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Štyri dni kultúry prežili Trenčania od štvrtka 11. septembra do nedele 14. septembra. Divadelný
festival Sám na javisku sa začal už vo štvrtok monodrámou Tiso v podaní Mariána Labudu. V poradí
22. ročník mestského festivalu ľudovej kultúry a zábavy Pri Trenčianskej bráne roztancoval mesto
od piatka. Festival dychových hudieb Pádivého Trenčín bol v 27. ročníku spojený s oslavou 100.
výročia narodenia skladateľa. Sláviť prišli aj účastníci Celoštátnej prehliadky detských a mládežníckych dychových hudieb z celého Slovenska. Štyri dni pestrej kultúrnej ponuky dali možnosť každému
vybrať si svoj žáner podľa kvality. Na snímke Jozefa Čeryho odhalili pamätnú bustu na budove
bývalej hudobnej školy zľava skladateľov syn Jaroslav Pádivý, jeden zo zakladateľov festivalu Stefan
Bolebruch a primátor Branislav Celler. Autorom busty je trenčiansky sochár Igor Mosný.
(la)
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ZUŠ v Trenčíne nesie meno Karola Pádivého
V septembri oslávilo mesto Trenčín storočnicu výročia narodenia významného hudobného skladateľa Karola Pádivého (10. 9.
1908). Pri tejto príležitosti udelilo Ministerstvo školstva SR Základnej umeleckej škole v Trenčíne niesť meno Karola Pádivého.
Karol Pádivý sa narodil na
Českomoravskej vysočine v obci
Dolní Cerekev. Svoju hudobnú
kariéru začal vo svojich 14 rokoch ako elév vo vojenskej hudbe v Jihlave. Ako sedemnásťročný odišiel do Rumunska, kde tri
roky pôsobil ako hudobník vo
vojenskej hudbe v Sibiu v Bukurešti. Tu sa začal zaujímať
o kompozíciu, inštrumentáciu
a prácu s orchestrom. Bol to
začiatok jeho sebavzdelávania, nakoľko hlavne existenčné
starosti mu nikdy nedovolili sa
hudobne vzdelávať klasickým

školským spôsobom.
Začiatok jeho pôsobenia
v Trenčíne sa viaže na rok
1928, kde si prišiel odslúžiť
vojenskú prezenčnú službu vo
vojenskej hudbe 17. pešieho
pluku. Po odchode do civilu pôsobil ako kapelník vo viacerých
trenčianskych hudbách, chodil
učiť hudobníkov po okolí Trenčína. V r. 1945 založil mládežnícku dychovú hudbu v textilnej
továrni Thibergien (neskôr Merina). Koncom vojny mal orchester viac ako 60 členov a dobrú
úroveň. V tomto orchestri sa

začal zaoberať problematikou
výučby detí a mládeže na dychové nástroje. Výsledkom bola
z pohľadu svetovej odbornej literatúry učebnica pre orchester
s názvom Zborová škola, ktorá
vyšla v roku 1952. Pre detské
a mládežnícke orchestre venoval veľa skladieb (napr. album
Hráme sa na muzikantov).
Od roku 1962 učil v Ľudovej
škole umenia v Trenčíne, neskôr pracoval ako vedúci hudobného oddelenia v trenčianskom
Dome kultúry a vzdelávania.
Počas svojho života sa venoval
aj kompozičnej práci, v ktorej sa
prejavovala snaha nasmerovať
dychovú hudbu z konzumnej
na koncertnú až symfonickú.
Svojimi predstavami o vývoji

dychovej hudby značne predbehol svoju dobu. Jeho predstavy
sa napríklad realizujú v dielach
súčasných holandských, nemeckých skladateľov, uviedla
riaditeľka Základnej umeleckej
školy Karola Pádivého Veronika
Soukupová (na fotografii).
(la), foto (jč)
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Mesto Trenčín pripravuje nový vzhľad zastávok MHD
V Trenčíne by sa mala v krátkom čase dokončiť kompletná výmena
zastávok mestskej hromadnej dopravy – t. j. prístreškov aj samotných označníkov MHD. Výmenu realizuje SAD, a. s., Trenčín a Mesto
Trenčín zároveň využíva túto príležitosť na zavedenie nového vizuálneho systému označenia zastávok MHD. Chce tak sprehľadniť
systém mestskej hromadnej dopravy v meste Trenčín a uľahčiť jej
používanie občanom i návštevníkom mesta. Nové zastávky MHD sa
budú od tých pôvodných odlišovať najmä svojou farebnosťou.
Nové budú nielen farby zastávok MHD, ale predovšetkým celkový systém značenia autobusových liniek mestskej hromadnej
dopravy v Trenčíne.
Doprava v meste Trenčín je rozdelená riekou v podstate na tri
hlavné zóny, ktorých stretávacím
dopravným uzlom je križovatka

pri hoteli Tatra. Je to dané prirodzeným zovretím centra mesta medzi hradnú skalu a rieku
Váh. Pre autobusy MHD je potom takýmto stretávacím uzlom
Hasičská ulica, na ktorej sa križujú takmer všetky smery liniek
MHD.
Tento postreh sa objavuje už

v logu mesta Trenčín, kde je použitý v symbolike nielen dopravnej, ale aj historickej križovatky),
využíva aj nový systém označenia
zastávok MHD v meste. V ňom
bude každá z troch dopravných
zón označená inou farbou.
Nové zastávky MHD budú mať
nový dizajn vždy v jednej z troch
farieb podľa toho, v ktorej dopravnej zóne sa nachádzajú.
Čísla liniek, ktoré z danej zastávky odchádzajú, budú podobne
doplnené farebným pozadím
podľa toho, do akej zóny mesta
smerujú. Ide tak o veľmi logické
a prehľadné usporiadanie, ktoré
by spolu s mapami liniek MHD,

ktoré mesto plánuje vydať v budúcom roku, spolu s následným
umiestnením celého informačného systému na webovú stránku
mesta malo pomôcť zorientovať
sa v mestskej hromadnej doprave nielen obyvateľom, ale aj návštevníkom mesta.
Vzhľad pripravovaných nových
autobusových zastávok MHD
v Trenčíne spolu s ich prehľadnou mapou predstavujeme na
vnútornej dvojstrane. Bližšie
informácie o postupe výmeny
označníkov MHD v Trenčíne prinesieme čitateľom v budúcich
číslach INFO.
(jm)

Parkovanie v Trenčíne bude zabezpečovať akciová spoločnosť s účasťou mesta
Mesto si chce zachovať vplyv na cenu parkovného a personálne
obsadenie orgánov spoločnosti
Mestská rada v Trenčíne vo
štvrtok 18. septembra zobrala
na vedomie stanovisko komisie, pripravujúcej a realizujúcej
verejnú obchodnú súťaž, na základe ktorej bol hľadaný subjekt
na prevádzkovanie parkovísk na
území mesta Trenčín. Zároveň
v súlade so závermi uvedenej
komisie odporučila primátorovi nevyhlasovať ďalšiu verejnú
obchodnú súťaž, ale zabezpečiť urýchlené prevádzkovanie
existujúcich parkovísk a výber
parkovného prostredníctvom
novozriadenej mestskej akciovej spoločnosti a v druhom kroku pripraviť vstup strategického
investora do tejto spoločnosti

za účelom dlhodobého riešenia
statickej dopravy v meste.
„Aj po vstupe strategického
partnera, od ktorého očakávame predovšetkým potrebné investície do zlepšenia systému
parkovania v meste, si chce
mesto zachovať vplyv na výšku
parkovného a vplyv v spoločnosti prostredníctvom personálneho obsadenia orgánov
spoločnosti,“ dodáva k téme
primátor Branislav Celler.
Celkový návrh založenia spoločnosti musí byť predložený na
schválenie Finančnej a majetkovej komisii, opätovne doplnený Mestskej rade a Mestskému
zastupiteľstvu v Trenčíne.

Mimoriadna situácia v Trenčíne trvá naďalej
Krízový štáb Mesta Trenčín na svojom zasadnutí 17. septembra
rozhodol, že mimoriadna situácia v meste trvá naďalej.
Mesto vyhovelo žiadostiam
„Potrvá minimálne do 15. októbra vzhľadom na to, že stále piatich občanov o výpomoc forpokračuje odstraňovanie škôd mou návratnej pôžičky v sume
spôsobených víchricou, najmä na asi 300 tisíc korún.
Krízový štáb nesúhlasí s pozeleni. Práce sú veľkého rozsahu a dodnes nie sú ukončené,“ skytnutím financií spoločenstvám
povedal po zasadnutí Krízového vlastníkov bytov a správcovským
štábu Mesta Trenčín jeho pred- spoločnostiam, pretože všetky
boli poistené a na odstraňovanie
seda primátor Branislav Celler.
Najviac bola postihnutá ob- škôd majú čerpať peniaze z vlastlasť v okolí Váhu, kde mesto ných bytových fondov. Mesto im
spolupracuje s Povodím Váhu pri poskytlo makléra, ktorý poisťuje
odstraňovaní následkov smršte. majetok mesta, kvôli lepšej koNáklady budú vyčíslené až po munikácii medzi spoločenstvami
a ich poisťovňami.
(la)
ukončení prác.

