZ
zo Spišskej Novej Vsi s časom
27,07 s.
M. Petrík

V turnaji Záblatí Trenčania
tretíkrát s víťazným pohárom

V Detskom domove pre maloletých
utečencov pribudli ihriská
Športový areál v hodnote
vyše 100 000 Sk pribudol v minulých dňoch v zariadení Detský
domov pre maloletých utečencov v Hornom Orechovom. Na
mieste bývalého sadu zásluhou
sponzorov a vlastnej brigádnickej činnosti zamestnancov
zariadenia tak vzniklo futbalové, basketbalové a volejbalové
ihrisko. V zariadení, v ktorom
sa v súčasnosti nachádzajú
utečenci z rôznych, najmä ázij-

ských krajín sa tak významne
rozšírili možnosti využitia voľného času.
„Nebola to ľahká úloha a od
začiatku sme narážali na rôzne
problémy. Pri uskutočňovaní
nášho plánu nám významne
pomohli sponzori, ktorí prispeli
nielen finančne, ale aj formou
vlastnej realizácie niektorých
stavebných prác,“ povedal riaditeľ zariadenia Mgr. Štefan
Hlaváč.
Ľubica Ondrušková

V prvú júlovú sobotu sa konal v Poľskej obci Zablocie už
18. ročník medzinárodného futbalového turnaja obcí s názvom
Záblatie. Náš región a mesto
Trenčín úspešne reprezentoval
TJ Družstevník Záblatie z mestskej časti Trenčína. Tento tradičný turnaj sa konal za účasti
štyroch družstiev – Českého
Sokola Záblatí, Moravského
Slovana Záblatí, domáceho
Poľského Orzela Zablocie a už
spomínaného slovenského zástupcu Družstevníka Záblatie.
Naši Záblaťania si na tomto
turnaji v ostatných rokoch počínajú výborne a už po tretíkrát
po sebe sa stali jeho víťazom,
čo sa v doterajšej histórii tohto
turnaja ešte nikomu nepodarilo.
Už tretí rok nenašli premožiteľa,
keď postupne deklasovali český
Sokol Záblatí 6:1 štyrmi gólmi

Straku a po jednom góle Tulpíka a Múdreho, porazili moravský Slovan Záblatí 3:1, kde sa
hattrickom zaskvel Kopúň a nakoniec porazili aj najťažšieho
súpera domácich Poliakov 2:1
gólmi Kováčika a Straku. Najlepším strelcom turnaja sa stal
Branislav Straka z Družstevníka
Záblatie. Treba pripomenúť, že
všetci traja súperi nášho Záblatia hrajú vo svojich krajinách
vyššie súťaže. Poďakovanie za
vzornú reprezentáciu nášho regiónu patrí všetkým futbalisotm
na čele s prezidentom klubu
viceprimátorom Tomášom Vaňom, ktorý si takisto obliekol
dres a objavil sa počas turnaja
na trávniku.
Tento turnaj je zvláštny aj
platným sloganom, že aj tak
vždy zvíťazí Záblatie.
(la)

31. 7. 2008

ZO ŽIVOTA OBYVATEĽOV

Deň spoločenstva trenčianskej
gréckokatolíckej farnosti

Na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla 29. júna pripravila gréckokatolícka farnosť
v Trenčíne Deň spoločenstva
veriacich a priateľov farnosti. Po svätej liturgii sa veriaci
odobrali do Melčickej doliny
a v malebnej prírode kopanice
Na Štilichovci strávili príjemný
zvyšok dňa.
Po krátkom príhovore správcu farnosti Igora Cingeľa zasadli k spoločnému obedu okorenenému spevmi a rozprávaním
o východoslovenských ľudových tradíciách a kuchynských
lahôdkach z tohto regiónu Slo-

venska. So záujmom si vypočuli informáciu o baptistériu na
Trenčianskom hrade a hypotézu o možnom hrobe sv. Metoda
v Trenčíne trenčianskeho rodáka žijúceho v Bratislave Karola
Androviča.
Spev, hudba a tanec vyplnili
popoludnie a všetci si zobrali
k srdcu inštrukciu z pozvánky,
aby si nezabudli doma dobrú
náladu a zásoby pesničiek.
Na snímke Igor Cingeľ (druhý sprava) spieva žartovnú pesničku Na zálety so sprievodom
harmoník.
(la)
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Zmizne blato
zo Širokej

