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oheň dokáže zožrať ovcu oheň dokáže zožrať ovcu 
i princeznúi princeznú

Najväčšou atrakciou Legendy o drakovi a rytierovi, ktorú na Trenčianskom hrade predstavuje 
historická skupina Normani, je päťmetrový drak chrliaci oheň. Na svojom premiérovom vystú-
pení zožal úspech u detí i dospelých. Podľa jeho tvorcu Dušana Tadlánka drak nemá problém 
zožrať ovcu ani princeznú. „Dokáže chrliť plamene, hýbať hlavou i ušami a behať kade-tade,“ 
povedal pre TASR Tadlánek. Viac na strane 3.
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Rokovanie K8 v Trenčíne: Chýba 
zákon, ktorý by riešil parkovné

 Na Slovensku chýba zákon, 
ktorý by riešil vyberanie parkov-
ného, čo spôsobuje problémy 
veľkým mestám. Po minuloroč-
nej novele zákona o miestnych 
daniach bola z dane za zabratie 
verejného priestranstva odstrá-
nená daň za dočasné parkova-
nie áut, pretože podľa minister-
stva financií takýto poplatok nie 
je daň. Ako na stretnutí Združe-
nia krajských miest K8 vysvetlil 
trenčiansky primátor B. Celler, 
v súčasnosti existuje legislatív-
na medzera a mestá nemôžu 
vydať všeobecne záväzné naria-
denie, ktoré by určilo podmienky 
a ceny za dočasné parkovanie. 
Preto primátori chcú v spoluprá-

ci so Združením miest a obcí 
Slovenska a Úniou miest Slo-
venska predložiť novelu zákona 
o pozemných komunikáciách, 
ktorá by samosprávam umož-
nila vydanie VZN na vyberanie 
parkovného.
 Podľa stanoviska Mesta Tren-
čín nevyberajú parkovné, ale do-
časne prenajímajú priestranstvo. 
Vodič v okamihu zaparkovania 
svojho auta na vyhradenom par-
kovacom mieste uzatvára s mes-
tom nájomnú zmluvu a podľa nej 
je povinný platiť nájomné.
 Združenie K8 navrhuje tiež ro-
kovať o návrhu zákona o miest-
nom poplatku za zaťaženie po-
zemných komunikácií na území 

obce. Ako uviedol bratislavský 
primátor A. Ďurkovský, primáto-
ri navrhujú zaviesť jednorazový 
poplatok pre investorov, ktorí vy-
budujú objekt zaťažujúci dopra-
vu v okolí. B. Celler povedal, že 
investori vlastne aj v súčasnosti 

platia „poplatok“, keď ich sa-
mosprávy pri vydávaní povolení 
zaviažu riešiť dopravu vo svojom 
okolí. Združenie K8 súhlasí so 
zákazom parkovania na chodní-
koch, ktorý obsahuje cestný zá-
kon. (SITA, krátené)

Primátorov krajských miest zaujalo riešenie nového mos-
ta, ktorý povedie v Trenčíne cez Váh. Primátor B. Celler ich 
informoval o viacerých novinkách v Trenčíne. So záujmom si 
prezreli Centrum rozvoja mesta na Farskej ulici v Trenčíne.

>

V Trenčíne sa v dňoch 28. a 29. mája 2008 konalo zasadnutie 
primátorov krajských miest.

foto: (pk)

foto: (pk)
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Mesto má záujem odkúpiť 
priestory Artkina Metro

 „Na posledných rokovaniach 
sme dospeli k dohode s tým, že 
priestory, kde sa v súčasnosti 
nachádza kino Metro, by sa v 
budúcnosti mohli stať vlastníc-
tvom mesta,“ uviedol Celler. 
Dodal, že po ich odkúpení by 
sa priestory naďalej využívali 
na kultúrne účely. „Odkúpenie 
podielu na budove, v ktorej kino 
sídli, musí odsúhlasiť mestské 
zastupiteľstvo,“ uviedol Celler. 
Cenu, za ktorú chce mesto 
priestory odkúpiť, primátor ne-
konkretizoval. Potvrdil však, že 
pri posledných rokovaniach sa 
podarilo dospieť k 10-percent-
nej zľave z pôvodne navrhovanej 
sumy. „Takéto zariadenie do 
centra mesta jednoducho patrí 
a verím, že sa nám to podarí 

dotiahnuť do úspešného kon-
ca,“ zdôraznil primátor. Dodal, 
že je v záujme mesta, aby tento 
priestor aj naďalej slúžil kultú-
re. Ak poslanci kúpu schvália, 
reálne by mohli byť priesto-
ry vo vlastníctve mesta v júli.
 Ako pre TASR uviedol Brani-
slav Hollý z občianskeho združe-
nia Lampart, ktoré v súčasnosti 
kino prevádzkuje, prípadnú kúpu 
priestorov mestom vníma zdru-
ženie pozitívne. „Ak by mesto 
tieto priestory nekúpilo, Trenčín 
by prišiel o jedno dobové, cha-
rakteristické kino, ktoré je tu 
70 rokov a Trenčania by prišli 
o možnosť sledovať iné ako ko-
merčné filmy v multiplexe,“ po-
vedal Hollý. Zdôraznil, že okrem 
samotných projekcií v kine pre-

biehajú rôzne výstavy, koncerty 
a vzdelávacie cykly z oblasti 
umenia, filmu a kinematografie. 
„Do roka sa tu odohráva šesť 
filmových festivalov, za všetky 
spomeniem festival Artfilm,“ 
povedal Hollý.
 Skutočnosť, že Slovenská 
sporiteľňa je pripravená pre-
dať priestory súčasného Artki-
na Metro, mestu potvrdil aj jej 
hovorca Štefan Frimmer. „Ne-
vidíme v tom žiadny problém. 
Naša banka je pripravená pre-
dať priestory kina Metra mestu 
Trenčín za podmienok, na kto-
rých sme sa už dohodli,“ pove-
dal Frimmer.

 Trenčania sa dnes jednoznač-
ne zhodli, že kúpu priestorov 
kina by mali poslanci schváliť. V 
opačnom prípade by totiž hrozi-
lo, že sa priestory dostanú do 
rúk súkromného vlastníka. „Ne-
bolo by to rozhodne dobré pre 
kultúru. Mohlo by sa stať, že by 
skutočne toto kino zaniklo. Som 
za to, aby to poslanci schválili,“ 
povedal Ľuboš Dobo. „Malo by 
tu zostať za každú cenu,“ uvied-
la Viera Vobořilová. „Myslím, že 
reštaurácií je tu už dosť. Bolo 
by dobré, keby tu kino zostalo,“ 
vyjadrila sa k záležitosti Mária 
Kukučová. 
 (TASR) 

Priestory trenčianskeho Artkina Metro by už onedlho mohli pat-
riť mestu. Ich súčasný vlastník, Slovenská sporiteľňa, ich chce 
predať. Ako potvrdil pre TASR primátor mesta Trenčín Branislav 
Celler, rokovania so sporiteľňou sa už uskutočnili. Konečné roz-
hodnutie o kúpe však ešte závisí od poslancov mestského za-
stupiteľstva. Trenčania sú jednoznačne za to, aby jedno z mála 
tradičných kín zostalo v krajskom meste zachované.

Traja študenti zo Študentského fóra v Európskom parlamente
V druhý májový pondelok sa už 
po štvrtýkrát v tomto kalen-
dárnom roku stretli študenti 
Študentského fóra mesta Tren-
čín na pôde mestského úradu 
na svojom riadnom zasadnutí 
spolu s viceprimátorom Tren-
čína Tomášom Vaňom. 

