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Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič navštívil Trenčín v utorok 23. septembra. Na 
stretnutí s primátorom Branislavom Cellerom dostal dres trenčianskej Dukly. Darček hosťa 
potešil, hoci jeho srdce bije za iné farby. „Som fanúšikom Slovana Bratislava, ale fandím dob-
rému hokeju hocikde na Slovensku. Trenčínu, Košiciam, každému mužstvu hrajúcemu dobrý 
hokej. Iba pri vzájomnej konfrontácii sa prikloním samozrejme k Slovanu. Reprezentácia, to už 
je iná kategória a tam držím chlapcom palce bez ohľadu na ich klubovú príslušnosť,“ vysvetlil 
svoj vzťah k slovenskému hokeju Ivan Gašparovič. Informácie z pobytu prezidenta Ivana Gaš-
paroviča prinášame na 5. strane. (la), foto: (jč)
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Obzretie sa za 14. ročníkom festivalu 
Sám na javisku

	 Monodrámy	 videli	 diváci	
v	štyroch	priestoroch.	Tiso	v	po-
daní	Mariána	Labudu	odštarto-
val	podujatie	v	divadelnej	sále	
Kultúrneho	a	metodického	cen-
tra	 Ozbrojených	 síl	 SR,	 potom	
sa	 festival	 vrátil	 do	 tradičných	
priestorov	kina	Hviezda	a	klubu	
Lúč.	Odtiaľ	si	iba	„odskočil“ na 
susedný	trávnik,	kde	bolo	origi-
nálne	 artistické	 predstavenie	
Nemky	Jany	Korb	na	hrazdách.
 „Oproti minulému ročníku 

sme mali vyššiu návštevnosť 
a tá dosahovala takmer se-
demdesiat divákov na predsta-
venie,“	 hodnotil	 divácky	 ohlas	
organizátor	 festivalu	 Kamil	
Bystrický	 z	 občianskeho	 zdru-
ženia	Kolomaž.	Dodal,	že	pred-
stavenia	 v	 kine	 Hviezda	 budili	
pri	obsadení	šesťdesiatich	sto-
ličiek	 dojem	 poloprázdnej	 sály	
a	rovnaký	počet	ľudí	zaplnil	Lúč	
do	posledného	miesta.	Aj	to	je	
dôvod	 uvažovať	 v	 budúcnosti	

o	 dramaturgii	 festivalu	 posta-
venej	na	tomto	priestore.
	 Organizátorov	teší	aj	spokoj-
nosť	 divákov.	 „Snažili sme sa 
priniesť im čo najviac rôznych 
prístupov k divadlu jedného 
herca cez akrobaciu, súčasnú 
írsku drámu, ortodoxné pred-
stavenie v podaní Labudu či 
Milky Zimkovej,“	 vysvetlil	 dra-

maturgickú	stavbu	14.	ročníka	
festivalu	Sám	na	javisku	Kamil	
Bystrický.
	 Súčasťou	 festivalu	 boli	 aj	
sprievodné	podujatia	–	výstava	
Petry	 Dumpe	 a	 koncert	 talian-
skeho	hudobníka	Andrea	Rotti-
na.	Festival	sa	konal	s	podpo-
rou	Mesta	Trenčín.	 (la)

V polovici septembra vošiel do histórie 14. ročník medzinárod-
ného festivalu jedného herca Sám na javisku. Osem predstavení 
ponúklo monodrámy v podaní špičkových hercov Mariána Labudu, 
Jana Pařila, Petra Čižmára, Milky Zimkovej, Jany Korb, Martiny 
Jelenovej a Václava Strassera. Medzi hercami sa nestratil spiso-
vateľ Daniel Hevier, keď v predstavení Sever je juh západu maľo-
val, spieval, nešetril pohybom a nádhernou improvizáciou.

Jana Korb „vytiahla“ festival 
na slnkom zaliaty trávnik.
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	 Trenčín	 navštívila	 24.	 sep-
tembra	 delegácia	 zástupcov	
čínskeho	 parlamentu	 a	 hlavnou	
témou	 ich	 návštevy	 bol	 hokej.	
Zástupcovia	 Výboru	 pre	 vzdelá-
vanie,	 vedu,	 kultúru	 a	 verejné	
zdravie	Celočínskeho	zhromažde-
nia	 ľudových	 zástupcov	 rokovali	
v	 týchto	 dňoch	 v	 Bratislave	 so	
slovenskými	 politikmi.	 V	 stredu	
navštívili	mesto	Trenčín,	kde	ich	
primátor	 Branislav	 Celler	 spre-
vádzal	 na	 tréningu	 hokejistov	
na	 zimnom	 štadióne,	 odkiaľ	 sa	
presunuli	 na	 hokejový	 štadión	
Mariána	Gáboríka.	Tam	si	prácu	
s	 hokejkou	a	 pukom	na	 ľade	aj	
sami	vyskúšali.	
	 Najľudnatejšia	 krajina	 sveta	
má	 v	 ľadovom	 hokeji	 veľké	 am-
bície,	 pri	 rozvoji	 tohto	 športu	
sa	 však	 chce	 oprieť	 o	 skúse-
nosti	 krajín,	 v	ktorých	 je	najviac	
rozvinutý.	
 „Chceme sa učiť a prebrať 
vaše skúsenosti pri výchove špor-
tovcov. Spôsob, akým pestujete 
šport od útleho veku, zanechal 
vo mne hlboký dojem. Trenčín je 
mesto s veľkou hokejovou tradí-
ciou. Náš ľadový hokej potrebuje 
zlepšiť úroveň, je možné, že bu-
deme v tejto sfére spolupracovať 

so Slovenskom,“	 povedal	 pre	
agentúru	 SITA	 predseda	 výboru	
Song	Fatang.	
	 Hokej	 je	 populárny	 najmä	
v	 najsevernejšej	 čínskej	 provin-
cii	Chej-long-ťiang,	v	 jej	hlavnom	
meste	Char-pin	sa	bude	vo	febru-
ári	 konať	 svetová	 zimná	 univer-
ziáda.	 „Tá určite urýchli rozvoj 
zimných športov, vrátane hokeja. 
Čínska vláda sa chystá vo veľkom 
podporovať zimné športy,“	dodal	
Fatang.	Pred	Gáboríkovými	rodič-
mi	zároveň	pochválil	ich	syna	za	
to,	 že	 je	 príkladom	 úspešného	
športovca,	 ktorý	 neváhal	 urobiť	
dobrú	vec	pre	svoj	región.	
	 Primátora	 Branislava	 Cellera	
záujem	 o	 mesto	 potešil:	 „Som 
rád, že Trenčín je známy ako ko-
líska hokeja už v takmer celom 
svete a že aj zo strany čínskej 
delegácie bol záujem predo-
všetkým o prezentáciu našej prá-
ce s mládežou. Je to často beh 
na dlhé trate, vyžaduje si nemalé 
úsilie aj investície, verím však, 
že práve v tejto oblasti sa mestu 
vrátia dvakrát. Ako prvé v deťoch 
samotných a ako druhé v dob-
rom mene mesta, ktoré budú 
reprezentovať.“
 (pu, SITA)
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Odstávka elektrickej energie v Zlatovciach �
	 Kvôli	 vykonávaniu	 prác	 na	 zariadeniach	 rozvodu	 elektrickej	
energie	budú	v	utorok	14.	októbra	 v	 čase	od	9.	do	14.	hodiny	
odpojené	od	dodávky	elektrickej	energie	niektoré	ulice	v	miestnej	
časti	 Zlatovce.	 Jedná	 sa	 o	 ulice	Detskú,	Hanzlikovskú,	Hlavnú,	
Jarnú,	Na	dolinách	a	Poľovnícku,	informovala	technička	odstávok	
Mariana	Pížová,	RSEZ	Sever	Trenčín.		 (la)

Únia miest Slovenska nesúhlasí s prenosom kompetencií bez financií
	 Mestá,	združené	v	Únii	miest	
Slovenska	 (ÚMS),	 striktne	 od-
mietajú	 zámer	 vlády	 preniesť	
novelizáciou	 zákona	 kompe-
tencie	za	rozvoj	a	dobudovanie	
vodovodnej	a	kanalizačnej	siete	
na	obce	a	mestá	bez	náležité-
ho	 finančného	 krytia.	 Považuje	
to	 za	 vážny	 zásah	 do	 ich	 roz-
počtov,	 čo	 im	 neumožní	 vkla-
dať	 prostriedky	 do	 svojho	 ďal-
šieho	 rozvoja.	 Prezídium	 ÚMS	
na	 svojom	 zasadnutí	 v	 Trnave	
dnes	 konštatovalo,	 že	 takým-
to	 politickým	 rozhodnutím	 sa	
mestá	a	obce	môžu	dostať	do	
problémov.	 „Slovensko sa za-
viazalo do roku 2010 a 2015 
postupne dobudovať sieť vodo-
vodov a kanalizácie. Vývoj však 
ide oveľa pomalšie, i keď mes-
tá a vodárenské spoločnosti 
sa snažili,“	povedal	na	brífingu	

počas	zasadnutia	ÚMS	predse-
da,	 trnavský	 primátor	 Štefan	
Bošnák.	 Dodal,	 že	 pri	 deficite	
financií	 z	 fondov	 sa	 stretávajú	
s	prekážkami	v	podobe	regulá-
cie	cien	vody.	„Regulačný úrad 
sieťových odvetví podľa nášho 
názoru na hrane ústavnosti re-
guluje platby sa služby vodáren-
ských spoločností. Neprihliada 
totiž na reálny vývoj nákladov 
v danej oblasti, čím prichádza 
k totálnemu obmedzovaniu vy-
tvárania zdrojov financovania 
cez zisk. A práve zisk vodáren-
ské spoločnosti chcú používať 
na kofinancovanie projektov,“ 
povedal	 Bošnák.	 „Dostávame 
sa tak do začarovaného kru-
hu,“	 dodal	 generálny	 sekretár	
ÚMS	Marián	Minarovič.	„Máme 
realizovať niečo, čo aj chceme 
a je naším cieľom a vláda nám 

Nový projekt spolupráce Zlína a Trenčína
	 Mesto	 Trenčín	 a	 mesto	 Zlín	
dlhodobo	 spolupracujú	 na	 zá-
klade	 Zmluvy	 o	 partnerstve,	
ktorú	 spoločne	 podpísali	 16.	
marca	2000.	Spolupráca	medzi	
partnerskými	 subjektmi	 posil-
ňuje	 prekonávanie	 bariér	medzi	
českou	 a	 slovenskou	 stranou,	
o	čom	svedčí	i	spoločný	cezhra-
ničný	 projekt	 „Přeshraniční síť 
volnočasových aktivit“.	 Projekt	
je	 podaný	 v	 rámci	 Operačného	
programu	cezhraničnej	spoluprá-
ce	SR-ČR.	Z	Prioritnej	osi	1:	Pod-
pora	 socio-kultúrneho	 a	 hospo-
dárskeho	rozvoja	cezhraničného	
regiónu	 a	 spolupráce,	 z	Oblasti	
podpory:	 Spolupráca	 a	 sieťova-
nie.	 Zástupcovia	 oboch	 miest	
sa	 zhodli	 na	 možnosti	 podpory	
vytvorenia	spolupracujúcej	siete	
v	 doteraz	 nevyskúšanej	 oblasti	
-	materských	 centier	 a	 v	 oblas-
ti	 voľnočasových	 aktivít.	 Obe	
mestá	 si	 uvedomujú	 dôležitosť	
vytvorenia	 vhodných	 podmienok	
voľnočasovej	 sebarealizácie	

matiek	 s	 deťmi,	 ako	 aj	 pre	 ne-
organizovanú,	 znevýhodnenú	 či	
ohrozenú	 mládež	 a	 rozhodli	 sa	
hľadať	 nové	 spôsoby	 spoluprá-
ce.	Súčasťou	voľnočasových	ak-
tivít	bude	i	rekonštrukcia	budovy	
na	Hviezdoslavovej	ulici	v	Trenčí-
ne,	ktorá	je	súčasťou	naplnenia	
cieľa	projektu.	
	 Cieľom	 projektu	 je	 budova-
nie	 dlhodobej	 inštitucionálnej	
spolupráce	 medzi	 partnerskými	
samosprávami	 za	 účelom	 har-
monizovaného	 rozvoja	 pohranič-
ných	 regiónov.	 Samozrejmá	 je	
podpora	 vytvárania	 nových	 ce-
zhraničných	 sietí	 orientovaných	
na	 spoluprácu	 medzi	 mestami	
a	 miestnymi	 inštitúciami	 v	 ob-
lasti	 voľnočasových	 aktivít	 pre	
matky	s	deťmi	a	neorganizovanú	
mládež.
	 Cezhraničný	 projekt	 bol	 po-
daný	dňa	30.	septembra	lídrom	
projektu	mestom	Zlín,	Trenčín	fi-
guruje	v	projekte	ako	hlavný	cez-
hraničný	partner.		 (vs)

Základné školy v meste navštevuje 4276 žiakov
	 Základné	 školy	 v	 Trenčíne	
navštevuje	 podľa	 údajov	 z	 15.	
septembra	 4276	 žiakov,	 infor-
movala	Ľubica	Kršáková	 z	Útva-
ru	 školstva	 a	 sociálnych	 vecí	
Mestského	 úradu	 v	 Trenčíne.	
V	 tomto	 počte	 sú	 zahrnutí	 žiaci	
z	deviatich	škôl	v	zriaďovateľskej	
pôsobnosti	mesta.	
	 Prvý	 ročník	 má	 456	 žiakov,	

druhý	424,	tretí	474	a	štvrtý	466	
žiakov.	 Na	 prvý	 stupeň	 (1.	 –	 4.	
ročník)	chodí	1820	detí.
V	 piatom	 ročníku	 je	 zapísaných	
448	detí,	v	šiestom	464	žiakov,	
siedme	 triedy	 navštevuje	 461	
žiakov,	v	ôsmom	ročníku	je	484	
žiakov	a	v	deviatom	najviac	–	593	
žiakov.	Na	druhý	stupeň	(5.	–	9.	
ročník)	chodí	2450	žiakov.	 (la)

týmito úpravami v tom bráni 
a pritom chce, aby sa to rea-
lizovalo,“	 skonštatoval.	 Podľa	
primátora	mesta	Trenčín	Brani-
slava	Cellera	štát	nemôže	pre-
niesť	 svoj	 medzinárodný	 závä-
zok	na	obce	a	mestá	len	preto,	
že	 ho	 nevie	 splniť.	 „V reálnej 
situácii nie je ani finančne mož-
né, aby to zvládli obce a mestá, 
nakoľko len v Trenčíne by in-
vestície predstavovali minimál-
ne 600 miliónov korún,“	dodal	