Široká ulica sa v 30. týždni
dočkala aspoň základnej úpravy
povrchu, ktorý odstráni kaluže
a blato počas daždivých dní.
„Pre zložité vlastnícke vzťahy
sme museli odložiť rekonštrukciu ulice na budúci rok. Po vyriešení majetkových vzťahov sa
uskutoční pôvodný projekt úpravy tejto desaťročia zanedbávanej

ulice. Po dohode s obyvateľmi sa
zatiaľ provizórne spevní povrch
cesty, aby sa nemuseli brodiť
mlákami za dažďa a netrápil ich
zvírený prach v suchom počasí,“
povedal pre Info zástupca primátora Tomáš Vaňo. Práce na ceste sledoval aj poslanec Martin
Barčák spoločne s obyvateľom
Širokej Viliamom Vavrom. (la)

Čarovnú noc prežili deti z MŠ Dúha

Biskup František Rábek na Skalke

Púť na Skalku k sv. Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi
vyvrcholila v nedeľu 20. júla
slávnostnou svätou omšou
celebrovanou vojenským ordinárom biskupom Františkom

Rábekom. Počas dvoch dní
navštívilo pútnický kostol na
Malej Skalke a kláštor Skalka
vyše 10-tisíc pútnikov, pre ktorých bol pripravený bohatý duchovný program.
(la)

Pekné spomienky bude mať
15 detí z Materskej školy Dúha
na posledný júnový piatok. Popoludnie a noc strávili spoločne
s mladými trenčianskymi skautkami z 32. zboru Slovenského
skautingu, učiteľkami a svojimi
rodičmi.
Popoludní sa najskôr stretli
v areáli MŠ na Ulici J. Halašu
na sídlisku Juh, kde s pomocou skautiek postavili stany
a potom sa konal slávnostný
nástup spojený so vztýčením
vlajky a skautskou hymnou.
„Čakala nás turistická vychádzka do lesoparku Brezina s hrami a opekačkou. Po návrate

do tábora si deti pochutnali na
guláši a čakali nás ďalšie hry
spojené s večerným hľadaním
zvieratiek a pokladu,“ stručne
opísala program Hana Václavová, ktorá doviedla medzi deti
dievčatá z 1. oddielu skautiek
Podkolienky a z 1. roja Včielky.
„Naša MŠ Dúha je držiteľom
certifikátu Škola podporujúca
zdravie. Úspešne sa zapájame
do celoštátnych projektov a súťaží a čarovná noc v spolupráci
s trenčianskymi skautkami je
súčasťou výchovy detí k dobrému vzťahu k prírode,“ povedala
riaditeľka MŠ Dúha Angelika
Koprivňanská.
(la)
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ARTKINO METRO
Mierové nám., 032/743 44 15, www.lampart.sk

1. – 3. 8. (19.30) Stracená dovolená
Je to investigatívny dokument, detektívka pracujúca so stopami, indíciami
a dedukciami. Nejde však iba o záznam
dobrodružného pátrania, ale aj o úvahu
nad výpovednou hodnotou fotografie
a jej zmyslom.
4., 6. 8. (19.30) Najlepší športovec
storočia
Film vychádza z absurdného nápadu:
na holandského športovca storočia je
nominovaný úplne neznámy muž, ktorý
vynikal zvláštnym nadaním. Vedel sedieť
na kole.
8. – 10. 8. (19.30) Jahodové víno
Rozprávanie o momente, v ktorom máte
také plné zuby života, že sa rozhodnete
odísť do najodľahlejšieho kúta na zemi,
a tam sa naučíte vážiť si každú chvíľu
svojho života.
11., 13., 15. 8. (19.30) Kurz
negatívneho myslenia
Partia hendikepovaných ľudí pod vedením psychologičky vyráža za svojím
ďalším cieľom: presvedčiť tridsaťpäťročného Geira, ktorý po autonehode skončil
na vozíku, že by sa mal naučiť pozitívne
myslieť a zachrániť tak svoje rozpadajúce
sa manželstvo.
16. – 18. 8. (19.30) Láska v čase
cholery
Florentino Ariza sa ako mladík zamiluje
do nádhernej Ferminy. Tá však jeho lásku odmietne a jej otec ju vzápätí donúti
vydať sa za váženého lekára Urbina.
20. – 22. 8. (19.30) Občan pes
Chlapec Pod sa vydá do Bangkogu, rozhodnutý preraziť vo veľkom meste.
23. – 25. 8. (19.30) Venuša
Maurice je starnúci herec. O jeho priateľa
Iana se začne starať jeho praneter Jessie
a pôžitkárovi Mauriceovi sa zapáči.
27. – 31. 8. (19.30) Roming
Otec požiada svojho syna, aby s ním
odcestoval na Slovensko za nevestou,
ktorú mu ako chlapcovi dohodol so
svojím priateľom. Syn spočiatku žiadosť
odmieta, ale nakoniec podľahne a s rodinným priateľom vyrážajú na cestu plnú
komických príhod.
Viac sa o filmoch a kultúrnych podujatiach dozviete v KAM v Trenčíne – máj
2008 alebo na www.trencin.sk
Aktivity pre deti sú zeleným písmom
KIC – Kultúrno-informačné centrum
mesta Trenčín, Sládkovičova ulica,
tel.: 16 186.