 Po neúspechu dvoch pro-
jektov sa ukázalo, že nič nie 
je stratené a študenti sú plní 
energie a nápadov. „Vyzerá to 
tak, že najväčší projekt by mo-
hol byť schválený,“ vyjadrila sa 
predsedníčka Martina Križano-
vá. Študentka Barbora Huzs-
licsková prišla s nápadom, ako 
dať šancu mladým literárnym 
umelcom a podporiť ich v tvor-
be. Spolu s predsedníčkou sa 
dali do práce a na svete je nový 
projekt, ktorý má čo povedať 
a ukázať. „Ďalšou aktivitou, 
ktorú by som chcela realizo-
vať, by bola návšteva Národnej 
rady SR. Spolu s pánom učite-

ľom Chlebanom z Piaristického 
gymnázia J. Braneckého sme 
spravili výlet pre seminaristov 
z našej školy do parlamentu 
a zároveň sa nám podarilo aj 
navštíviť Informačnú kanceláriu 
Európskeho parlamentu v Bra-
tislave. Nechala som sa teda 
inšpirovať a momentálne pra-
cujem na tom, aby sa návšteva 

týchto dvoch inštitúcií podarila 
v čo najbližšom období,“ pove-
dala predsedníčka. Na záver sa 
študenti dohodli, že budú aktív-
ne zapojení do Dňa výzvy – Cha-
lenge day 2008. Zobrali si na 
starosť dvadsiate registračné 
miesto na malom atletickom 
štadióne pri Osemročnom špor-
tovom gymnáziu – za mostami 

v Trenčíne. 
 Vďaka viceprimátorovi T. Va-
ňovi dostali traja študenti prí-
ležitosť zúčastniť sa 17. – 20. 
mája návštevy Európskeho 
parlamentu v Štrasburgu. Táto 
návšteva sa podarila aj vďaka 
Demokratickému fóru mladých, 
ktoré je občianskym združením 
s celoslovenskou pôsobnosťou 
podporujúcim aktivity mladých 
ľudí. „Študenti sa spolu so 
mnou zúčastnili rokovania Eu-
rópskeho parlamentu priamo 
v pléne, neskôr sa zoznámili 
s fungovaním jednotlivých inšti-
túcií, teda nielen parlamentu, 
ale aj Európskej rady, Európ-
skej komisie aj Rady ministrov 
EÚ. Takisto sme sa stretli pri 
spoločnej diskusii s poslancom 
EP Petrom Bacom,“ vysvetlil 
Tomáš Vaňo. Podľa predsed-
níčky fóra Martiny Križanovej 
bola táto návšteva pre študen-
tov nezabudnuteľným zážitkom.
 (mk)

Študenti s viceprimátorom na pôde EP spolu s euro-
poslancom P. Bacom
>
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 Podľa schválenej novely môže 
investor, ak jeho zámeru nevy-
hovuje nový územný plán obce, 
žiadať o územné rozhodnutie aj 
podľa starého územného plánu 
v prípade, že podal žiadosť v ča-
se jeho platnosti. V prípade, že ju 
podpíše prezident, bude novela 
účinná od 1. júla.
 Primátor Prešova Pavel Ha-
gyari uviedol, že mestá v týchto 
rokoch schvaľujú nové územné 
plány, pretože tie pôvodné ne-
rátali s prudkým ekonomickým 
a stavebným rozvojom. Upozor-
nil, že v pôvodných plánoch sú 
v súčasnosti aj možnosti pre ne-
prijateľné stavby, v širšom centre 
Prešova napríklad pre spaľovňu 
nebezpečného odpadu. Primáto-
ri sa zhodli, že novela je účelová 
a vyrobená na určitú kauzu.

 Ako „typický prípad“ spo-
menuli Pezinok, kde má vyrásť 
kontroverzná skládka odpadu, 
no tamojšia samospráva s tým 
nesúhlasí. „Novela jednoznačne 
nahráva investorom a oslabuje 
práva samosprávy,“ uviedol pri-
mátor Bratislavy Andrej Ďurkov-
ský, ktorý naznačil, že aj krátka 
účinnosť zákona môže vytvoriť 
priestor na špekulácie.
Hostiteľ stretnutia, trenčiansky 
primátor Branislav Celler, sa 
dom nieva, že je paradox, keď 
s novelou nesúhlasí ani minis-
terstvo výstavby a regionálneho 
rozvoja. Navyše je podľa jeho 
slov pripravený nový stavebný zá-
kon. Žilinského primátora Ivana 
Harmana sa spýtali, či sa novela 
netýka aj výstavby Auparku v Žili-
ne, ten to však vylúčil. (sita)
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Rokovanie K8 v Trenčíne: Primátori 
sú proti novele stavebného zákona
Primátori krajských miest nesúhlasia s parlamentom schválenou 
novelou stavebného zákona, považujú ju za absurdnú a účelovú. 
Preto požiadajú prezidenta SR Ivana Gašparoviča, aby novelu 
nepodpísal.

Päťmetrový drak chrliaci oheň dokáže zožrať ovcu i princeznú
Pokračovanie z 1. strany
 Pre zložitú výrobu draka sa 
oneskorila premiéra vystúpe-
nia, ktorá mala byť pôvodne 
17. mája. „Výrobu draka sme 
trochu podcenili. Nevedel som, 
že to bude také zložité. Keď 
sme dali draka dokopy, tak 
sa ukázalo, že niektoré kon-
štrukčné detaily nefungujú tak, 
ako som si to vymyslel. Takže 
sme ho týždeň pred premié-
rou museli rozrezávať a pre-
rábať,“ vysvetlil jeho autor.
 Reakcie publika však jed-
noznačne potvrdili, že čakať 

sa oplatilo. „Super, bol som 
nadšený. Najlepší bol drak 
a ohne,“ reagoval návštevník 
Rado. „Keby bolo niečo takéto 
pravidelne v Trenčíne, tak by 
som bol veľmi rád,“ povedal 
Noro Bánfi. „Drak bol dobrý, 
ale nebál som sa,“ doplnil jeho 
syn Adrián. „Bolo to výborné, 
mne sa to veľmi páčilo. Drak 
bol skôr pre deti, ale musím 
povedať, že sú výborní. Určite 
si to ešte prídem pozrieť,“ uvie-
dla Antónia Beňová.
 Cieľom príbehu, s ktorým 
tento rok na hrade skupina vy-

stupuje, je nájsť manžela krá-
ľovnej a zároveň nového vládcu 
krajiny. „O túto poctu sa uchá-
dzajú štyria páni. Bojujú a vždy 
to musí skončiť tak, že jeden 
zvíťazí,“ vysvetlil šéf Normanov 
Tadlánek.
 „Snažíme sa predviesť tur-
naj v dobe, ktorá mohla pre-
biehať niekedy v polovici 14. 
a začiatkom 15. storočia, keď 
už vlastne turnaje strácali svoju 
ostrosť a boli viac pre zábavu,“ 
pokračoval Tadlánek. Dodal, že 
tento rok sa skupina snažila 
okrem samotného príbehu za-
chytiť aj legendu.
 Keďže Normani pôsobia 
striedavo vo Francúzsku a na 
Slovensku, vedia porovnať do-
máce publikum so zahranič-
ným. „Publikum je veľmi roz-
dielne. U nás sú ľudia trochu 
zakríknutejší. Niekedy trvá veľ-

mi dlho, kým sa nám s nimi po-
darí navodiť kontakt. V cudzine 
idú ľudia na vystúpenie s tým, 
že ja som sa prišiel baviť, vy 
ma zabávajte. Na Slovensku sa 
tiež častokrát ľudia príliš zao-
berajú detailmi,“ konštatoval 
Tadlánek. Uviedol, že napriek 
tomu sa skupine ešte stále 
hrá lepšie na Slovensku. „Mô-
žeme improvizovať, reagovať, 
rozprávať sa s ľuďmi. V zahra-
ničí je ešte predsa len jazyková 
bariéra.“
 Skupina Normani predvádza 
rytierske turnaje na koňoch. 
Striedavo pôsobí vo francúz-
skych pevnostiach Carcasson-
ne a Sedan a na Trenčianskom 
hrade. V Trenčíne vystupuje 
tento rok po dvojročnej prestáv-
ke. S Legendou o drakovi a ry-
tierovi sa budú Normani prezen-
tovať do 15. júna. (tasr)

Panenská ulica...Panenská ulica...

