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Počas týždňa od pondelka 28. júla do nedele 3. augusta patril Trenčín histórii a Mierové
námestie sa premenilo na miesto rytierskych turnajov, vystúpenia šermiarskych skupín a historického jarmoku. Slávnostný výstrel z dela otvoril v pondelok podvečer Trenčianske historické
slávnosti za prítomnosti hostí primátora Trenčína Branislava Cellera (zľava), Matúša Čáka
Trenčianskeho a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Pavla Sedláčka. Po ich skončení sa v piatok večer kompánia rytierov, čeľade a divákov presunula na Trenčiansky hrad, kde
sa počas dvoch dní konal už 15. ročník Trenčianskych hradných slávností.
(la), foto: (jč)
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Cestovné v Trenčíne pri prechode
na euro zaokrúhlia nadol
Mestská hromadná doprava (MHD) v Trenčíne bude lacnejšia.
V súvislosti s prechodom na euro odsúhlasili vo štvrtok 31. júla
poslanci mestského zastupiteľstva na jeho mimoriadnom zasadnutí zaokrúhlenie cien po prepočte na euro smerom nadol.
Za základný cestovný lístok
tak cestujúci, ktorí budú platiť
v hotovosti, zaplatia od 1. januára v trenčianskej MHD namiesto
16 Sk (0,53 eura) iba 15 Sk, čo
je po zaokrúhlení smerom nadol
0,50 eura. Za zľavnený cestovný
lístok už nezaplatia 12 Sk (0,39
eura), ale 10,80 Sk, teda 0,35
eura. Občania nad 70 rokov zaplatia namiesto pôvodných šesť
Sk (0,19 eura) 4,80 Sk, čo je
0,15 eura.
Strata mesta by mala pred-

stavovať pre tento ústretový krok
k občanom takmer 2,8 milióna
Sk (92 943 eur). Podľa primátora
Branislava Cellera to pre rozpočet
neznamená tak veľa. Oveľa viac
by boli podľa neho zaťažení občania, keby museli platiť cestovné
príliš drobnými mincami. „Je to
snaha zjednodušiť manipuláciu
s drobnými mincami, ktoré euro
má,“ zdôraznil Celler.
Na najbližšom mestskom zastupiteľstve by sa však poslanci
mali zaoberať i ďalším ústreto-

vým krokom smerom k občanovi.
Jedným z možných riešení, ako
by mohla SAD riešiť situáciu počas prvých dvoch januárových
týždňov, kedy možno platiť ešte
slovenskými korunami, ale vydávať sa musí iba v eurách, je to,
že ľudia by cestovali zadarmo.
V tomto prípade by strata mesta
predstavovala takmer dva milióny

Sk (66 388 eur). Primátor však
chce na najbližšom zasadnutí
zastupiteľstva navrhnúť, aby si
občania namiesto cestovania zadarmo mohli nakúpiť čipové karty
iba za symbolickú jednu Sk (0,03
eura).
Pokračovanie na strane 15
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Poznáme tvár novej plavárne

Mesto Trenčín pripravilo vizualizáciu novej letnej plavárne.
Bude sa nachádzať na Ostrove
medzi kanálom z elektrárne
a starým ramenom Váhu.
Prvých návštevníkov privíta
v letnej sezóne 2010. Dominantou bude toboganová veža
so skĺzačkami. Okrem dopa-

o 500 viac ako v súčasnosti. Na ľavom
brehu Váhu pri krytej
plavárni bude rozšírené súčasné parkovisko a nové parkovacie
miesta vzniknú aj
priamo na Ostrove.
Celkovo
pribudne
200 nových miest na

Dominanta novej plavárne
– toboganová veža so skĺzačkami

Pohľad na zážitkový bazén
s vodnými atrakciami pre
dospelých
parkovanie. Pred plavárňou bude priestor
aj pre 120 bicyklov.
Výstavba
nového
rekreačného areálu sa začne
v tomto roku prípravou pozemkov pod

dového bazénu a plaveckého
bazénu bude k dispozícii zážitkový bazén s viacerými vodnými
atrakciami pre dospelých a chýbať nebude ani rovnako atraktívny bazén určený deťom.
Súčasťou hlavnej budovy
plavárne bude miestnosť pre
zdravotnú službu a personál,
kabínkové prezliekarne, hygienické priestory s WC a sprchami. Obe krídla hlavnej budovy
budú ukončené zázemím na
občerstvenie.
Súčasnú plaváreň bude
možné využívať až do otvorenia
novej, a tak Trenčania o oddych počas horúcich letných
dní neprídu.
Kapacita novej letnej plavárne bude 2 500 ľudí, a to je

stavbu. Zmizne betónový drak,
zdevastované plytké bazény
a dopravné ihrisko. Nové dopravné ihrisko plánuje mesto
postaviť v budúcnosti pod sídliskom Juh.
(la, jm)

Letecký pohľad na
naprojektovanú
plaváreň na Ostrove
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Textilanka obdarovala deti
z DSS Demy
Súčasťou Kultúrneho leta
Trenčín Zlatovce 2008 bol II.
Zlatovský festival dychových
hudieb. Členovia DH Textilanka,
ako organizátori festivalu, sa

rozhodli venovať zisk z festivalu Domovu sociálnych služieb
Demy v Trenčíne. „Oslovili nás
celoročné aktivity tohto zariadenia, a preto sme venovali postih-

Výzva na spoluprácu
Mesto Trenčín v zmysle zákona č. 589/2008 – Podpora
práce s mládežou – pripravuje koncepciu podpory práce
s mládežou v meste Trenčín na
roky 2008–2013.
Vyzývame trenčiansku verejnosť, ktorá sa venuje práci s mládežou od 15 do 30
rokov a chce sa podieľať na
tvorbe koncepcie mládeže,
aby zaslala svoje návrhy a pripomienky na adresu: Útvar
školstva a sociálnych vecí,
Mestský úrad Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín alebo mailom na adresu:
igolnicynova@trencin.sk.
Prosíme všetkých zainteresovaných, ktorí majú záujem
participovať na mládežníckej
politike mesta, ktorí sa chcú
zapájať do činnosti detí a mlá-

deže, aby nám zaslali nasledovné údaje o svojej organizácii:
Názov organizácie – sídlo
– adresa a číslo telefónu, mail,
zodpovedná kontaktná osoba
a zameranie činnosti na horeuvedené adresy.
Zároveň vás pozývame na
pracovné stretnutie k danej
problematike, ktoré sa uskutoční dňa 27. augusta 2008
o 15.00 h vo veľkej zasadačke
č. 101 na 1. poschodí Mestského úradu v Trenčíne na Mierovom námestí č. 2. Na toto
stretnutie si prineste písomne
spracované návrhy do koncepcie podpory práce s mládežou.
Len aktívnou spoluprácou
širokej verejnosti môže byť
vytvorený dokument, ktorý splní cieľ, pre ktorý je vytváraný.
(úšsv)

nutým deťom v Demy 10 tisíc
korún a televízor v hodnote 22
tisíc korún,“ povedal pre Info kapelník Textilanky Tomáš Vaňo.
Po odovzdaní daru v altán-

Nové parkovacie miesta na Sihoti
Už dnes ohradená spevnená
plocha, slúžiaca aj na parkovnie,
za objektom Magnus Center na
Považskej ulici už čoskoro zmení
svoj vzhľad. Z pôvodného počtu 29 parkovacích miest sa ich
počet navýši na 61, čo je viac
ako zdvojnásobenie kapacity
parkoviska.
Táto investičná akcia je spoločným dielom mesta a súkromného investora. Celú ju zorgani-