KULTÚRNE POZVÁNKY
MESTSKÁ GALÉRIA 22
Mierové nám. 22, 032/744 22 45
www.trencin.sk
1. 7. – 22. 8. (10.00 – 17.00) Maľovanie
cez prázdniny
Mestská galéria v Trenčíne v spolupráci so
SZUŠ Trenčín, Gagarinova ul. 7 a pobočkou
Trenčín, Kubranská cesta 80 pripravila pre
vás maľovanie cez prázdniny v Mestskej galérii v Trenčíne na Mierovom námestí č. 22.
MESTSKÁ VEŽA
1. 8. (18.00) Juraj Toman – olejomaľby
Mesto Trenčín a OZ Mestská veža pozývajú
na slávnostnú vernisáž výstavy v Mestskej
veži v Trenčíne. Vernisáž je spojená s koncertom skupiny Císař band Praha.
KULTÚRNE STREDISKO ZLATOVCE
Kultúrne leto Trenčín – Zlatovce 2008
3. 8. (17.00) Posednie pri dychovke
spojené s tancom
Hrá DH Textilanka
16. 8. (18.00) Tanečná zábava
Hrá DH Skalanka
24. 8. (15.00) Galaprogram
Pri príležitosti 10. výročia založenia skupiny
Melodik. Účinkujú: Robo Kazík a ľuový rozprávač Strýco Izidor. O 19.00 tanečná zábava.
Hrá hudobná skupina Blankyt.
GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, 032/743 68 58
www.gmab.sk
11. 7. – 14. 9. České a slovenské
umenie 60-tych rokov 20. storočia.
12., 19. 8. (9.30) Galerkovo
Hravé tvorivé predpoludnie pre deti do 6 rokov a ich rodičov – vedie Monika Drocárová.
MATERSKÉ CENTRUM SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32,
www.mcsrdiecko.sk
Utorok Podporná skupina mamičiek
v dojčení
19. 8. (10.00) Mami spricht Deutsch
5., 12., 26., 8. (10.30) Mamičky sa
rozprávajú po nemecky
Vedie mama Nicole FUCHS.
7., 14., 21. 8. (10.00) Štvrtkové tvorivé
predpoludnie s tetou Aničkou
14. 8. Príde teta Soňa – budeme si
spolu čistiť zúbky
Rodičia a deti si prinesú svoje zubné kefky.
23. 8. (9.00 – 17.00) Rodičovský kurz
Bližšie info a rezervácia v MC Srdiečko.
4., 11., 18., 22. 8. Ja už idem do
škôlky
Tematické a náučné dopoludnie pre budúcich škôlkárov vedie Anička Horváthová. Vopred prihlásené deti sa stretnú v materskom