B.	 Celler.	 Prezídium	 ÚMS	 sa	
ďalej	zaoberalo	aktuálnou	legis-
latívou,	 najmä	 novelou	 zákona	
o	 obecnom	 zriadení,	 ktorá	má	
priniesť	aj	ďalšie	úpravy	zriade-
ním	 Komunálneho,	 výskumné-
ho	 a	 poradenského	 centra	 so	
sídlom	 v	 Piešťanoch,	 pokračo-
vaním	 projektu	 Benchmarking	
mestských	 úradov,	 orientova-
ným	na	efektivitu	práce	a	ďalší-
mi	otázkami.
 (TASR, jm doplnené)

Čína chce preraziť v hokeji, inšpiruje sa v Trenčíne
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	 Kultúrno-informačné	 centrum	 (KIC)	Mesta	 Trenčín	na	Sládko-
vičovej	ulici	má	od	1.	októbra	do	30.	apríla	 zmenené	otváracie	
hodiny.	Otvorené	je	od	pondelka	do	piatka	od	9.	do	17.	hodiny,	
počas	soboty	a	nedele	je	KIC	zatvorené.	 (la)

	 Základná	 organizácia	 nedo-
slýchavých	v	Trenčíne		zorgani-
zovala	 pre	 157	 svojich	 členov	
trojdňový	 sociálne	 rehabilitač-
ný	kurz	v	dňoch	18.	až	20.	9.	
2008,	 ktorý	 bol	 zameraný	 na	
exkurziu	 liečebne	 rehabilitač-
ného	zariadenia	v	Turčianskych	
Tepliciach	 spojeného	 s	 reha-
bilitáciou,	 odborné	 prednášky	
zamerané	 na	 liečbu	 sluchové-
ho	 postihnutia,	 starostlivosť	
o	občana	vyššieho	veku,	zákon		

o	 sociálnej	 pomoci	 –	 sociálne	
služby,	 príspevky	 na	 kompen-
záciu,	 syndróm	 vyhasnutia.	
Pripravené	 boli	 aj	 praktické	
ukážky	 pomôcok	 pre	 sluchovo	
postihnutých	a	priestor	dostala	
aj	pohybová	kultúra.
	 Organizátori	 ďakujú	 Mestu	
Trenčín	za	poskytnutie	dotácie	
na	 uskutočnenie	 sociálne	 re-
habilitačného	kurzu	a	 všetkým	
prednášajúcim	 za	 vysoko	 od-
borné	prednášky.	 Výbor ZOND

Dokumenty zakopané v zemi 
uzreli svetlo sveta
Obzretie sa za „predvečerom“ Augusta 1968 a okupácie Čes-
koslovenska spojeneckými vojskami krajín Varšavskej zmluvy 
pripravil vo štvrtok 2. októbra Emil Sedlačko. Rozprával o ceste 
mladých Trenčanov na IX. svetový festival mládeže a študent-
stva do Sofie v júli 1968.

 „V roku 1968 sme založili 
v Trenčíne Prvý klub autosto-
pu a priateľov Walta Disneya.  
Klub bol prvým v strednej Eu-
rópe a mal 140 členov z Čes-
koslovenska, Anglicka, Kuby, 
Holandska, Francúzska, NSR, 
NDR, Rakúska, Juhoslávie, 
Belgicka, Poľska, Maďarska, 
Indonézie a Fínska. Na pôde 
klubu vznikol nápad ísť auto-
stopom na festival. Pretože 
som bol oficiálnym delegátom 
Československého zväzu mlá-
deže na festivale, vybavili sme 
cestu pre sedem členov nášho 
klubu,“	vysvetlil	myšlienku	Emil	
Sedlačko.	

	 Na	 cestu	 vyrazili	 Trenčania	
Emil	 Sedlačko,	 Ján	 Marček,	
Eugen	 Szép,	 Eduard	 Schulz,	
Matej	 Gloss,	 Peter	 Gračka	
a	zdravotná	sestra	Jirka	Ocás-
ková	 z	 Brna.	 Trasu	 si	 rozdelili	
na	 štyri	 etapy	 počas	 štyroch	
dní.	 Prvá	 bola	 do	 Budapešti,	
druhá	 do	 Belehradu,	 tretia	 do	
Niša	a	posledná	do	Sofie.	Ces-
ta	 ubiehala	 rýchlo	 a	 bez	 prob-
lémov.	Tie	nastali	po	príchode	
na	 bulharské	 hranice,	 kde	 im	
odmietli	 vstup	 pod	 rôznymi	
zámienkami	 a	 zobrali	 im	 dele-
gačné	lístky.	Podobne	dopadla	
aj	 skupina	 mladých	 Čechov	
z	Plzne,	putujúca	peši	 i	ďalšia	

partia	 z	Prahy	na	kolieskových	
korčuliach	(kovové	korčule	mali	
štvoricu	 koliesok	 ako	 automo-
bil	 a	 korčuliari	 mali	 poriadne	
doráňané	nohy).	Šesť	dní	strá-
vili	na	hraniciach	v	spoločnosti	
78	mladých	 ľudí	 zo	14	štátov.	
Do	cieľa	im	chýbalo	iba	52	kilo-
metrov	z	trasy	dlhej	1482	km.
 „Nakoniec nám začali nadá-
vať do oportunistov a kontrare-
volucionárov, večer sa vrátili vo-
jaci s milicionármi a zbili nás do 
krvi. Najhoršie dopadli Plzeňáci. 
Pohádzali nás na autá a vyviezli 
na juhoslovanskú stranu. Ne-
boli sme ani špinaví, cestovali 
sme v bielych tričkách, nemali 
sme ani dlhé vlasy, ako nás 
prezentovala bulharská tlač,“ 
spomína	si	Sedlačko.
	 Po	 návrate	 do	 Trenčína	 ich	
čakal	 pohovor	 s	 príslušníkmi	

Štátnej	 bezpečnosti	 a	 tí	 im	
dali	 na	 výber:	 Buď	 budú	 ticho	
a	 nebudú	 o	 svojich	 zážitkoch	
nikomu	 rozprávať,	 alebo	 pôjdu	
do	väzenia.	„Všetky dokumenty 
som  uložil do kufra a zakopal 
do zeme. Voľkali si tam tridsať 
rokov,“	 dodal	 Emil	 Sedlačko.	
Na	 jeho	 pracovisku	 v	 Keramo-
projekte	 mu	 vedúci	 Bohumil	
Holinka	 dal	 týždeň	 zdravotnej	
dovolenky	 na	 zotavenie.	 „ Po-
tom mal z toho vytriasačky, ale 
bol to slušný človek. Hoci mal 
festival heslo za mier, družbu 
a priateľstvo medzi národmi, 
v praxi to vyzeralo úplne ináč. 
Hoci bol iba júl, bola to pred-
zvesť augusta a okupácie Čes-
koslovenska armádami spria-
telených štátov,“	uzavrel	svoje	
spomienky	Emil	Sedlačko.
 (la)

Poďakovanie

oZnam

Z Trenčína sa nestratila mestská časť
Upozorňujeme verejnosť, že mapa navrhovaných liniek MHD, 
ktorú sme uverejnili v minulom čísle Info, bola ilustračná a jej 
účelom bolo predstaviť schému pripravovaného systému nové-
ho farebného riešenia autobusových zastávok MHD v meste 
Trenčín. Kompletné mapy budú zverejnené súbežne so zavede-
ním nového systému značenia autobusových zastávok liniek 
MHD. 

	 V	 minulom	 čísle	 INFO	 sme	
na	vnútornej	dvojstrane	prinies-
li	 prvé	 všeobecné	 informácie	
o	pripravovanom	novom	 fareb-
nom	 riešení	 označníkov	 MHD.	
Informácie	boli	umiestnené	na	
pozadí	 ilustračnej	 mapy	 tak,	
že	 niektoré	 jej	 časti	 boli	 pre-
kryté.	Občania	Záblatia	neskôr	
prostredníctvom	 tlače	 vyjadri-
li	 obavu,	 že	 ich	mestská	 časť	
bude	na	mape	mesta	vynecha-
ná	(práve	táto	časť	mapy	bola	
totiž	 dielom	 náhody	 prekrytá	
informáciami	v	popredí).	Týmto	
spôsobom	 preto	 obyvateľom	
Záblatia,	ale	aj	iných	častí	mes-
ta	odkazujeme,	že	v	pripravova-
nej	 mape	 sa	 žiadna	 mestská	
časť	 nestratila.	 Práve	 naopak,	
novým	systémom	značenia	za-
stávok	MHD	a	výrobou	prehľad-
nej	 mapy	 liniek	 MHD	 chceme	
zjednodušiť	 orientáciu	 medzi	

všetkými	 časťami	mesta,	 a	 to	
nielen	 ich	 obyvateľom,	 ale	 aj	
návštevníkom.	
	 Mapa	liniek	MHD	by	sa	mala	
objaviť	 súbežne	 s	 vytvorenými	
novými	 označníkmi	 a	 doplní	
ucelený	systém	riešenia	znače-
nia	 liniek	mestskej	 hromadnej	
dopravy	v	meste	Trenčín.	V	sú-
časnosti	 prebiehajú	 prípravné	
práce	 pre	 výmenu	 označníkov	
a	 so	 samotnou	 realizáciou	 vý-
meny	 starých	 označníkov	 za	
nové	 sa	 podľa	 našich	 infor-
mácií	 začne	 pravdepodobne	
už	 o	 niekoľko	 týždňov.	 Výme-
nu	 označníkov	 realizuje	 SAD	
Trenčín,	a.	s.,	prostredníctvom	
firmy	SK	Cité,	s	 r.	o.,	Trenčín,	
Mesto	Trenčín	 je	dodávateľom	
grafického	 riešenia,	 ktorého	
autorkou	je	grafická	dizajnérka	
Katarína	Balážiková.	
 (rk)
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Výbor mestskej časti Sever sa stretol s občanmi na svojom 
zasadnutí vo štvrtok 18. septembra v Kultúrnom stredisku 
v Kubre.

Základná škola na Veľkomoravskej ulici hostila stretnutie 
Výboru mestskej časti (VMČ) Západ s občanmi v stredu 24. 
septembra.
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Výstavba nových objektov, kontajnery a stav komunikácií 
na VMČ Sever

Druhý most je pre Trenčín nevyhnutný

Členovia VMČ Stred pozý-
vajú občanov na zasadnu-
tie výboru mestskej časti, 
ktoré sa uskutoční dňa 15. 
októbra o 16.00 hod. vo 
veľkej zasadačke Mestské-
ho úradu v Trenčíne.

	 Poslanci	 odporučili	 predĺže-
nie	 nájomných	 zmlúv	 pre	 pre-
dajné	stánky	na	ulici	M.	Turko-
vej	do	konca	roku	2010.
	 Súhlasia	 aj	 s	 predajom	 po-
zemku	 v	 k.	 ú.	 Kubra	 v	 približ-
nej	výmere	50	m2	pre	CAPITIS,	
s.r.o.,	 Trenčín	 kvôli	 rozšíreniu	
parkovacích	 plôch	 pre	 pripra-
vovanú	stavbu	obytného	domu.	
Rozšírením	 parkovacích	 miest	
bude	umožnené	zriadiť	prejazd	
s	priechodom	k	existujúcej	by-
tovke	a	garážam	cez	pozemok	
vo	 vlastníctve	 spoločnosti	 CA-
PITIS	 a	 zriadiť	 ho	 formou	 vec-
ného	bremena.	Podmienkou	je,	
aby	bol	tento	majetkový	prevod	
súčasťou	majetkového	prevodu	
prerokovaného	 na	 VMČ	 Sever	
dňa	23.	7.	2008	(vrátane	pod-
mienok:	 1.	 umožniť	 na	 parce-
le	 č.	 781/1	 právo	 priechodu	
a	 prejazdu	 –	 vecné	 bremeno,	
2.	 podmienkou	 predaja	 je	 re-
alizovanie	 výjazdu	 chodníka	
ako	 pokračovanie	 hrádze	 cez	
predmetnú	parcelu	na	náklady	

investora,	 3.	 predaj	 realizovať	
po	 sprevádzkovaní	 priechodu	
a	prejazdu	na	parcele	č.	781/1	
ako	 spojnicu	 žilinskej	 cesty	
obojsmerne,	4.	materiál	na	ďal-
šie	 rokovanie	 rozšíriť	 o	 štúdiu	
riešenia	priechodu	a	prejazdu).
	 Členom	VMČ	Sever	bola	pre-
zentovaná	štúdia	M&M	reality,	
s.r.o.,	Trenčín.	Zo	štúdie	vyplý-
vajú	požiadavky	na	úpravy	a	do-
kúpenie	pozemkov	pre	plánova-
ný	 polyfunkčný	 dom,	 ktorý	má	
byť	postavený	namiesto	súčas-
ného	 Kultúrneho	 strediska	 na	
ulici	M.	Turkovej	na	Sihoti.	Na	
časti	 súčasného	 asfaltového	
ihriska	sa	má	nachádzať	parko-
visko	a	malý	parčík	s	drobnou	
architektúrou.	 Tieto	 pozemky	
zostanú	 vo	 vlastníctve	 mesta,	
stavby	 na	 nich	 má	 vybudovať	
investor	 na	 svoje	 náklady.	 Po-
zemky	 v	 okolí	 kultúrneho	 stre-
diska	by	dokúpil	investor	na	za-
bezpečenie	parkovacích	plôch,	
prístupov	 a	 zelene	 pre	 poly-
funkčný	 dom.	 Poslanci	 zobrali	