Mesto sa riešením situácie
vzniknutej novelou zákona č.
582/2005 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zaoberá
intenzívne od začiatku roka.
Prvá verejná obchodná súťaž
vyhlásená v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka
začiatkom leta nepriniesla oča-

kávaný výsledok. Jeden z prihlásených subjektov nesplnil
požiadavky určené vyhlasovateľom v súťažných podmienkach,
druhý splnil formálne náležitosti, ale nesplnil očakávania
vyhlasovateľa, napr. v návrhu
zlepšenia parkovania v meste
v budúcnosti či v návrhu investícií v budúcnosti.
(jm)

Mesto Trenčín sa prihlásilo do Národnej
ceny SR za kvalitu
Mestský úrad v Trenčíne má
ako prvé z krajských miest na
Slovensku vytvorený, zdokumentovaný, zavedený a udržiavaný
systém manažérstva kvality
v súlade s požiadavkami normy
ISO 9001:2000 a trvalo zlepšuje
jeho výkonnosť. Mesto sa preto
prihlásilo do Národnej ceny SR za
kvalitu v rámci modelu CAF (Common Assessment Framework) –
spoločný európsky hodnotiaci
rámec pre organizácie verejnej
správy. Celá súťaž je určená pre
výrobné podniky, organizácie služieb a pre organizácie verejnej
a štátnej správy.
Podľa primátora Branislava Cellera mesto týmto krokom pokračuje v nastavenom trende stáleho
zlepšovania kvality poskytovaných služieb verejnosti a kvality
práce mestského úradu. „Zapojením sa do súťaže si preverujeme
úroveň kvality nášho fungovania,
je to nadstavba, ktorú má iba

málo miest na Slovensku a sme
medzi prvými, ktorí sa vydali touto cestou,“ vysvetľuje primátor.
Štatutárom je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a garantom je Slovenská
spoločnosť pre kvalitu v Žiline.
Súťaž je modelom dokonalého
spôsobu riadenia na dosiahnutie
výnimočných výsledkov, a to v zabezpečovaní spokojnosti klienta,
spokojnosti zamestnancov, ale aj
vynikajúcich výsledkov v domácej
a zahraničnej konkurencii, ktoré
sú podložené sociálnou politikou a dobrým vzťahom k prostrediu, v ktorom organizácia pôsobí.
V rámci prvej časti Mesto Trenčín spracovalo samohodnotiacu
správu podľa metodiky CAF, na
základe ktorej postúpilo do finále súťaže. Jej výsledky a celkové
umiestnenie Trenčína v Národnej
cene SR za kvalitu v rámci modelu CAF budú oznámené v novembri 2008.
(jm)
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Renesančné Farské schody
v novom šate
Mesto Trenčín v spolupráci
s mestskou rozpočtovou organizáciou Mestské hospodárstvo a správa lesov zrealizovalo úpravu stien a vymaľovanie
v priestoroch Farských schodov. Schody spájajú centrum
mesta s Trenčianskym hradom a Mariánskym námestím
pri farskom kostole, často sa
stávajú stredobodom neporiadnych návštevníkov. Tí tu zane-

chávajú nielen odpadky, ale aj
pomaľované steny. Priestory sú
v spolupráci s Mestskou políciou na noc uzamykané. Raz
do týždňa ich na základe zmluvy so spoločnosťou Marius Pedersen, a. s., ručne vyčistia jej
pracovníci.
Napriek uvedeným opatreniam sa situácia nezlepšila,
po každom víkende je podoba
hlavnej cesty na hrad v ne-

Bezpečný priechod pre chodcov
na Bratislavskej ulici
Koncom septembra sa začnú práce zamerané na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na Bratislavskej ulici pri železničnej
stanici Zlatovce. Budú sa konať za plnej premávky a potrvajú
najmenej šesť týždňov.

Priechod pre chodcov na
Bratislavskej ulici pri železničnej stanici je využívaný najmä
študentmi viacerých stredných
škôl v Zámostí. V snahe zvýšiť bezpečnosť chodcov pri
prechádzaní týmto územím pripravilo Mesto Trenčín v spolupráci s Okresným dopravným
inšpektorátom Policajného zboru v Trenčíne projekt, ktorý rieši
lepšie situovanie priechodu pre
chodcov, zlepšenie viditeľnosti priechodu jeho nasvietením
a novým dopravným značením.
Súčasťou úprav je aj vybudovanie stredového ostrovčeka
a chodníka na zastávke MHD,
čím dôjde k usmerneniu pohybu vozidiel a chodcov.
Prosíme vodičov o zvýšenie
pozornosti, dodržiavanie poky-

nov prenosného dopravného
značenia a ospravedlňujeme
sa za dočasné obmedzenia vyvolané stavebnými prácami.
Projekt je zameraný na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky (najmä chodcov), preto
mesto získalo na jeho realizáciu dotáciu 400 000 korún.
Projekt je spolufinancovaný
Ministerstvom dopravy, pôšt
a telekomunikácií Slovenskej
republiky.
Mesto Trenčín je od roku
2007 signatárom Európskej
charty bezpečnosti cestnej premávky. Jedným z jej cieľov je
zabezpečiť väčšiu bezpečnosť
chodcov na území mesta.
Útvar životného prostredia
a dopravy MsÚ Trenčín
Foto: (la)

dôstojnom stave.
Mesto Trenčín tak pripravuje
kamerový systém, vďaka ktorému bude na schody dohliadať
Mestská polícia.
„Boli by sme radi, keby zostali Farské schody po ich vymaľovaní celoročne v tom stave, v akom sú dnes. Všetko
však závisí aj od občanov a ich
pozornosti a správania sa. My
pristúpime k ďalšiemu kroku,
ktorým je kamerový systém, ktorý by nám pomohol monitorovať
dianie a preventívne pôsobiť
na ľudí, ktorí si túto pamiatku
dostatočne nevážia,“ dodáva
primátor Branislav Celler.
Renesančné Farské schody
postavili v roku 1568 ako ob-

rannú komunikáciu, po ktorej
nastupovali členovia mestských remeselníckych cechov
k obrane mestských hradieb
v úseku od Karnera sv. Michala po hrad. Súčasne slúžili ako
prístupová cesta k mestskej
zbrojnici, postavenej v roku
1565 vedľa karnera. Schody
boli poškodené pri požiaroch
Trenčína v roku 1708, 1790
a 1886. Po oprave sa ich funkcia zmenila na verejno-komunikačnú. Spájajú stred mesta
s areálom farského kostola,
novým Mariánskym námestím,
hradom a aj lesoparkom Brezina. Nachádzajú sa na konci
Farskej ulice smerom na hrad.
(jm), foto: MsÚ Trenčín

Na neoficiálnu návštevu Trenčína prišiel v piatok 12. septembra
popoludní veľvyslanec Britského kráľovstva v Bratislave Michael
Roberts. Uviedol viaceré dôvody návštevy. Jedným bol prípravný
kemp hokejistov Guildford Flames na Považí, lákala ho aj prehliadka krásneho mesta a v sobotu sa stretol s predstaviteľmi obchodného reťazca. Pred malým zimným štadiónom britského ambasadora privítal zástupca primátora Trenčína Tomáš Vaňo.
(la)
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Kompetencie polície,
autovraky a revitalizácia
zelene sú témami Juhu
Sťažnosť občana na papuču nasadenú na jeho auto v zákaze
vjazdu riešil Výbor mestskej časti (VMČ) Juh na svojom verejnom zasadnutí v pondelok 8. septembra. Predseda VMČ Anton
Boc vysvetlil, že je v kompetencii Mestkej polície Trenčín vyriešiť týmto spôsobom porušenie zákona.
Občania poukázali aj na málo
parkovacích miest pri nových
obytných domoch na Východnej
ulici. Poslanec Stanislav Pastva
poukázal na autovraky na súkromnom pozemku a pýtal sa, či
môže v tomto prípade zasiahnuť
mestská polícia. Podľa zástupcu
MsP Trenčín Jaroslava Sieberta
môžu policajti vstúpiť na súkromný pozemok iba so súhlasom
majiteľa, ak sa nejedná o odvrátenie nebezpečenstva. Mesto
nemá vhodný pozemok na uloženie odtiahnutých autovrakov.

Napriek tomu Mestská polícia
Trenčín za dva mesiace zlikvidovala 6 vrakov.
Skratka pre chodcov zo Saratovskej ulice na Partizánsku
si vyžaduje rekonštrukciu komunikácie. Podľa A. Boca je vypracovaný projekt a pripravuje sa
majetkové vysporiadanie pozemku a to umožní začatie prác na
úprave chodníka.
K sťažnosti na hlučnú prevádzku
San Marko sa vyjadril J. Siebert
a pripomenul, že bezpečnostná
služba podniku pri problémoch

> Poškodený chodník a cesta pri Seniorcentre na Osvienčimskej ulici je už minulosťou. Diery sú opravené a komunikácia
opäť slúži chodcom aj motoristom bez rizika zranenia.
(la)
volá na mestskú políciu. Pred
dvomi týždňami sa tam odohrala bitka, kde zasahovali aj štátni
policajti. Vyvolali ju však návštevníci z iných miest. Neporiadok
vadí občanom aj na zastávke
na Ulici gen. Svobodu, rovnako
aj pri kontajneroch na Ulici M.
Bela. Chýbajú prístrešky na sme-

tiaky a vŕši sa tu veľkorozmerný
odpad. Kontajnery zaberajú parkovacie miesta. Občania sa zaujímajú aj o revitalizáciu zelene
na sídlisku Juh a otázkou je, či
sa v jej rámci zvýši počet lavičiek
na oddych, ktorý považujú obyvatelia sídliska v súčasnosti za
nedostatočný.
(la)