...pred rekonštrukciou...pred rekonštrukciou

...po rekonštrukcii...po rekonštrukcii

Bola to jediná cesta v centre, kde nebola kanalizácia ani 
asfaltový povrch, problém sa začal riešiť pred troma rokmi. 
Po vyriešení niekoľkých problémov sa vec podarila. Dnes 
ulica vyzerá celkom inak. text a foto (r)

>

foto: (pk)
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Na Behu trenčianskou Brezinou najrýchlejší 
M. Vanko z Košíc
 Za krásneho slnečného poča-
sia v nedeľu 25. mája 2008 sa 
uskutočnil lesný beh 4. ročníka 
Beh trenčianskou Brezinou za 
rekordnej účasti 130 pretekárov 
z celého Slovenska, ktorí medzi 
sebou bojovali v desiatich dis-
ciplínach. Preteky boli pomerne 
veľmi rýchle, lebo absolvovanie 
bežeckej trate o dĺžke 8, 2 km 
trvalo najrýchlejším pretekárom 
iba 25 minút. Najlepší pretekári 
prevzali z rúk Klaudia Bilovské-
ho z Triexpert Trenčín a zástup-

cu Slovenského orla Trenčín 
Františka Mikuštiaka ocene-
nia. Celkovo najlepší čas dosia-
hol v kategórii A muži Miroslav 
Vanko z TJ Obal servis Košice. 
V kategórii A žien bola najrýchlej-
šou Jitka Hudáková z VTJ Blesk 
Trenčín. Z Trenčanov sa umiest-
nili ešte v kategórii C muži Miro-
slav Kováč z Mercedesu Trenčín 
na druhom mieste a rovnako 
na druhom mieste v kategórii D 
muži Ferdinand Husár z Trenčí-
na. (jč)

Manželia Hudákoví z Trenčína sa behu zúčastnili obaja. 
Jitka Hudáková si odniesla vo svojej kategórii víťazstvo.
>

Sedmička oslávila Materinské srdce

 V relácii Babinec a Muži 
na slovíčko vystúpili tanečníci 
z Pomády, pricválal Limonádový 
Joe, tehotné mamičky cvičili na 
fitloptách, predvádzali sa ex-
travagantné šaty, plavky i úče-
sy, rybári ukázali svoje úlovky, 
športovci tiež nezaháľali..., no 

a tatinovia súťažili v šľahaní va-
ječných bielkov.Takýmto darče-
kom boli obdarované mamičky 
a babičky detí zo ŠKD SEDMIČ-
KA. Program finančne podporilo 
Mesto Trenčín.
 Dagmar Pádivá
 Foto: Martin Paksa

MC Srdiečko pre najmenších
Materské centrum Srdiečko už neodmysliteľne patrí do centra 
mesta a v mnohých prípadoch aj do centra záujmov mamičiek 
a ich detičiek do troch rokov. Materské centrum si uvedomuje 
zodpovednosť aj za smerovanie a pomoc pri učení a výchove 
našich najmenších.

 Neustále sa snažíme pripra-
vovať nové zaujímavé a hlav-
ne užitočné aktivity pre naše 
deti. Jeden z posledných veľmi 
úspešných projektov, ktorý sme 
v priestoroch nášho centra reali-
zovali, bola aktivita pre deti chys-
tajúce sa do škôlky pod názvom 
„Rozvíjame životné zručnosti 
s tetou Aničkou“. Vďaka finanč-
nej podpore Nadácie pre deti 
Slovenska – Hodina deťom sme 
mohli počas desiatich mesiacov 
trvania projektu ponúknuť našim 
deťom a ich rodičom niečo hod-
notné, na čom môžu stavať aj 
v budúcnosti. Snaha, trpezlivosť 
a vytrvalosť boli tie životné zruč-
nosti, ktoré sme sa spolu s te-
tou Aničkou Horváthovou, pred-

školskou pedagogičkou, snažili 
našim deťom hravou formou po-
núknuť prostredníctvom stretnutí 
v materskom centre. Pre rodičov 
boli taktiež pripravené diskusné 
kluby, kde pod vedením školskej 
psychologičky PaedDr. Alexandry 
Jakubcovej preberali a riešili for-
movanie osobnosti a správanie 
detí predškolského veku. Toto 
obdobie je obdobím prežívania 
prvých sociálnych kontaktov 
a skúseností, ale aj prvých kon-
fliktov a sklamaní. Skúsenos-
ti získané v tomto veku môžu 
do značnej miery ovplyvniť formo-
vanie postojov a predstáv v ďal-
šom životnom smerovaní, najmä 
vo vzťahu k druhým ľuďom. Roz-
víjanie životných a sociálnych 

Nielen rodičia, ktorí zaplnili divácke miesta, ale aj 200 detí na 
tradične plnom pódiu sa zabávalo v programe Materinské srdce 
11. mája, kedy sme si všetci pripomínali Deň matiek. 

zručností od ranného detstva 
podporuje správne sebauvedo-
movanie a optimálne prežívanie 
vzťahov k druhým ľuďom, roves-
níkom, prispieva k sebakontrole 
a porozumeniu druhých a v ko-
nečnom dôsledku je prevenciou 
neadekvátnych foriem správania 
sa.
 Vážime si dôveru, ktorú nám 

mamičky svojimi návštevami so 
svojimi detičkami vkladajú do 
rúk. Teší nás, že čoraz viac detí 
spolu s celými rodinami navšte-
vuje naše centrum. Veríme, že 
to, čo sme prostredníctvom tohto 
projektu ponúkli deťom a ich ro-
dičom, budú ďalej rozvíjať a zhod-
nocovať aj v ďalšom živote.
 Adriana Demjanovičová

Vzácnu tekutinu môžete darovať aj v sobotu
 Svetový deň darcov krvi je 14. júna a tento deň pripadá 
v tomto roku na sobotu. „Chceme dať možnosť darovať krv aj 
darcom, ktorých zamestnávateľ neuvoľní na odber krvi v pra-
covných dňoch, a preto budú otvorené priestory trenčianskeho 
pracoviska Národnej transfúznej služby (NTS) v sobotu od 8. do 
11. hodiny,“ uviedla primárka NTS v Trenčíne Nataša Chovan-
cová. (la)
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Vidieť a byť videný
 Mesto Trenčín pristúpilo 
v rámci rekonštrukcie osvet-
lenia ku viacerým inováciám. 
Vyriešené a spriechodnené 
svetelnou signalizáciou boli na-
príklad križovatky ulíc Električ-
ná – K dolnej stanici – Súdna. 
Nasvecované a výrazne doprav-
nými značkami označené sú 
najfrekventovanejšie priechody 
pre chodcov v najrizikovejších 
oblastiach mesta. Inšpektori 
mestskej polície každý deň 
v čase dopravnej špičky regu-
lujú premávku na priechodoch 
pre chodcov pri školách, čo 
prispieva k väčšej bezpečnos-
ti detí. Dôkazom je záchrana 
života prváčky na Kubranskej 
ceste.

Prevencia v školách
 Napriek narastajúcej vy-
ťaženosti ciest a nárastu do-
pravného zaťaženia v školách 
pravidelná dopravná výchova 
prakticky neexistuje. Ojedine-
lé projekty pripravujú občas 
z vlastnej iniciatívy príslušníci 
dopravnej polície. Ako sa vra-
ví, prevencia je najúčinnejšia, 
a tak pripravuje Mestská polí-
cia v Trenčíne, v rámci svojich 
kompetencií, preventívne pred-
nášky v ZŠ v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Trenčín pre 
žiakov 4. a 8. ročníkov. Vedie 
ich vyškolený inšpektor MsP 
Martin Petrík. Informoval nás 
o spôsobe kontaktu so ško-
lami ohľadom prevencie: „Vo 
väčšine prípadoch dáva podnet 
na spoluprácu MsP, a to najmä 
formou osobného kontaktu 
s riaditeľmi školských zariadení 
na základe telefonického doho-
voru. Prevenciu máme v pláne 
aj na budúci školský rok.“

Bicykel je priateľom 
školáka
 Azda každé dieťa sa vo veku 

10 rokov už na bicykli viezlo. 
Každá hra má však svoje pravi-
dlá a v tomto duchu by mali deti 
poučiť tí, ktorí deťom bicykel 
zabezpečia. Nie vždy je to však 
tak a nie každý bicykel spĺňa 
bezpečnostné normy a je nie-
len dopravným prostriedkom, 
ktorý dieťa odvezie, ale ktorý 
ho odvezie bezpečne. Jednotli-
vé časti bicykla, ako sú brzdy, 
svetlo atď. však treba vedieť 
použiť.