túto	informáciu	na	vedomie.
	 VMČ	 si	 vypočul	 aj	 žiadosť	
o	 zaujatie	 stanoviska	 k	 zme-
ne	v	užívaní	stavby	 z	predajne	
na	 kaviareň	 a	 bar	 v	 objekte	
nákupného	 strediska	 Rozkvet	
na	Gagarinovej	ulici.	Zámerom	
investora	 je	 výmena	 okien	 za	
plastové,	dverí	a	výmena	sani-
ty.	 Prístup	 k	 objektu	 je	 zabez-
pečený	 jestvujúcimi	 komuni-
káciami.	 Potrebné	 množstvo	
parkovacích	miest	 je	 zabezpe-
čené	na	priľahlých	spevnených	
plochách	a	parkoviskách.	
	 Poslanci	 žiadajú	 upresniť	
žiadosť	 o	 počet	 parkovacích	
miest,	 ich	 umiestnení,	 o	 pre-
vádzkových	hodinách.	
	 Poslankyňa	 Marta	 Blahová	
upozornila	 na	 poškodený	 plot,	
na	 ktorý	 spadol	 strom.	 žiada	
opravu	plota	a	odstránenie	ko-
reňov	spadnutého	stromu.
	 Predseda	 VMČ	 Ján	 Babič	
požiadal	o	ohraničenie	priesto-
ru	pre	parkovanie	na	chodníku	
vedľa	Radegastu	pred	diskont-
nou	 predajňou,	 označiť	 par-
kovisko	 dopravným	 značením	
a	upraviť	vjazd	na	parkovisko.
	 Občania	 na	 ulici	 J.	 Derku	
upozornili	 na	 jedinú	 kanálová	
vpusť,	preto	tam	počas	dažďov	

stojí	voda.	žiadajú	opraviť	ces-
tu	a	pridať	nové	kanálové	vpus-
te.	Po	tejto	ulici	sa	chodia	autá	
„Fiatu“	otáčať	smerom	ku	kos-
tolu	v	Kubre.	žiadajú	obmedziť	
dopravu	na	tejto	ulici.	
	 ulicu	 Zelnica	 znečisťujú	 ná-
kladné	autá,	preto	občania	žia-
dajú	mestskú	políciu	o	zvýšenú	
kontrolu	tejto	ulice.
	 V	miestnej	časti	Kubrica	chý-
ba	ihrisko	pre	deti,	tie	sa	hrajú	
na	ulici,	po	ktorej	chodia	autá.
	 Medzi	 požiadavkami	 obča-
nov	 je	 aj	 doplnenie	 odpadko-
vých	košov	v	areáli	KS	v	Kubre,	
upozornili	 na	 chýbajúci	 kontaj-
ner	na	plasty	vedľa	papierového	
kontajnera	v	Kubre.	Stav	chod-
níka	 ku	 kultúrnemu	 stredisku	
si	vyžaduje	opravu.	Obyvateľom	
Pádivého	ulice	robia	starosti	vý-
tlky	na	ceste.
 Podľa zápisnice 
 spracoval (la)

	 Poslanec	 Ladislav	 Pavlík	
v	úvode	odpovedal	na	požiadav-
ky	občanov	z	posledného	zasad-
nutia	v	Istebníku.	Autobusy	MHD	
chodia	do	garáže	prázdne	kvôli	
tomu,	 že	na	presun	majú	málo	
času	a	nestihli	by	to	ako	riadny	
spoj.	Vodiči	by	podľa	vyjadrenia	
SAD	Trenčín	mali	málo	času	na	
tankovanie,	drobné	opravy	a	 je-
dlo,	kvôli	tomu	by	sa	musel	za-
viesť	nový	spoj.	
	 Neprehľadná	 križovatka	 ža-
binskej	a	Stárkovej	ulice	si	podľa	
mienky	občanov	priam	pýta	zrka-
dlo.	 Podľa	 dopravného	 inšpek-
torátu	 je	 križovatka	 priestorom	
s	 dobrým	 rozhľadom,	 iba	 treba	
prispôsobiť	 jazdu	 pri	 vchádzaní	

do	križovatky.
Chodník	 na	 Vážskej	 ulici	 nie	 je	
v	rozpočte	na	rok	2008	a	bude	
zaradený	 do	 rozpočtu	 na	 rok	
2009.
	 V	Materskej	škole	v	Orecho-
vom	 je	 nutné	 zriadenie	 kanali-
začnej	 prípojky,	 projektová	 prí-
prava	bude	hotová	v	októbri.
	 Najmä	starších	ľudí	trápi	cena	
vody	v	meste,	a	preto	požiadali	
o	poslanecký	prieskum	v	spoloč-
nosti	zodpovednej	za	distribúciu	
pitnej	vody	v	Trenčíne.
Občania	 poukázali	 na	 stretnutí	
na	zmenu	prednosti	pri	schádza-
ní	 z	mosta	 na	 ulicu	 Ľ.	 Stárka,	
kde	dochádza	k	brzdeniu	dopra-
vy	a	ku	kolíznym	situáciám.	Po-

žadujú	návrat	k	pôvodnému	sta-
vu.	Sťažnosti	sú	aj	na	nákladnú	
dopravu	po	Zlatovskej	ulici	sme-
rom	na	Bratislavskú,	kde	otrasy	
z	ťažkých	nákladných	áut	poško-
dzujú	domy	a	exhaláty	zamorujú	
ulicu.	Pri	výjazde	na	Bratislavskú	
na	 hornom	 konci	 ulice	 navyše	
stojí	 voda,	 ktorú	 autá	 rozstre-
kujú	na	chodníky.	Preto	občania	
žiadajú	vylúčiť	z	tejto	časti	ulice	
od	OD	Úspech	nákladnú	dopra-
vu	nad	3,5	tony	a	častejšiu	kon-
trolu	policajtami.
	 Chodci	sa	na	cestnom	moste	
stretávajú	 s	 nedisciplinovanými	
cyklistami,	 ktorí	 v	 rýchlosti	 po-
medzi	 nimi	 kľučkujú	 a	 ohrozujú	
ich,	hoci	pravý	chodník	smerom	
od	 mesta	 je	 určený	 práve	 pre	
cyklistov.	Mestská	polícia	by	sa	
mala	 na	 tento	 problém	 pozrieť	
a	vyriešiť	ho.

	 Na	Veľkomoravskej	ulici	sú	tr-
valým	problémom	stromy,	ktoré	
vytláčajú	koreňmi	asfalt,	a	vyso-
ká	tráva.
	 Občania	 poukázali	 na	 zlý	
technický	stav	zábradlia	na	cest-
nom	 moste,	 ktoré	 je	 na	 mno-
hých	 miestach	 prehrdzavené.	
Poslanci	posunuli	požiadavku	na	
správcu	komunikácie	Slovenskú	
správu	ciest.	Obyvateľov	Zámos-
tia	trápi	výstavba	nového	mosta,	
ktorý	by	odbremenil	dopravu	cez	
túto	mestskú	časť	spolu	s	juho-
východným	obchvatom.	Ladislav	
Pavlík	 informoval,	 že	 vláda	 SR	
zaradila	 výstavbu	 mosta	 me-
dzi	 investičné	 akcie.	 Na	 jeseň	
sa	 majú	 začať	 prípravné	 práce	
a	most	má	byť	dokončený	v	roku	
2012.	 Po	 jeho	 dostavbe	 bude	
nasledovať	 rekonštrukcia	 cest-
ného	mosta.	 (la)
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Návšteva prezidenta Gašparoviča v Trenčíne
Prezidenta Ivana Gašparoviča privítal pred mestským úradom 
primátor Branislav Celler. Po krátkom prijatí vo veži sa prezident 
stretol s osobnosťami Trenčína, kde sa zároveň podpísal do pa-
mätnej knihy mesta.

	 Nasledovala	návšteva	výsta-
vy	 Aqua	 v	 Expo	 centre,	 ktorú	
Ivan	Gašparovič	otvoril.
	 V	 sprievode	 primátora	 Cel-
lera	a	predsedu	Trenčianskeho	
samosprávneho	 kraja	 Pavla	
Sedláčka	absolvoval	pešiu	pre-
hliadku	mesta.	 Navštívil	 rodný	
dom	 Vojtecha	 Zamarovského	
v	 uličke	 Marca	 Aurelia,	 Mari-
ánske	námestie,	 farský	kostol	
a	 Karner	 sv.	 Michala.	 Po	 far-
ských	 schodoch	 zišiel	 na	Mie-
rové	 námestie	 a	 popod	 vežu	

na	 Štúrovo	 námestie,	 kde	 sa	
zastavil	na	tradičnú	kávu	a	zá-
kusok	na	terase	u	vodníka.	Ob-
sluhoval	 ho	 čašník	 Juraj	 Jáno-
šík	a	čašníčka	Aďa	Jánošíková,	
nuž	nečudo,	že	si	prezident	za-
čal	dávať	pozor	na	peňaženku.
	 Po	krátkom	občerstvení	nav-
štívil	trenčiansku	prevádzku	vy-
rábajúcu	 automobilové	modely	
a	po	 jej	 prehliadke	odcestoval	
do	Bratislavy.	 (la) Foto: (jč)

Prezidenta Gašparoviča privítal v mestskej veži Branislav  >
Celler.

Osobnosti Trenčína sa stretli s prezidentom v sobášnej  >
sieni.

Počas prehliadky Ulice Marca Aurelia. >

Juraj Jánošík tentoraz nezbíjal, ale obsluhoval prezidenta. >
 Foto: (la)

Ivana Gašparoviča zaujal štít počas návštevy Vozárikov- >
cov v rodnom dome V. Zamarovského
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Školský zákon preverí školy aj učiteľov

	 Nový	 školský	 zákon	 prinie-
sol	niektoré	zmeny	v	základnej	
školskej	 dochádzke.	 Zaviedlo	
sa	členenie	na	primárne	vzdela-
nie	(1.	stupeň)	a	nižšie	stredné	
vzdelanie	 (2.	 stupeň)	 v	 súlade	
s	medzinárodnými	štandardmi.
	 Školy	 budú	 vzdelávať	 žia-
kov	 podľa	 vlastných	 školských	
vzdelávacích	programov.	Od	1.	
septembra	2008	sa	to	týka	pr-
vákov	a	piatakov.	umožňuje	sa	
individuálne	 vzdelávanie	 žiaka	
prvého	stupňa	a	znižuje	sa	ma-
ximálny	počet	detí	v	triedach	na	
22	v	prvom	ročníku,	24	–	ak	je	
tvorená	 žiakmi	 viacerých	 roční-
kov	prvého	stupňa	ZŠ,	25	v	dru-
hom	 až	 štvrtom	 ročníku,	 28	
v	piatom	až	deviatom	ročníku.
	 Podľa	zákona	sa	žiakom	za-
kazuje	 používanie	 mobilu	 po-
čas	vyučovania.	Prváci	sa	budú	
môcť	učiť	v	jednom	slede	5	vy-
učovacích	 hodín,	 teda	 o	 jednu	
viac	ako	doteraz.	
	 Základné	umelecké	školy	sú	
po	novom	zaradené	do	sústavy	
škôl	a	poskytujú	primárne	ume-
lecké	 vzdelanie	 a	 sekundárne	
umelecké	vzdelanie.
	 Základné	 umelecké	 školy	
budú	 robiť	 klasické	 prijíma-
cie	 skúšky	 v	 mesiacoch	 apríl	
a	máj.
	 Systém	 hodnotenia	 sa	 viac	
priblížil	 klasickej	 škole,	 má	
teraz	 4	 stupne	 –	 výborný	 (1),	
chválitebný	 (2),	 uspokojivý	 (3),	
neuspokojivý	 (4).	 Neklasifikuje	
sa	už	správanie	žiaka.
	 Mení	 sa	 príspevok	 na	 čias-
točnú	 úhradu	 nákladov	 spoje-
ných	 so	 štúdiom.	 Stanovuje	
sa	 len	 maximálna	 výška	 ako	
percento	 zo	 sumy	 životného	
minima	 pre	 jedno	 nezaopatre-
né	dieťa.	V	súčasnosti	je	to	pri	
žiakoch	najviac	351	korún	a	pri	
dospelých	 osobách	 769,50	
korún.
 „Nový školský zákon prináša 
voľnejšiu prácu a väčšiu flexi-
bilitu pre učiteľa. Prakticky je 
veľa povinností prenesených na 
školy a pedagógov. Veľa práce 
majú najmä s tvorbou školských 

vzdelávacích programov,“	pove-
dala	 Ľubica	 Kršáková	 z	 Útva-
ru	 školstva	 a	 sociálnych	 vecí	
Mestského	úradu	v	Trenčíne.