Laco Berák vystavuje na Trenčianskom hrade
Barborin palác Trenčianskeho hradu privítal 5. septembra účastníkov vernisáže výstavy trenčianskeho rodáka Ladislava Beráka
pri príležitosti jeho 70-ročného jubilea pod názvom Lovy maliarskym štetcom, v ktorých uplatnil svoje poľovnícke reflexie.
Stretnutie otvorila riaditeľka
Trenčianskeho múzea Katarína
Babičová a privítala vzácnych
hostí – predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Pavla
Sedláčka, pomocného biskupa
a generálneho vikára Spišskej
diecézy Andreja Imricha, evan-

jelického farára zo Žiliny Radoslava Danku a ďalších hostí.
Výstavou prítomných hostí
previedol kurátor výstavy Marián Kvasnička. „Keď do slovenského výtvarného umenia
vstupoval sochársky elév Ladislav Berák, mohol sa oprieť

jednak o presvedčivo silnú
tradíciu, ale aj novší estetický
diškurz moderného umenia,
ktoré po druhej svetovej vojne
akcelerovalo. Študoval u profesora Kostku v Bratislave. Vo
svojich prácach zanechal dar
estetického očarenia čímsi archetypálnym a atavistickým –
loveckou vášňou a láskou k prírode. Revitalizáciou poľovníctva
v súčasnosti prišlo aj na lovecké témy. Laco Berák je jedným

z mála tých, ktorý nemusel robiť nijaké kotrmelce, lebo po
celý čas bol poľovníkom, ktorý
pozná anatómiu lesa zvnútra,
cíti tlkot zvieracieho srdca,“ povedal Kvasnička. Venoval sa aj
pamätníkovej a portrétnej tvorbe Štefánika, Hlinku, Štúra.
Jubilujúceho umelca pozdravili predseda TSK Pavol Sedláček, Andrej Imrich a Radoslav
Danko.
(jč)

lesoparku Brezina a vzhľadom
na prebiehajúci proces prípravy
územného plánu mesta Trenčín,
žiadame my, dolu podpísaní, primátora mesta Trenčín a poslancov Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne o nasledovné:
1. zachovať Brezinu ako lesopark, v súčasnej rozlohe
(202,15 ha k 31. decembru
2007), v súčasnom stave, v majetku i správe mesta a venovať
jej adekvátnu starostlivosť;
2. zachovať stávajúcu verejnú
zeleň a všetky súčasné plochy
vo vlastníctve mesta, ktoré nie
sú evidované v tejto kategórii,

prekategorizovať na verejnú
zeleň;
3. schváliť a v praxi používať generel zelene do konca roka 2009
(ešte pred dátumom schválenia
nového Územného plánu mesta
Trenčín)
4. zvýšiť rozlohu a kvalitu verejnej zelene tak, aby spĺňala
platné a používané normatívy,
ukazovatele a metodické zásady
v práci s verejnou mestskou zeleňou (napr. v prepočte m2 zelene na 1 obyvateľa)
Podpísaná Lucia Almášiová,
koordinátorka projektu
Neberte nám Brezinu

Petícia Neberte nám Brezinu
Organizátori petície projektu
Neberte nám Brezinu požiadali
o uverejnenie odpovede podľa
§ 8 zákona o práve na odpoveď na článok Brezinu nám neberú v Infe č. 17. Uvádzame ju
neupravenú podľa požiadavky
sťažovateľa:
Nakoľko sa my, Centrum
environmentálnych aktivít a o.
z. Pre Prírodu v Trenčíne, realizátori projektu Neberte nám
Brezinu, cítime byť poškodení
článkom Brezinu nám neberú
v poslednom čísle novín Info
Trenčín zo dňa 28. augusta
2008 na svojom dobrom mene

a dobrom mene projektu, požiadali sme o uverejnenie všetkých
štyroch bodov predmetnej petície. Podrobnosti o celom projekte sú k dispozícii na internetovej
stránke http://brezina.cea.sk.
Neberte nám Brezinu – petícia na zachovanie súčasného
stavu a rozlohy lesoparku Brezina a plôch verejnej zelene mesta Trenčín.
Na základe nepriaznivej situácie ohľadom neustáleho
zmenšovania plôch existujúcej
zelene na území mesta Trenčín
a neustálych snáh o zásahy
do rozlohy a stavu mestského
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Festivalový víkend plný
zábavy dal bodku za
letnou ponukou kultúry

Trenčín hostil počas prvého septembrového víkendu účastníkov
festivalov Pádivého Trenčín, Pri Trenčianskej bráne, Celoštátnej
súťažnej prehliadky detských a mládežníckych dychových hudieb a divadelného festivalu Sám na javisku.
Trojdňový festival kultúry,
dobrej nálady a zábavy sa „odpichol“ v piatok popoludní od
vystúpenia trenčianskych tanečných skupín Tap Dance Quarted, Maryland a Goonies. Po
nich nastúpili Dychový orchester
mladých Košice a Mládežnícka
dychovka z maďarského Tótkomlóša. O krásny záver dňa sa
postarali muzikanti počas nezvy-

čajného fanfárového koncertu
zo všetkých priestorov Mierového námestia.
Najviac zvedavcov sa zišlo
v centre Trenčína v sobotu. Trenčiansky jarmok zameraný na ľudové remeslá, dychová hudba,
sprievod účinkujúcich, divadelné predstavenia pre deti boli
ťahákmi, na ktoré sa diváci lepili
ako muchy na med. Netradičná
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> Veľký dychový
orchester Májovák Foto: (jč)

krčma U štyroch hnilých slúžila
nielen na fyzické nasýtenie, ale
počas krátkych chvíľ voľna sa
dostalo okolostojacim aj hudobného nasýtenia. O to sa staral aj
harmonikár Anton Bendik z Hrušova. Burčiak, medovina, guláš,
trdelníky, cukrová vata, turecký
med plnili žalúdky návštevníkov.
Záujem vzbudzovala aj stredoveká kuchyňa Bludných rytierov
s dymiacim sporákom v rohu
námestia.
Výstava ľudového odevu Jozefa Ďuráčiho doplnená expo-

Čestné uznanie primátora Trenčína šíriteľom odkazu K. Pádivého
Pri príležitosti 100. výročia
narodenia Karola Pádivého
a konania festivalu dychových
orchestrov Pádivého Trenčín
2008 prijal dňa 14. septembra
2008 primátor Mesta Trenčín
Branislav Celler v refektári piaristov vedúcich dychových orchestrov a hostí. Na úvod vo
svojom príhovore pripomenul,
že „mesto Trenčín si v tomto
roku s úctou pripomenulo sté
výročie narodenia významného
občana Trenčína, hudobného
skladateľa a pedagóga Karola
Pádivého. V Trenčíne žil a tvoril
až do svojej predčasnej smrti v roku 1965. Včera bola na
budove bývalej hudobnej školy
odhalená jeho pamätná tabuľa, vypočuli sme si prednášku
o jeho pedagogickej tvorbe a večer sme prežili s jeho hudbou.
Mesto Trenčín vydalo publikáciu
Karol Pádivý v spomienkach

a dokumentoch, ktorú napísal
jeho najstarší syn Jaroslav.
Storočnica Karola Pádivého sa
stala príležitosťou, aby Mesto
Trenčín ocenilo mimoriadnym
Čestným uznaním ľudí a orchestre, ktoré sa pričinili o to, aby
dielo nášho významného občana zostalo živé.“ Po príhovore
moderátorka Viera Štefulová
predstavila jednotlivé ocenené
osoby, ktoré prevzali Čestné
uznanie primátora. Boli nimi:
1. Júlia Pierer-Kliment, majiteľka Hudobného vydavateľstva
Musikverlag Johann Kliment vo
Viedni za vydávanie hudobného
diela Karola Pádivého.
2. Trenčianska vojenská hudba
za interpretáciu diela Karola Pádivého od roku 1990 do roku
2003. Uznanie prevzal zástupca hlavného dirigenta Vojenskej
hudby Trenčín Stanislav Mokrý.
3. Ludvik Soukup za naštudo-

vanie a dirigovanie celého hudobného diela Karola Pádivého.
4. Adam Hudec za celkovú
propagáciu a zabezpečenie vydávania diela Karola Pádivého
v zahraničí.
5. Miloslav Hlaváček za odbornú pomoc pri kompletizácii
notového materiálu hudobného
diela Karola Pádivého;
6. Veľkému dychovému orchestru Májovák z Karvinnej
za propagáciu, naštudovanie
a predvedenie hudobného diela
Karola Pádivého.
7. Jaroslav Pádivý za celoživotné úsilie pri kompletizácii
a prepise dochovaného notového materiálu a propagácii hudobného a pedagogického diela
Karola Pádivého.
Odovzdané ceny boli dielom
umeleckej sklárky Marty Majlátovej z Nitry.
(jč)

nátmi z Trenčianskeho múzea
lákala milovníkov tichej krásy do
priestorov Mestskej galérie. Netradičný priestor na výstavu obrazov poskytli aj farské schody.
Popoludní pozval návštevníkov Veľký dychový orchester
Májovák z Karvinej k odhaleniu
busty Karola Pádivého na budove bývalej Hudobnej školy na
Palackého ulici.
Na pódiu potom žilky rozihral
srbský folklórny súbor Svilen
Konac z partnerského mesta
Kragujevac. Nasledoval koncert
košickej skupiny Backwards, pri
ktorom si skladby populárnych
Beatles zaspievali skôr narodení, ale na prekvapenie aj juniorské ročníky.
Folklórne súbory Trenčan,
nitriansky Zobor a Kýčera
z Čierneho Balogu sa predstavili v programe Vitajte pri Trenčianskej bráne. Dlhý, ale veľmi
zujímavý deň na námestí pod
taktovkou moderátorky Jarmily
Rajnincovej ukončili trenčianske
hudobné skupiny Pulls a PuErh.
Kultúrne a metodické centrum Ozbrojených síl SR bolo
hostiteľom Celoštátnej súťažnej
prehliadky detských a mládežníckych dychových hudieb 2008
a večer zavŕšil galakoncert na
tému Karol Pádivý – výber z diela,
hral Veľký dychový orchester Májovák a riaditeľka Základnej umeleckej školy v Trenčíne Veronika
Soukupová prevzala certifikát
Ministerstva školstva SR o čestnom názve ZUŠ K. Pádivého.
V nedeľu ráno sa uskutočnila spomienka pri hrobe Karola
Pádivého s Veľkým dychovým orchestrom mesta Zlín – Hudobné
združenie mesta Zlín. Mierové
námestie ožilo predpoludním
promenádnymi koncertami dychových orchestrov a hudieb, vyvrcholením bol monstrekoncert
účastníkov celoštátnej súťažnej
prehliadky a záverečný koncert
Veľkého dychového orchestra
mesta Zlín.
Popoludní sa v programe O reťaz, o reťaz, poďte všetci medzi
nás predstavili detské folklórne
súbory Radosť, Kornička, Čajka,
Bysterec a Kamenček. Trojdňovú nádielku uzavreli trenčianske
folklórne súbory Nadšenci a Senior klub Družba.
Leo Kužela
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> Stredoveká kuchyňa voňala na diaľku a potešila všetky
zmyslové orgány hladošov.
Foto: (la)

> Deti zaujali divadielka priamo na ploche námestia.