Stretnutia 
s mestským 
policajtom deti vítajú
 Prednáška o prevencii vzbu-
dzuje dojem suchopárneho a pre 
deti nudného nutného zla pou-
čovania. Ako teda reagujú sa-
motné deti? „Na prednáškach, 
ktoré som doteraz absolvoval, 
som mal veľmi pozitívne ohlasy 
a so širokého repertoáru tém 
deti vnímali takmer všetko, 
čo v nich odznelo. Reagujú na 
otázky veľmi pohotovo a vo veľ-
kej miere aj správne. Vždy po 
skončení prednášky ma zasypú 
zvedavými otázkami, či už sa 
týkajú priamo aktuálnej témy 
alebo zážitkov z ich vlastnej 
skúsenosti. Otázky typu koľko 
ľudí som zatkol, sú na dennom 

poriadku hlavne na prvom stup-
ni základných škôl. Dosť detí už 
celkom dobre pozná ich základ-
né povinnosti vyplývajúce zo 
zákonov. Mnohé z nich sú pre-
svedčené, že z nich budú raz 
policajti. Často sa ma pýtajú, 

kedy bude ďalšia prednáška,“ 
zhrnul svoje skúsenosti M. 
Petrík.

Povinná výbava
 Inšpektor MsP žiakom vy-
svetľuje, aké bezpečnostné prv-
ky bicykel musí mať a tiež ako 
ich použiť. Na vysvetľovanie slú-

ži schéma bicykla s vyznačením 
konkrétnych miest, kde sa tieto 
prvky majú nachádzať. Dieťa si 
už potom aj samo skontroluje, 
či je jeho bicykel v poriadku. 
Samozrejme, dohľad dospelé-
ho by absentovať nemal.

Ako s bicyklom 
zachádzať
 Inšpektor MsP žiakom radi, 
ako sa o bicykel starať, kon-
trolovať jeho technický stav, aj 
ako sa správať na chodníku pri 
prechádzaní cez cestu. Zároveň 
ich upozorní na nebezpečen-
stvá, ktoré hrozia pri jazde na 
ceste, napríklad keď ich bude 
obiehať auto. Radí, ako sa v tej 
chvíli zachovať. Okrem zvláda-
nia situácií počas jazdy inšpek-
tor upozorní aj na to, ako treba 
bicykel zabezpečiť proti odcu-
dzeniu. Deti sú tiež upozornené 
na používanie bezpečnostnej 
prilby.

Kolieskové korčule
 Mnohé z pravidiel viažucich 
sa k bicyklu platí aj pri použí-
vaní kolieskových korčúľ, pre-
to je aj táto téma súčasťou 
prednášok. Školáci si musia 
v každom prípade uvedomiť, že 
používaním bicykla či koliesko-
vých korčúľ sa stávajú riadnymi 

účastníkmi cestnej premávky 
a na ceste teda nie sú sami. 
Mali by sa teda naučiť správať 
tak, aby neboli ohrození, ale aj 
aby sami nikoho neohrozili.
 (zm), foto (mk)
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Prevencia je účinnejšia ako naprávanie škôd a zranení
Mesto Trenčín ako signatár Európskej charty bezpečnosti cest-
nej premávky sa zaviazalo svojím podpisom napomôcť k splne-
niu cieľov tejto iniciatívy Európskej komisie. Odvážny plán znížiť 
počet obetí dopravných nehôd viedol od pripojenia sa Trenčína 
k tejto iniciatíve ku konkrétnym krokom. Teraz je na rade pre-
vencia u žiakov 4. a 8. ročníkov, ktorú realizuje Mestská polícia 
Trenčín. Fotografie sú zo ZŠ na Ul. L. Novomeského.
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nedajú odhadnúť, lebo môže 
byť niektorá časť v dedičskom 
konaní, a to môže predĺžiť pro-
ces aj na niekoľko rokov, do-
plnil M. Barčák. 

Ostatné 
pripomienky
 Ulica Ľ. Stárka v časti me-
dzi mostami je v dezolátnom 
stave, podľa plánu sa s jej 
opravou začne v polovici júna 
odstránením povrchu cesty 
a položením nového asfaltu.
 Daň za garáže pod domami 
sa podľa predsedu VMČ V. Po-
rubana bude riešiť na júnovom 
mestskom zastupiteľstve, ale 
VZN sa môže podľa platného 
zákona meniť až od 1. januá-
ra nasledujúceho roku. Preto 
chcú poslanci nájsť riešenie 
na nápravu súčasného stavu. 
Na poznámku občianky, ktorá 
daň nezaplatila, zareagoval 
mladý muž a vysvetlil, že je 
potrebné daň zaplatiť. Mesto 
musí zo zákona uskutočniť vý-
ber predpísaných daní.
 Zástupcovia Medik centra 
sa vyjadrili k výkupu pozemku 
pod parkovisko, ktoré centrum 
súrne potrebuje. M. Barčák 
sľúbil zorganizovať stretnu-
tie zainteresovaných, aby sa 
situácia vyriešila v pros pech 
pacientov a imobilných ľudí.
 Občania sa zaujímali aj 
o tvorbu nového územného 
plánu mesta. Ten bude pod-
ľa informácie poslancov trvať 

najmenej rok. Zhotoviteľ pri-
praví materiál podľa požiada-
viek mesta a občania ho budú 
môcť pripomienkovať.
 Obyvatelia upozornili aj na 
burinou zarastený pozemok 
vedľa plavárne, kde zeleň pri-
pomína prales. Podľa zástup-
cu Mestskej polície Trenčín 
majiteľa vyzvali na pokosenie 
a údržbu pozemku, ale zatiaľ 
nereagoval. Poslanec Barčák 
navrhol udeliť majiteľovi poku-
tu v sume 200 000 korún.
 Neveľký súhlas zožal návrh 
mladého muža, aby sa obča-
nia viac starali o svoje prob-
lémy aj formou občianskych 
združení, tlačili viac na mest-
ský úrad a využívali poslancov 
ako sprostredkovateľov stret-
nutí na úrade.
 (la)

Termín stretnutí
 Na stretnutí poslancov Vý-
boru mestskej časti (VMČ) 
Západ s občanmi v stredu 
28. mája zaznela požiadavka 
občanov na preloženie začiat-
ku stretnutí na neskoršiu ho-
dinu, pretože mnohí ľudia sú 
o 15.30 v práci a nemôžu sa 
zúčastniť.

Letná plaváreň
 Občania sa zaujímali aj 
o plaváreň na Zlatovskej ces-
te, ktorá bola počas minulého 
leta zatvorená a rovnaká situ-
ácia hrozí opäť. „Je tu sedem 
škôl a miesto plavárne fungu-

je iba obchod a krčma, čo nie 
je dobrý výber pre mládež,“ 
uviedla staršia žena. „Ľudia 
si uvedomujú, že plaváreň ne-
môže byť zisková, ale na zisk 
majú slúžiť prevádzky v areáli 
plavárne,“ dodala jedným dy-
chom. Predseda VMČ Vladimír 
Poruban navrhol prehodnote-
nie zmluvy a poslanec Martin 
Barčák žiada mesto, aby roko-
valo s majiteľom o odstúpení 
od zmluvy, keď sa objekt ne-
využíva na pôvodné účely.