Cestovné v Trenčíne pri prechode
na euro zaokrúhlia nadol
Dokončenie z prvej strany
Dva milióny Sk (66 388 eur)
by sa použili na to, aby sa mohli
od jesene až do decembra zakúpiť karty iba za takúto nízku cenu.
Cieľom mesta teda podľa Cellera
bude propagovať čipové karty tak,
aby si ich približne 12 000 ľudí,
ktorí ich v súčasnosti nemajú,
zakúpilo. To by bolo podľa Cellera efektívnejšie riešenie najmä
z dlhodobého hľadiska. Čipová
karta pre cestovanie v MHD stojí
v súčasnosti 150 Sk (4,98 eura),
zľavnená vyjde cestujúceho na
100 Sk (3,32 eura).
V budúcnosti sa tiež podľa primátora uvažuje i o tom, že cestujúci, ktorí vlastnia čipovú kartu,
budú môcť nastupovať do MHD

aj ďalšími dverami. „Čipová karta
bude mať ďaleko väčšie prínosy
pre občana,“ zdôraznil Celler.
„Budem rada, lebo strašne
veľa preveziem. MHD cestujem
každý deň,“ reagovala na zníženie
cestovného Janka Kulifajová. „Je
to veľmi dobré riešenie,“ povedal
Ivo Vrba. „Super. Vzhľadom na to,
že veľa vecí zdražie s prechodom

ku na dvore Textilanka zahrala
niekoľko skladieb osadenstvu
Demy a viacerí si pri rezkých tónoch dychovky aj zatancovali.
(la)

na euro, tak aspoň cestovné zlacnie,“ uviedla Martina Kohútová.
Na mimoriadnom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa poslanci zaoberali aj návrhom zadania pre územný plán
mesta Trenčín. Samotným územným plánom by sa mali poslanci
zaoberať na zastupiteľstvách ešte
v tomto roku.
(tasr)

Cestovné v MHD Trenčín po prechode na euro
Do 31. 12. 2008

Od 1. 1. 2009

Plné cestovné

16 Sk (0,53 eura)

15 Sk (0,5 eura)

Zľavnené cestovné
(čipové karty)

12 Sk (0,39 eura)

10,80 Sk
(0,35 eura)

Cestujúci nad 70
rokov

6 Sk (0,19 eura)

4,80 Sk (0,15 eura)

zuje jeden dodávateľ a náklady
budú rozdelené podľa rozsahu
prác medzi Mesto Trenčín a uvedenú spoločnosť. Z celkového
počtu vybuduje 29 Magnus Center, a to vrátane vjazdu a výjazdu
z parkoviska a zvyšných 40 miest
mesto.
Ak sa nevyskytnú nepredvídané okolnosti, stavba by mala
byť ukončená do konca mesiaca
september 2008.
(jm)

Prerušenie
distribúcie
elektrickej energie
– oboznámenie
verejnosti
Kvôli vykonávaniu prác na
zariadeniach rozvodu elektrickej energie, budú bez
dodávky elektrickej energie
nasledovné ulice:
Dňa 20. 8. 2008
v čase 8.00 – 13.00 h:
ulice – J. Halašu, Novomeského, Saratovská.
Dňa 21. 8. 2008
v čase 8.00 – 13.00 h:
ulice – Šafárikova, Bazovského, Liptovská.
Dňa 22. 8. 2008
v čase 8.00 – 13.00 h:
ulice – M. Bela, Kyjevská,
Gen. Svobodu.
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Kubranská dychovka má 120 rokov

Koncom júla oslavovali v Kubre vzácne jubileá dva kolektívy,
úspešne reprezentujúce bývalú obec, dnes súčasť Trenčína.
Dychová hudba má 120 rokov a folklórna skupina Kubra 75
rokov.
V neskoré popoludnie v nedeľu 27. júla 2008 si pripomenuli občania mestskej časti
Trenčína – Kubry 120. výročie
vzniku dychovej hudby v Kubre
a 75. výročie vzniku folklórnej
skupiny (FS) Kubra. Prichádzajúcich návštevníkov osláv koncertovaním vítala dychová hudba
starších muzikantov z Kubry.
Podujatie otvorila a prítomných
hostí a návštevníkov privítala
Helena Jantošová. Na pódium
pozvala bývalého vedúceho FS
Kubra Stanislava Lišku, aby
priblížil významné historické
míľniky oboch kultúrnych telies. Na začiatku svojho príhovoru citoval výpoveď 91-ročnej
babky
Hlaváčovej-Janíčkech
z roku 1971, že kubranských
chlapcov k dychovým nástrojom pritiahol klarinetista vojenskej hudby Oriešek, pochádzajúci z Dolnej Súče. Do Kubry
sa priženil. Týmto vstúpila do
dediny svetská kultúra. On stál
aj pri zrode prvej dychovky v roku 1888, ktorá ukončila svoju
činnosť v roku 1905. Vtedy
v obci nebol kostol ani škola.
O divadle sa ani nechyrovalo.
Po prvej svetovej vojne v roku
1919 založili druhú dychovú
hudbu Štefan Ďuriga a Ján Dobiáš, ktorým pomáhali nacvičovať rtm. Dvořák a František

Terkovský z vojenskej hudby
v Trenčíne. V roku 1926 založil Ján Markuš tretiu dychovku
s kapelníkom Jánom Ševčíkom. Jej základ tvorili muzikanti predchádzajúcej hudby a jej
počet sa ustálil na 24 členoch.

mladoženáči, vypracovali cez
skúšky, svadby a zábavy na
takú úroveň, že keď hrali čardáš alebo polhodinovú hru poliek, človeku až mráz po chrbte
prechádzal. Len škoda, že mnohí z nich odišli do večnosti.
Po nich nastúpila omladina,
všetko chlapci pred vojenčinou,
pod vedením Michala Vebera a potiahli štafetu o ďalších
osemnásť rokov.

V tom období sa stala kubranská dychovka známou v celom
okolí. Po druhej svetovej vojne
sa pričlenili k závodnej hudbe firmy Thiberghien a potom
spoločne so Súčanmi tvorili jej
základ.
Na dvadsaťpäťročnú históriu
nadviazala v roku 1967 štvrtá
dychovka vedená Ernestom
Knotekom. Ako povedal, boli
to mladí chlapci po vojenčine,
ktorí chceli veľmi veľa dokázať.
O pár rokov sa títo, zväčša už

„Už sedemdesiatpäť rokov
uplynulo odvtedy, čo tunajšia
učiteľka Štefánia Hajduchová
s kapelníkom dychovej hudby
Jánom Ševčíkom stmelili sedemdesiat nadšencov spevu,
hudby, tanca a folklórna skupina bola na svete. Premiéru
mali 21. mája 1934 v Zemkech humne, ktoré malo u domácich veľký ohlas,“ povedal
Liška. Chýr o skupine sa rozletel a prišli prvé ponuky na
vystúpenia do Valašského