> Výstavu odevov zo svojej zbierky pripravil v spolupráci
s Trenčianskym múzeom Jozef Ďuráči.
Foto: (la)

> „Backwards dokázali vzbudiť zimomriavky a vytlačiť slzy do
očí, spomenul som si na mladosť,“ vyznal sa 62-ročný Vlado.

> Krčmári rozdávali aj takúto poživeň.

> Výrobca fujár lákal kupujúcich aj hrou na fujaru.

Foto: (la)

> Anton Bendik vyhrával na heligónke aj počas jazdy citybusom.
Foto: (la)

Foto: (la)

Foto: (la)

> Handrové koberce tvorili umelecký obraz a zastavovali sa
pri nich mnohí zvedavci.
Foto: (la)
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Mexiko – výstava fotografií
Radovana Stoklasu
Výstavné priestory Trenčianskeho múzea ožili farbami, pre nás
exotickej krajiny, Mexika. Do Trenčína ich priniesol náš spolupracovník, fotograf Radovan Stoklasa. Po výstavách so športovou tematikou z olympijských hier v Aténach a Turíne je tu
trochu iný pohľad na život, je to vstupenka pre nás do Mexika
výstižne zdokumentovaného očami umelca.
„Prvýkrát som sa vybral na
dovolenku do zahraničia. Hoci
to bola turistická cesta, v hlave
sa mi zrodila myšlienka nafotiť
sociálny dokument o tejto krásnej krajine,“ vysvetlil zrod výstavy mladý fotograf. V Mexiku bol
v decembri roku 2007, nuž nemohli chýbať vianočné zvyky. Na
Štedrý večer ľudia kolíšu figúrku
Ježiška v šatke, potom ju pobozkajú a vložia do betlehema.

Po polnoci sa odoberú k štedrovečernému stolu a celá rodina
večeria spolu. „V rodine mojej
priateľky Kristíny z matkinej strany nás bolo 25, čo na Slovensku
predstavuje malú svadbu. Vianoce sú v Mexiku sviatkom rodiny
a snažia sa počas týchto dní
všetci stretnúť,“ popisuje svoje
zážitky Stoklasa.
Na výstave upúta najmä výbuch farieb. Aj šedo pôsobiace

Výstava Veroniky Markovičovej „V očakávaní“
Občianske združenie Mestská veža Trenčín počas tohoročnej
letnej sezóny poskytlo nahliadnuť občanom mesta a návštevníkom mestskej veže do tvorby súčasných mladých umelcov
z Trenčína, naposledy na vernisáži výstavy fotografií čerstvej
absolventky filmovej a divadelnej vedy v Olomoci Veroniky Markovičovej v piatok 22. augusta pod názvom V očakávaní.

> Pri prehliadke výstavy zľava E. Stoklasová, R. Stoklasa
st. a K. Rodriguez Garcia
pyramídy na Yucatanskom poloostrove sú zasadené do džungle
a plné farebných postáv zvedavých turistov. Mexiko je farebné.
Farebné chuťou svojich jedál, farbou pleti ľudí, ich oblečením, rôznorodosťou krajiny na brehoch
dvoch oceánov, pod vysokými
sopkami cudne odetými do čiapočiek snehu. Pre fotografa „raj
na zemi“, pre návštevníka farebný sen.
„Na fotografiách je naozaj
Mexiko. Môjmu priateľovi sa podarilo zachytiť našu krajinu v jej
rozmanitosti. Kontrasty bohatých
budov a chudobných chatrčí charakterizujú Mexiko,“ zhodnotila

výstavu Stoklasova mexická priateľka Kristína Rodriguez Garcia.
Mladá žena dávala najavo hrdosť
na svoju krajinu na každom kroku. Aktívne sa podieľala aj na
inštalácii výstavy.
Na začiatky fotografickej kariéry si zaspomínala matka autora Eva Stoklasová: „Fotografovať
začal ako 10-ročný pod dohľadom svojho otca.“ „Ja som sa
venoval fotografovaniu krajinky,
syn je skôr zameraný na šport,
ľudí a dokument,“ doplnil manželku Radovan Stoklasa starší.
Ochutnať Mexiko môžete do
konca septembra v Trenčianskom múzeu.
(la)

Branislav Kristín a jeho Odlišnosti podôb 2
Občianske združenie Mestská veža bolo počas tohoročného letného obdobia mimoriadne aktívne, pokiaľ sa týka sprístupnenia vystavených prác mladých autorov v atraktívnom prostredí mestskej
veže. Naposledy sa tak stalo 8. septembra 2008 na výstave výtvarných prác talentovaného študenta Vysokej školy výtvarných umení
v Bratislave Branislava Kristína pod názvom Odlišnosti podôb 2.
Autorka na vernisáži vo svojom príhovore konštatovala, že
nainštalovaná výstava je zložená z dvoch častí. Prvá časť
predstavuje výtvarné práce jej
priateľov z Petrohradu Svetlany
Popadinec, Pavla Pičugina a Júlie Gogoľ, umiestnené vo všetkých troch podlažiach mestskej
veže. „Druhú časť výstavy tvoria
tri desiatky mojich fotografií, na
ktorých dominantnou osobou
je moja priateľka Vierka Marčeková, na jej tehotenstve som
chcela vizuálne zvýrazniť príchod nového života, jej premeny v matku vyjadrené pokorou,
trpezlivosťou a radosťou.“ Fotografiami, ktoré vznikali v rodnom

meste – pri Váhu, Čerešňovom
sade či u priateľky Vierky, sa
snažila autorka zviditeľniť pocity, zrkadliace sa v kvitnúcej jari,
končiace v radostnom narodení
očakávaného dieťaťa.
Autorka výstavy v prológu
k nej píše: „Trávila som s týmito obrazmi hodiny osamote
v takmer úplnej tme fotokomory
a spoločne s ostatnými sme čakali na narodenie Samuela, čo
znamená dar Boží. Nech je preto táto výstava oslavou prijímania nového života, prirodzenej
krásy ženy a príchodu nového
jedinca. Nech je oslavou hladkajúcej a prísnej lásky rodičov
a detí.“
(jč)

V úvode príhovoru kurátor
výstavy Marián Kvasnička položil niekoľko otázok, súvisiacich
s osobnosťou človeka, či každá
osobnosť je ochotná vzdať sa
svojho nadobudnutého životného pohodlia. Zároveň aj reálne
odpovedal, že by to bolo veľmi
ťažko, najmä pokiaľ sa dotýka
užívania si najmodernejšej techniky. Na takéto kritériá v estetickej zrelosti nároky nemáme. „Výtvarníka ešte vždy vnímame ako
zdatného a štýlového konkurenta
fotografickej šošovky a zvykneme porovnávať skutočné obrazy
s tými, ktoré máme vo vizuálnej
pamäti a skúsenosti. Podobné je
to aj s muzikou, že muzicírova-

nie Bacha, Beethovena, Mozarta
nás nadchýňa aj keď niekedy iná
muzika s disharmóniou a kontrastnými intervalmi nás dráždi,
predsa sme schopní ju tolerovať. Avšak pri výtvarnom umení
už takúto toleranciu nemáme.
„Dnešná výstava Braňa Kristína mi sprítomňuje neviditeľné
zemetrasenia, vibrácie, pohyby
emocionálnych vrstiev, pocitov
a predstáv v jeho vnútri. Posolstvom všetkým kompozícií je to,
že sa dejú v hlave a v srdci. Kristín mi predstavuje svety za svetmi, hĺbky za plochou, teológiu
svetla, ktoré preráža tmu našej
nevedomosti a pýchu našej nekonečnej zvedavosti.“
(jč)
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NOVÝ
FAREBNÝ
OZNAČNÍK

A MLÁDEŽ
NOVÁKULTÚRA
MAPA
LINIEK MHD

Nový farebný označník
bude urýchľovať
identifikáciu zastávky
už z diaľky a pomôže
rýchlejšie sa zorientovať
pri hľadaní
potrebného spoja.

Rozdelenie autobusových liniek
MHD do troch farebných zón
urýchli občanovi i turistovi
hľadanie destinácie a výber
potrebného spoja.