Široká ulica
 Väčšinu prítomných obča-

nov tvorili obyvatelia Širokej 
ulice. Dožadovali sa termínu 
začiatku sľúbenej rekonštruk-
cie ulice, pretože je už takmer 
pol roka za nami a nič sa ne-
deje. Poslanec Tomáš Vaňo 
vysvetlil, že situáciu skom-
plikovali majetkové prevody. 
„Hľadáme riešenie, aby to 
tento rok bolo hotové, ale uká-
zalo sa, že je tu 44 fyzických 
majiteľov pôdy a farský úrad. 
Viacerí majitelia tu nebývajú 
a časovo sa riešenie výkupu 
neúmerne natiahne.“ Doplnil 
ho M. Barčák informáciou, že 
stavebné povolenie vypršalo 
pred piatimi rokmi a nemôže 
sa podľa zákona stavať na 

pozemku majetkovo nevyspo-
riadanom, lebo mesto nemô-
že zo zákona investovať do 
cudzieho majetku. Možno sa 
bude dať situácia riešiť hava-
rijným stavom cesty, ale iba 
položením pevného povrchu, 
nie kopaním kanalizácie na 
odvod dažďovej vody. Nespo-
kojní občania argumentovali 
smernicou Európskej únie, 
ktorá ukladá odkanalizovanie 
všetkých obcí do dvoch rokov. 
Sú proti trativodom na dažďo-
vú vodu, lebo im podmokajú 
múry domov.
Termíny výkupu pozemkov sa 
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Široká ulica naďalej máta obyvateľov i poslancov
Na májovom zasadnutí VMČ Západ sa riešili dlhodobé problémy, 
ako stav ulíc a letná plaváreň.

Pozemok vedľa plavárne na Zlatovskej ulici je zaras-
tený burinou.
>

Stav Širokej ulice je aj výsledkom nevysporiadaných 
majetkov.
>

Zástupca primátora Tomáš 
Vaňo pozýva občanov 
na spoločné stretnutie, 
ktoré sa uskutoční 16. 
júna 2008 o 18.00 
v spoločenskej miestnosti 
SOU odevného a textilného 
na Veľkomoravskej ulici. (tv)

Stretnutie VMČ Sever 
s občanmi sa uskutoční 18. 
júna o 16.00 v sále Somer 
na ulici Pod Sokolice. (r)
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Noviny
 Na križovatke ulíc J. Zema-
na a Karpatskej sú kontajnery 
na domový odpad na parkovis-
ku a zasahujú do cesty, kde 
obmedzujú výhľad. Poslanec 
sa pýtal aj na termín asfalto-
vania Ulice J. Zemana, predse-
da VMČ informoval, že oprava 
povrchu je v pláne tento rok.
 Poslanec Ján Kanaba upo-
zornil na nedostatok v elek-
tronickej komunikácie mesta 
s poslancami, keď nie je k ma-
teriálom týkajúcim sa majet-
kových prevodov priložený 
geometrický plán pozemkov. 
Predseda VMČ Ján Krátky po-
žiadal mestský úrad o zakúpe-
nie skenera na prípravu týchto 
podkladov.

Vývarovňa na 
Piaristickej
 Na zasadnutie VMČ prišli 
zástupcovia petičného výbo-
ru s petíciou proti výstavbe 
vývarovne pri budove Sociál-
nych služieb mesta Trenčína 
na Piaristickej ulici v blízkosti 
obytných domov. Uviedli, že 6. 
mája sa uskutočnilo stavebné 
konanie k tejto stavbe. Obá-
vajú sa zhoršenia životných 
podmienok, lebo pri výstav-
be na malej ploche sídliska 
dôjde k  záberu časti zelene, 
väčšej frekvencii vozidiel roz-
vážajúcich stravu pre seniorov 
v meste. Súčasná kanalizácia 

je poddimenzovaná, často sa 
upcháva a napojenie vývarov-
ne situáciu iba zhorší. Petí-
ciu podporilo 155 obyvateľov 
sídliska. Ján Krátky povedal, 
že bude interpelovať primáto-
ra, aby nesúhlasil s takýmto 
projektom. 

Pripomienky 
občanov
 Mladý muž podporil vodo-
rovné značenie priechodov pre 
chodcov plastickými vodiaci-
mi  prvkami pre slabozrakých 
a nevidomých. V mestskom 
parku si všimol rozpadávajú-
cu sa dlažbu pri Štefánikovom 
pamätníku. Pri vchode do par-
ku od železničnej stanice sú 
telefónne automaty pre vo-
zičkárov, ale od chodníka ich 
oddeľuje vysoký schodík, kde 
treba urobiť nájazdovú rampu. 
Na Súdnej ulici v časti sme-
rom k Električnej je už dlhší 
čas časť rozbitého obrubníka 
ohrozujúca chodcov i vodičov 
a podporujúca fantáziu ne-
spratníkov. Upozornil aj na ze-
leňou zakrytú značku priecho-
du pre chodcov pri škole na 
Dlhých Honoch. Na záver sa 
informoval, kedy budú mať zá-
kladné školy kontajnery na po-
užité monočlánky a malé baté-
rie, lebo okrem „zelených“ škôl 
na Východnej a v Opatovej sa 
použité batérie nezbierajú.
 (la)
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Prenájmy a predaje
 Poslanci súhlasili s roz-
šírením nájmu pre OZ Kolo-
maž o malú miestnosť v kine 
Hviezda. Naopak negatívne 
stanovisko prijali k predaju 
pozemku na scelenie majet-
ku o výmere 633 štvorcových 
metrov. Navrhli predať poze-
mok za cenu minimálne 800 
korún za m2.
 Na vedomie zobrali in-
formáciu o presídlení pošty 
z Dlhých Honov do priestorov 
obchodného centra Kaufland. 
Slovenská pošta vypovedala 
nájomnú zmluvu a nahradí ju 
cukrárska výrobňa. VMČ odpo-
rúča prenájom ôsmich letných 
terás na Mierovom námestí 
a uliciach Vajanského, Farskej 
a Sládkovičovej.

Označenie 
priechodov
 Vodorovné značenie prie-
chodov pre chodcov je v cen-
tre mesta zošúchané a do-
chádza ku kolíznym situáciám 
vozidiel s chodcami na prie-
chodoch. Poslankyňa Gabri-
ela Hubinská navrhla obnoviť 
značenie čo najskôr, najmä na 
priechodoch pri poliklinike, na 
križovatke Legionárskej a Par-
tizánskej ulice, kde je veľká 
frekvencia ľudí prechádzajú-
cich cez cestu.
 Ján Kanaba žiadal o vyzna-
čenie priechodu pri adminis-
tratívno – obchodnom centre 
Masaryčky pre slabozrakých 
a nevidomých plastickým vy-
značením na vozovke.

Poslanci a občania 
majú spoločnú reč 
Výbor mestskej časti (VMČ) Stred sa stretol s občanmi na za-
sadnutí v pondelok 26. mája. Riešili najmä vývarovňu a drobné 
pripomienky občanov.