Číslo 15/ročník X
centre.
Súvisiace prednášky pre rodičov budúcich
škôlkárov:
7. 8. (17.00) Sociálna prevencia pre
rodičov
Vedie Mgr. Petrík.
14. 8. (17.00) Zdravie a stravovanie
škôlkára
Vedie MUDr. Jana Petrášová.
21. 8. (17.00) Obdobie vzdoru – deti
a hnev, trucovanie
Vedú Mgr. Dobiášová a Mgr. Matysová.
28. 8. (17.00) Dieťa v škôlke z pohľadu
pedagóga – prvé a ďalšie dni v škôlke
Vedú: D. Lorencová, riaditeľky MŠ, vedúce
školských jedální.
VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Nám. SNP 2, tel.: 032/743 42 67
www.vkmr.sk, vkmr@kniznicatrencin.sk
Streda (8.00) Babi, pošli mi to mejlom
Inštruktáž na zvládnutie základov PC a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov.
Kontakt na prihlásenie: 032/743 42 67, kl.
33
Prázdninové superkluby 2008 v knižnici pre
všetky deti a ich kamarátov
Milé deti, čakáme Vás v knižnici! Prihlasovať sa vopred nemusíte, stačí prísť aj s kamarátmi a najmä s dobrou náladou! Vstup
zadarmo.
1. 8. – 31. 9. Môj policajt
Výstava výtvarných prác žiakov ZŠ na Bezručovej ul. a Ul. Dlhé Hony, vytvorených v rámci
projektu „Správaj sa normálne“ realizovaného Krajským riaditeľstvom Policajného zboru
v Trenčíne.
VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Hasičská 1, 1. posch.
6. 8. (11.00 – 12.30) Nie sme doma
– kreslíme v knižnici
Alebo Moje mesto, môj hrad.
13. 8. (11.00 – 12.30) Voláme všetky
Danky, Hanky, Janky...
Ale aj Dankov, Jankov, Tomáškov... Budeme
v knižnici hádať hádanky.
20. 8. (11.00 – 12.30) Letom svetom
Putovanie po krajinách Európy s knihami
a prstom po mape – pre deti, ktoré majú rady
zemepis.
27. 8. (11.00 – 12.30) Cesta časom
Milé deti, zoberieme Vás späť cez stáročia
a priblížime udalosti, ktoré sa odohrali na
jednom tajomnom hrade
VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
pobočka JUH (v kultúrnom centre)
6., 13., 20., 27. 8. (10.00 – 12.00) Deti,
nenuďte sa doma, príďte medzi nás
Čakajú Vás spoločenské hry, zaujímavé kni-
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hy plné nápadov, hádaniek, rozprávkových
bytostí, veselých príbehov, rekordov, strašidiel... a internet.
VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
pobočka Kubra (v kultúrnom centre)
6., 13., 20., 27. 8. (13.00 – 18.00)
Piesne, hry a riekanky, krížovky
a hádanky
Program, ktorý sme pripravili pre všetky
deti, ktoré sa chcú zabaviť a majú blízko do
kubranskej knižnice.
VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
pobočka Dlhé Hony (v kultúrnom centre)
5., 12., 19., 26. 8. (14.00) Hádajme
a hrajme sa alebo 3 x 3 = 9
Deti, poznáte najnovšie knihy hádaniek,
chcete si zmerať sily pri ich riešení, alebo
si chcete zasúťažiť pri násobilke? Príďte do
knižnice a určite zažijete veľa zábavy!
VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
pobočka Opatová nad Váhom
8., 15., 22., 8. (9.00 – 19.00) Ja sa
doma nenudím, zabávam sa v knižnici
Rozšírené otváracie hodiny v knižnici, pre
deti prístup ku knihám, rozprávkam, spoločenským hrám, krížovkám, hádankám,
doplňovačkám, multimediálnym encyklopédiám, hrám na počítači...
VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
ODM Hasičská ul., pobočky Juh, Dlhé Hony,
pobočka Opatová nad Váhom
august Deti, máte doma internet?
Na úseku literatúry pre deti na Hasičskej
ul. a v pobočkách knižnice na Juhu, Dlhých
Honoch a v Opatovej nad Váhom na Vás
počas celých prázdnin čaká! Príďte sa vzdelávať a hrať!
JUH – KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 032/658 26 08
www.kcaktivity.sk
4. 8. – 8. 8. Staroveké civilizácie:
Egypt
18. 8. – 22. 8. Cesta do vesmíru
25. 8. – 28. 8. S vedúcimi po starom,
zabavme sa každým dňom
Rodičia získajú viac informácií a dieťa môžu
nahlásiť priamo KC.
Od 6. 6. (9.30) Letná tanečná škola
pre deti od 1 do 3 rokov a ich maminy
KULTÚRNE CENTRUM – DLHÉ HONY
Ul. 28. októbra 2/1168, 032/652 21 36
Každá streda (17.00) Cvičenie pre
tehotné, org. MC Srdiečko
1. 8. (8.00 – 16.00) Projekt zdravia