PRIPRAVOVANÉ
RIEŠENIE
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označníkov mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne,
ktoré sa objaví v uliciach nášho mesta už túto jeseň,
pomôže zlepšiť orientáciu cestujúcim v systéme
mestskej hromadnej dopravy.
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Takto bude
vyzerať označník
autobusovej zastávky
v ČERVENEJ ZÓNE.
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linke. Na tejto tabuli každá linka
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SENIORI A DETI

Číslo 19/ročník X

Konvektomat zlepší prípravu stravy v Dome humanity
Konvektomat v hodnote 346 000 korún zakúpil Dom humanity
v Trenčíne na skvalitnenie a zjednodušenie prípravy stravy pre
trenčianskych seniorov. Organizácia v priebehu mesiaca rozdá
aj 214 potravinových balíčkov rodinám v núdzi.
V Dome humanity v Trenčíne vo štvrtok 11. septembra
odovzdala zástupkyňa medzinárodnej firmy Kraft Food Jitka
Plchová riaditeľke sekretariátu
Územného spolku SČK v Trenčíne Jane Koppiovej symbolický šek na 560 000 korún na
modernizáciu kuchynského zariadenia a potravinovú pomoc
pre ľudí v hmotnej núdzi. Nové
kuchynské zariadenie zakúpené z tohto daru – konvektomat,
umožní Domu humanity SČK
v Trenčíne prípravu väčšieho
množstva ekonomicky výhodnejšej a zdravšej stravy. „Potraviny upravené v konvektomate
si ponechávajú svoju typickú
chuť, vôňu a šťavnatosť, uchovávajú si živiny a minerálne
látky. Vďaka konvektomatu sa
budeme stravovať zdravšie,
porcie budú väčšie, a to všetko
pri nižších nákladoch,“ dodala
Jana Koppiová. Konvektomat
umožňuje kombinovať horúci
vzduch a paru, čím sa skracuje čas varenia a spotrebuje sa
menej energie. Okrem iného
umožňuje aj rýchle schladzovanie, uchovávanie pripravenej

stravy či varenie v dvoch fázach
s oddeleným nastavením. Jeho
súčasťou je aj 8 rôznych gastro
nádob.
Súčasťou pomoci spoločnosti sú aj potravinové balíčky
pre 214 sociálne odkázaných
rodín v okrese Trenčín.
V balíčku v hodnote tisíc korún sú základné potraviny ako
olej, múka, cukor, ryža, cestoviny, konzervy, kompóty, trvanlivé
mlieko. „Nie je to jednoduché,
veď každý balíček váži okolo 20
kilogramov. Do 16. októbra,
kedy je Deň boja proti hladu,
rozvezieme všetky,“ povedala
Jana Koppiová. „Boj proti hladu
patrí na globálnej úrovni medzi
hlavné priority našej spoločnosti. Uvedomujeme si, že nielen
v krajinách tretieho sveta, ale
aj na Slovensku žijú ľudia, ktorí
sa ocitli v ťažkej životnej situácii a ktorým môžeme a chceme
v rámci našich projektov pomôcť,“ uviedla Jitka Plchová.
Podľa Heleny Kobzovej, prezidentky Slovenského Červeného
kríža, nadnárodná potravinárska spoločnosť pomáha tejto
organizácii od roku 2000. Vlani

> Jana Koppiová sa teší z nového výkonného
konvektomatu.
podobné balíčky rozdali v Prešovskom kraji, 16. októbra
ich dostane 234 rodín v Bratislave. Firma v tomto roku
Slovenskému Červenému krížu
darovala na projekty sociálnej
pomoci sumu v celkovej výške
880 000 korún.
Dom humanity SČK na Stromovej ulici 5 v Trenčíne je sociálnym zariadením, v ktorom je
domov dôchodcov a dom sociálnych služieb. Jeho kapacita je
32 postelí, pričom pre svojich
obyvateľov poskytuje celoročný
pobyt s celoročnou starostlivosťou. Súčasťou Domu humanity

je aj vývarovňa, ktorej hlavným
predmetom činnosti je zabezpečovanie a príprava stravy pre
dôchodcov v domácnostiach
a klientov zariadenia opatrovateľskej služby, výdaj obedov
priamo v jedálni a taktiež výdaj jedla do obedárov. V roku
2007 poskytol Dom humanity
17 719 obedov. Medzi náplne
činnosti Domu humanity patria
aj aktivity ako pranie a žehlenie
posteľnej bielizne, poskytovanie opatrovateľskej služby a zabezpečovanie kultúrnych aktivít
pre obyvateľov zariadenia.
(la)

Materské centrum Srdiečko na výstave Detský svet
Už 41 rokov patrí záver leta
na trenčianskom výstavisku
medzinárodnej výstave módy
a odievania TRENČÍN MESTO
MÓDY. Jej jesenná časť otvorila svoje brány od 3. do 5. septembra súčasne s 2. ročníkom
výstavy detskej módy a potrieb
pre deti DETSKÝ SVET. V dňoch
5. až 6. septembra po prvýkrát
doplnil tieto výstavné podujatia nový titul – výstava potrieb
a odevov pre extrémne športy
ADRENALIN DAYS.
Vo výstavnom areáli Expo
centra sa tento rok prezentovalo detským kútikom Materské
centrum (MC) Srdiečko. „Organizátori výstavy nás oslovili so
zámerom pripraviť zázemie pre

mamičky s deťmi, ktoré prišli
na výstavu. Našou úlohou bolo
poskytnúť priestor pre hru detí,
pre dojčenie, prebaľovanie
a nakŕmenie detí, aby si mohli
aj oddýchnuť,“ povedala Emília
Hromníková z MC Srdiečko.
Priestor zdobila výstava fotografií z akcií MC, aby návštevníci výstavy získali predstavu
o činnosti centra. Okrem starostlivosti o oddych pripravili
členky MC aj laktačné poradenstvo a stretnutia s odborníkmi
na rôzne témy.
Členky centra diskutovali
s návštevníkmi z celého Slovenska o výstave, o vystavovaných výrobkoch a starostlivosti
o dieťa.
(la)
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Dračia loď Emilko začala novú éru vodáctva v Trenčíne
V stredu 10. septembra popoludní sa v priestoroch trenčianskej lodenice na Ostrove
konalo spustenie dračej lode do
vôd Váhu a jej slávnostný krst.
K nastúpeným vodákom pred
jej spustením na vodu kapitán
riečnej plavby Ľubomír Matúš
v príhovore konštatoval, že „dračia loď chápaná v tomto klubovom ponímaní, ktorú sme začali
v Trenčíne, nemá na Slovensku
obdobu. Tým, čo o tomto športe nič nevedia, musím povedať,
že v Trenčíne je už lodná posádka zložená z profesionálov
– výkonnostných športovcov,
reprezentujúcich na vrcholových súťažiach s takouto loďou.
Naposledy sa tak stalo pred
týždňom, keď sa v Čechách zúčastnili majstrovstiev Európy,

z ktorých si priniesli 3. miesto
v plavbe na 200 metrov a 1.
miesto v plavbe na 2000 metrov. Náš klub však chce osloviť
široký okruh ľudí, ktorých spoločným záujmom je pohyb.“ Ľubomír Matúš uviedol, že história

Marína Hurtoňová z Trenčína víťazkou
súťaže Hľadáme nového Jozefa Plachého
Foto: Marián Damborák

veslovania na dračích lodiach
má svoj pôvod v Číne a je stará
viac ako 2000 rokov. Lode sú
dlhé 12,5 m s posádkou dvadsiatich veslujúcich, z ktorých je
desať na každej strane lode.
Dopĺňajú ich vpredu sediaci bubeník udávajúci tempo a vzadu
stojaci kormidelník.
Ako sa patrí, nové plavidlo
ešte pred svojím spustením
na vodu dostalo svoje pomenovanie po nestorovi slovenských a trenčianskych vodákov
Emilovi Barényim Emilko a fľašou sektu ho pokrstil primátor

Mesta Trenčín Branislav Celler.
Následne k plavidlu pristúpili
vodáci z oboch strán a z vesiel
urobili tradičné „V“, čím vyjadrili
svoju pripravenosť na plavbu.
Naviják začal pomaly popúšťať
lano s plavidlom do vĺn Váhu
a po nastúpení posádky dračia
loď Emilko vykonala skúšobnú
plavbu po Váhu.
Novovzniknutý klub Dračia légia v Trenčíne má záujem rozšíriť svoj vplyv na školskú mládež
organizovaním súťaží. Tak vám
želáme veľa zdaru, priatelia.
(jč)

Trenčianski šachisti úspešní na
turnaji v Opatovciach
Takmer päťdesiatka mladých adeptov atletiky, dvadsaťštyri chlapcov a rovnaký počet
dievčat bolo v prvú septembrovú nedeľu viac ako vo vytržení,
keď sa na Mestskom štadióne
v Dubnici nad Váhom v rámci
oficiálneho programu Atletického mosta 2008 pripravovali
na vyvrcholenie svojho sezónneho snaženia. Národné finále
dlhodobej postupovej súťaže
Hľadáme nového Jozefa Plachého je už tradične venované
vyhľadávaniu nových bežeckých
talentov spomedzi žiakov základných škôl a gymnázií s maximálnou vekovou hranicou do
trinásť rokov.
Medzi dievčatami senzačne
triumfovala Marína Hurtoňová
z Osemročného športového

gymnázia Trenčín, ktorá mimoriadne vyrovnané finále (prvé
štyri pretekárky dobehli v intervale 49 stotín sekundy) rozhodla vo svoj prospech až na
cieľovej čiare šesťstovky.
Najlepších pretekárov v cieli
osobne dekorovala nezabudnuteľná legenda slovenskej
a československej atletiky
šesťdesiatych až sedemdesiatych rokov Jozef Plachý, ktorý
od zrodu podujatia prakticky
nepretržite zastrešuje funkciu
ideového garanta celej súťaže.
Verme tomu, že minimálne také
známe ako meno Jožka Plachého budú raz aj mená oboch
tohtoročných víťazov podujatia
– Maríny Hurtoňovej a Teodora Szaba. Budeme im k tomu
úprimne držať palce.
(tch)

V Opatovciach sa konal
v auguste 2. ročník šachového
turnaja pod záštitou starostky
obce Janky Horňákovej. Zúčastnilo sa ho 28 hráčov z trenčianskeho okresu a 12 šachistov
prišlo zo Šachového klubu Trenčín. Trenčania obsadili prvých 9
pozícií.
„Bol to turnaj v rodinnom
prostredí a vďaka patrí organi-

zátorom za prípravu tohto pekného podujatia,“ pochvaľoval si
víťaz turnaja Miroslav Kijac (na
archívnej snímke vpravo). O prvenstvo sa delil s Miroslavom
Maslíkom, tretí bol Igor Srvátka, za nimi skončili Pavol Pytlík, Peter Joštic, Miloš Blažek,
Tomáš Kukla, Miroslav Blahuš
a deviaty Drahoslav Masarik.
(la)
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ARTKINO METRO
Mierové nám., 032/743 44 15, www.lampart.sk