Vodorovné dopravné značenie nielen priechodov pre 
chodcov, je v týchto dňoch obnovované.
>

Policajné psy v MŠ, J. Halašu

 Materská škola na Ulici J. 
Halašu pripravila pre deti v spo-
lupráci s Okresným riaditeľstvom 
Policajného zboru v Trenčíne 
ukážku výcviku služobných psov. 
Psovodi  Branislav Urban a Ró-
bert Paleš priviedli vo štvrtok 22. 
mája vlčiakov Greifa a Gustiho. 
Uhľovočierny Graif predviedol 

základný výcvik poslušnosti, re-
agovanie na povely a zadržanie 
páchateľa. Hnedočierny Gusti 
zasa úspešne hľadal výbušni-
ny. Samozrejmou odmenou pre 
štvornohých pomocníkov bola 
hračka v čase voľna, labužník 
Greif si rád pochutnal na orav-
skej slanine. (la)
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 V termíne 23. – 24. 5. 2008 
členovia cykloturistického krúž-
ku,, CYKLOŠOVIA“ zo ZŠ, NA 
DOLINÁCH, Trenčín zorgani-
zovali dvojdňový cyklovýlet do 
LUHAČOVÍC, ktorého sa zúčast-
nilo 27 účastníkov (20 žiakov, 
7 dospelákov).
 Počas týchto dvoch dní sme 
si mohli dokonale overiť svoje 
fyzické sily v členitom kopcovi-
tom teréne a dokázať si tak, že 
sme sa na túto akciu dostatoč-
ne pripravili.
TRASA:
1. deň: Trenčín – Kykula – Mi-
kulčin Vrch – Komňa – Bojkovi-
ce – Kladná Žilín – LUHAČOVI-
CE (53 km)
2. deň: Luhačovice – Petruvka 
– Slavičín – Štítna – Brumov 
– Horné Sŕnie – Nemšová 
– Trenčín (57 km)

 Spestrením výletu bolo za-
stavenie sa pri soche J. A. KO-
MENSKÉHO v Komni, návšteva 
zámku NOVÝ SVĚTLOV v Bojko-
viciach a prehliadka kúpeľnej 
dvorany v Luhačoviciach.
 Do cieľa v Trenčíne sme 
prišli všetci šťastní a príjemne 
unavení, nakoľko sme nezazna-
menali žiaden pád a iba jeden 
defekt.
 Špeciálnu pochvalu si zaslú-
ži najmladší účastník akcie TO-
MÁŠ KRIŠTOF, ktorý je žiakom 
4. ročníka a už teraz zvláda naj-
náročnejšie etapy v maximálnej 
pohode.
 Poďakovanie patrí aj do-
spelákom, ktorí zabezpečovali 
hladký priebeh akcie (pitný 
režim, stravovanie, servis, do-
pravné vozidlo, ubytovanie).
 (baky)

Odmenou za čistenie lesa boli 
kľúče od chaty
V pondelok 28. apríla v lesoparku Brezina 19 žiakov druhého 
stupňa Základnej školy na Bezručovej ulici vyzbieralo za hodinu 
vyše 10 plastových vriec odpadov.

 Plastové fľaše, časopisy, 
igelitové obaly a rôzne odpad-
ky od výmyslu sveta donesú 
Trenčania do lesa a „skrášlia“ 
nimi prírodu. „Naši pracovníci 
vyzbierajú počas týždňa vyše 
päťdesiat vriec odpadkov na 
Brezine,“ posťažoval sa les-
ník Mestského hospodárstva 
a správy lesov v Trenčíne Ivan 
Jančička. „Deti zo školy nám 
pomáhajú čistiť les, pestujú 
si vzťah k prírode a budujú si 
aj vzťah k hodnotám, ktoré za 
prácu dostanú.“ Odmenou im 

je kľúč od chaty MHSL a zábav-
ný pobyt na chate s bohatým 
programom. Odpadky začali 
zbierať pri ZŠ na Novomeského 
ul. smerom k hotelu Brezina, 
kde pri kontajneri odložili plné 
vrecia. Pokračovali smerom 
na Soblahov, kde ich na cha-
te čakal chutný guláš. Potom 
narúbali drevo na kúrenie, pílili 
drevo s odhadom na jeho váhu, 
strieľali zo vzduchovky, sklada-
li drevené skladačky na čas, 
spoznávali lesné dreviny hma-
tom, zúčastnili sa orientačnej 

Prázdniny detí s Centrom voľného 
času Trenčín
 Väčšina rodičov odchádza na 
dovolenku spoločne s deťmi na 
dva – tri týždne. Školské prázd-
niny však trvajú dva mesiace. 
Aby deti trávili letné prázdniny 
zmysluplne a bezpečne, CVČ 
pripravilo dva denné a dva po-
bytové tábory.
 Denné tábory sú určené de-
ťom od 7 do 12 rokov. Prichá-
dzať do CVČ môžu od 7.30 do 
8.30 hodiny ráno a rodičia si 
ich vyzdvihnú popoludní v čase 
od 15.00 do 15.30 hodiny.
 Prvý denný tábor s názvom 
Čarovné leto sa uskutoční od 
30. 6. do 4. 7. 2008. Program 
bude plný hier, súťaží a blu-
dísk, deti navštívia aj Tren-
čiansky hrad a čaká ich aj veľa 
prekvapení. Od 7. do 11. júna 
2008 bude prebiehať druhý 
denný tábor a nie náhodou sa 
volá Malý umelec. Deti nebu-
dú len kresliť, ale získavať aj 
zručnosti z rôznych výtvarných 
techník, napr. budú modelovať, 
glazovať a vypaľovať keramiku, 
zhotovovať grafiku, batikovať 
tričká atď. Výletný deň strávia 
v Trenčianskych Tepliciach. Na 
obidva denné tábory môžu rodi-
čia prihlásiť deti najneskôr do 
23. 6. 2008.
 Tretí júlový týždeň – od 14. 
do 20. – môžu deti stráviť 
v krásnom prostredí Bojníc. 

Spoznajú veľa zaujímavých 
nových vecí, napr. Bojnický zá-
mok, zoologickú záhradu, letné 
kúpalisko atď. Bojnický tábor 
je pobytovým táborom s celo-
denným stravovaním a plným 
plecniakom prekvapení a zážit-
kov. Do tohto tábora sa môžu 
prihlásiť 7 až 14-ročné deti.
 Posledným, a to tiež poby-
tovým táborom, je tematicky 
zameraný tábor v talianskom 
prímorskom mestečku Pinarel-
la di Cervia, 20 km od Rimini 
v dňoch od 12. do 21. augusta 
2008. Okrem kúpania sa v mo-
ri, výletov do okolia i s jeho 
atrakciami a športu je zame-
raný na výtvarné a dramatické 
tvorivé činnosti detí a mládeže 
od 12 rokov.
 Ceny všetkých táborov sú 
prjateľné a o deti sa budú sta-
rať kvalifikovaní pedagógovia. 
Informácie, prihlášky a program 
táborov sú v CVČ Trenčín na te-
lef. čísle 032/743 35 02, na 
www.cvctn.sk.
 Mária Orichová 

súťaže v lese. Celé popoludnie 
súťažili o rôzne ceny a vyvrcho-
lenie prišlo o polnoci, keď ich 

čakala nočná hra v lese spoje-
ná so skúškou odvahy.
 (la)
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Fond Klaunov prekonal slovenský 
rekord v živej reťazi detí a hračiek
Mesto Trenčín sa 24. mája 2008 stalo hlavným mestom klau-
nov, keď sa ich na Mierovom námestí zhromaždili stovky v rám-
ci osláv Dňa klaunov. Okrem divadelníkov a detí v šašovských 
kostýmoch sa ho zúčastnili aj rôzne postavičky, figúrky a ďalší 
detskí miláčikovia s motívom klauna, ktoré si deti zobrali so 
sebou na námestie a úspešne sa pokúsili o zdolanie rekordu.