Meziříčí, Trenčianskych Teplíc. V roku 1936 skupina vítala
v Trenčíne prezidenta ČSR Dr.
Eduarda Beneša a v Bratislave
rumunského kráľa Karola II.
Po vojnovej odmlke sa v roku
1946 zúčastňuje na folklórnom
festivale v Strážnici, odkiaľ si
prináša víťazstvo spomedzi
tridsiatich súborov. Potom nasledovali vystúpenia v Brne,
Strážnici, Budapešti a v ďalších mestách. Obnovená matičná činnosť v roku 1968 dala
impulz na oživenie folklórnej
skupiny a už 1. júna 1969 sa
prezentuje v dedine pri váľaní
mája a nasleduje rad vystúpení v bývalej Juhoslávii, Poľsku
i na Slovensku. Je to už 40
rokov nepretržitej aktivity, ktorou folklórna skupina šíri krásu
kubranského a slovenského
folklóru. „Patrí vám všetkým
úprimná vďaka, ktorí ste sa pričinili, že svojráz našej dediny
ešte žije, prajem vám príjemný
umelecký zážitok,“ povedal na
záver Stanislav Liška.
Kultúrny program sa začal
koncertom mládežníckej dychovej hudby Františka Hečku
z Dolnej Súče. V samostatnom
bloku vystúpili tanečníci folklórneho súboru Družba a program
ukončili tanečníci, speváčky
a hudobníci jubilujúcich súborov z Kubry. Program pokračoval ľudovou zábavou, do tanca
a na počúvanie hrala dychová
hudba Opatovanka.
(jč)
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Sympózium a výstava

Ora et ars

Desať umelcov zo štyroch krajín sa koncom júna stretlo na
výtvarnom sympóziu na najstaršom pútnickom mieste na Slovensku. Umelecké diela vytvorené po sympóziu, prezentovali na
výstavách v Trenčíne a počas púte v kláštore na Skalke.
Skupina
umelcov
prišla
s myšlienkou uskutočniť výtvarno-literárne sympózium, ktoré
zhodnotilo mystérium prítomnosti a minulosti najstaršieho pútnického miesta na Slovensku na
Skalke. Farbou maliara, dlátom
sochára či literárnym perom sa
pokúsili o dnešný pohľad na Malú
a Veľkú Skalku, okolie, krajinu...
Podľa zámeru išlo o nadviazanie
na stredoveké legendy o sv. Svoradovi-Andrejovi a sv. Beňadiko-

dovšetkým sakrálneho. Hľadajte
pravdu a krásu, lebo ako hovorí
známy ruský spisovateľ M. J. Dostojevskij, krása spasí svet.“
Duchovná umelecká tvorba
umelcov sa začala svätou omšou dňa 23. júna 2008 v areáli Malej Skalky, celebrovanou
miestnym farárom J. Strapkom
a skončila sa 29. júna. Umelci v magickom prostredí lesov
a jaskynných modlitební Skalky
v priebehu týždňa tvorili v komu-

vi. Spojením sakrálneho, výtvarného či literárneho umenia mali
umelci možnosť prezentovať svojím vkladom Skalku ako miesto
nezameniteľného a stáročiami
prevereného odkazu svätcov
nášmu storočiu, miesto duchovnej obnovy a bohatej umeleckej
inšpirácie. A v neposlednom
rade bola aj myšlienka pripojiť
sa k duchovnému odkazu tvorcu
základov európskej kultúry sv.
Benedikta a jeho nasledovníkov.
Nad prvým ročníkom výtvarno-literárneho sympózia prevzal
záštitu nitriansky sídelný biskup
Viliam Judák, ktorý sa listom prihovoril k účastníkom sympózia:
„Je chvályhodné, že využívate
originálne priestory, ktoré svojím
životom a činnosťou pred tisícročím poznačili eremiti sv. Svorad
a Beňadik. Vždy ma oslovuje krása vytvorená slovom i prostredníctvom výtvarného umenia, pre-

nite svoje obrazy, sochy, kresby, textílie, texty, objekty, akcie
– a prostredníctvom nich vyjadrili
ducha miesta a potrebu stíšenia
sa pred inšpirujúcou krásou Božieho majestátu.

 Výstava z diel
vytvorených počas
sympózia
Všetky vytvorené diela sa
potom sústredili do Mestskej
galérie v Trenčíne na Mierovom námestí, kde boli vystavené verejnosti a v sobotu dňa
19. júla 2008 boli prenesené
a vystavené v priestore Veľkej
Skalky v rámci tradičnej púte
k sv. Andrejovi – Svoradovi
a Beňadikovi.
Vernisáž výstavy na Skalke
sa uskutočnila počas púte 19.
júla a moderovala ju Alena Heribanová. V úvode povedala, že
„toto miesto nad vlniacim sa

Váhom dáva priestoru obrovskú
charizmu a auru, ktorú svojimi
zmyslami intenzívne vnímame.
Veď práve tu žil prvý slovenský
mučeník, prvý patrón Nitrianskej diecézy sv. Benedikt. Jeho
život bol vyplnený tvrdou prácou
a meditáciami. Začiatkom 11.
storočia zišiel z tohto sveta
zvláštnou smrťou, keď ho najprv
zbojníci prepadli, ale podľa legendy sa otvorilo bralo, ktoré ho
ukrylo do svojej jaskyne. Keď ho
prepadli druhýkrát, zavraždili ho
a mŕtve telo hodili do Váhu. Telo
sa pri páde zachytilo o strom,
na ktorom sedával orol a toto miesto sa stalo posvätným
miestom pre všetkých pltníkov.
Sv. Benedikt sa stal patrónom
a dobrým duchom pltníkov plaviacich sa po Váhu. Dnes je jeho
duch medzi nami a stal sa patrónom literátov a výtvarníkov.“
Pri hľadaní odpovede ľudí na
otázku, v čom spočíva identita
tohto územia, ktorým možno prispieť do veľkého domu Európy,
predniesol názor za všetkých
literátov a výtvarníkov zúčastnených na sympóziu kurátor
výstavy Marián Kvasnička: „Je
to tým, že sa na tomto Bohom
požehnanom mieste vieme vrátiť k tradíciám. Teda k tomu, čo
dáva základ a bude tvoriť oporu budúcnosti tohto územia. Je
to nesporne tradícia duchovná,
náboženská, v tomto prípade
benediktínska. Skalka je aj platnou pripomienkou toho, že pokora je dar, o ktorý musíme prosiť. Je zaujímavé, že po našom
sympóziu sme všetci pohnutí,
nadšení, očarení mnohými darmi diel. Som však presvedčený,
že málokto z nás zostal taký istý
ako bol predtým.“

Pri kolektívnych výstavách
tohto typu je pre kurátora vždy
problém, ako sa s množstvom
diel osobností popasovať. Je
možné hovoriť všeobecne alebo hovoriť prostredníctvom jednotlivých osobností. Napriek
spomínaným rizikám kurátor
Marián Kvasnička zhodnotil
každého účastníka sympózia
osobitne, pretože každého zažil ľudsky, v komunikácii a videl
ho pri tvorbe diela. Preto hodnotenie každého umelca bolo
prezentované prostredníctvom
jeho diela. Postupne zhodnotil
vystavujúcich umelcov Eugeniusza Molskeho, Jána Boteka,
Miška Evena, Daniela Heviera,
Aleny Teicherovej, Jozefa Vydrnáka, Jany Zaujecovej, Vladimíra Morávka, Rudolfa Dobiáša
a Stanislava Štepku. Všetci, čo
prišli do priestoru Veľkej Skalky,
zaregistrovali vinúcu sa bielu
čiaru, vychádzajúcu z jaskyne
a smerujúcu cez vystavujúci
priestor k návštevníkom vernisáže. „Spoločným dielom vystavujúcich umelcov bolo inštalovanie
bielej čiary, tá bola ich posolstvom svetla z temných kamenných miest meditácie,“ povedal
Marián Kvasnička.
Súčasťou vernisáže výstavy
bol bohatý kultúrny program,
v ktorom vystúpili – Trenčiansky
spevácky zbor, Skupina starej hudby Musica poetica, Duo
MiMo s Mirom Ďurišom a Monikou Gurínovou, Stanislav Štepka a účastníci sympózia. Záver
vernisáže patril skladbe Staroslovanský Otče náš, interpretovanej Trenčianskym speváckym
zborom. Sympózium sa konalo
s podporou Mesta Trenčín.
(jč)
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V Trenčíne ožila história
Trenčianske historické slávnosti sa konali na Mierovom námestí od 28. júla do 1. augusta. Rímsky tábor vystriedalo tento rok
pieskové kolbište s rytierskym turnajom českej skupiny Honoris
a bohatým programom s voľným vstupom pre divákov. Na Trenčianske historické slávnosti nadviazali v sobotu Trenčianske
hradné slávnosti na Trenčianskom hrade.
Výstrelom z dela na Mierovom námestí sa v pondelok
28. júla 2008 večer o 19.00
h začali Trenčianske historické
slávnosti. Slávnostný sprievod
zástavníkov, zbrojnošov, dvorných dám, sokoliarov priviedol