24. a 26. 9. (19.00)
Obrazy starého sveta
Jedno z najväčších diel
slovenskej kinematografie
bolo šestnásť rokov zatracované na základe pochybných ideových a estetických
kritérií
„normalizátorov“.
Dielo inšpirovalo päť fotografických
cyklov Martina Martinčeka.
26. 9. (16.30) Filmový klub
mladých: Anime play
Stretnutie priaznivcov japonských animovaných filmov spojené s krátkou
prednáškou Daria Delgada.
27. – 29. 9. (19.00) Darjeeling
s ručením obmedzeným
Wes Anderson vo filme Darjeeling s ručením obmedzeným popisuje cestu
troch bratov z Ameriky vlakom po Indii
s cieľom nájsť seba samých a obnoviť putá – byť opäť súrodencami ako
kedysi.
1. 10. (19.00) SEX A LUCIA
Španielsko, 2001, far., 120 min.,
réžia: Julio Medem. Mladá servírka
Lucia z reštaurácie v centre Madridu
sa cez telefón dozvie, že jej milenec,
spisovateľ Lorenzo Alvarez zahynul pri
automobilovej nehode. Aj keď ich dlhoročný vzťah rozhodne nebol ideálny,
Lucia hľadá okamžitú úľavu v úteku na
osamelý stredomorský ostrov.
3. – 6. 10. (19.00) SKAFANDER
A MOTÝĽ
Francúzsko/USA,2007,112 min, réžia:
Julian Schnabel
Režisér Julian Schnabel sa pokúsil
o zdanlivo nemožné: preniesť na filmové plátno príbeh Jeana-Dominiquea
Baubyho, šéfredaktora časopisu Elle,
ktorý po náhlej mozgovej príhode ochrnul na celé telo.
5. 10. (16.00) Detské predstavenie:
ALVIN A CHIPMUNKOVIA
8. 10. (19.00) SEX A LUCIA
Španielsko, 2001, far., 120 min., réžia: Julio Medem
Mladá servírka Lucia z reštaurácie
v centre Madridu sa cez telefón dozvie,
že jej milenec spisovateľ Lorenzo Alvarez, zahynul pri automobilovej nehode.
Lucia hľadá okamžitú úľavu v úteku na
osamelý stredomorský ostrov.
Aktivity pre deti sú zeleným písmom
KIC – Kultúrno-informačné centrum
mesta Trenčín, Sládkovičova ulica,
tel.: 16 186.

KULTÚRNE POZVÁNKY
MESTSKÁ VEŽA
8. – 30. 9. Branislav Kristín –
odlišnosti podôb 2
GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, 032/743 68 58
www.gmab.sk
26. 9. – 30. 11. Trenčín 2008v
Výber zo súčasného slovenského umenia
MATERSKÉ CENTRUM SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32,
www.mcsrdiecko.sk
29. 9. (16.30) Čerství škôlkari
Vedie Ivanka Strápková.
30. 9. (17.00) Cvičenie detí s rodičmi
Cvičíme s Adamkom a tetou Štefkou v telocvični v ZŠ, Novomeského ul. – Juh.
30. 8. (10.30) Mami spricht Deutsch
Mamičky sa rozprávajú po nemecky, vedie
mama Nicole FUCHS.
24., 9. (17.00) Cvičenie detí s rodičmi
S tetou Žofkou v telocvični v Sokolovni
v TN.
25. 9. (10.00) Z rozprávočky do
pesničky trénujeme jazýčky
Predpoludnie s tetou Miriam. Hudobnopohybové stretnutia pre deti od 2 rokov
a ich rodičov v MC Srdiečko, vedie Miriam
Mičudová.
25. 9. (17.00) Prezentácia plienkových
prebaľovacích systémov a ekodrogérie
Vedie Patrícia Buzeková.
25. 9. (13.00 – 15.00) Psychologické
poradenstvo
Vedie Mgr. Lesajová.
VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Nám. SNP 2, tel.: 032/743 42 67
www.vkmr.sk, vkmr@kniznicatrencin.sk
Streda 1., 8. 10. (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
1. 8. – 31. 9. Môj policajt
Výstava výtvarných prác žiakov ZŠ na Bezručovej ul. a Dlhých Honoch vytvorených
v rámci projektu „Správaj sa normálne“,
realizovaného KRPZ v Trenčíne.
VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Hasičská 1, 2. posch.
2. 10. (16.00) Literárny klub OMEGA
Pozvánka pre všetkých členov a priaznivcov literatúry a literárnej tvorby do klubu
na diskusiu a čítanie vlastných literárnych
prác

Číslo 19/ročník X
VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Všetky pracoviská
Vyučovacie hodiny informatickej výchovy
pre žiakov ZŠ a SŠ v knižnici – ponuka
pre pedagógov
Kontakty na jednotlivé pracoviská:
www.vkmr.sk
VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Nám. SNP č. 2
1. 10. – 31. 10. Môj policajt
Výstava výtvarných prác žiakov ZŠ na Bezručovej ul. a Dlhých Honoch, vytvorených
v rámci projektu „Správaj sa normálne“,
realizovaného Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Trenčíne
VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Hasičská 1, 2. posch.
26. 9. (16.30) Literárne kino KK Bagalu
hosťuje v Trenčíne
Kornel Földvári: Pamäti sklerotika. Čítanie
autora z pripravovaných memoárov. Kreslí
Kazo Kanala, moderuje KK Bagala.
2. 10. (15.00) KLUB „D“
V dievčenskom klube sa bude diskutovať
na tému „Legendy starého Trenčína“.
14. 10. (16.30) „Ježkove oči“
Hudobno-literárne popoludnie pri melódiách Jaroslava Ježka organizované Českým
spolkom na Slovensku RO v Trenčíne
16. 10. (16.00) Rozhovory o slovenskej
literatúre
s členkami Spolku slovenských spisovateľov – Klubu Femina, s Vierou Švenkovou
a Vierou Valachovičovou-Ryšavou
22. 10. (16.00) Stretnutie so
spisovateľom, lekárom
– zakladateľom terapie ionizovaným kyslíkom, nositeľom kolektívnej Nobelovej ceny
za mier, rodákom z Trenčína – MUDr. Ivanom Englerom, v rámci cyklu „Poznávame
Trenčanov“
23. 10. (16.00) „Sebapoškodzovanie“
Prečo si ľudia niekedy ubližujú a čo sa skrýva za tým, keď niekto ubližuje sám sebe?
MUDr. B. Birešová, Mgr. M. Poliaková –
diskusia organizované OZ Ars Vivendi
29. 10. (10.00) Stretnutie
s trenčianskym rodákom, spisovateľom
Igorom Majzlanom
Prezentácia jeho knihy pre deti Príbehy
psa Bukyho v rámci cyklu „Poznávame
Trenčanov“
VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Nám. SNP č. 2
27. 9. Svetový deň cestovného ruchu
Výstava odbornej a populárno-náučnej literatúry o cestovnom ruchu

25. 9. 2008
JUH – KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 032/658 26 08,
www.kcaktivity.sk
Prednášky
25. 9. (18.00) Kúpa nehnuteľnosti
a záložná zmluva
Na danú tému prednáša JUDr. Chlebanová – mediátor.
4. 10. (14.00) Rastlinné éterické oleje
Prednáša Z. Šedivý z firmy NOBILIS
TILIA.
6. 10. (18.00) Jedlo ako liek
Prednáša L. Batkyová.
14. 10. (17.00) Anjelské stretnutie s J.
Frtúsom
16. 10. (18.00) Vydedenie
Prednáša
JUDr.
J.
Chlebanová
– mediátor
17. 10. (16.00) Liečivé rastliny do
každej domácnosti
28. 9. (15.00) Príďte medzi nás
Pravidelné stretnutie celiatikov.
Tvorenie s tetou Aničkou
1. 10. (15.00) Dekorácia malej
krabičky
8. 10. (15.00) Poznámkový blok
s dekoratívnou obálkou
15. 10. (15.00) Farebná mozaika do
okna
Tvorivé popoludnie pre deti od 2 rokov
v sprievode rodičov
KULTÚRNE CENTRUM – DLHÉ HONY
Ul. 28. októbra 2/1168, 032/652 21 36
Každú stredu (17.00) Cvičenie pre
tehotné, org. MC Srdiečko
Každú stredu (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, gitara, klavír
(spinet), spev, historický tanec
jazykové – pre deti i dospelých: angličtina,