 Už 3. ročník benefičnej ak-
cie hostil reprezentatívny výber 
žonglérov, vrátane svetového 
rekordéra M. Roskopfa. Deti za-
ujal aj Slovenský umelecký ko-
lektív predstavením Gašparko.
 Najočakávanejším mo-
mentom podujatia bol pokus 
o „hračkársky rekord“. Úlohou 

klaunov bolo po vpustení detí 
do ohraničeného areálu vytvá-
rať reťaz – dieťa–hračka–die-
ťa... Po sčítaní a overení údajov 
komisár z Agentúry Slovenské 
rekordy Igor Svitok vyhlásil, že 
v Trenčíne bol vytvorený nový 
slovenský rekord v kategórii 
„najdlhšia živá reťaz detí a hra-

Amatérska divadelná scéna na Korze

 Mierové námestie v Trenčí-
ne 18. mája 2008 od 15.00 do 
17.00 opäť ožilo korzovaním, 
v ktorom sa organizátori z Tren-
čianskej nadácie tento raz ve-
novali prezentácii amatérskej 
divadelnej scény.
 Pri výbere už spomínaného 
námetu sa vychádzalo zo sku-
točnosti, že trenčianska diva-
delná scéna je pestrá a rôznoro-
dá, no neumožňuje jednotlivým 
súborom navzájom sa poznať. 
Toto konštatovanie platí aj o ich 
poznaní občanmi mesta. A tak 
centrum mesta pri sv. Trojici 
ožilo prehliadkou ochotníkov. 
Tým, že podujatie živým slovom 
sprevádzali osvedčení mode-

rátori Ferdo Rybníček a Leo 
Kužela, vystúpenia mali dosta-
točnú dynamiku. Na otvorenej 
scéne ako prvé sa predstavilo 
Theatro Fortisimo s mímom Vla-
dimírom Kulíškom za hudobné-
ho doprovodu Radka Michalka, 
ktoré tým, že vystúpenie spojilo 
s komparzistami z obecenstva, 
umožnilo živú zábavu všetkých 
prítomných na námestí. V tom-
to štýle pokračovali aj ďalšie 
kolektívy – Trenčianske hradné 
divadlo, Divadlo Normálka, Ob-
čianske združenie Nadšenci, 
Neandertal Teatr a žiaci Zá-
kladnej umeleckej školy v Tren-
číne so svojimi improvizáciami 
s bábkami a tancom. (jč)

Miesta, ktoré mám rád
Projekt pod názvom „Miesta, ktoré mám rád“, bol realizovaný 
Trenčianskou nadáciou od decembra 2007, vyvrcholil 21. apríla 
2008 vernisážou vo výstavnej sieni na Mierovom námestí 16 
v Trenčíne. Vďaka podpore Nadačného fondu Slovak Telekom sa 
podarilo prostredníctvom spomínaného projektu nadviazať kon-
takty mladšej a staršej generácie prostredníctvom fotografie.

 Už dávno sme prišli na to, že 
Trenčín je fotografické mesto, 
čo dokazujú slávne mená foto-
grafov, ktorý ho preslávili, ako 
Mária Holoubková, Ján Hajduch, 
Ján Halaša a ďalší. „Mladí filan-
tropi navštívili seniorov v Klu-
boch dôchodcov na Mierovom 
námestí, v Kubre a v Centre 
seniorov na Osvienčimskej ulici 
v Trenčíne, na ktorých ich získa-
li pre svoj projekt. A tak juniori 
seniorov najprv zoznámili so 
základmi fotografovania s naj-
novšou technikou, digitálnym 
fotoaparátom a ich upravova-
ním prostredníctvom výpočtovej 
techniky. Vzniklo 685 fotografií 
a 7. apríla si v Centre seniorov v 

Trenčíne vymenili skúsenosti, zá-
žitky s fotografovaním, vypočuli 
si rady profesionálneho fotogra-
fa Rada Stoklasu. Z prinesených 
fotografií vybrali 92 najlepších 
záberov,“ povedala vedúca pro-
jektu Danka Adamusová.
 Na vernisáži prevzali seniori 
z rúk Jany Burdovej zo Slovak 
Telekomu nové fotografické 
aparáty, aby mohli naďalej roz-
víjať nadobudnuté skúsenosti 
s fotografiou pri aktivitách. Za 
ocenených poďakovala vedúca 
Klubu dôchodcov z Kubry E. Bre-
zanová. Fotografie sú vystavené 
v jednotlivých kluboch dôchod-
cov a v Centre seniorov v Tren-
číne. (jč)

čiek“ a vytvorilo ho 512 detí. 
 Benefičnú akciu zorganizo-
vala Trenčianska nadácia. Cie-
ľom bolo spojiť zábavu a dobrú 
myšlienku, predstaviť prácu Dr. 
Klaunov – divadelníkov, ktorí so 
svojimi veselými predstavenia-
mi cestujú za tými deťmi, ktoré 
ich postihnutia alebo choroby 
prinútili prežívať veľkú časť svoj-
ho detstva v špecializovaných 

inštitúciách bez rodičov a svo-
jich najbližších. Vo verejnej 
zbierke vyzbierali 75 278 Sk. 
Do zbierky prispeli aj Sloven-
ská sporiteľňa finančným da-
rom 40 000 Sk, firma Hoek-
transport Nederland finančným 
darom 1 050 � a Hokejový klub 
z Utrechtu finančným darom 
750 �.
 (jč)
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Stretnutie s textárkou, poetkou 
a prozaičkou Katarínou Hudecovou

 Verejná knižnica M. Rešet-
ku v Trenčíne pripravila 29. 
apríla stretnutie s poetkou, 
prozaičkou, satiričkou a textár-
kou tanečných piesní Katarí-
nou Hudecovou pri prezentácii 
jej už 12. knihy pod názvom 
Trblietanie medzi mrakmi. Za-
čiatok podujatia patril piesni 
Ako mám žiť od Jána Siváčka 
s textom Kataríny Hudecovej 
v interpretácii Petry Ďurmeko-
vej s klavírnym doprovodom. 
Táto pieseň odznela na 1. roč-
níku Bratislavskej lýry v roku 
1966 v podaní Evy Pilarovej 
a získala Cenu novinárov. K. 
Hudecová v šesťdesiatych ro-
koch minulého storočia, keď 

nastala konjunktúra populárnej 
piesne, posielala texty k pies-
ňam do Slovenského rozhlasu. 
Jej spoluautormi sa stali skla-
datelia P. Zelenay, K. Elbert, J. 
Siváček, V. Matušík, I. Bázlik, 
A. Lieskovský a ďalší. Na konte 
má vyše 130 textov. Venuje sa 
však i lyrike, občianskej poé-
zii, tvorbe pre deti a jej krátke 
prózy zverejňovali viaceré novi-
ny a detské časopisy. V roku 
1995 ako 65-ročná vydala svo-
ju prvú básnickú zbierku Hosť 
na deň. Jej tvorba je miestami 
zdanlivo ironická, ale zároveň 
chápajúca ľudské omyly. Jej 
dielo oslovuje čitateľov každé-
ho veku. (jč)

Kniha o ovčiarstve, ale aj stravovaní
 Popoludňajšie stretnutie 
s autormi mimoriadneho knižné-
ho titulu Ovčiarstvo na Sloven-
sku – história a technológie 
v Trenčianskom múzeu 24. aprí-
la 2008 lákalo z hľadiska histó-
rie ako aj technológie, pretože 
v Trenčíne dlhé roky rozvíjal svo-
ju výskumnú činnosť Výskumný 
ústav ovčiarsky podieľajúci sa 
na výchove vedeckých pracov-
níkov a v trenčianskej mestskej 
časti Záblatie vzdelávali ovčiar-
skych majstrov v Odbornej poľ-
nohospodárskej škole, ktorá za 
tridsať rokov vychovala viac ako 
šesťsto absolventov. 
 Úlohu moderátorky prevzala 
riaditeľka Trenčianskeho múzea 
Katarína Babičová, ktorá na 
prezentácii novej knihy privítala 
kolektív autorov: Jána Kereste-
ša, Ivana Margetina, Martina 
Mikuša, Rudolfa Vláčila a Du-
šana Ochotnického. 
 Úvodné slovo z hostí prednie-
sol Ivan Margetin, ktorý privítal 
prítomných nestorov slovenské-
ho ovčiarstva. V príhovore zo-
známil prítomných so situáciou 
v slovenskom ovčiarstve, ako aj 
s novotami vo výskume v Ústa-
ve chovu oviec v Trenčianskej 