Tvorba školských  �
programov je v rukách 
učiteľov
	 Rozruch	 medzi	 pedagógmi	
spôsobil	 šlabikár,	 keď	 Minis-
terstvo	 školstva	 SR	 na	 konci	
uplynulého	 školského	 roka	 ur-

čilo	používanie	jedného	z	troch	
existujúcich	šlabikárov.	Navyše	
bol	 medzi	 učiteľmi	 najmenej	
obľúbený	a	minister	Mikolaj	sa	
nakoniec	 v	 septembri	 vyjadril,	
že	 sa	 môžu	 používať	 aj	 ostat-
né.	 učitelia	 sú	 zainteresovaní	
do	tvorby	školských	programov,	
majú	s	tým	veľa	práce	a	po	vyu-
čovaní	sa	musia	venovať	prípra-
ve.	Programy	nie	sú	definitívou,	

v	 priebehu	 roka	 učitelia	 zistia,	
či	im	vyhovujú	a	či	sú	dostatoč-
né.	Môžu	 do	 nich	 vsúvať	 nové	
veci	či	vynechať	určité	pasáže,	

je	 to	 živý	materiál.	 Pretrvávajú	
vzdelávacie	 poukazy	 s	 prime-
ranou	starostlivosťou	v	krúžko-
vých	činnostiach.	Podľa	Kršáko-
vej	 majú	 Centrá	 voľného	 času	
smolu,	 že	 nemajú	 kmeňových	
žiakov.	 Zaujímavé	 sú	 v	 ich	 po-
nuke	najmä	modelárske	krúžky,	
ktoré	 si	 každá	 škola	 nemôže	
dovoliť.	
	 Prvákov	 v	 Základnej	 škole	
na	 Bezručovej	 učí	 Oľga	 Závac-

ká.	 „Z troch šlabikárov nám 
ministerstvo určilo používať naj-
modernejší, s ktorým nemám 
dobré skúsenosti. Iritujú ma 
na ňom príšerné kresby. Deti 
vychovávame k umeleckému 
cíteniu a potom im predložíme 
gýčovité obrázky a podľa mojej 
mienky horšie ako v americ-
kých filmoch. Ak je demokra-
cia, mali by sme si vybrať, čo 

chceme. Predtým sme objedna-
li šlabikár, ale ten sa nesmel 
používať. Nakoniec v poslednej 
chvíli, týždeň pred začiatkom 
školského roku, ministerstvo 
povolilo aj používanie ďalších 
šlabikárov a vydavateľstvo nám 
ich bezplatne zaslalo.“

Učitelia robia  �
reformu počas celého 
života
 „Aj krásne napísaný školský 
program nenaučí učiteľa učiť. 
Jeho poľom pôsobnosti je trie-
da a on musí v nej odvádzať 
robotu. Hlavne potrebujeme, 
aby mal dobrú učebnicu a aby 
vedel s deťmi pracovať,“	vyzna-
la	sa	Helena	Kišková,	ktorá	učí	
v	škole	na	druhom	stupni.	Pre	
začínajúceho	 učiteľa	 je	 dob-
re	 napísaný	 program	 vodítko	
a	môže	mu	pomôcť.	Aj	učitelia	
sa	stále	učia	a	nikto	z	dnešných	
učiteľov	 by	 neobstál,	 keby	 ne-
menil	metódy.	„Keby sme učili 
tak ako pred dvadsiatimi rok-
mi, nemali by sme šancu pred 
rodičovskou verejnosťou. Bez 
ohľadu na to, či reforma pri
šla, všetci meníme formy práce 
a stále hľadáme nové prístupy. 
Čo sa mi v minulosti neosved-
čilo, som vypustila a postupy, 
čo sa osvedčili, naďalej použí-
vam,“	myslí	si	Kišková.
	 Plusom	 nového	 školského	
zákona	je	podľa	nej	väčší	výber	
predmetov	 pre	 školy.	 uviedla,	
že	 škola	 pre	 piatakov	 prida-
la	 dramatickú	 výchovu	 a	 tá	 tu	
predtým	nebola.	žiaci	 sa	majú	
učiť	tvorivo,	majú	menej	memo-
rovať	 a	 väčšina	 učiteľov	 to	 už	
roky	robí.
	 Poukázala	 aj	 na	 mínusy	
–	 príliš	 podrobne	 sa	 musia	
pripravovať	 tieto	 programy	
a	 veľkým	 problémom	 sú	 učeb-
nice.	„Máme učiť podľa nového 
a učebnice pre piatakov máme 
staré. Myslím si, že najskôr 
mala byť nová učebnica a po-
tom reforma. Najmä pre začí-
najúcich učiteľov vzniká ťažká 
situácia, nemajú ešte toľko 
skúseností, aby improvizovali. 
Osobne mám veľa materiálov, 
čo mi nahradia učebnicu,“ do-
dala	Helena	Kišková. L. Kužela 

Nový školský zákon platí od 1. septembra v základných školách 
a prináša viaceré novinky. Niektorí ho vítajú, iní zatracujú. Aký 
je a čo prináša učiteľom a žiakom základných škôl v Trenčíne?
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	 Začína	sa	zábavnou	rozcvič-
kou,	 počas	 ktorej	 sa	 deti	 hra-
vou	formou	rozhýbu	a	popritom	
recitujú	a	spievajú.	Okrem	detí	
sa	 do	 aktivít	 zapájajú	 aj	 ich	
matky	 a	 niekedy	 ťažko	 určiť,	
kto	sa	lepšie	zabáva,	či	dospelí	
alebo	deti.
	 Základ	tvorí	divadielko	s	jed-
noduchou	 krátkou	 rozprávkou	
prepletené	 nenásilným	 precvi-
čovaním	 rečových	 orgánov	 (ja-
zyk,	pery,	líca,	zuby,	podnebie).	
Nasledujú	rytmické	hry	nadväzu-
júce	na	rozprávku.	Teta	Miriam	
počas	 stretnutí	 používa	 rôzne	
hudobné	 nástroje,	 domček	 na	
trénovanie	 detských	 jazýčkov,	
o	 ktorý	 je	 medzi	 deťmi	 veľký	
záujem.
 „Niečo podobné som ro-
bila v integrovanej materskej 
škole Štvorlístok v miestnej 
časti Orechové, kde som pred 
materskou dovolenkou praco-
vala. Pre deti s postihnutím aj 

pre zdravé deti navštevujúce 
logopéda sme pripravili logo-
pedické cvičenia. Vtedy som 
si uvedomila, že čo sa týka 
jazyka, aj šikovné deti v tejto 
sfére veľa zabúdajú a majú le-
nivé ústa,“	povedala	po	takmer	
dvojhodinovom	 programe	 tro-
chu	 udýchaná	 „teta“	 Miriam.	
Podľa	jej	skúseností	by	mamič-
ky	s	deťmi	aj	 chceli	 cvičiť,	ale	
nevedia	ako.	Hravou	formou	sa	
dá	dosiahnuť,	aby	deti	niečo	zo	
seba	 dostali	 a	 aby	 to	 nebolo	
ako	 v	 škole.	 Až	 keď	 sa	 začnú	
hrať,	 dokážu	 sa	 otvoriť,	 odpú-
tať	a	odreagovať.	„Ani nevedia, 
ako si začnú trénovať jazýček, 
rytmus a hudbu,“	popisuje	me-
tódu	Miriam	Mičudová.
	 Podstatou	 celej	 činnosti	 je	
hra	a	pri	malých	deťoch	sa	dá	
niečo	 dosiahnuť	 iba	 takouto	
formou.	 Pre	 ne	 je	 to	 rovnako	
dôležité	ako	pre	dospelých	prá-
ca	vo	firme.	„Mamičky aj vďaka 

deťom získajú spätnú reakciu, 
môžu sa s nimi pohrať, doma 
je viac práce a starostí, tu na to 
môžu zabudnúť. Deti aj matky 
sa snažia rovnako a robia, čo sa 
dá. Nejde tu o nácvik niečoho, 
ako je nejaký tanec alebo spo-
ločná recitácia. Cieľom je rozví-
jať u detí to, čo im je v tomto 
veku prirodzené a blízke – tvo-
rivosť, fantáziu, rytmus, pohyb. 
Mamičkám chceme ukázať jed-
noduché logopedické prípravné 
cvičenia, ktoré by mali pomôcť 
ich deťom rozviazať jazýček. 
Hráme sa a po mesiaci vidieť 
pokroky. Špeciálnym prvkom je 
kartónový domček s okienkom, 

kde si deti trénujú jazýčky,“	vy-
svetľovala	mladá	žena.
	 Vzápätí	dodala,	že	stretnutia	
nie	sú	náhradou	 logopéda,	 sú	
zamerané	 na	 rozhýbanie	 det-
ských	 jazýčkov	 a	 formovanie	
detí	 hudbou,	 rytmom	 a	 recito-
vaním.	 Aj	 preto	 nakoniec	 deti	
dostanú	obrázky,	na	ktorých	sú	
zobrazené	 zvieratká	 a	 jedno-
duché	 divadelné	 scénky,	 aby	
si	pripomenuli,	čo	na	stretnutí	
robili.	Potom	sa	môžu	aj	doma	
pochváliť	 otcovi	 a	 starým	 rodi-
čom,	spomenú	si	 na	pesničky	
a	takto	im	aj	po	odchode	niečo	
zostane	v	pamäti.
 (la)
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Z rozprávočky do pesničky 
trénujeme jazýčky
Materské centrum Srdiečko od septembra organizuje každý 
štvrtok predpoludnia s tetou Miriam nazvané Z rozprávočky do 
pesničky trénujeme jazýčky. Hudobno-výchovné stretnutia pre 
deti od 2 rokov a ich rodičov vedie Miriam Mičudová, žena na 
materskej dovolenke pri dvoch malých deťoch.

Miriam Mičudová s deťmi počas rozcvičky >

Rodičia s deťmi po úspešnej brigáde >

Rodičia skrášlili areál Materskej školy na Opatovskej ulici

	 Myslím,	 že	 môžem	 písať	
v	 mene	 všetkých	 rodičov,	 nie-
len	 svojho	 dieťaťa,	 keďže	 do-
teraz	 k	 žiadnym	 úpravám	 ne-
dochádzalo.	 Veľmi	 nás	 potešil	
tento	nápad,	preto	sme	sa	radi	
zapojili	 do	 tejto	 akcie.	 Preliez-
ky,	 šmýkačky	 a	 hojdačky	 sme	
obliekli	do	nových	šiat,	upravili	
sme	 zeleň	 v	 areáli,	 ako	 aj	 vy-
maľovali	 vnútorné	 steny	 našej	
škôlky	do	rozprávkovej	podoby.	
Celou	našou	snahou	bola	neu-
veriteľná	spokojnosť	našich	de-
tičiek	a	ich	rozžiarených	očiek,	
keď	uvideli	 krásny	 farebný	 vlá-
čik.	Dúfame,	že	aj	v	budúcnosti	

budú	 organizované	 podobné	
akcie,	 ako	 nám	 bolo	 prisľúbe-
né.	Pevne	verím,	že	sa	v	budúc-
nosti	zapojí	a	trošku	zo	svojho	
voľného	času	venuje	ešte	viac	
rodičov,	 ako	 tomu	 bolo	 teraz.	
Boli	 by	 sme	 radi,	 keby	 sa	 na-
šli	 aj	 nejakí	 sponzori,	 ktorí	 by	
nám	prispeli	k	skvalitneniu	ma-
terskej	školy.	Aj	 táto	MŠ	by	si	
zaslúžila	 časť	 rekonštrukcie,	
nakoľko	okrem	kvalitného	vzde-
lávania	našich	detí	na	výbornej	
úrovni	 by	mala	 dostať	 aj	 lepší	
vonkajší	 vzhľad.Za	 celú	 akciu	
sa	treba	poďakovať	okrem	rodi-
čov	aj	pani	učiteľkám,	pani	ku-

Začiatok školského roku je už len spomienkou, ale pre mno-
hých rodičov spočiatku nebol zďaleka taký radostný, ako pre 
ich ratolesti. Opak sa stal pravdou, keď sme na nástenke našli 
odkaz: „Dňa 10. septembra sa organizuje brigáda na vytvorenie 
vhodných podmienok na hru našich ratolestí.“

chárkam,	 ktoré	 nám	 pripravili	
malé	prekvapenie,	pani	uprato-
vačkám,	všetkým	zúčastneným	
a	 novej	 pani	 riaditeľke,	 ktorá	
zabezpečila	materiál	 pre	 našu	
brigádu.	Tá	sa	pre	nás,	rodičov,	

stala	 zároveň	 úžasným	 oddy-
chom	a	perfektnou	akciou.	
	 Ďakujeme!

Deti Materskej školy,
 Opatovská 

a spokojní rodičia 



Číslo	20/ročník	X

Ako možno  �
získať nomináciu 
na Medzinárodnú 
olympiádu astronómie 
a astrofyziky (IOAA)?
	 Astronómii	 sa	 venujem	 pri-
bližne	šesť	rokov,	takže	za	ten	
čas	sa	mi	podarilo	nadobudnúť	
určité	 vedomosti.	 Pritiahla	ma	
k	 nej	 profesorka	 Gymnázia	 Ľ.	
Štúra	Zdenka	Baxová	a	odvtedy	
ma	to	neprestalo	baviť.	Postup	
na	 svetovú	 olympiádu	 som	 si	
musel	vybojovať	v	regionálnom	
kole	 v	 Hlohovci	 a	 v	 celoštát-
nom	vo	Vysokých	Tatrách.

Čo ste robili počas  �
olympiády?
	 Celý	jej	program	trval	10	dní,	
z	 toho	 samotné	 súťaženie	 len	
jeden	celý	deň	a	plus	dve	noci.	
Počas	 prvej	 noci	 sme	 riešili	
analýzu	dát,	v	druhú	sme	usku-
točňovali	praktické	pozorovania	
a	cez	deň	sme	sa	venovali	teo-
retickej	časti.
	 Ostatné	dni	boli	na	olympiá-
de	zamerané	na	kultúrny	a	po-
znávací	 program	 a	 rôzne	 náv-
števy	a	recepcie	v	krajine	nášho	
prechodného	 pobytu.	Dokonca	

nás	 prijal	 aj	 prezident	 Indoné-
zie.	 Účasť	 na	 olympiáde	 býva	
často	 jedinou	 možnosťou	 pre	
mnohých	jej	účastníkov,	teda	aj	
pre	nás	Slovákov,	ako	navštíviť	
túto	 krajinu,	 keďže	 do	 Indoné-
zie	 je	 veľmi	 zložité	 získať	víza.	
Preto	mala	pre	mňa	táto	súťaž	
i	 v	 tomto	 neskutočnú	 cenu,	
lebo	 možno	 sa	 tam	 už	 nikdy	
v	budúcnosti	nedostanem.

Popíšte svoje  �
dojmy zo súťažného 
zápolenia.
	 Čo	sa	týka	môjho	umiestne-

nia,	 samozrejme	 som	 sklama-
ný,	že	som	skončil	len	s	bronzo-
vou	medailou,	keď	som	mohol	
mať	striebornú	alebo	možno	aj	
zlatú.	 Len	 jedna	 zlatá	 sa	 ušla	
Európe	 zásluhou	 šikovného	
Litovca.
	 Inak	 celkové	 dojmy	 z	 Indo-
nézie	 sú	 prevažne	 pozitívne.	
Veď	 nie	 každému	 sa	 pošťastí	
v	 sedemnástich	 rokoch	 vidieť	
druhý	 koniec	 sveta	 a	 pozerať	
na	prekrásne	západy	Slnka	na	
ostrove	Bali,	vychýrenej	turistic-
kej	destinácii.