KULTÚRNE POZVÁNKY
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nemčina, taliančina, poľština, ruština
kurz intenzívneho kreslenia – 4-dňový
kurz cvičenia pamäti – intenzívny
4-dňový
praktické – strihy, šitie, ručné práce, 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.
Cyklus zdravotných prednášok:
(Tritium, s. r. o.)
Témy prednášok na október 2008:
1. 10. (16.30) Zvyšovanie imunity
v jesennom a zimnom období –
prevencia alergií, nachladnutia
Prednášajúci: Mgr. Mário Barinec,
RNDr. Tatiana Trizmová
8. 10. (16.30) ...aj klimaktérium sa dá
zvládnuť!
Prednášajúci: MUDr. Milan Trizma
15. 10. (16.30) Správna funkcia
tráviaceho traktu – základ zdravia
Prednášajúci: MVDr. Vojtech Lisák
22. 10. (16.30) Starostlivosť
o pokožku a prečo práve dnes prírodná
kozmetika...
Prednášajúci: RNDr. Tatiana Trizmová
22. 10. (11.00) Pre mamičky a staré
mamy detí: „Čo sa dá robiť skôr, ako
ide matka s dieťaťom k lekárovi...“
Prednášajúci: RNDr. Tatiana Trizmová
29. 10. (16.30) Možnosti ovplyvnenia
manželskej sterility, začiatku
a priebehu tehotnosti životným štýlom
a výživovými doplnkami.
Prednášajúci: MUDr. Milan Trizma
KULTÚRNE CENTRUM KUBRA
Kubranská ul. 94, 032/743 54 71,
0907 516 720
V školskom roku ponúkame
krúžky:
Keramický – pre deti i dospelých
Tkáčsky – pre deti i dospelých
Bábkarský
Šachový
Pohybové aktivity:
Cvičenie kalanetiky
Aerobic
Joga
Záujmové aktivity:
Detský foklórny súbor Kubranček
Folklórna skupina Kubra
Detská dychová hudba
Praktické aktivity:

tieto

Kurz studenej kuchyne
Kurz vegetariánskej kuchyne
Každý utorok a štvrtok v popoludňajších
hodinách detský kútik pre najmenších
CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská ul. 3,
032/74 337 63, 0948 807 18
Otvorené denne 9.00 – 18.00 h
Denne možnosť využiť termo-akupresúrne masážne lôžko na celkovú regeneráciu organizmu a zlepšenie zdravotného
stavu. Pre seniorov bezplatne.
Každý pondelok (14 .30, 16.00) Joga
Každú stredu (16.00) Angličtina
Každý piatok (9.00) Kondičnorehabilitačné cvičenie
Pondelok – piatok Kurz práce s PC
(dohodou s vyučujúcim)
Kurz klavíra – dohodou s vyučujúcim
Denne (9.00 – 18.00)
Právne poradenstvo
Biliard
Šachy (klubové stretnutie každý štvrtok
o 15.00)
Karty
Čitáreň a knižnica
PC a internet
Masáže – podľa objednávok
Telocvičňa so stacionárnymi bicyklami
Športový areál – loptové hry, petang,
park oddychu
Organizujeme prednášky, zájazdy,
turistické výlety, besedy so známymi
osobnosťami, kultúrne programy a iné
zaujímavé podujatia.
TRENČIANSKY HRAD – DELOVÁ BAŠTA
12. 9. – 2. 11. (denne od 9.00 do
16.00) Prostredie a detail: Pavilón M.
R. Štefánika
V priestoroch Delovej bašty Trenčianskeho
hradu čakajú na návštevníkov dve výstavy
v rámci 8. ročníka festivalu dizajnu
a architektúry DESIGN DAYS 2008.
Výstava Prostredie a detail: Pavilón M. R.
Štefánika predstavuje výsledky 4. ročníka
celoštátnej súťaže vypísanej pre študentov
architektúry v SR. Prostredníctvom
vizualizácií a nákresov približuje spolu
13 vybraných návrhov, ktoré zúčastnení
autori vytvorili k téme vstupného pavilónu
do areálu mohyly M. R. Štefánika pod
Bradlom.
Výstava OUTDOOR DESIGN 2008 prináša
atraktívne inšpirácie na moderné a vysoko
kultivované zariadenie najrozmanitejších
vonkajších priestorov – ulíc, námestí,
záhrad, átrií, nádvorí, terás i parkov.
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Melicheríkov Guildford mal kemp v Trenčíne

Prípravný kemp hokejistov Guildford Flames v Trenčíne navštívil
v piatok 12. septembra vo večerných hodinách veľvyslanec Britského kráľovstva v Bratislave Michael Roberts. V J&T Aréne
Mariána Gáboríka ho po tréningu privítal asistent trénera Miloš
Melicherík (vľavo) a tréner Paul Dixon (v strede).

Roberts pochádza z Guildfordu a výkony mužstva sleduje aj
počas pobytu na Slovensku cez
internet. „Trenčan Miloš Melicherík urobil kus dobrej roboty
počas piatich sezón v Anglicku
a jeho zásluhou je aj tento kemp
na Slovensku. Využil som teda
príležitosť stretnúť sa s našimi
hokejistami a prezrieť si toto
pekné mesto,“ povedal britský veľvyslanec pre Nový čas.
Na Ostrovoch je športom číslo
jedna futbal a Michael Roberts
drží palce klubu FC Chelsea.
„Minulý rok im nevyšiel záver
sezóny a spred nosa chlapcom
uleteli všetky trofeje. Najmä
na moskovský finálový zápas
o najlepšie mužstvo kontinentu
za rozhodovania slovenských
arbitrov dlho nezabudnem.“ Na

záver dodal, že Chelsea je aj
mužstvom podpredsedu vlády
Dušana Čaploviča a po každom
víkende spolu preberajú zápasy
tohto klubu.
Bývalý hráč Dukly Trenčín
(1993 – 1999) a medzi fanúšikmi stále populárny Melón sa
pripravuje na svoju šiestu sezónu v mužstve v pozícii hrajúceho trénera. V piatich ročníkoch
v drese Plameňov zaznamenal
141 gólov a 302 asistencií.
V minulosti s ním v klube pôsobili ďalší hokejisti z Trenčína
Marián Smerčiak, Juraj Ďurčo,
Jozef Kohút a Rastislav Paľov.
Túto sezónu nebude mať prvýkrát po svojom boku slovenského spoluhráča, keď kvótu
štyroch legionárov doplnia jeden Kanaďan a dvaja Česi. (la)

Čestným prezidentom Dukly
Trenčín sa stal Branislav Celler
Primátor Trenčína Branislav Celler sa v pondelok 8. septembra
stal čestným prezidentom hokejového klubu Dukla Trenčín.
„V lete ma oslovili akcionári
a vedenie Dukly s touto ponukou a po rozhovoroch s akcionármi v kompletnom zložení,
teda aj s Pavlom Demitrom
a Františkom Hossom, som sa
rozhodol ponuku prijať,“ povedal Branislav Celler.
Rozhodlo o tom viacero
dôvodov. „Najdôležitejším je
skutočnosť, že hokej má výnimočné postavenie medzi
športami v meste a považujem
ho za najväčší vývozný artikel
Trenčína vo svete. Počas svojej
histórie vychovala Dukla svetové hviezdy patriace na čelné
pozície v NHL, novovzniknutej
Kontinentálnej hokejovej lige
a veľa hráčov pôsobí v európskych ligových súťažiach. Do
popredia sa už tlačí ďalšia generácia s Andrejom Meszárošom a Tomášom Kopeckým.
Je to dôvod, aby mesto ďalej
pôsobilo v procese výchovy talentov v Dukle a osobne mi na
tom veľmi záleží,“ vysvetlil trenčiansky primátor.

Branislav Celler vníma aj
druhý rozmer spolupráce mesta s klubom formou finančnej
participácie na činnosti Dukly
financovaním zimného štadióna, ktorý má klub vo výpožičke.
Mesto ročne investuje do prevádzky 18 miliónov korún a ďalších 10 miliónov ročne vkladá
do zveľaďovania štadióna. Za
posledné štyri roky to bolo 40
miliónov korún do rekonštrukcie šatní a ďalších priestorov
zimného štadióna.
„Mojou predstavou je spolu
s vedením Dukly nájsť pre klub
strategického partnera, ktorý
by sa stal hlavným sponzorom.
Takýto partner musí pochopiť,
že má význam svoje meno a obchodnú značku spojiť s niečím
tak výnimočným, ako je trenčiansky hokej,“ rozvíja svoje
predstavy B. Celler.
Ďalšiu aktivitu vidí v znovunaštartovaní činnosti nadácie
založenej Duklou v minulosti. Mesto ju môže podporiť finančne, ale dôležitou úlohou

> Čestný prezident Dukly Trenčín Branislav Celler na tlačovke s podpredsedom predstavenstva Viliamom Ružičkom
(vľavo) a generálnym manažérom a predsedom predstavenstva Eduardom Hartmannom (vpravo)
foto: Radovan Stoklasa
bude získať ďalších prispievateľov. Peniaze z nadácie budú
transparentne
posudzované
autoritami a posúvané deťom
z finančne slabších rodín. Pre
tieto rodiny sú výdavky na hokej
veľkou záťažou a viaceré prirodzené talenty sa vďaka tomu
môžu z hokeja vytratiť. „Ide mi
o vytvorenie takých podmienok
pre mládež, aby sa v Trenčíne
rodili hokejové hviezdy aj v budúcnosti. To je cesta k tomu,
aby sme tu Stanley cup mali
viackrát, opakovane, a nie iba
raz, ako počas tohto leta,“ pre-

dostrel svoju víziu práce s mládežou čestný prezident Dukly
Trenčín.
Vývou pre neho je aj marketing
klubu, aby sa dostal do popredia pozornosti práce jeho
vedenia. „Duklu treba viac cítiť v živote v meste, častejšie,
viackrát a nielen cez hokejové
aktivity. Treba si zobrať v tomto smere vzor od športových
klubov v zahraničí, ktoré sa
presadzujú aj v iných sférach
a nielen v športe,“ rozlúčil sa
Branislav Celler.
(la)