ho kraja Pavla Sedláčka, ktorí
slávnostným vyhlásením povolili
konanie historických slávností.
Počas celého týždňa bolo centrum mesta každý deň od 28.
júla do 1. augusta 2008 popoludní a vo večerných hodinách

Výstrel z dela otvoril Trenčianske historické slávnosti
Jazdci v plnej paráde Foto: (la)

na koči ťahanom párom vraníkov pána Váhu a Tatier Matúša
Čáka do vymedzeného priestoru Mierového námestia, ktorým
bolo pieskové kolbište. Po privítaní bojovej družiny pozval k sebe primátora Mesta Trenčín
Branislava Cellera a predsedu
Trenčianskeho samosprávne-

koliarskej skupiny sv. Bavona,
pretože sokoliarstvo bolo v tých
časoch obľúbené. Na Mierovom
námestí sokoliari predviedli lety
so svojimi dravcami.
„Kolbište vzniklo navezením
takmer 90 ton piesku a mohli
sme tak uprostred mesta ponúknuť Trenčanom rytiersky
turnaj, ktorý by na kamennej
dlažbe nebolo možné uskutočniť. Vďaka ústretovému kroku
primátora mesta si teda diváci mohli túto nevšednú atrakciu vychutnať zblízka v podaní
skupiny Honoris. V budúcnosti
plánujeme predĺžiť konanie turnaja v meste na viac ako týždeň,“ povedal pre Info Ladislav
Sekerka z trenčianskej skupiny

dejiskom historických sprievodov, jarmoku starých remesiel,
šermiarskych súbojov skupiny
historického šermu Memento mori z Uherského Ostrohu,
predstavení sokoliarov, hudobných alebo tanečných vystúpení. Oproti minulým ročníkom
sa historické slávnosti konali

Preletím
pomedzi nich?
Foto: (jč)

Jazdec v plnom cvale v kolbišti na
Mierovom námestí Foto: (jč)

uprostred Mierového námestia
na pieskovom kolbišti, rytierske
súboje na koňoch, ktoré pripravil súbor Honoris z Mladej Boleslavi. Rytieri proti sebe bojovali kopijami, sekerami, mečmi
a vôbec všetkým, čím sa mlátili
bojovníci za panovania Matúša
Čáka. Na vystúpení nechýbali
sokoliari z banskobystrickej so-

historického šermu Wagus.
Počas piatich dní sledovalo
program slávností na Mierovom
námestí 15 tisíc divákov.
Trenčianske
historické
slávnosti pripravili členovia
Wagusu s podporou Mesta
Trenčín, Trenčianskeho samosprávneho kraja a sponzorov.
(jč, la)
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Na hrade bol 15. ročník
Trenčianskych hradných
slávností
Za účasti 150 účinkujúcich z 15 kolektívov sa počas víkendu 2.
a 3. augusta konali Trenčianske hradné slávnosti na hrade. Ani
vietor a dážď s búrkou a poriadnou hrmavicou nevyhnali návštevníkov a účinkujúcich z hradu a sobotňajší večerný galaprogram
sledoval plný hradný amfiteáter divákov.

> Streľba z luku bola jednou z atrakcií podujatia
a Babscenus. V areáli Dolného
nádvoria bolo stredoveké hospodárstvo s hydinou, historický
jarmok, deti sa vozili na koňoch,
záujemcovia si mohli zastrieľať
z luku i z palných zbraní. V hradných priekopách predvádzali rytierske turnaje hostia z Mladej
Boleslavi – skupina Honoris.
V sobotu popoludní sa strhol
silný vietor a vyhnal časť návštev-

balo necelých dvadsať sekúnd.
Aj tak si vyslúžil potlesk na otvorenej scéne. Atraktivitu podporil
aj organizátor podujatia Laco
Sekerka, keď všetkým ukázal,
že to s guľami vie rovnako dobre
ako dvaja siláci. Zrejme najlepší
program v histórii slávností sa
skončil tesne pred 22. hodinou
tradičnou ohňovou šou a nádherným ohňostrojom.

> Medzi stánkami jarmoku bolo rušno
Malé jubileum zaznamenali
Trenčianske hradné slávnosti,
ktoré sa začali s podporou Mesta Trenčín, Trenčianskeho samosprávneho kraja a sponzorov na
Trenčianskom hrade v sobotu
2. augusta a skončili v nedeľu.
Už 15. ročník podujatia prilákal počas dvoch dní 5000 zvedavcov, ktorým organizátori zo
skupiny Wagus pripravili bohatý
program.
V amfiteátri sa predstavili
šermiarske skupiny Memento

mori (Uherský Ostroh), Cassanova (Banská Bystrica), Kompánia trnavských žoldnierov
(Trnava), Ricasso (Zvolen), Záhorácky
šermírsko-divadelný
spolek Ctibor (Senica), Sírius
(Bratislava), trenčiansky Wagus, tanečná skupina Džamál
(Trenčín) a Sokoliari sv. Bavona (Banská Bystrica). O streľbu
z dela a praku sa starali Bludní
rytieri z Beckovského hradu, na
Hornom hrade zabával ľudí mím
Miro Kasprszyk, Divadlá Blic
> Rytiersky turnaj sa z námestia presťahoval na hrad

> Stánky a hradné paláce sa stali útočiskom pred dažďom

níkov z hradu. Našťastie olovené mraky iba pohrozili niekoľkými kvapkami dažďa, ale po 17.
hodine sa už poriadne rozpršalo
so sprievodným hrmením a bleskami. Večerný galaprogram sa
nakoniec uskutočnil s malým
časovým sklzom a všetci, ktorí
ušli z hradu pred nepohodou,
môžu ľutovať. Jediným mínusom
bol nevydarený pokus o zápis do
knihy rekordov Milana Roskopfa z Bratislavy, ktorému sekundoval Trenčan Pavol Kvasnica.
Žongľovali s tromi štvorkilovými
guľami a Milanovi k rekordu chý-