Sú plány do  �
budúcnosti spojené 
s astronómiou?
	 Vekovo	mám	ešte	šancu	ísť	
na	jednu	medzinárodnú	olympi-
ádu,	ktorá	sa	v	budúcom	roku	
2009	bude	konať	v	 Iráne.	Mo-
tivácia	 je	 teda	 veľmi	 vysoká.	
A	 samozrejme	 budem	 o	 rok	
starší	 aj	 skúsenejší.	 Predpo-
kladám,	že	tak	budem	mať	re-

álnu	 šancu	 na	 zisk	 cennejšej	
medaily.	 Čo	 bude	 potom,	 je	
však	 zatiaľ	 pre	mňa	 vzdialená	
budúcnosť.
	 Ďakujeme	Petrovi	Vanyovi	za	
jeho	 úprimné	 slová	 a	 prajeme	
za	 redakciu	 i	 našich	 čitateľov,	
aby	sa	mu	smelé	plány	nielen	
v	 roku	 2009,	 ale	 aj	 v	 ďalších	
rokoch	splnili.
 Zhováral sa Jozef Čery

TRENČAN	V	INDONéZII8 / INfO 

V	 literárnom	 kine	 KK	 Bagalu	 sa	 predstavili	 vo	 Verejnej	 knižnici	
Michala	Rešetku	v	Trenčíne	trenčiansky	rodák	Kornel	Földvári	(zľa-
va),	Koloman	Kertész	Bagala	a	Kazo	Kanala.	Z	Pamätí	sklerotika	
čítal	autor	pripravovaných	memoárov	K.	Földvári,	program	s	hu-
morom	i	vážne	moderoval	KK	Bagala	a	pohotovo	všetko	kreslil	K.	
Kanala.	 (la) Foto: (jč)

Úspech Petra Vanyu na svetovej olympiáde astronómie
Držiteľom bronzovej medaily na Medzinárodnej olympiáde astro-
nómie a astrofyziky v Indonézii sa v septembri stal Trenčan, 
študent Gymnázia J. Hronca v Bratislave a člen astronomické-
ho krúžku pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne Peter Vanya. 
K významnému životnému úspechu sme talentovanému astro-
nómovi zablahoželali a položili niekoľko otázok, aby sme aj na-
šim čitateľom priblížili jeho cestu k vysokému medzinárodnému 
oceneniu.

P. Vanya ukázal členom astronomického krúžku Gymná- >
zia Ľ. Štúra v Trenčíne bronzovú medailu. Foto: (jč)

O svoje dojmy z Indonézie sa P. Vanya podelil s členmi  >
astronomického krúžku. Foto: (jč)
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Folklórne inšpirácie Lenky 
Jurečkovej

	 Kurátor	 výstavy	 Jan Tluka 
o	jej	tvorbe	povedal,	„že jej naj-
väčšou inšpiráciou a podnetom 
je všetko, čo je spojené s fol-
klórom a moravskou krajinou. 
Jej obrazy neobyčajne dýchajú 
životom, slnkom a pulzujú ryt-
mom moravskej ľudovej hudby 
a tanca. Svoje precítenie s hud-
bou, spevom a tancom prená-
ša neobyčajnou ľahkosťou na 
plátno či papier bez zbytočných 
detailov, ktorému však každý 
ľahko porozumie. Autorka po-
užíva celý rad výtvarných tech-
ník (kresbu, olejomaľbu, akryl, 
monotopiu), ktorých spoločným 

znakom je vždy skratka, šty-
lizácia. Zdôrazňuje precítenie 
rytmu, farieb a svetla. Vďaka 
dobrému zmyslu pre kompozí-
ciu vyznievajú jej obrazy rovna-
ko dobre v komornom formáte, 
ako aj na veľkom plátne.“	 Čo	
povedať	 na	 záver,	 alebo	 ako	
sa	 vyjadriť	 k	 výstave?	 Keď	 by	
som	 chcel	 niekomu	 vysvetliť,	
čím	 je	 charakteristický	 folklór,	
určite	by	som	ho	poslal	pozrieť	
obrazy	 Lenky	 Jurečkovej,	 lebo	
z	 každého	 ťahu	 jej	 štetca	 pre-
niká	živosť,	pestrosť,	radosť	zo	
života.
 (jč)

Londýnsky Kew Wind 
Orchestra hral pod hradom

	 Orchester	bol	oživením	podu-
jatia	 a	 zaujal	 publikum	 niekoľ-
kými	 hudobnými	 aranžmánmi,	
ktoré	 odohral	 pod	 taktovkou	
Spencera	Downa.	V	jeho	reper-
toári	sa	nachádza	symfonická,	
klasická	a	džezová	hudba.	
	 Londýnsky	Kew	Wind	Orches-
tra	 vznikol	 v	 roku	 1984	 a	 po-
čas	 svojej	 vyše	 dvadsaťročnej	
činnosti	dostal	ako	jeden	z	naj-
lepších	amatérskych	dychových	
orchestrov	 vo	 Veľkej	 Británii	

viaceré	ocenenia.	V	roku	2005	
získal	druhú	cenu	na	prestížnej	
Svetovej	hudobnej	súťaži	v	ho-
landskom	 Kerkrade.	 V	 apríli	
tohto	 roku	 ako	 jediný	 dychový	
orchester	 v	 Británii	 vyhral	 tre-
tíkrát	za	sebou	zlato	v	otvorenej	
triede	vo	finále	NCBF	(National	
Concert	Band	Festival	–	národ-
ný	 festival	 koncertných	 telies	
-najväčší	dychový	a	bigbendový	
festival	vo	Veľkej	Británii).	Ako	
hostia	s	orchestrom	hrali	naprí-

Študenti SUŠ vystavovali svoju 
kostýmovú tvorbu
	 Mestská	 galéria	 v	 Trenčíne	
od	 18.	 septembra	 2008	 pri-
chýlila	študentov	Strednej	ume-
leckej	 školy	 v	 Trenčíne,	 ktorí	
sa	predstavili	s	kolekciou	kos-
týmovej	 tvorby	 na	 výstave	pod	
názvom	 „Súhry“.	 Prítomných	
hostí	 privítala	 riaditeľka	 školy	
Mária Vilkovská	 (na	 snímke	
vpravo).	V	úvode	konštatovala,	
že	„projekt podobného charak-
teru mal svoju premiéru v mi-
nulom roku, keď sa predstavili 
študenti zo študijného odboru 
fotografický dizajn a propagač-
ná grafika školy v projekte Poľ-

nice. Výstava má zaujímavý 
charakter, pretože jej úlohou 
je konfrontovať prácu žiakov 
a učiteľov. Takéto porovnávanie 
je dobré pre obidve strany, pre-
tože má charakter motivujúci, 
podnecujúci a konfrontujúci.“ 
Ako	ďalej	dodala,	výstava	je	pu-
tovná	a	páčia	sa	jej	vystavené	
exponáty.	 Výstava	 poskytuje	
každému	návštevníkovi	 prierez	
štúdia	od	prvého	po	štvrtý	roč-
ník	a	každý	študent	takto	vidí,	
čo	 všetko	 dokáže	 v	 priebehu	
štyroch	rokov.
  (jč)

Členovia hudobného londýnskeho zoskupenia Kew Wind Orches-
tra absolvovali tento rok po prvýkrát koncertné vystúpenia aj 
na Slovensku. V rámci turné sa predstavili aj na 27. ročníku 
festivalu Pádivého Trenčín. Koncertovali v sobotu popoludní na 
Mierovom námestí.

klad	klarinetistka	Linda	Merrick	
a	 pozaunista	 Londýnskeho	 fil-
harmonického	 orchestra	 Mark	
Templeton.
	 Orchester	 hráva	 na	 špičko-
vých	podujatiach	po	celej	kraji-
ne	(Sage	Hall	v	Newcastle,	St.	
John´s	Smith	Square)	a	účinko-
val	vo	viacerých	hlavných	mes-
tách	Európy.	Bol	poctený	naprí-

klad	objednávkami	na	uvedenie	
svetových	premiér	diel	od	skla-
dateľov	 Dereka	 Bourgeoisa,	
Michaela	 Omera	 a	 Eddieho	
Harveya.
	 Dirigentom	telesa	je	Spencer	
Dow	od	roku	2001	a	zároveň	je	
aj	jeho	hudobným	riaditeľom.
 (la), foto: (jč)

 Človek, ktorý sa pohybuje medzi organizátormi kutúrno-spo-
ločenského života Trenčína, môže so spokojným svedomím kon-
štatovať, že kultúrne kontakty medzi mestami Trenčín a Uher-
ské Hradište sú mimoriadne intenzívne. Dlhoročné priateľské 
kontakty umožňujú prostredníctvom vzájomných výmenných 
výstav prehlbovať a upevňovať bratské stretnutia a setkání. Na-
posledy to boli výstavné priestory Katovho domu, ktoré priblížili 
jeho návštevníkom výtvarnú tvorbu vo Folklórnych inšpiráciách 
Lenky Jurečkovej. 
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Farský kostol má novú strechu 
V septembri tohto roku dokončili výmenu strechy na rímsko-
katolíckom farskom kostole Narodenia Panny Márie. Pôvodnú 
eternitovú krytinu nahradila pálená škridla. Ilešháziovskú kapln-
ku v ľavej lodi kostola pokryli medeným plechom. Minulý rok na 
kostole vymenili krytinu veže a opravili fasádu kostola, vrátane 
izolácie stien proti vlhkosti.

	 Práce	sa	začali	v	máji	budo-
vaním	železobetónového	venca	
ukotveného	 do	 obvodového	
múra	okolo	celého	kostola.	Na	
veniec	 sa	 upevnil	 krov	 tvoria-
ci	 nosnú	 konštrukciu	 strechy.	
„Osem roxorov tvorilo kliet-
ku, do ktorej sme liali betón. 
Samotnej práci predchádza-
lo urobenie zvýšenej podlahy 
nad klenbami kostola, aby sa 
nezrútili alebo nepoškodili,“ 
popísal	 práce	 trenčiansky	 de-
kan-farár	Milan	Kupčík.	Pôvod-

né	 trámy	 na	 strane	 od	mesta	
boli	 zhnité	 a	 bolo	 ich	 treba	
vymeniť.	 Najviac	 dalo	 zabrať	
trenčianskemu	 farárovi	 zháňa-
nie	 štyroch	 dvadsaťmetrových	
trámov.	 „Pekné stromy sme 
zohnali na Inovci a trámy nám 
rezali na píle v Trenčianskych 
Stankovciach. V sobotu ich za 
asistencie polície doviezli na 
Mierové námestie a odtiaľ ich 
tridsať chlapov vynieslo hore 
Ulicou Matúša Čáka ku kosto-
lu,“	uviedol	Kupčík.	

Mestskú vežu navštívilo počas leta 
vyše päť tisíc ľudí

	 Mestskú	 vežu	 v	 Trenčíne	
navštívilo	počas	štyroch	mesia-
cov	od	júna	do	septembra	5061	
ľudí.	
 „Z tohto počtu bolo 4038 
Slovákov, 493 Čechov, 124 
Angličanov, 100 Nemcov, 75 
Poliakov, 23 Francúzov a 12 
Rakúšanov. Medzi ďalšími 196 
návštevníkmi boli Rumuni, Rusi, 
Holanďania, Belgičania, Špa-
nieli, Maďari, Taliani, Slovinci, 
Američania, Japonci a Číňania,“ 
uviedla	Jarmila	Mitanová	z	Kul-
túrno-infrmačného	centra	mesta	
Trenčín.
	 Jednu	z	dominánt	mesta,	sú-
časť	 stredovekého	 mestského	
opevnenia	 Dolnú	 bránu,	 sprí-
stupnilo	 verejnosti	 aj	 tento	 rok	

občianske	 združenie	 Mestská	
veža.	 Súčasťou	 prehliadky	 boli	
aj	 pravidelné	 výstavy	 maliarov	
a	fotografov	v	priestoroch	veže.
 „Návštevníkom sa z mest-
skej veže otvorí nezvyčajný 
pohľad na hrad, na Mierové 
námestie, synagógu i Štúrovo 
námestie. Cudzinci sú nadšení 
Trenčínom a mnohí Trenčania 
ani netušili, aký krásny výhľad 
núka návšteva ochodze veže,“ 
povedal	Matejka	z	OZ	Mestská	
veža.
	 Mestská	veža	bola	prístupná	
zo	Sládkovičovej	 ulice	 výťahom	
a	z	malej	terasy	na	úrovni	druhé-
ho	poschodia	už	museli	záujem-
covia	 šliapať	 po	 schodoch	 po	
vlastných.	 (la)

	 Projekt	 obnovy	 strechy	 vy-
pracoval	 architekt	M.	 Brešten-
ský	 a	 statiku	 objektu	 posúdil	
D.	 Hôrka.	 Odborné	 tesárske	
a	 pokrývačské	 práce	 robili	 re-
meselníci,	 ale	 veľkú	 časť	 prác	
odviedli	 brigádnici	 z	 farnosti.	
Celú	výmenu	financovali	farníci	
zo	zbierok	a	suma	dosiahla	mi-
lión	korún.
	 Pre	 budúce	 generácie	 ulo-
žili	 v	 priestore	 krovu	 pamätnú	
listinu	 so	 základnými	 údajmi	
o	diecéze,	 farnosti	 a	 priebehu	
výmeny	strechy.
	 Farský	 kostol	 bol	 založený	
okolo	 r.	 1324.	 Bol	 postavený	
na	 mieste	 staršieho	 kostolíka	
na	 vŕšku	 zvanom	 Mariánska	
hora	 (Marienberg).	 Pozostáva	
z	 predsunutej	 veže,	 trojlodia	
a	k	nim	prislúchajúceho	polygo-
nálneho	ukončenia.	Obe	bočné	
lode	 zakončujú	 kaplnky	 (ľavú	
Kaplnka	 Illešházyovcov,	 pravú	
Kaplnka	sv.	Imricha).