25. 9. 2008
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Dopravná polícia v Trenčíne má Trenčania, darujte vianočný strom!
m.r.o., Trenčín, Ing. Muška,
Milí Trenčania,
nové technické prostriedky
Prekračovanie povolených rýchlostí jazdy vozidiel je najčastejšou príčinou vzniku dopravných nehôd s najtragickejšími následkami. Z uvedeného dôvodu boli do výkonu služby dopravnej polície v Trenčíne zavedené nové technické prostriedky, laserový
merač rýchlosti a cestné motocykle Honda 750.
Laserový merač rýchlosti
bude využívaný pri dohľade nad
cestnou premávkou na kontrolu dodržiavania povolených
rýchlostí a elimináciu agresívneho správania sa vodičov, ktorý vzhľadom na jeho technické
parametre je schopný odmerať
rýchlosť vozidla na vzdialenosť
až 500 metrov. Merač rýchlosti bude dopravnou políciou
využívaný hlavne na miestach
s najväčším počtom dopravných nehôd a na neobvyklých
miestach, kde sa rýchlosť jazdy
doposiaľ nekontrolovala.
Okresný dopravný inšpektorát v Trenčíne opätovne upozorňuje vodičov motorových
vozidiel na dodržiavanie povolených rýchlostí, nakoľko pri
prekročení rýchlosti v obci o 20
km/h a mimo obce o 30 km/h
nie je možné priestupok prejednať na mieste v blokovom
konaní v zmysle ust. § 84 priestupkového zákona, ale policajt je povinný spracovať návrh
na začatie správneho konania

v zmysle zák. č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní, v rámci
ktorého je možné priestupcovi
uložiť pokutu do výšky 7000 korún a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá po dobu jedného
roka.
Prekračovanie rýchlosti jazdy
patrí k najčastejším príčinám
vzniku a zavinenia dopravných
nehôd a z uvedeného dôvodu
bude zo strany dopravnej polície
venovaná zvýšená pozornosť
kontrole dodržiavania ustanovených rýchlostí vozidiel.
Ohľaduplnosť a dodržiavanie
pravidiel cestnej premávky na
cestách patrí k základným podmienkam znižovania dopravnej
nehodovosti na cestách. Policajti Okresného dopravného
inšpektorátu v Trenčíne veria,
že nebudú musieť pristupovať
k týmto nepopulárnym represívnym opatreniam, informoval
riaditeľ Okresného dopravného
inšpektorátu PZ SR Jaroslav
Pleva.
(la)

opäť sa nám blížia vianočné sviatky a ako každoročne Mestské hospodárstvo
a správa lesov, m.r.o., Trenčín si vás dovoľuje osloviť:
„Máte záujem darovať
Mestu Trenčín vzrastlý ihličnan, ktorý by bol ozdobou
Mierového námestia počas
sviatočných chvíľ Vianoc?“
Ak áno, kontaktujte: MHSL,

tel.: 0902 911 051.
Pokiaľ ponúknutý ihličnan
bude spĺňať požadované parametre, organizácia zabezpečí jeho spílenie a odvoz.
Za spoluprácu vám vopred
ďakujeme a dúfame, že spoločne sa nám podarí vytvoriť
príjemnú a sviatočnú atmosféru Vianoc.
(r)

DER ATIZ ÁCIA
V mesiaci októbri (41. –
43. týždeň) Mesto Trenčín
prostredníctvom trenčianskej
firmy ASANA zrealizuje II. etapu deratizácie priestranstiev
verejnej zelene v rozsahu
približne 80 000 m2. V rámci
tejto etapy budú vykonané deratizačné práce na plochách
verejnej zelene v lokalitách
Centrum – Dolné mesto, Juh,
Noviny, Sihoť I, II, III, IV, Pod
Sokolice, sídlisko Kvetná,
Zámostie – oblasť od hrádze
po železničnú trať, Zámostie
– Nové Zlatovce, Zlatovce,
bytovky pri Leoni.
Upozorňujeme
majiteľov
spoločenských zvierat, aby
v čase vykonávania deratizačných prác zvýšili kontrolu ich

pohybu na verejných priestranstvách a zabránili tým kontaktu zvierat s návnadami.
Vyzývame všetky bytové
družstvá, bytové spoločenstvá,
poľnohospodárske
družstvá, podniky, závody,
organizácie, ktoré spravujú
objekty na území mesta, ako
aj vlastníkov bytových domov,
aby zabezpečili vykonanie deratizácie svojich objektov, ich
okolia a prípojok kanalizácie
a kanalizačných šácht pred
objektmi.
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.,
Trenčín zabezpečuje deratizáciu verejnej kanalizácie.
Jana Marková
Útvar ŽP a dopravy

OSEMSMEROVK A
K
O
O
R
D
I
N
Á
T
O
R
K
A

M
E
T
R
E
E
D
E
B
A
T
A
N

A
A
D
S
P
S
B
E
A
A
Ň
CH
N

K
A
N
O
E
I
V
A
N
Y
E
Ô
A

N
Á
M
T
Š
C
L
M
K
T
P
K
P

E
E
V
N
E
Y
A
D
Á
E
I
DZ
Á

R
Ý
P
A
D
L
O
N
R
T
L
T
D

A
N
A
I
L
H
O
P
A
T
E
R
A

T
A
R
O
Z
P
R
Á
V
K
Y
U
L

S
E
Ú
O
B
E
N
D
R
B
S
R
M

Á
E
R
A
I
Č
O
K
Á
R
B
O
D

L
J
Á
M
O
I
A
R
T
Ž
I
T
D

E
R
K
R
I
A
S
N
N
L
E
Á
Y

M
E
O
Ú
Á
T
U
L
I
P
Á
N
T

A
T
R
E
V
K
Y
E
Č
A
Í
E
A

S
S
I
O
S
A
O
M
K
M
S
S
L

O
E
Š
O
L
A
P
D
A
L
K
O
P

Milí čitatelia!
Za správne riešenie tajničky krížovky z č. 18/2008 „Skúpa
chvála hotová hana.“ bola vyžrebovaná I. Reznerová, Nám. sv.
Anny 36, Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká publikácia Trenčín a okolie. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku
osemsmerovky z Infa č. 19/2008 zasielajte na adresu našej
redakcie do 5. septembra 2008.
Malý Jožko sa spytuje mamy:
„Mama, naozaj všetky rozprávky začínajú formulkou: Kde bolo,
tam bolo?“
„Nie,“ odvrkne namrzene mama, „niektoré rozprávky tvojho otca
začínajú formulkou: (TAJNIČKA – 18 písmen).“
AMÍNY, BANKÁR, DEBAKEL, DEBATA, DEPEŠE, DOBRÁK,
DOKÁR, DOSKA NA CESTO, ESTER, HRDÁ ŽENA, IDENTITA,
IDYLA, KANOE IVANY, KOČIARE, KOORDINÁTORKA, LIANA,
LIPEŇ, MANTEL, METRE, MLADÁ PANNA, NEPOMER,
OBČANIA, OPATERA, OSAMELÁ STARENKA, PALOŠE, PAVÚK,
PEČIATKA, PLATY, PLAVÁK, POKLAD, ROZHODKYŇA,
RYBÁRSTVO, RÝPADLO, SENÁTOR, STOROČNÁ ATIKA,
ŠIROKÁ RÚRA, TERMITY, TULIPÁN, VRÁTNIČKA.
(pál)

POZVÁNKY
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Svetový deň turizmu oslávime
v Trenčíne
Trenčiansky samosprávny kraj, Slovenská agentúra pre cestovný ruch a Mesto Trenčín vás pozývajú na Regionálne oslavy
Svetového dňa turizmu, ktoré sa uskutočnia pod záštitou predsedu TSK v piatok 26. 9. 2008 od 13.00 do 18.00 h na Mierovom námestí v Trenčíne. Ústrednou témou 29. ročníka osláv
je závažná celospoločenská problematika, ako možno bojovať
turizmom proti klimatickým zmenám.
Historické centrum mesta
na prelome turistických sezón pri tejto príležitosti ožije.
Významné subjekty v oblasti
rozvoja cestovného ruchu ako
TSK, SACR, Regionálne združenie CR Horná Nitra, mikroregión

Púchovská dolina, OZ Matúšovo kráľovstvo, Slovenský cykloklub, spoločnosť Trenčianske
minerálne vody budú mať na
námestí stánky, v ktorých sa
budú účastníkom akcie poskytovať informácie a propagačné

XV. Trenčiansky jazzový festival

JAZZ POD HRADOM 2008
25. – 28. septembra 2008

štvrtok 25. 9. 2008 – Mierové námestie

5 Bones Band SK
jazz club Savana Cafe

materiály o turistických atraktivitách a možnostiach trávenia
voľného času v našom kraji,
o prírodných zdrojoch a oblastiach, ktoré treba poznať, využívať a chrániť.
O zábavu prítomných sa
postará zaujímavý mix účinkujúcich: skupina HEX, slávni
Bludní rytieri z Beckova, skupina TRIGA, ktorej členovia budú
rozdávať veľmi dobrú náladu

a chutné občerstvenie, detský
folklórny súbor Kornička a trenčianska skupina Igora Kulicha.
Celé popoludnie budú zabezpečené aj prehliadky centra mesta so sprievodcami v historických kostýmoch.
Počas podujatia bude prebiehať
vedomostná
súťaž
SACR, kde budú môcť prítomní
účastníci, ktorí sa zapoja, získať hneď pekné ceny.
(sm)

DES ANDRAS TRIO H
SUCHÁNKOVÁ & JOCOSE JAZZ CZ
piatok 26. 9. 2008 Piano Club
Festival mladého jazzu

BIG BANG SK
Macambo SK
THE CONCEPTION PL
EGGNOISE CZ
HAMMOND STAGE
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ROB MOSTERT´S DUTCH ORGAN GROUP NL
ONDŘEJ PIVEC Quartet CZ
sobota 27. 9. 2008 Piano Club

WORLD JAZZ
AURELIUS Q & TUBABU SK / CZ
WOLFGANG MUTHSPIEL Q A / CH
MATÚŠ JAKABČIC BIG BAND SK / CZ
nedeľa 28. 9. 2008 jazz club Savana Cafe

GITANS BLANCS Tribute to Django SK / CZ
„LIPOVÝ ČAJ o piatej“
Peter Lipa & VV JAZZ Q
Premium Night
piatok 3. 10. 2008 jazz club Savana Cafe

KALTENECKER ORGAN TRIO ( CH )
Akciu podporilo finančne Mesto Trenčín.
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