„Vidieť pokrok všetkých skupín oproti minulosti, už to nie je
iba bezhlavé mastenie sa. Vystúpenia majú dej, aktéri zvládajú
aj divadelný prejav, a to je dobrá
správa do budúcnosti,“ povedal
pre Info režisér Peter Oravec.
„Mám dobrý pocit z tohto
ročníka slávností a už sa teším
na budúci ročník. Ešte sa patrí
poďakovať tridsiatke organizátorov za dobre odvedenú prácu,“
vydýchol si po skončení Ladislav
Sekerka.
Text a foto: (la)
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Stanleyho pohár doviezol do Trenčína Tomáš Kopecký
V sobotu 9. augusta Stanleyho pohár v sprievode dvoch
amerických strážcov na Slovensku a vďaka Tomášovi
Kopeckému strávil veľkú časť
dňa v Trenčíne.
Náročný deň prežil v sobotu
hokejista Tomáš Kopecký. V noci priviezli do Novej Dubnice
trofej pre víťaza NHL Stanleyho
pohár, ktorý získal tento rok Detroit Red Wings. Raňajky teda
26-ročný hokejista absolvoval
s pomocou trofeje, keď ju naplnili jeho obľúbenou držkovou polievkou. „Nikdy som ráno držkovú polievku nejedol a už vôbec
nie z tohto pohára,“ vysvetlil
dobre naladený Kopecký.
V sprievode spoluhráča Jiřího Hudlera, manželky Márie
a syna Jakuba tesne predpoludním priviezli trofej kabrioletom
na Mierové námestie. Napriek

Pavlovi Bratrancovi. „V juniorke sme neopakovateľné chvíle
zažili s Petrom Bohunickým a k

dažďu a sychravému počasiu
tu už čakali takmer dve tisícky
hokejových fanúšikov. Pohárom
zdvihnutým nad hlavu ich pozdravil a poďakoval sa všetkým,
ktorí sa prišli potešiť na námestie napriek vytrvalému dažďu. „Stanleyho pohár v Trenčíne
ešte nikdy nebol a som šťastný,
že som ho prvýkrát priniesol
zrovna ja. Je to super pocit,“
prihovoril sa divákom Tomáš
Kopecký. Potom zapózoval divákom a počas osláv niekoľkokrát
prešiel okolo ľudí s vyše 16 kg
vážiacou trofejou. „Je to dobré
na kondičku, ale slávnostná príležitosť dodáva sily,“ dodal so
smiechom.
Svoju vďačnosť vyjadril aj
trénerom Pavlovi Opatovskému,

mužom ma odtiaľ vytiahol Július
Šupler,“ zaspomínal si na pôsobenie v Dukle Tomáš.
Za základ svojej kariéry považuje rodinu, svojich rodičov
a v súčasnosti je to manželka Mária a syn Jakub. V tento
deň mali dokonca piate výročie
svadby. „Výročie je každý rok,
ale pohár tu nemáme každý
rok a dočasne tak dostal prednosť. Nalejeme doň šampanské
a Majka si z neho trochu odpije,
ale nie veľa, lebo ona dohliada
na dnešný program, aby bolo
všetko v poriadku,“ vysvetlil
Kopecký.
Rímsky cisár Marcus Aurelius
ho dekoroval vavrínovým vencom a k slovu sa dostal aj primátor Branislav Celler. „Trenčín

foto: (100)
dodáva do slávnej NHL hviezdy,
patriace k absolútnej špičke.
Najväčšie hviezdy môžu závidieť
Tomášovi, že doniesol trofej, čo
sa im zatiaľ nepodarilo. Verím,
že tento deň bude dňom, na
ktorý nezabudnú najmä mladí
hokejisti a bude im inšpiráciou,
aby aj oni raz takto stáli s týmto pohárom. Do roka a do dňa,
všetko dobré,“ zaželal Kopeckému trenčiansky primátor.
Spoluhráč Jiří Hudler si rád
spomína na účasť Vsetína na
letnom turnaji v Trenčíne. „Možno tu budeme o rok opäť, ale
už dva dni, lebo v mužstve je

symbolický šek na 51000 korún
primárovi detského oddelenia
Fakultnej nemocnice A. Dubčeka v Trenčíne Pavlovi Šimurkovi. Navštívil aj toto oddelenie,
potom sa vybral na trenčiansky
zimný štadión a v noci pohár
odcestoval do ruského Jekaterinburgu, kde sa s ním potešil
ďalší spoluhráč z Detroitu Pavel
Daciuk.
Odchovanec trenčianskeho
hokeja Tomáš Kopecký odohral
v uplynulej sezóne v drese Detroitu 77 zápasov s bilanciou
päť gólov a sedem asistencií.
V závere základnej časti sa zra-

ďalší Trenčan Marián Hossa,
a tak môže byť pohár v Trenčíne o deň dlhšie,“ povedal dobre
naladený Hudler.
Tomáš Kopecký odovzdal

nil a do play off na ľade nezasiahol. Detroit ho draftoval v roku 2000 v druhom kole z 38.
miesta.
text a foto: (la)
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Cena primátora pre Základnú školu na Kubranskej ulici
Cena primátora mesta Trenčín určená najúspešnejšej škole
v školskom roku 2007/2008 v oblasti športových súťaží a vyhlásenie žiakov Moniky Rajnohovej a Patrika Bariaka za športové osobnosti mesta Trenčín boli zaslúženým vyvrcholením
športového snaženia ZŠ, Kubranská, Trenčín.
„Po minuloročnom 1. mieste v okresnej súťaži o najlepšiu
školu v oblasti športu sa zdalo,
že škola dosiahla v športovej
činnosti svoj vrchol. Ale tento
školský rok bol ešte úspešnejší. Príprava žiakov, ochota
vybraných žiakov pracovať vo
svojom voľnom čase priniesli
svoje ovocie. Škola zopakovala svoje prvenstvo ešte dominantnejším spôsobom,“ zhodnotila výsledky riaditeľka školy
Daniela Felgrová.
Úspešne
reprezentovali
v celoslovenských kolách vo
viacerých športoch. Žiaci pridali
aj ďalšie úspešné umiestnenia

v okresných kolách – atletika
– 2. miesto chlapci, dievčatá,
stolný tenis – 2. miesto chlapci, malý futbal – 3. miesto starší chlapci, veľký futbal chlapci
– 2.miesto, florbal chlapci – 1.
miesto – tieto umiestnenia
pomohli škole k prvenstvu.
Aj v ďalších súťažiach víťazili:
Beh Horná Súča, Beh Soblahova. Na Atletickej olympiáde
v škole „Na dolinách“ obsadili
2. miesto s rovnakým počtom bodov s víťaznou školou.
Pochvalu si zaslúži aj 2. a 3.
miesto žiakov v brannom preteku v družobnej škole v Dolnom Němčí.