	 Kostol	 bol	 viackrát	 zničený	
požiarom.	 Jeden	 z	 najväčších	
požiarov	 v	 meste	 vypukol	 v	 r.	
1790	 a	 zachvátil	 aj	 celý	 Ma-
rienberg.	 Pri	 obrovskej	 teplote	
horiaceho	 kostola	 sa	 roztavili	
tri	 zo	 štyroch	 zvonov	 vo	 veži.	
ušetrený	 bol	 najmenší	 zvon.	
Kostol	 bol	 po	 požiari	 riadne	
opravený,	 veža	 bola	 postave-
ná	nanovo.	Počas	požiaru	 v	 r.	
1886	zhorel	kostol	 i	 fara.	Cel-
ková	 rekonštrukcia	 prebiehala	
až	v	r.	1911	–	1912.
	 V	 kostole	 sa	 nachádza	 po-
zlátená	 strieborná	 gotická	
monštrancia	 pochádzajúca	 zo	
14.	 storočia	 a	 je	 považovaná	
za	najvzácnejší	 klenot	 inventá-
ru	 kostola.	 uhorskému	 kráľovi	
Ľudovítovi	 Veľkému	 ju	 v	 roku	
1364	 daroval	 český	 panovník	
Karol	IV.	Počas	rokovaní	v	spo-
re	o	talianske	dedičstvo	Ľudovít	
monštranciu	 daroval	 farskému	
kostolu.	 (la)

V stánku na Mierovom námestí mohli deti vidieť populár- >
neho deduška Večerníčka z televíznej rozprávky. (la)
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Svetový deň turizmu v Trenčíne
	 Regionálne	 oslavy	 Svetové-
ho	dňa	turizmu	pripravili	v	pia-
tok	26.	septembra	Trenčiansky	
samosprávny	 kraj,	 Slovenská	
agentúra	 pre	 cestovný	 ruch	
a	 Mesto	 Trenčín.	 uskutočnili	
sa	od	13.00	do	18.00	hod.	na	
Mierovom	 námestí	 a	 ústred-
nou	 témou	 29.	 ročníka	 osláv	
bola	 závažná	 celospoločenská	
problematika,	ako	možno	bojo-
vať	turizmom	proti	klimatickým	
zmenám.
	 Historické	 centrum	 mesta	
na	 prelome	 turistických	 se-
zón	 pri	 tejto	 príležitosti	 oživili	
významné	 subjekty	 v	 oblasti	
rozvoja	 cestovného	 ruchu	 ako	
TSK,	 SACR,	 Regionálne	 zdru-
ženie	 CR	 Horná	 Nitra,	 mikro-
región	 Púchovská	 dolina,	 OZ	
Matúšovo	 kráľovstvo,	 Sloven-
ský	cykloklub,	spoločnosť	Tren-

čianske	minerálne	 vody,	 ktoré	
mali	 na	 námestí	 stánky,	 kde	
účastníkom	 akcie	 poskytovali	
informácie	a	propagačné	mate-
riály	o	turistických	atraktivitách	
a	 možnostiach	 trávenia	 voľné-
ho	 času	 v	 našom	 kraji,	 o	 prí-
rodných		zdrojoch	a	oblastiach,	
ktoré	 treba	 poznať,	 využívať	
a	chrániť.
	 O	zábavu	prítomných	sa	po-
starali	skupina	HEX,	Bludní	 ry-
tieri	z	Beckova,	detský	folklórny	
súbor	 Kornička	 a	 trenčianska	
skupina	 Igora	 Kulicha.	 Počas	
dňa	sa	konali	prehliadky	centra	
mesta	so	sprievodcami	v	histo-
rických	kostýmoch.	Na	snímke	
Bludní	 rytieri	 zábavnou	 formou	
a	efektne	predviedli	 dejiny	 de-
lostrelectva	v	našej	histórii.
 (la)

Textilanka  
excelovala a získavala trofeje
Na konci augusta sa vo vinárskom kraji v meste Pezinok konal 
v poradí už ôsmy ročník Medzinárodného súťažného festivalu 
malých dychových hudieb pod názvom Dychovky v Preši. Tren-
čiansky kraj na tomto podujatí reprezentovala jediná kapela – 
Dychová hudba TEXTILANKA z Trenčína pod vedením kapelníka 
a umeleckého vedúceho v jednej osobe Tomáša Vaňa. 

	 V	 silnej	 konkurencii	 dycho-
vých	 hudieb	 zo	 Slovenska	 a	 zo	
zahraničia	 si	 Textilanka	 počína-
la	 výborne	 a	 podľa	 hodnotenia	
poroty	 sa	 nakoniec	 umiestnila	
v	 zlatom	 pásme	 a	 obsadila	 cel-
kovo	druhé	miesto	so	stratou	5	
bodov	 na	 prvú	 kapelu.	 Na	 viac	
získala	 aj	 individuálne	 ocenenie	
za	 najlepší	 ženský	 spevácky	 vý-
kon,	 ktoré	 si	 odniesli	 speváčky	
žofka	 Sekerková	 a	 Terezka	 Ďa-
telinková.	 Ešte	 viac	 si	 ale	 pod-
ľa	 vedúceho	 Textilanky	 Tomáša	
Vaňa	cení	kapela	ďalšie	dve	oce-
nenia,	o	ktorých	rozhodli	samot-
ní	diváci	a	návštevníci	 festivalu,	
keďže	na	 tomto	 festivale	okrem	
poroty	hlasujú	aj	prítomní	diváci	
pomocou	hlasovacích	 lístkov.	 Tí	
v	hlasovaní	 rozhodli,	 že	najobľú-

benejšou	 a	 najlepšou	 kapelou	
sa	 stala	 práve	 Textilanka,	 keď	
jej	udelili	dokonca	viac	ako	dvoj-
násobok	hlasov	kapely,	ktorá	sa	
umiestnila	druhá	a	navyše	v	hla-
sovaní	 o	 najobľúbenejšiu	 sklad-
bu	 celého	 festivalu	 suverénne	
zvíťazila	 skladba	 v	 podaní	 Tex-
tilanky	 ,,Romanca	 pre	 Máriu“,	
ktorej	 autorom	 je	 Tomáš	 Vaňo.	
Podľa	 Vaňa,	 ktorý	 sa	 poďakoval	
všetkým	členom	za	vzornú	repre-
zentáciu	mesta,	patrí	poďakova-
nie	aj	kolegom	z	Dychovej	hudby	
Opatovanka,	 ktorí	 významne	na-
pomohli	 k	 úspechu	 a	 taktiež	 aj	
členkám	Klubu	dôchodcov	v	Zla-
tovciach,	ktoré	svojou	prítomnos-
ťou	prispeli	k	atmosfére	a	k	pek-
ným	oceneniam	pre	TEXTILANKu.	
 (la)

Čestný predseda Združenia dychových hudieb Slo- >
venska Adam Hudec blahoželá k oceneniam kapelníkovi 
Textilanky Tomášovi Vaňovi.

Brigita Roderová vystavuje 
v Trenčianskom múzeu
	 Výstavu	 trenčianskej	 výtvar-
níčky	Brigity	Roderovej	nazvanú	
Tajomstvo	bytia	otvorili	v	piatok	
3.	októbra	vo	výstavných	priesto-
roch	Trenčianskeho	múzea.
	 Podľa	 slov	 riaditeľa	 Klubu	
kultúry	v	uherskom	Hradišti	Ja-
roslava	Zapletala	ide	Brigita	Ro-
derová	 svojou	 vlastnou	 cestou	
a	 jej	 snívajúco	 lyrické	 pastely	
a	sochárske	objekty	zaujmú	na	
prvý	pohľad.	Ihneď	vťahujú	divá-
ka	do	svojho	duchovného	sveta	
a	potom	vedú	pozornosť	od	cel-
ku	k	detailom	krajín,	domčekom	
a	 kostolom,	 mesačnému	 nebu	
a	 oblakom,	 rastlinám	 a	 zvlášt-
nym	 spôsobom	 pojednávaným	
postavám,	ktoré	sa	zo	všetkého	
najviac	podobajú	anjelom	a	do-
vršujú	 harmonický	 zmysel	 výja-
vov.	V	týchto	vizuálnych	básňach	
nesú	všetky	výtvarné	prvky,	zna-
ky	 a	 symboly,	 ktoré	 sa	 nedajú	
vyjadriť	 slovami,	 ale	 ich	 zmys-
lom	je	oslava	jestvovania	a	tu	je	
krása	 rečou	 pravdy.	 „Diela Bri-
gity Roderovej nemohli vzniknúť 
bez hlbokej skúsenosti utrpenia 
a lásky, bez tragického vedomia 
ľudskej smrteľnosti, ale ani bez 
veľkej nádeje z viery a zvláštnej 
intelektuálnej skúsenosti. Jej 

umelecká tvorba a život v kráse 
sú Božou milosťou, vzácnym da-
rom, ktorý nechce premárniť,“ 
povedal	v	slávnostnom	príhovo-
re	Jaroslav	Zapletal.
	 Brigita	 Roderová	 sa	 venu-
je	 výtvarnej	 tvorbe	 od	 roku	
2000	 a	 okrem	 účasti	 na	 ko-
lektívnych	 výstavách	 (v	 rokoch	
2000	–	2006	 Výtvarný	 salón	
v	 Trenčíne,	 2003	–	2008	 Stret-
nutie	 –	 Setkání	 v	 Trenčíne	
a	uherskom	Hradišti	 a	 výstave	
Združenia	 výtvarníkov	 pri	 Tren-
čianskom	osvetovom	 stredisku	
v	 roku	2006)	absolvovala	aj	 tri	
autorské	 výstavy.	V	 roku	2005	
v	uherskom	Hradišti	a	Cran	Ge-
vriér,	 v	 roku	 2006	 v	 Trenčíne.	
Je	členkou	Združenia	neprofesi-
onálnych	 výtvarníkov	 pri	 TNOS,	
predstavil	výtvarníčku	Jan	Tluka.	
„Predstavuje nám dnešný život, 
naše sny a želania. Kto nesníva, 
nežije a deficit snenia je životu 
nebezpečný. Brigita Roderová 
nám prináša veľký kus snenia. 
Tvorí so sebou, pre seba a pre 
nás všetkých,“	povedal	Tluka.
	 Výstavu	 diel	 Brigity	 Rodero-
vej	 Tajomstvo	 bytia	 môžete	 vi-
dieť	 v	župnom	dome	do	konca	
októbra.	 (la)
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GALéRIA M. A. BAZOVSKéHO
Palackého 27, 032/743 68 58 
www.gmab.sk

26. 9. – 30. 11.   Trenčín 2008
Výber	zo	súčasného	slovenského	umenia

MATERSKé CENTRUM SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, 
www.mcsrdiecko.sk

Každý pondelok (16.30)  v MC Srdiečko 
Maminec – klub mamičiek. Vedie Ivanka 
Strapková
13. 10.  Keď sa dieťa hnevá
14., 21., 28., 10. (17.00)  telocvičňa ZŠ, 
Novomeského ul. na Juhu, cvičenie detí 
s rodičmi – Cvičíme s Adamkom a tetou 
Štefkou Fabovou
21. 10. (10.00)  Podporná skupina 
mamičiek v dojčení v MC, vedie 
laktačná poradkyňa Milka Hromníková
14., 21., 28. 10. (10.30)  v MC, Mami, 
spricht Deutsch. Mamičky sa rozprávajú 
po nemecky, vedie mama Nicole FUCHS
8. a 22.	10.	(9.30)  Galerkovo – hravé, 
tvorivé predpoludnie pre deti do 6 rokov 
a ich rodičov, vedie Monika Drocárová 
V Galérii M. A. Bazovského
15., 22., 29. 10. (17.00)  v KC Dlhé 
Hony – Cvičenie pre tehotné vedie 
pôrodná asistentka Zuzka Duncová
8., 15., 22., 29. 10. (17.00)  v telocvični 
v Sokolovni – Cvičenie detí s rodičmi 
s tetou Žofkou Hrančovou
9., 16., 23., 30. 10. (10.00)  v MC 
Srdiečko, vedie Miriam Mičudová
Z	rozprávočky	do	pesničky	trénujeme	jazýč-
ky	–	predpoludnie	s	tetou	Miriam.	Hudobno	
–	pohybové	stretnutia	pre	deti	od	2	rokov	
a	ich	rodičov.	
23. 10. (17.00)  Prednáška v MC 
Srdiečko: Jód a zdravie matiek a detí, 
vedie Miroslava Krížová, pôrodná 
asistentka a pediatrička Jana Petrášová 
11. 10. (10.00	–	13.00)  – ŠARKANIÁDA 
Vyrábam si svojho šarkana v Galérii 
MAB 
11. 10. (16.00	–	18.00)  Púšťam si 
svojho šarkana na lúke pod Juhom 
18. 10. (9.00	–	17.00)  Rodičovský kurz 
Bližšie info v MC Srdiečko 
24. a 25.	10.	 KC Dlhé Hony – Jesenná 
a zimná burza dojčenského, detského 
a tehotenského ošatenia a obuvi 
20. – 26. 10.  Svetový týždeň dojčenia 
poradenstvo, podporná skupina 
mamičiek v dojčení, prednáška 
MC	poskytuje	priestor	pre:
14. 10. (12.00	–	14.00)  – Právne 
poradenstvo – utorok vedie Elenka 
Gogoláková
9. a 23.	10.	(13.	–	15.00)  Psychologické 

poradenstvo vedie Janka Lesajová 
MC	 Srdiečko	 je	 otvorené:	 pondelok	
15.00	–	19.00	h
utorok	–	piatok	10.00	–	19.00	h

VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Nám. SNP 2, tel.: 032/743 42 67 
www.vkmr.sk, vkmr@kniznicatrencin.sk

Streda 10. 10. (8.00)  Babi, pošli mi to 
mejlom
Inštruktáž	na	zvládnutie	základov	PC	a	komuni-
kácie	prostredníctvom	e-mailu	pre	seniorov.	Kon-
takt	na	prihlásenie:	032/743	42	67,	kl.	33

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	Bez-
ručovej	 ul.	 a	 Dlhých	Honoch,	 vytvorených	
v	 rámci	 projektu	 „Správaj	 sa	 normálne“,	
realizovaného	Krajským	riaditeľstvom	Poli-
cajného	zboru	v	Trenčíne.

VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Hasičská 1, 2. posch.

14. 10. (16.30)  Ježkove oči
Hudobno-literárne	 popoludnie	 pri	 melódi-
ách	Jaroslava	Ježka	organizované	Českým	
spolkom	na	Slovensku	RO	v	Trenčíne
16. 10. (16.00)  Rozhovory o slovenskej 
literatúre 
s	členkami	Spolku	slovenských	spisovate-
ľov	 –	 Klubu	 Femina,	 s	 Vierou	 Švenkovou	
a	Vierou	Valachovičovou-Ryšavou.
22. 10. (16.00)  Stretnutie so 
spisovateľom, lekárom 
–	 zakladateľom	 terapie	 ionizovaným	kyslí-
kom,	nositeľom	kolektívnej	Nobelovej	ceny	
za	mier,	rodákom	z	Trenčína	–	MuDr.	Iva-
nom	Englerom,	v	rámci	cyklu	„Poznávame	
Trenčanov“.
23. 10. (16.00)  Sebapoškodzovanie 
Prečo	si	ľudia	niekedy	ubližujú	a	čo	sa	skrý-
va	za	tým,	keď	niekto	ubližuje	sám	sebe?	
MuDr.	 B.	 Birešová,	 Mgr.	 M.	 Poliaková	 –	
diskusia	organizované	OZ	Ars	Vivendi.

JUH – KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 032/658 26 08, 
www.kcaktivity.sk

Prednášky
16. 10. (18.00)  Vydedenie

Mierové nám., 032/743 44 15, www.lampart.sk

8. 10. (19.00)  Sex a Lucia  
Španielsko,	 2001,	 réžia:	
Julio	 Medem.	 Mladá	 ser-
vírka	 Lucia	 z	 reštaurácie	 v	
centre	Madridu	sa	cez	tele-
fón	 dozvie,	 že	 jej	 milenec,	
spisovateľ	Lorenzo	Alvarez,	
zahynul	 pri	 automobilovej	
nehode.	 Aj	 keď	 ich	 dlhoročný	 vzťah	
rozhodne	 nebol	 ideálny,	 Lucía	 hľadá	
okamžitú	 úľavu	 v	 úteku	 na	 osamelý	
stredomorský	ostrov.	
9. 10. (17.30)  Kultové 
československé filmy: Kdyby tisíc 
klarinetů 
Československo,	 1964,	 réžia:	 Ján	
Roháč,	Vladimír	Svitáček.	Film	s	popu-
lárnymi	českými	spevákmi	a	hercami,	
ktorom	dominujú	pesničky	Suchého	a	
Šlitra.	
10. 10. (16.30)  ANIME PLAY 
(Filmový klub mladých)
Stretnutie	 priaznivcov	 japonských	 ani-
movaných	 filmov	 spojené	 s	 krátkou	
prednáškou	Daria	Delgada.
10. – 15. 10. (19.00)  Venkovský 
učitel
Česko	/	Francúzsko	/	Nemecko,	2008,	
réžia:	 Bohdan	 Sláma.	 Bohdan	 Sláma	
zachytáva	vo	svojom	novom	filme	osu-
dy	troch	hlavných	hrdinov,	ktorých	ná-
hodné	 stretnutie	 rozpúta	 veľký	 príbeh	
lásky,	priateľstva	a	odpustenia.	
17. – 19. 10. (19.00)  Karamazovci 
Česko/Poľsko,	 2008,	 réžia:	 P.	 Ze-
lenka.	 Do	 Krakova	 prichádza	 skupina	
pražských	hercov	na	čele	s	režisérom	
hry,	 aby	 na	 alternatívnom	 festivale	 v	
netradičnom	 priestore	 oceliarní	 uvie-
dla	 adaptáciu	Dostojevského	hry	Bra-
tia	Karamazovci.
19. 10. (16.00)  Detské 
predstavenie: Kung-Fu Panda
uSA,	2008,	réžia:	Mark	Osborne,	John	
Stevenson.	V	liahni	animovaných	talen-
tov	štúdia	DreamWorks	sa	zrodil	nový	
hrdina,	ktorý	dokáže	skvele	konkurovať	
jeho	doterajšiemu	ťahúňovi	Shrekovi.
20., 22., 24., 25. 10. (19.00)  
Control
V.	Británia,	2007,	réžia:	Anton	Corbijn
Rozpráva	príbeh	posledných	siedmich	
rokov	života	 Iana	Curtisa,	speváka	 le-
gendárnych	britských	Joy	Division.	

Aktivity pre deti sú zeleným písmom
KIC	 –	 Kultúrno-informačné	 centrum	
mesta	 Trenčín,	 Sládkovičova	 ulica,	 
tel.:	16	186.

aRTkino meTRo
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Prednáša	 JuDr.	 J.	 Chlebanová	
–	mediátor.
17. 10. (16.00)  Liečivé rastliny do 
každej domácnosti
Tvorenie s tetou	Aničkou.
15. 10. (15.00)  Farebná mozaika do 
okna
Tvorivé	 popoludnie	 pre	 deti	 od	 2	 rokov	
v	sprievode	rodičov.
22. 10. (16.00)  Kartičky s motívmi 
ovocia
17. 10. (18.00) 
Klub	 Veronika.	 Využitie	 liečivých	 rastlín	
pri	liečbe	ochorení	močových	ciest.
Miešame	 bylinky	 do	 čajov.	 Ochutnávka	
bylinkových	čajov.
20. 10. a 21.	10.	(9.00	–	15.00)  KC 
Aktivity pripravuje burzu
ošatenia,	detských	a	športových	potrieb,	
hračiek	a	iných	užitočných	vecí.	Veci	mô-
žete	 priniesť	 do	 KS	 –	 Juh.	 Po	 –	 Pia	 od	
8.00	hod.	do	18.00	hod.

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 utorok, štvrtok (19.00	–	20.00)	
Aerobik	s	Mirkou.
V školskom roku 2008/2009 ponúka-
me kurzy:
hudobné	 –	akordeón,	 flauta,	 gitara,	 kla-
vír,	ľudový	spev
jazykové	–	pre	deti	aj	dospelých	–	anglič-
tina,	ruština
odborné	–	kurz	prvej	pomoci
Klub	dôchodcov	denne	14.00	–	18.00
Združenie	 kresťanských	 seniorov	 –	 pon-
delok	8.30	–	11.30
Jednota	dôchodcov	utorok	 8.30	–	11.30
Klub	filatelistov	 nedeľa	 8.30	–	12.00

Pohybové	aktivity:
Pondelok (17.00	–	18.30)  Cvičenie 
Tai chi – začiatočníci, pokročilí 
(18.30 – 20.00)
Utorok (15.30	–	19.00)  DFS Radosť
Sobota (8.30	–	12.00)  DFS Radosť
Streda (10.00	–	11.00)  Cvičenie 
seniorov 
Streda (17.00	–	18.30)  Cvičenie pre 
tehotné ženy 
Streda (19.00	–	20.00)  Cvičenie 
Pilates
Štvrtok (17.30	–	18.45)  Joga 
Piatok (16.30	–	19.00)  TŠ Paškovci 
Prednášky, besedy, iné
13. 10. (14.00)  Šarkaniáda pod Juhom
16. 10. (14.00)  Mesiac úcty k starším 

– program pre seniorov
17. 10. (14.00)  Slávnostné stretnutie 
a spoločenská zábava pre seniorov
22. 10. (13.00)  Mesiac úcty k starším 
– slávnostný program pre Jednotu 
dôchodcov
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,	
nemčina,	taliančina,	poľština,	ruština
kurz intenzívneho kreslenia	–	4-dňový
kurz cvičenia pamäti	 –	 intenzívny,	
4-dňový
praktické	–	strihy,	šitie,	ručné	práce,	stu-
dená	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:
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.	
19. 10. (18.00)  DESATORO – 
Radošinské naivné divadlo (Dom 
armády)
24. – 26. 10.  Klobásfestival zájazd do 
BéKEŠSKEJ ČABY

KULTúRNE CENTRUM – KUBRA
Kubranská ul. 94, 032/743 54 71, 
0907 516 720

V školskom roku ponúkame tieto 
krúžky:
Keramický	–	pre	deti	i	dospelých.	Tkáč-
sky	–	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:
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

Každý pondelok (14	.30,	16.00)  Joga
Každú stredu (16.00)  Angličtina
Každý piatok (9.00)  Kondično-
rehabilitačné 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.

10. 10. (19.00)  Piaristický kostol 
Spevácky zbor slovenských učiteliek 
OZVENA pozýva na spoločný koncert 
s talianskym speváckym zborom 
Gruppo Polifonico Claudio Monteverdi 
z Udine
Vstup	voľný.

16. 10. (16.00)  Kultúrne a metodické 
centrum OS SR: Prednáška Oľgy 
Pavúkovej-Modranské cintoríny vo 
svetle historického vývoja (s dôrazom 
na významné osobnosti). Pripravil 
Klub Slovenskej numizmatickej 
spoločnosti – pobočka Trenčín a Klub 
trenčianskych historikov SHS pri SAV.

6. – 26. 10.  Výstavná sieň – Mierové 
nám. 16 – RUČNé PRÁCE ŽIEN, 
tradičné a netradičné techniky
Tradičné	a	netradičné	techniky	výstavu	
pripravili	Krajská	organizácia	únie	žien	
Slovenska	Trenčín	a	Mestská	organizácia	
Únie	žien	Slovenska	Trenčín	vo	výstavnej	
miestnosti,	Mierové	námestie	č.	16	
Trenčín	(1.	poschodie).	Výstava	bude	
otvorená	okrem	pondelka	10.00–17.00	h.
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Na Veltržnom pohári slovensko – české finále
	 Na	mestskom	futbalovom	šta-
dióne	v	Trenčíne	sa	uskutočnil	5.	
ročník	 ITFC	 vo	 futbale	 za	účasti	
šiestich	tímov	zo	štyroch	krajín.
	 V	 skupine	 „A“	 sa	 stali	 víťa-
zom	futbalisti	FC	JAPO	Brno,	na	
druhom	mieste	 skončil	 klub	NC	
Bratislava	 a	 tretí	 boli	 futbalisti	
srbského	FC	Bač.	
	 V	 skupine	 „B“	 zvíťazil	 tím	
MLMF	Trenčín,	druhý	OB	Spartak	
Trnava,	tretí	MASPED	Budapešť.
	 V	 súbojoch	 o	 konečné	 pora-
die	o	5.-6.miesto	MASPED	–	FC	
Bač	3:0	(1:0).	Góly:	Mány,	Tóth	
a	 Szabó,	 o	 3.-4.miesto	 Trnava	
-	 Bratislava	 3:1	 (2:0).	 Góly:	 To-
maškovič	 2,	 Salihbegovič	 –	 Lin-
ka.	Vo	finále	prehral	trenčiansky	
MLMF	s	FC	JAPO	1:2	(0:1).	Góly:	
Mišák	–	Hansl	a	Stoklásek.

	 Konečné	poradie:	1.	FC	JAPO	
Brno,	 2.	 MLMF	 Trenčín,	 3.	 OB	
Spartak	 Trnava,	 4.	 NC	 Bratisla-
va,	5.	MASPED	Budapešť,	6.	FC	
Bač.
	 Najlepší	 brankár	 turnaja	 sa	
stal	 Sameh	 Nawar	 (OB	 Spartak	
Trnava),	najlepší	hráč	željko	Klju-
tič	(FC	Bač)	a	najlepším	strelcom	
turnaja	Ladislav	Hansl	 (FC	JAPO	
Brno).
	 All	Stars	Team	turnaja:	Michal	
Rádl,	 Lubomír	 Bertok,	 Richard	
Konečný	 (všetci	 JAPO),	 Ľudovít	
Horňák,	Ľubomír	Kulich,	Vladimír	
Toman	(všetci	MLMF),	László	Se-
bok	 (MASPED),	 Vladimír	 Mišák	
(Trnava),	 Michal	 Roman,	 Zoltán	
Duranský	(obaja	Bratislava)	a	Zo-
ran	Lisica	(Bač).	 (r)

	 V	sobotu	27.	septembra	sa	v	športovej	hale	v	Galante	usku-
točnilo	prvé	kolo	Slovenského	pohára	v	karate	kadetov	a	juniorov.	
Súťaže	sa	zúčastnil	aj	trenčiansky	karate	klub	Európa	Trenčín	pod	
vedením	trénera	Branislava	Zubričaňáka.	V	kategórii	kata	kadetky	
sa	na	2.	mieste	umiestnila	Ingrid	Suchánková	a	v	kategórii	kumite	
kadetky	do	54	kg	sa	na	1.	mieste	umiestnila	tak	isto	pretekárka	
Ingrid	Suchánková	.	Za	reprezentáciu	mesta	a	za	super	výsledky	
Ingrid	gratulujeme	a	ďakujeme. (r) 

Budapešť Open karate 2008
	 V	dňoch	20.	a	21.	septem-
bra	 sa	 v	maďarskom	 hlavnom	
meste	 Budapešť	 uskutočnila	
medzinárodná	 súťaž	 karate	
„Budapešť Open 2008“.	Súťa-
že	 sa	 zúčastnil	 aj	 trenčiansky	
karate	klub	Európa	Trenčín	pod	
vedením	hlavného	trénera	Bra-
nislava	 Zubričaňáka.	 Zišla	 sa	
slušná	konkurencia	z	11	krajín	
v	počte	viac	ako	500	preteká-
rov.	Karate	klub	Európa	Trenčín	
získal	2	medaily	 –	 jednu	 zlatú	
a	 jednu	 bronzovú.	 Zlatú	 me-
dailu	 získala	 niekoľkonásobná	

majsterka	 Slovenska	 v	 karate	
kata	 i	 v	kumite	 Ingrid	Suchán-
ková	 v	 kategórii	 kata	 kadetky.	
V	 športovom	 zápase	 kumite	
opäť	zabodovala	Ingrid	Suchán-
ková,	 keď	 obsadila	 bronzovú	
priečku.	 Ingrid	 Suchánková	 je	
reprezentantka	Slovenska	v	ka-
tegórii	 kata	 i	 kumite	 kadetky	
a	 nominantka	 na	 blížiace	 sa	
majstrovstvá	 Európy	 v	 Paríži	
v	 roku	 2009.	 Ingrid	 ďakujeme	
za	 perfektné	 reprezentovanie	
Slovenska	a	mesta	Trenčín	na	
tomto	prestížnom	turnaji.	 (r) 