KULTÚRNE POZVÁNKY
Konzultácie s p. Dedíkom.
Každá streda (8.00 – 13.00) Liečivé
rastliny a ich využitie – konzultácie
Každý pondelok (18.00 – 20.00)
Cvičenie Tai-chi
Každý utorok, štvrtok (19.00 – 20.00)
Aerobik s Mirkou
V školskom roku 2008/2009 ponúkame
kurzy:
hudobné – akordeón, flauta, gitara, klavír,
ľudový spev
jazykové – pre deti aj dospelých angličtina,
ruština
odborné – Kurz prvej pomoci
Kontakt: kc.dlhehony@gmail.com, telefón:
032/652 21 36
KULTÚRNE CENTRUM – SIHOŤ
M. Turkovej 22, 032/743 45 35
0904 339 401, www.kcsihot.sk
Ponúka v školskom roku 2008/09 kurzy:
hudobné – akordeón, flauta (zobcova, priečna), gitara, klavír (spinet), spev, historický
tanec
jazykové – pre deti i dospelých: angličtina,
nemčina, taliančina, poľština, ruština
kurz intenzívneho kreslenia – 4-dňový
kurz cvičenia pamäti – intenzívny 4-dňový
praktické – strihy, šitie, ručné práce (pletenie, háčkovanie, vyšívanie), studená kuchyňa, vegetariánska kuchyňa
odborné – gramotnosť na PC, účtovníctvo
(jednoduché, podvojné), strojopis
Musica Poetica a Fistulatoris Consort:
Súbory starej hudby hľadajú muzikantov
– husle, violončelo, spev a iné
7. 8. (9.00) Alternatívna medicína
Osobné konzultácie: Ing. J. Sitár.
21. 8. – 1. 9. Seline
Prázdninový pobyt v Chorvátsku.
CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská ul. 3, 032 74 337 63
0948 807 187
Denne možnosť využiť termo-akupresúrne
masážne lôžko na celkovú regeneráciu
a zlepšenie zdravotného stavu, pre seniorov bezplatne.
Každý pondelok (14.30, 16.00) Joga
Každá streda (16.00) Angličtina
Diagnostikovanie prístrojom OBERON
Viac informácií o kluboch a službách vám
ochotne poskytnú prostredníctvom telefónu
alebo priamo v centre.
ŠTÚROVO NÁMESTIE
1. 8. – 7. 9. Letné kino
3. 8. (10.00) Divadlo V kufri: Klauniády
V cirkuse je to presne tak ako v živote.
Stretávame tam dobrých aj zlých ľudí. A tak
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proti sebe na jednej strane stojí principál
cirkusu a na druhej strane klaun Tino.
10. 8. (10.00) Bábkové divadlo Na
rázcestí: O štoplošovi Loptošovi
Príbeh malého štoplíka nezbedníka, ktorý
len čo vyskočil z fľaše, myslel si, že mu
patrí celý svet.
17. 8. (10.00) Divadlo Na kolesách:
Klauniády
Klauniáda plná gagov, pesničiek, zábavných úloh, súťaží pre deti aj dospelých.
24. 8. (10.00) Miroslav Kasprzyk: Zlý
kráľ
Rozprávka o zlom kráľovi, ktorého kraľovanie hnevom sa skončí spravodlivým trestom
na pustom ostrove.
31. 8. (10.00) Fundus Marionetten:
Cirkus Gockelini
Fantastický marionetový cirkus zložený
z rôznych špeciálnych zvieracích artistov, akrobatov, žonglérov, vzpieračov
a povrazolezcov.
TRENČIANSKY HRAD
do 1. 9. Dobový tábor so strelnicou
a kuchyňou
1. 7. – 31. 8. Sokoliari sv. Bavona na
Trenčianskom hrade
Vystúpenia dravcov počas otváracích hodín Trenčianskeho hradu ako spestrenie
prehliadok.