„Bronislava
Dobiašová
vybojovala 2. miesto na majstrovstvách Slovenska v krasokorčuľovaní. Pavol Truska
je niekoľkonásobným medailistom Slovenska v gréckorímskom zápase, Jakub Fabo
zasa trojnásobným majstrom
Slovenska vo vzpieraní. A zaujímavý neoficiálny rekord
Slovenska v šplhu na tyči drží
Tomáš Súdny, ktorý za 4 hodiny a 5 minút vyšplhal 208krát, a to je 1040 m,“ tešila
sa z úspechov svojich žiakov
riaditeľka školy.
Základ oddielu pozemného
hokeja HK 65 Trenčín – Opatová, majstra Slovenska žiakov
a dorastu tvoria žiaci kubranskej školy – Adamec, Moško,
Strieženec, Dorica, M. Súdny,
T. Šišovský, Dlesk. O viacerých

menách, ako Bariak, J. Ďuriš,
Madový, M. Machara, Poruban, Vančo, Mĺkvy, T. Súdny,
Chmelo, Pajtinka, Škrovánek,
M. Lišková, Rajnohová, S. Betáková, Kvasnicová, Petrová,
Stopková, Zacharová, Homolová, Gavendová budeme počuť aj v budúcnosti.
„Práca so športovo nadanými
deťmi prináša už niekoľko rokov svoje ovocie. Žiaci, ochotní
na sebe pracovať a venovať sa
hlavne športu, majú možnosť
dosiahnuť dobré výsledky nielen v rámci okresných súťaží.
Aj keď nám chýbajú vonkajšie
športové plochy, využívame
okolitú krásnu prírodu a telesnú zdatnosť zvyšujeme netradičnými cvičeniami v prírode,“
doplnila D. Felgrová.
(la)

Trenčianska výtvarníčka Veronika
Vaculová v Mestskej galérii

Takmer 90 ton piesku navozili kamióny na Mierové námestie,
kde 28. júla vzniklo pieskové kolbište ako javisko Trenčianskych historických slávností. Po skončení posledného programu v piatok po 21. hodine sa organizátori slávností zo skupiny
Wagus s lopatami, metlami a mechanizmami vrhli na „piesočnú pláž“ a do polnoci bolo námestie čisté.
(la)

Akcia dopravných policajtov – 155 priestupkov
Policajti vykonali 7. augusta
2008 v Trenčíne, Ilave, Novom
Meste nad Váhom, Myjave, Bánovciach nad Bebravou, Púchove
a v Považskej Bystrici dopravnobezpečnostnú policajnú akciu.
Policajti kontrolovali dodržiavanie ustanovených a obmedzených rýchlostí a odhaľovali ďalšie
priestupky v dynamike cestnej
premávky.
Policajti zistili počas štyroch

hodín 155 dopravných priestupkov. Z toho v blokovom konaní
vybavili 143 priestupkov. Jeden
vodič šoféroval pod vplyvom alkoholu a 42 vozidiel nebolo označených diaľničnou nálepkou.
Policajné akcie budú policajti
vykonávať v Trenčianskom kraji
aj naďalej, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne Katarína
Hlaváčová.
(la)

Výstava Natura Morta mladej trenčianskej výtvarníčky
Veroniky Vaculovej prezentuje
jej zátišia, predstavujúce tiché nadšenie pre prítomnosť
a pre pocit jej sprostredkovania. Zátišia dopĺňa niekoľko diel z jej figurálnej tvorby.
„Najviac sa venujem zátišiu,
je môjmu srdcu najviac blízke
a oslovuje ma. Zátišiu sa venujem počas piatich rokov štúdia
na Vysokej škole výtvarných
umení v Bratislave v ateliéri
profesora Jána Bergera,“ povedala 1. augusta po vernisáži
v Mestskej galérii autorka. Fi-

gurálnej tvorbe sa venuje menej, hoci je to lákavá téma. Výtvarníčku pritom oslovuje krása
ľudského tela.
Veronika Vaculová vystavuje
v Trenčíne po dvojročnej prestávke a okrem dvoch autorských výstav absolvovala deväť
kolektívnych v Bratislave, Pezinku, Malej Frankovej a ďalších
lokalitách. „Rada si spomínam
na Malú Frankovú, kde bolo
výtvarné sympózium s témou
Návrat do krajiny. Mám rada výtvarné sympóziá, ale príležitostí na účasť je menej,“ dodala
Vaculová.
(la)
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Zomrel trenčiansky lokálpatriot
Ferdinand Rybníček
Vo veku nedožitých 65 rokov v piatok skoro ráno nečakane zomrel fotograf, novinár a muzikant Ferdinand Rybníček.

Priatelia a známi ho v prvom
rade vnímali ako lokálpatriota,
ktorý miloval svoje rodné mesto,
odovzdával mu svoju umeleckú
aj profesionálnu dušu formou
fotografií a článkov, objavujúcich krásy Trenčína.
„Ferdo“, ako ho priatelia
volali, bol srdcom fotograf. S
Trenčínom sú spojené mená
významných fotografov Márie
Holoubkovej Urbasiowny, Jána
Halašu a ďalších. Pôsobili tu
Bedrich Schreiber a František
Spáčil, ktorý stál pri zrode tvorivej fotoskupiny MÉTA. Vznikla v
roku 1962 pri Okresnom dome
osvety a jej prvými členmi boli
Č. Harníček, A. Štubňa a S. Sokolt. Skupina sa rozšírila o nie-

cerých mladých fotografov a výtvarných umelcov. Medzi jeho
záľuby patrila športová fotografia, v ktorej sa venoval najmä
zlatému veku trenčianskeho futbalu v bývalej československej
1. lige. Aj v posledných rokoch
časť svojho života upísal futbalu, keď pôsobil v dozornej rade
AS Trenčín a podporoval mediálnu komunikáciu klubu.
Živil sa aj novinárčinou, nie
akademickou od stola, ale v teréne. Takmer 15 rokov strávil
ako šéfredaktor v redakcii CEVA,
ďalšie roky v Považí, Trenčianskych novinách, v Slovenskom
rozhlase, bol riaditeľom televízie v Trenčianskych Tepliciach,
spolupracoval s denníkom SME
a ďalšími médiami. Od novinárstva sa neodtrhol ani počas vykonávania funkcie hovorcu trenčianskeho primátora.
Novinári si ho pamätajú ako
predsedu krajskej organizácie
Slovenského syndikátu noviná-

koľkých kvalitných fotografov a
popri menách Porubský, Poláček, Kákoš, Mozola sa objavilo
aj meno Fedinand Rybníček. Fotoaparát vnímal ako vstupenku
do sveta krásy a zázrakov. Láska
k mestu sa pretavila do stoviek
záberov, o ktorých mnohí ani nechyrovali. Jeho nadšenie pri prezentovaní záberov zákutí mesta
z nezvyčajných uhlov a pohľadov
bolo nákazlivé a inšpirovalo via-

rov. Jeho nápadom bolo organizovanie ZOO domácich zvierat
v horárni v Soblahove, ktoré dodnes patrí k obľúbeným akciám
trenčianskych detí.
Jeho veľkou láskou bola
hudba. Hrával v hoteli Tatra
v Horn sextete a 14 rokov v liečebnom dome Pax v Trenčianskych Tepliciach s B-klubom.
S hudbou sa dostal aj na dosky
znamenajúce svet pri predsta-

vení Trenčianskeho hradného
divadla Lásky hra osudná. Zorganizoval stretnutie trenčianskych muzikantov, ktorí sa
rozišli do celého sveta a donedávna s priateľmi hrávali iba pre
seba v garáži.