Slovenskí sochári po desiatich rokoch vystavujú v Galérii M.A.B.
	 Galéria	 M.	 A.	 Bazovského	
v	 Trenčíne	 ponúkla	 svojim	 náv-
števníkom	výstavu	 z	 výberu	slo-
venského	 sochárstva,	 ktorá	 je	
jedinečným	 celoslovenským	 vý-
stavným	 projektom	 mapujúcim	
celé	spektrum	tvorivých	názorov	
a	 tendencií.	 Vernisáž	 výstavy	
sa	 uskutočnila	 26.	 septembra.	
Riaditeľka	 galérie	 Danica	 Lovíš-
ková	povedala,	že	Galéria	M.	A.	
Bazovského	 v	 Trenčíne	 v	 rámci	
svojej	 dlhodobej	 dramaturgickej	
koncepcie	 vytvárala	 v	 rokoch	
1981	 až	 1989	 tradíciu	 pravi-
delných	 bienálnych	 slovenských	
a	 komorných	 sochárskych	 pre-
hliadok.	Tie	mali	priaznivý	ohlas	
u	 odbornej	 verejnosti,	 návštev-
níkov	 a	 sochárov.	 Na	 túto	 čin-
nosť	nadviazala	aj	 v	 roku	1995	
a	 1998,	 ale	 existenčné	 dôvody	
galérie	prerušili	tradíciu.	Výstava	
a	k	nej	vydaný	katalóg	prezentujú	
osemdesiatštyri	 autorov	 so	 so-
chárskou	tvorbou.	Kurátorsky	 ju	

pripravili	 Danica	 Lovíšková,	 Ale-
na	Hejlová	a	Elena	Porubänová.	
Podľa	 kurátorky	 Aleny	 Hejlovej	
„výstava je skoncipovaná tak, 
aby zmapovala profil domácej 
sochárskej scény, a tak sústredi-
la obsiahly sumár hodnôt a tren-
dov súčasného komorného so-
chárskeho prejavu. Sochárstvo 
je prekvapivo plodným poľom na 
veľké množstvo výrazov a výz
namov. Nájde sa tu lyrickosť, 
vážnosť, smútok, humor, ale 
aj irónia. Nechýba racionalita, 
rafinovanosť, ale aj spontánna 
tvorivá sila. Je tu konštruktívny, 
všetko usporiadajúci duch, ale 
aj všetko prelínajúca cituplnosť. 
Autori siahajú od klasických tém 
k figuratívnemu a nefiguratívne-
mu prejavu, znakovosti, netradič-
nej ikonografii a metafyzickej vízii 
sveta a spoločnosti.“	Kurátorka	
sa	 vo	 svojom	 príhovore	 dotkla	
vzdelávania	mladých	výtvarníkov:	
„Vzdelávacia náplň ateliérových 

programov je diferencovaná, 
ovplyvnená viacerými faktormi, 
najmä však jednotlivými peda-
gógmi. Poslucháči akadémií 
sa zapájajú do otvoreného štu-
dijného a pracovného procesu 
doma i v zahraničí. Zahraničné 
stáže umožňujú priame výmeny 
názorov a výsledkov výtvarných 
snažení.“	Zdá	sa,	akoby	sloven-
ské	 sochárstvo	 žilo	 v	 idylickej	
podobe,	ale	skutočnosť	je	úplne	

iná.	Sochárske	 diela	 vznikajúce	
v	 ústraní	 ateliérov,	 zostávajú	
často	 ukryté	 pred	 verejnosťou,	
bez	možnosti	prezentácie	vo	vý-
stavných	sieňach,	bez	možnosti	
použitia	 s	 architektúrou	 a	 urba-
nistickým	prostredím.	To	všetko	
limituje	existenčné	zabezpečenie	
umelca	 a	 jeho	 tvorivý	 potenciál	
sa	 triešti	 v	prospech	každoden-
ného	zápasu	o	prežitie.“	
 (jč)
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Milí čitatelia! Za	správne	riešenie	tajničky	z	osemsmerovky	z	č.	19/2008	„... aj dnes sme mali schôdzu.“	bol	vyžrebovaný	Alojz 
Prekop, Kyjevská 5, 911 08 Trenčín,	ktorého	v	našej	redakcii	čaká	publikácia	„Trenčín	a	okolie“.	K	výhre	srdečne	blahoželáme!	
Vylúštenú	tajničku	krížovky	z	Infa	č.	20/2008	zasielajte	na	adresu	našej	redakcie	do 17. 10. 2008.
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Európska kampaň Zdravé pracoviská – 
hodnotenie rizík 
	 Regionálny	 úrad	 verejného	
zdravotníctva	 v	 Trenčíne	 (RÚVZ)	
sa	 do	 Európskej	 kampane	Hod-
notenie	 rizík	 aktívne	 zapája	
nasledovne:
	 Počas	 Európskeho	 týždňa	
bezpečnosti	 a	 ochrany	 zdravia	
pri	 práci	 v	 43.	 kalendárnom	
týždni	(20.	–	26.	októbra)	plánu-
je	 v	 rámci	 Európskej	 kampane	
Zdravé	 pracoviská	 zorganizovať	
v	stredu	22.	októbra	Deň	otvore-
ných	dverí	RÚVZ.
	 Súčasťou	 kampane	 „Zdravé 
pracoviská – hodnotenie rizík“ 
je	Európska	cena	za	dobrú	prax,	
na	základe	ktorej	ÚVZ	SR	plánuje	
vyhlásiť	 národnú	 súťaž	 „Zdravý 
podnik“	s	Cenou	hlavného	hygie-
nika	SR	za	dobrú	prax	pre	víťaza	
národného	kola.	O	kritériách	uve-
denej	plánovanej	súťaže	budeme	
informovať.
	 V	stredu	1.	októbra	2008	sa	

na	 RÚVZ	 v	 Trenčíne	 uskutočnili	
prednášky	 odborných	 pracov-
níkov	 oddelenia	 preventívneho	
pracovného	lekárstva	o	pripravo-
vanej	informačnej	kampani	Zdra-
vé	 pracoviská,	 Dobré	 pre	 teba,	
Dobré	pre	podnik.	Na	workshope	
sa	 zúčastnili	 odborní	 pracovníci	
oddelenia	 preventívneho	 pra-
covného	 lekárstva	 a	 toxikológie	
RÚVZ	 v	 Trenčíne	 s	 príspevkami	
o	 rizikách	 na	 pracoviskách	 pre	
zástupcov	 zamestnávateľov,	 zá-
stupcov	zamestnancov	a	pracov-
né	zdravotné	služby	 jednotlivých	
podnikov	a	organizácií,	u	ktorých	
existujú	 riziká	 pri	 práci	 v	 odvet-
viach	 ako	 je	 stavebníctvo,	 zdra-
votníctvo,	 poľnohospodárstvo,	
vrátane	stredných	a	malých	pod-
nikov.	 Na	 tomto	 seminári	mohli	
prezentovať	 svoje	 príspevky	 aj	
ostatní	pozvaní	účastníci	pracov-
ného	stretnutia.	 (la)

Informácia o pripravovanom zásahu do  �
stromoradia na Piešťanskej a Brančíkovej ulici
	 Informujeme	občanov,	že	sa	začala	obnova	stromoradia	na	Bran-
číkovej	ulici.	Odumierajúce	čerešne	pílkaté	(sakury)	budú	po	rekon-
štrukcii	chodníka	nahradené	výsadbou	mladých	okrasných	hlohov,	
ktoré	budú	opäť	plniť	estetickú	funkciu.	Mesto	Trenčín	tiež	pripra-
vuje	obnovu	stromoradia	na	Piešťanskej	 ulici,	 kde	budú	 v	úseku	
od	ulice	Ľ.	Stárka	po	Veľkomoravskú	odstránené	staré	agáty	biele	
a	vysadené	budú	mladé	stromy,	forma	javora	poľného.	Stromoradie	
v	tejto	časti	ulice	nie	je	úplné	a	staré	stromy	majú	poškodené	ko-
runy	a	kmene.	Potreba	výrubu	týchto	stromov	vyplynula	z	ich	veku,	
nízkej	estetickej	hodnoty	a	dosiahnutia	hranice	životnosti.	 (úžpd) 

Zákaz spaľovania odpadu �
	 upozorňujeme	občanov,	 prípadne	 návštevníkov	mesta,	 že	 podľa	
všeobecne	 záväzného	 nariadenia	 mesta	 Trenčín	 č.	 4/2004	 o	 od-
padoch	na	území	mesta	Trenčín	sa	 zakazuje	spaľovať	 lístie,	 trávu,	
odpad	 zo	 záhrad	 ako	 aj	 komunálny	 odpad	 na	 otvorenom	 ohnisku,	
ak	nie	je	táto	výnimka	povolená	okresným	riaditeľstvom	hasičského	
a	záchranného	zboru.
	 Obyvatelia	 mesta	 Trenčín	 majú	 možnosť	 tento	 odpad	 odviezť	
a	bezplatne	odovzdať	v	Zbernom	dvore	firmy	Márius	Pedersen,	a.	s.,	
Trenčín	na	Zlatovskej	ulici	(oproti	SAD).	Počas	jarného	a	jesenného	
upratovania	 ho	môžu	 uložiť	 do	 veľkoobjemových	 kontajnerov,	 ktoré	
bývajú	 rozmiestnené	 v	 jednotlivých	 lokalitách	 podľa	 harmonogramu	
uverejneného	vždy	v	dvojtýždenníku	INFO.	V	prípade	porušenia	zákazu	
mestská	polícia	uloží	páchateľovi	pokutu	v	blokovom	konaní.	 (úžpd) 
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Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne a Mesto Trenčín

renčianska Hudobná Jeseň
Hommage á Eugen Suchoň 

1908 – 2008

12. 10. Refektár Piaristického gymnázia

•Jozef Lupták – violoncello 
  Ivan Šiler – klavír 
  Ronald Šebesta – klarinet

19. 10. Refektár Piaristického gymnázia

•Katarína Michaeli – spev 
  Hans Josef Winkler – klavír (Nemecko)
26. 10. Galéria M. A. Bazovského

•Otto Niederdorfer (Rakúsko)
  Zuzana Štiastna-Paulechová – klavír
2. 11. Galéria M. A. Bazovského

•Milan Paľa – husle 
  Magdaléna Bajuszová – klavír  
9. 11. Divadelná sála Domu armády

•Štátny komorný orchester Žilina 
  a sláčikové kvarteto ZUŠ Trenčín

TRENČIANSKA	HuDOBNá	JESEň	200816 / INfO

INFO	 TRENČíN	 –	 informačný	 dvojtýždenník	Mesta	 Trenčín.	 Vydáva	Mesto	 Trenčín.	 Vychádza	 každých	 14	 dní.	 uzávierka	 čísla	 je	 vždy	 v	 párnu	 stredu	 o	 15.30	 h.	 Ročník	 IX.	 Náklad	 23	 250	ks.	 Adresa	 redakcie:	 INFO,	Mierové	 nám.	 2,	
911	 01	 Trenčín.	 Tel./fax:	 032/650	 42	 15,	 0902	 911	 075,	 e-mail:	 info@trencin.sk,	 zodpovedný	 redaktor:	 Leo	 Kužela,	 grafika:	 Radoslav	 Jánoš,	 jazyková	 korektúra:	 Mgr.	 Soňa	 Marunová.	 Nevyžiadané	 rukopisy	 redakcia	 nevracia	
a	 nehonoruje.	 Tlač:	MERKANTIL.	 Distribúcia:	 Arriva	 Servis.	 Vydávanie	 registrované	Okresným	úradom	 v	 Trenčíne,	 r.	č.	 A	 99/06635-PT1	 zo	 dňa	1.	 3.	 1999.	Nepredajné,	 rozširované	 do	 schránok	 všetkých	 domácností	 v	meste	 Trenčín.	


	Únia miest Slovenska nesúhlasí s prenosom kompetencií bez financií
	Nový projekt spolupráce Zlína a Trenčína
	Základné školy v meste navštevuje 4276 žiakov
	Odstávka elektrickej energie v Zlatovciach
	Dokumenty zakopané v zemi uzreli svetlo sveta
	Z Trenčína sa nestratila mestská časť
	Druhý most je pre Trenčín nevyhnutný
	Výstavba nových objektov, kontajnery a stav komunikácií na VMČ Sever
	Návšteva prezidenta Gašparoviča v Trenčíne
	Školský zákon preverí školy aj učiteľov
	Z rozprávočky do pesničky trénujeme jazýčky
	Rodičia skrášlili areál Materskej školy na Opatovskej ulici
	Úspech Petra Vanyu na svetovej olympiáde astronómie
	Londýnsky Kew Wind Orchestra hral pod hradom
	Študenti SUŠ vystavovali svoju kostýmovú tvorbu
	Folklórne inšpirácie Lenky Jurečkovej
	Farský kostol má novú strechu
	Mestskú vežu navštívilo počas leta vyše päť tisíc ľudí
	Svetový deň turizmu v Trenčíne
	Brigita Roderová vystavuje v Trenčianskom múzeu
	Textilanka excelovala a získavala trofeje
	Slovenskí sochári po desiatich rokoch vystavujú v Galérii M.A.B.
	Na Veltržnom pohári slovensko – české finále
	Budapešť Open karate 2008
	Európska kampaň Zdravé pracoviská –hodnotenie rizík
	Informácia o pripravovanom zásahu do stromoradia na Piešťanskej a Brančíkovej ulici
	Zákaz spaľovania odpadu
	trenčianska h udobn á jese ň 2008