OZNAMY
Máte dieťa so zdravotným postihnutím
alebo s narušenou komunikačnou schopnosťou? Navštívte: www.dictn.wbl.sk
Slovenský Červený kríž – miestny spolok,
časť Juh, odporúča svojim členom kurz Silvovej metódy v dňoch 5. a 6. júla v Domove
mládeže v Trenčíne. Info: 032/652 57 49
KULTÚRNE CENTRUM AKTIVITY, O.Z.
Každý utorok a štvrtok (15.00 – 18.00)
REHABILITAČNÉ CVIČENIE pre deti
a mládež ZŤP
Info a objednávky: 0905 527 500,
M. Kuhlöffelová
KLUB RÝCHLOSTNEJ KANOISTIKY
Hľadáme nových adeptov na majstrovské
tituly a ceny z rôznych kanoistických pretekov na Slovensku, v Európe a aj vo svete.
V našom klube vyrástli osobnosti známe
i vo svete.
Týmto chceme osloviť aj rodičov, aby v tomto záujme svoje deti podporili.
Informácie: Ján Kubica-Štern, Peťo-Váňa
Laďo, tréner ml. žiactva a prípravky.
Mob.: 0903 904 189, 0905 226 991,
0903 448 570

HISTORICKÉ SLÁVNOSTI
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Trenčín opäť ožije
históriou
Salvou z historického dela na Mierovom námestí sa v pondelok
28. júla o 19.00 začali Historické slávnosti v Trenčíne.
Počas celého týždňa od 28.
júla do 3. augusta bude centrum
mesta každý deň popoludní dejiskom historických sprievodov,
jarmoku starých remesiel, šermiarskych súbojov, predstavení
sokoliarov a hudobných alebo
tanečných vystúpení. Novinkou
oproti minulým ročníkom budú
rytierske súboje na koňoch na
pieskovom kolbišti. Pre tento
účel bude na Mierové námestie
špeciálne dovezených 60 ton
piesku!
Historické slávnosti vyvrcholia počas prvého augustového
víkendu, t. j. 2. a 3. augusta
v podobe už 15. ročníka Trenčianskych hradných slávností,
ktoré sa už tradične konajú
v amfiteátri a na hornom nádvorí Trenčianskeho hradu.

Hlavným programom celého
podujatia bude sobotný večerný galaprogram s najlepšími
šermiarskymi
vystúpeniami
skupín zo Slovenska a Čiech
a veľkoplepou ohňovou šou.
Atraktívnou súčasťou programu
bude aj pokus o prekonanie
svetového rekordu v silovom
žonglovaní so 4-kilogramovými
guľami.
Návštevníci hradu budú mať
však o zábavu postarané počas
celého víkendu. Nevšedné zážitky z návštevy hradu sľubujú
pripravené hry, súťaže, vozenie
na koňoch, lukostreľba, dobový
záprah, divadelné tanečné či
hudobné vystúpenia. Podujatie organizuje skupina Wagus
v spolupráci s Mestom Trenčín.
(red)
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OSEMSEROVKA, KALEIDOSKOP

Dom kultúrneho dedičstva v Trenčíne
bude veľvyslanectvom dobrej vôle

> Titul Veľvyslanec helenizmu
udelený v Aténach Vojtechovi
Zamarovskéu
potešil aj Trenčanov Júliusa
Brunu (vľavo
dole) a Jána Hubinského (vľavo
hore).
foto archív

Myšlienka zrodu Domu kultúrneho dedičstva má v Trenčíne hlbšie korene a po zisku zdrojov z EÚ sa môže naplniť prácou v nových priestoroch Múzea antiky už v roku 2010. Súčasťou expozície budú aj diela zo súťaže na tému Posolstvo olympijských hier,
vypísanej Klubom priateľov Vojtecha Zamarovského.
Výtvarnú a literárnu súťaž na
tému Posolstvo olympijských
hier vypísal Klub priateľov Vojtecha Zamarovského pri príležitosti 2. výročia jeho úmrtia
a konania Hier letnej olympiády v Pekingu. Najkrajšie diela
sa stanú súčasťou expozície
Domu kultúrneho dedičstva
a získajú zároveň zaujímavé
ceny.
Znovuzrodenie olympijských
hier je sviatkom ľudstva, keď
aspoň na chvíľu myšlienky
mierového súťaženia víťazia
nad starými nepriateľstvami.
Zabudnuté a oživené hry antického Grécka dnes putujú po
svete a prinášajú radosť tisícom športovcov a miliardám
divákov. Tento fenomén výrazne oslovil aj nášho spisovateľa
Vojtecha Zamarovského. Jeho
Vzkriesenie Olympie je nielen
pútavou archeologickou reportážou, ale zároveň aj výzvou, aby
ľudstvo v myšlienke olympiády žilo aj mimo konania hier.
Náš rodák nás opustil práve
pred dvoma rokmi 26. júla v čase medzi olympiádami. Odišiel