Moderoval množstvo akcií,
azda najlepší vzťah mal ku korzám Trenčianskej nadácie, kde
sa dokázal realizovať nielen profesionálne, ale aj ľudsky.
Ferdo nikdy nepokazil zábavu a navyše dokázal ľuďom pomôcť. S manželkou Evou prežil
necelých 40 rokov spoločného
života a v manželstve sa narodili synovia Richard a Róbert. Do
posledných chvíľ života opatroval svoju svokru, s ktorou mal
úžasný vzťah. Býval s ňou v jednej domácnosti a s obľubou
hovoril: „Jediné, čo som dobré
vyženil, je svokra.“
Azda najvýstižnejšie je jeho
vyznanie k Trenčínu: „Som Trenčan telom i dušou žijúci v tomto
prekrásnom meste na Považí od
môjho zrodu, kedy som vzhliadol
svetlo sveta 30. októbra 1943,
a to nie hocikde, ale priamo pod
Mestskou vežou. Tam sme mali
byt nad známym obchodom strýka môjho otca, ktorý sa v ňom
vyučil a celý život aj pracoval u
Ferdinanda Rybníčka, hodinára,
zlatníka a optika, po ktorom som
aj ja dostal meno Ferdinand.
Od roku 1949 boli moje žiac-

ke i študentské roky spestrené
rôznymi peripetiami, ktoré vždy
končili vetou: „syn živnostníka
bez prc.síl“. Som rád, že som
sa mohol vyučiť remeslu, ktoré
stále milujem a to je fotografia.
Nie nadarmo mi všetci okolo
mňa hovoria, že či chcem, alebo
nechcem, je to moja najväčšia
životná láska. A ja to tak cítim

tiež. Dôkazom sú nespočetné
kusy negatívov, fotografií, diapozitívov a fotoarchívov, ale aj
niekoľko fotografických prístrojov od značky Pionier, Altis či
Flexaret a ďalšie až po dnešné
digitálne fotoaparáty.
Chcem vyjadriť moje vyznanie mestu pod hradom Matúša
Čáka, starobylému Trenčínu,
kde som prežil takmer celý svoj
život, kde som poznal veľa vzácnych ľudí, s ktorými som sa aj
osobne stretával a učil sa od
nich nielen abecedu poznania
života, ale aj odbornosti, ako
boli napríklad fotografické esá
pani Mária Holoubková či známi
fotografi Ján Hajdúch, Ján Halaša, Štefan Pozdišovský, Anton
Štubňa, ale aj mladší členovia
ako Laco Kobza, Miloš Abel,
členovia skupiny Méta a mnoho ďalších, ktorí v Trenčíne až
doteraz žijú a fotografujú. Veď
Trenčín bol a je baštou fotografického kumštu.“
Ferdo odišiel náhle, ale keď
sa pozriem na námestie, stále
ho tam vidím...
Leo Kužela

14. 8. 2008
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Symbol súboru Družba Miroslav Popelár 80-ročný
V trenčianskom folklórnom súbore Seniorklub Družba od jeho založenia v roku 1999 pôsobí Miroslav Popelár. Pomáha vedeniu,
prispeje dobrou radou a nevynechá žiadne podujatie seniorov
v okolí Trenčína.

Deväťročná aktivita dobre
naladeného seniora vo folklórnom súbore nie je na Slovensku žiadnou zvláštnosťou,
pokiaľ sa nedozvieme skutočnosť, že Miroslav Popelár oslávil začiatkom augusta krásnu
osemdesiatku.
Čulému a dobre naladenému „ujkovi“, ako ho volajú
Družbáci už vyše polstoročia,
prišli zablahoželať k jubileu
členovia Občianskeho združenia Seniorklub Družba. Predseda združenia Alojz Špaček
vyzdvihol jeho nevyčerpateľnú
energiu a pomoc pri organizovaní Slovenského festivalu
seniorských folklórnych súborov v Trenčíne a Krivosúd-Bodovke. Štefan Sadovský pridal
vinš s fujarou a potom sa už
valila riava spomienok.
Miroslav Popelár je rodákom z Vrádišťa pri Skalici a do
Trenčína prišiel začiatkom päťdesiatych rokov. Nastúpil do

nábytkárskeho závodu Družba
ako skladník a vydržal na pracovisku takmer dvadsať rokov.
Potom ho „zlanárili“ pracovať
do Leteckých opravovní, kde
pôsobil až do odchodu na
dôchodok.
Významný medzník v jeho
živote bolo založenie folklórneho súboru s menom materského závodu v roku 1954. FS
Družba mal pomôcť mladým
ľuďom v podniku realizovať
sa mimo pracoviska, relaxovať v kultúre. Činnosť súboru
sa začala kultúrnymi úderkami s vystúpeniami v blízkom
okolí. Potrebovali organizátora
a oslovili „ujenka“. Spočiatku
spolupracoval s Jozefom Mesárošom, prvým organizačným
vedúcim súboru. Neskôr pribudla funkcia pokladníka a vedúceho krojára. Jubilant sa staral
o materiálnu základňu súboru,
a to si vyžiadalo aj veľa osobného času. Po odchode súbo-

Výzva k občanom
Prosíme občanov, ktorí majú doma fotografie a dokumenty
z 21. augusta 1968 – dňa invázie a okupácie Československa,
aby nám ich poskytli pre prefotenie do veľkých formátov na
výstavu. Pripomenieme si 40 rokov od týchto udalostí a vaše
dokumenty tvoria dejiny mesta Trenčín. Dokumenty a fotografie poskytnite do 17. augusta 2008. Kontakt: MY ´68, Emil
SEDLAČKO, Šmidkeho 9/8, 911 08 Trenčín, 0904 673 529

ru zo závodu Družba ho prichýlila Jednota SD. Organizačný
vedúci Miroslav Popelár bol
časovo veľmi vyťažený, preto
mu pomáhala manželka Jozefa vo funkcii krojárky.Družba
obom prirástla k srdcu a stali
sa jej súčasťou.
Miroslav Popelár svoj drahocenný čas delil aj medzi iné
koníčky, hoci FS Družba bol
poriadny kôň. Je zberateľom,
ovocinárom, chovateľom, a to
všetko zvládol popri povinnostiach v súbore. „Ako dôchodca
všetko teraz stíham, ale neberiem to ako robotu,“ povedal
pre Info. „Všetko robím pre
potešenie. Stále mám kontakt
so súborom, aj keď posledných deväť rokov sú to jeho
seniori. Občas sa zastavím
na ich nácviku, navštívim aj

niektoré ich vystúpenia. Za tie
roky v Družbe sme vychovali
stovky členov a tí sa rozpŕchli
po svete. Človek má dobrý pocit, keď počuje, že sa im darí.“
Medzi seniormi tancuje aj jeho
dcéra Milka s manželom.
„Ujko, ujenko“ – tak ho volali členovia súboru. Na oslavách 35. výročia vzniku súboru
Družba dostal ocenenie v podobe menovania za čestného
vedúceho súboru. Človek, ktorý celý život venoval mladým,
pomáhal im, radil, pochválil
i pokarhal. Vedel o mnohých
tajomstvách mladých sŕdc,
ale nikdy nebol v popredí, vždy
stál nenápadne vzadu a vždy
bol ochotný pomôcť. Tak je to
aj teraz v Seniorklube Družba.
Živio, ujko!
Leo Kužela

Mladí šachoví majstri
bojovali o tituly

Majstrovstvá SR v šachu
juniorov a junioriek sa konali začiatkom júla v trenčianskom Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl
SR. Zúčastnili sa ich desiati
slovenskí juniori a desať junioriek. Trenčianski šachisti sa
medzi najlepších nepresadili.
Symbolický prvý ťah turnaja juniorov vykonal štátny tajomník
Ministerstva školstva SR Jozef
Habánik. Riaditeľom turnaja
bol Miroslav Kijac, partie komentoval trenčiansky rodák,
veľmajster Ján Plachetka.

Majstrami Slovenska sa
stali Milan Pacher zo Slávie
Bratislava a Zuzana Borošová z KŠC Komárno. Cenu za
najlepšiu partiu získali medzi
chlapcami S. Sremaňák a M.
Ondruš, medzi dievčatami Z.
Borošová a M. Dvoranová.
Šachový klub Trenčín pripravil akciu v spolupráci so
Slovenským šachovým zväzom
a s podporou Ministerstva
školstva SR, Mesta Trenčín,
Trenčianskeho samosprávneho kraja a sponzorov.
(la)
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ARTKINO METRO
Mierové nám., 032/743 44 15, www.lampart.sk

15. 8. (19.30) Kurz negatívneho
myslenia
Partia hendikepovaných ľudí pod vedením psychologičky vyráža za svojím
ďalším cieľom: presvedčiť Geira, ktorý
skončil na vozíku, že by sa mal pridať
k ich skupine, naučiť sa s nimi pozitívne
myslieť a zachrániť tak svoje manželstvo.
Netušia však, s kým majú tú česť.
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.
S tým sa ale Florentino nezmieri. Keď
sa o päťdesiatjeden rokov po tom, čo jej
Florentino po prvý raz vyznal lásku, znovu
stretnú, Urbino je mŕtvy. A oni tak stoja
pred rozhodnutím, či svoj vzťah naplnia.
20. – 22. 8. (19.30) Občan pes
Dedinský chlapec Pod sa vydá do Bangkoku rozhodnutý preraziť v meste. Čoskoro
začne pracovať v konzervárni rýb, kde
nešťastnou náhodou príde o prst. Začne sa potĺkať po meste v snahe nájsť
plechovku, do ktorej by si odrezaný prst
mohol odložiť. To je však len začiatok
surrealistickej rozprávky plnej absurdného humoru a vizuálnej virtuozity.
23. – 25. 8. (19.30) Venuša
Maurice je starnúci slávny herec. O jeho
priateľa Iana sa začne starať jeho praneter Jessie a Mauriceovi sa zapáči. Jessie je od začiatku odmietavá, na druhej
strane jej imponuje Mauriceov životný
úspech a šarm. Po návšteve galérie,
kde si obaja pozrú Velazquezov obraz
Venuša, sa Maurice rozhodne prehovoriť
Jessie, aby sa stala modelom pre študentov. To však rozbehne celý rad nečakaných kiksov a udalostí.
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 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
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 ľudový 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.
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
26., 8. (10.30) Mamičky sa rozprávajú
po nemecky
Vedie mama Nicole FUCHS.
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.
18., 22. 8. Ja už idem do škôlky
Tematické a náučné dopoludnie pre budúcich škôlkarov vedie Anička Horváthová. Vopred prihlásené deti sa stretnú v materskom
centre.
Súvisiace prednášky pre rodičov budúcich
škôlkarov:
14. 8. (17.00) Zdravie a stravovanie

Číslo 16/ročník X
škôlkara
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.
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)
20., 27. 8. (10.00 – 12.00) Deti,
nenuďte sa doma, príďte medzi nás
Čakajú vás spoločenské hry, zaujímavé knihy plné nápadov, hádaniek, rozprávkových
bytostí, veselých príbehov, rekordov, strašidiel... a internet.
VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
pobočka Kubra (v kultúrnom centre)
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.
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VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
pobočka Dlhé Hony (v kultúrnom centre)
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
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?
V 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
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
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 POZVÁNKY
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.
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
14. 8. Ako básnici prichádzajú o ilúzie
15. 8. Ako básnikom chutí život
16. 8. Koniec básnikov v Čechách
17. 8. Ako básnici nestrácjú nádej
18. 8. Postřižiny
19. 8. Pozor, vizita!
20. 8. Vesničko má středisková
21. 8. Báječné roky pod psa
22. 8. Hrubeš a Mareš
23. 8. Obecná škola
24. 8. Pasti, pasti, pastičky
25. 8. Vráť sa do hrobu
26. 8. Kamarát do dažďa
27. 8. Requiem pre panenku
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:
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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
OSTROV
23. 8. (15.00 – 22.00) Festival
Rock´roll fest
1. ročník tohto festivalu pripravili Študentské fórum mesta Trenčín, –muma–, Bobo
a Zepo. Pred koncertmi jednotlivých kapiel
bude prebiehať aktívna kampaň organizátora podujatia, a to ŠFMT. Program bude
plný zábavy a prekvapení. Našimi hosťami
budú kapely ako Feedback Stream, Joyride,
Good Bye Lenin, Peter Nať a ďalší výborní
interpreti rockovej hudby.
AREÁL EXPO CENTRA
23. 8. (9.00 – 15.00) Cesta
s úsmevom
Chceš prežiť deň plný zábavy, vidieť v akcii
policajtov, hasičov, vojakov, záchranárov
a popri tom sa naučiť veľa o bezpečnosti na
cestách? Chceš si zaspievať karaoke s orchestrom Happy Band, súťažiť s agentúrou
Bombovo, vidieť vystúpenie Elá hop? Tak
neváhaj a štartuj!
KULTÚRNE A METODICKÉ CENTRUM OS SR
23. 8. (9.00) Uhrovskí Zaiovci a Trenčín
Prednáška riaditeľa Slovenského národného archívu v Bratislave Radoslava Ragača.
Pripravila Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Trenčín.

OZNAMY
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Jurajovi Tomanovi
pomáha 8-ročný Šimon
Výstava Juraj Toman – olejomaľby mala vernisáž v piatok 1. augusta v priestoroch mestskej veže.
Študent Akadémie umení
v Banskej Bystrici v ateliéri
klasických maliarskych disciplín u profesora Ľudovíta
Hološku predstavil na výstave prevažne figurálne obrazy.
„Práce vznikli počas tohto
roku a inšpirovala ma realita
kombinovaná s archetypálnymi predstavami. Figúrky sú
reálni ľudia z okolia, známi,
modely alebo ľudia z námestia vsadení do spoločného
priestoru
symbolizujúceho
kolektívne nevedomie (pláž,
les) alebo neznámy priestor,“
vysvetlil vznik obrazov Juraj
Toman. Predstavil aj portréty, v ktorých sa snaží hľadať

nové spôsoby zobrazenia ľudskej hlavy a portrétu. Baví ho
maľovať portréty a stále sa
k tomu vracia. Súčasťou výstavy sú aj maľby priestorov
pre ľudí bez ľudí. Sú súčasťou ľudskej identity rovnako
ako oblečenie, autá, atď.
Na Tomanových obrazoch
prevláda tmavá farba. „Je to
moja inštinktívna cesta, páčia sa mi tmavé farby v kontraste napríklad so svetlým
pieskom. Ľudská myseľ má
tmavé pozadie, a to súvisí
s kolektívnym nevedomím
v ľudskom myslení. Obyčajných ľudí takto posadím do
kontrastu.

> Juraj Toman so Šimonom
Pri tvorbe výstavy pomáhal
autorovi 8-ročný Šimon Riecky. „Sme kamaráti a trochu
som mu pomohol,“ osvetlil
svoj vzťah Šimon ku synovi
svojej krstnej mamy. Výtvarné umenie ho však do budúcnosti zatiaľ neláka. Skôr autá

a motorky a jazda na nich.
Autíčka dokáže namaľovať
presne ako originál.
Výstavu pripravilo Občianske združenie Mestská veža
s podporou Mesta Trenčín a
potrvá do 21. augusta.
(la)

KRÍŽOVK A
Milí čitatelia! Za správne riešenie tajničky z osemsmerovky z č. 15/2008 „...Arabi majú až styri ženy“ bola vyžrebovaná Mária
Ščípova, Vl. Roya 14, 911 05 Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká publikácia „Trenčín a okolie“. K výhre srdečne blahoželáme!
Vylúštenú tajničku krížovky z Infa č. 16/2008 zasielajte na adresu našej redakcie do 22. augusta 2008.
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