s ocenením rodákov, tisícov
a miliónov čitateľov i so symbolickým uzavretím jeho života
– najvyšším ocenením Gréckej
republiky.
Počas jeho života s ním klub
pripravoval koncepciu expozície
Múzea antiky. Možno už tento
rok, po rokoch rôznych problémov, sa naplní jeho i náš sen.
Ústretový krok a rýchle riešenie
problémov zo strany primátora
Branislava Cellera znamenali
úspešné uzavretie stavebného
konania a odovzdanie projektu
pre dotáciu z fondov EÚ. Mesto
veľkoryso pripravilo budovu na
Mierovom námestí č. 16, aby
zostala stánkom kultúry, ale
na kvalitatívne vyššej úrovni.
Dom kultúrneho dedičstva sa
stane veľvyslanectvom dobrej
vôle, aby tak v novej Európe šíril myšlienky priateľstva a mieru v rôznych podobách kultúry
a umenia. Po získaní zdrojov
z fondov sa dom môže otvoriť
v lete 2010. Dovtedy bude prebiehať spomínaná súťaž. Zároveň klub ponúka mestu cezhraničnú spoluprácu s partnermi
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v Ostrožskej Novej Vsi.
Informácie o súťaži dostanú
záujemcovia v kancelárii Klu-

bu Vojtecha Zamarovského na
Mierovom námestí 16.
Július Bruna

Prerušenie distribúcie elektrickej
energie – oboznámenie verejnosti
Kvôli vykonávaniu prác na
zariadeniach rozvodu elektrickej energie, budú dňa
6. augusta bez dodávky elektrickej energie nasledovné
ulice:
V čase od 8.30 do 9.30 h:
Mestská časť Záblatie – Ul.
Dolné pažite, Sigôtky, Záblatská, Zlatovská, Ku Kyselke,
Pri parku
V čase od 9.30 do 10.30 h:
Mestská časť Záblatie – uli-

ce Bratislavská, Dolné pažite,
Rybáre,
Záblatská,
Poľnohospodárska
V čase od 10.30 do 11.30 h:
Mestská časť Zlatovce – ulice
Hlavná, Na Vinohrady
V čase od 12.00 do 13.00 h:
Mestská časť Istebník – Kasárenská ulica
V čase od 13.00 do 14.00 h:
Mestská časť Istebník – ulice
Hrádzová, Istebnícka, Kišša, Kvetinová, Radlinského,
Vlárska
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Milí čitatelia!
Za správne riešenie tajničky krížovky z č. 14/2008 „Na dobrú polievku nájdu sa hostia“ bola vyžrebovaná Eva Múčková,
Považská 37, Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká publikácia
Trenčín a okolie. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku osemsmerovky z Infa č. 15/2008 zasielajte na adresu našej
redakcie do 7. augusta 2008.
Otec umýva riad, syn utiera, matka sa pozerá na televíziu. Otec
pri každom tanieri hlboko vzdychne. Syn mu na to napokon vraví:
„Ale otec, nieje to s nami až také zlé. Minule som čítal, že (pokračovanie v tajničke – 20 písmen).“
ATMOSFÉRA, BAHNICA, DAMAN, DOBRÝ RADISTA, DOSAH,
FACKA, FIKCIA, HUSITA, KOSTIHOJE, KUBRA, KULTURISTIKA,
MASKOTI, MALÝ DOMČEK, METODIK, MINIŠATY, NADHOD,
OKOPANINA, OPUKA, ORGAN, OTLAKY, PARAŠUTISTA,
PESNIČKA, PLÁNE, POHROBOK, POINTA, POLOVIČKA,
PREMOSTENIE, REBRINIAK, SEKERKA, SKANZEN, SUKNE,
ŠTRÚDĽA, TISÍCDVESTO, TOVARIŠI, TRESKA, VERANDA,
VYSOKÝ NÁSYP, VÝKRIK.
(pál)

TRENČIANSKE KULTÚRNE LETO
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