Teplej, ktorý sa stal pokračo-
vateľom Výskumného ústavu 
ovčiarskeho v Trenčíne. Z jeho 
hodnotenia vyplynulo, že „chov 
oviec je v súčasnosti najsta-
bilnejším odvetvím živočíšnej 
výroby, čo vyplynulo z prejed-
návanej správy na Ministerstve 
pôdohospodárstva SR. Stavy 
oviec stúpajú, čo je najlepší 
indikátor záujmu chovateľov. 
K 31. decembru 2007 sa cho-
valo na Slovensku 347 000 
oviec.“ História Slovákov a ov-
čiarstva prenikla do všetkých 
foriem života. Keď sa na túto 
skutočnosť pozeráme optikou 
výživy a zdravia, tak naše ľud-
ské zdravie je limitované z 80 
% potravy, ktorú naši predkovia 
používali. Geneticky variabilne 
je prispôsobená asi piatim ge-
neráciám dozadu. Čiže ten sof-
tvér, ktorý každý z nás v sebe 
má, máme po našich predkoch, 
ktorí pred sto rokmi žili. Ak 
rýchlo meníme výživové návyky, 
naše telo na tieto zmeny nie je 
pripravené a odpovedá v podo-
be civilizačných chorôb. Ako sa 
treba chrániť, hovorí práve novo 
vydaná knižka s výpoveďami na 
slovo vzatých odborníkov. (jč)

Slováci pomáhali v USA budovať 
demokraciu a prosperitu
Netradičnú výstavu Slovensko, Slováci, súvislosti na historic-
kých fotografiách a pohľadniciach z fondov Gettyho konzer-
vačného inštitútu v Los Angeles, Slovenskej národnej knižnice 
a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave otvorili v utorok 
22. apríla vo Verejnej knižnici Michala Rešetku na Námestí SNP 
v Trenčíne. Výstava dokumentuje, akú úlohu zohrali Spojené 
štáty americké v dejinách slovenského vysťahovalectva.

 Slováci sa začali hromad-
nejšie sťahovať do USA v prvej 
vlne koncom 70. a začiatkom 
80. rokov 19. storočia. Vy-
sťahovalci odchádzali najmä 
z ekonomických príčin, časť in-
teligencie opúšťala Slovensko 
aj pre národný a politický útlak. 
Organizátorom výstavy sa poda-
rilo zozbierať zaujímavý dobový 
materiál (listiny, pohľadnice 
a fotografie), v ktorých vystupu-
jú do popredia i niektoré známe 

osobnosti trenčianskeho regió-
nu. Zo všetkých spomeňme po-
litika a štátnika Milana Hodžu, 
vynálezcu rádiotelegrafie Joze-
fa Murgaša, maliara a grafika 
Kolomana Sokola, fotografa 
a kameramana Deža Hoffma-
na, grafika a filmára Andyho 
Warhol, básnika a prozaika 
Rudolfa Dilonga, zakladateľov 
spoločnosti Tatra film Corpo-
ration a autorov prvého slo-
venského filmu o Jánošíkovi, 

bratov Jaroslava a Daniela Sia-
kelovcov a ďalších. Potvrdzujú 
okrem iného skutočnosť, že 
slovenskí emigranti bez ohľadu 
na to, či sa stali slávni vo vede 
alebo v umení, ale i takí, ktorí 
neprešli svoj vlastný tieň, písali 
americkú históriu. 
 Výstavu finančne podporilo 
aj Veľvyslanectvo Spojených 
štátov amerických v Sloven-
skej republike, preto na verni-

sáži nechýbala kultúrna atašé 
Antje Weygandt z americkej 
ambasády, ktorá vo svojom prí-
hovore povedala, že „nezávisle 
na tom, kedy a prečo prišli do 
Spojených štátov, oni mali ne-
skutočný vplyv na svoju novú 
domovskú krajinu. Amerika je 
veľmi vďačná všetkým, ktorí 
prispeli, že Spojené štáty sú 
dnes demokratickou a prospe-
rujúcou krajinou.“ (jč)
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Mladí umelci prispeli k tohoročným 
oslavám Dňa matiek

 Moderátorka podujatia V. 
Štefulová sa po privítaní náv-
števníkov zmienila o rodine 
v súčasnom období, kedy sa 
jej materiálne zabezpečenie 
stáva hlavným cieľom. Často 
aj voľný čas, určený na rege-
neráciu tela a duše, je vypl-
nený prácou. Preto sa treba 
zastaviť a dať životu rodiny 
smer, v ktorom prevládajú aj 
ušľachtilé ľudské city. Po tých-
to úvodných slovách sa dostali 
k slovu mladí umelci. Ako prví 
sa predstavili v duete J. Riz-
man, študent 5. ročníka Kon-
zervatória Praha na harfe s I. 
Klenovou, študentkou 5. roč-
níka Konzervatória Žilina na 
akordeóne. Predniesli skladby 
Undertango a Libertango od 
A. Piazzola. Vysokú úroveň 
umeleckého majstrovstva pre-
ukázali v korepetícii klaviristky 
M. Ilčíkovej aj ďalší interpreti 
– študent 3. ročníka 2. stup-

ňa ZUŠ Trenčín, huslista M. 
Kubala hrou Allegro vivo od B. 
Smetanu, speváčka A. Ďuri-
gová, študentka 2. ročníka 2. 
stupňa ZUŠ Trenčín, spevák J. 
Kupka skladbou Rýchlo príď 
od A. Babadžaňana, študent 
1. ročníka JAMU Brno, huslis-
ta J. Vindiš Rumunskými tan-
cami od B. Bartóka a spevák 
P. Kvasnica ľudovými piesňa-
mi Na Kráľovej holi, Povedzte 
mojej materi. Hudobné čísla 
sa striedali s recitáciou Jan-
ky Polákovej, Viery Štefulovej 
a priblížením života H. Grego-
rovej v podaní J. Jablonskej.
 Na záver hudobného popo-
ludnia odovzdala predsedníčka 
Krajskej únie žien v Trenčíne 
J. Jablonská ocenenie člen-
kám krajskej organizácie pri 
príležitosti životného jubilea E. 
Dorušincovej, D. Zemanovej, 
A. Zvalenej.
 (jč)

Festival slovenských múzeí

 Úvod Festivalu slovenských 
múzeí patril tlačovej konferen-
cii, na ktorej hostí privítala ria-
diteľka Trenčianskeho múzea 
K. Babičová. O význame podu-
jatia okrem nej hovorili prvá 
podpredsedníčka Zväzu múzeí 
na Slovensku I. Géczyová, G. 
Podušelová zo Slovenského 
národného múzea, riaditeľ od-
boru múzeí, galérií a knižníc 
pri Ministerstve kultúry SR 
P. Šimunič, riaditeľka súťaže 
Múzeum roka J. Bezáková, ge-
nerálny riaditeľ Slovenského 
národného múzea P. Maráky 
a V. Vykydal z partnerskej Aso-
ciácie múzeí a galérií v Českej 
republike. Na tlačovej konfe-
rencii bolo konštatované, že 
slovenské múzeá v roku 2007 
navštívilo 4,2 milióna ľudí. Tra-
dične najväčšiu návštevnosť 
zaznamenali hrady a zámky, 
predovšetkým Bojnický zámok 

a potom Oravský, Spišský, 
Trenčiansky a Bratislavský 
hrad. V minulom roku vzrástol 
záujem o skanzeny. Prím má 
Oravská dedina v Zuberci so 
70-tisícovou návštevnosťou 
za rok. Na druhej strane sa 
zaznamenáva klesajúci záu-
jem o múzeá mestského typu, 
preto treba hľadať stále nové 
formy prezentácie nášho kul-
túrneho dedičstva. Samotný 
festival v Barborinom paláci 
otvoril predseda Trenčian-
skeho samosprávneho kraja 
P. Sedláček. Okrem iného 
povedal, že „oceňuje, keď sa 
festivalom vytvára priestor na 
stretávanie sa slovenských 
múzejníkov a vytváranie nefor-
málnej platformy na výmenu 
názorov, poznatkov, skúsenos-
tí s cieľom posúvať slovenské 
múzejníctvo dopredu.“ Vážnosť 
a význam festivalu zvýraznilo aj 

Stredná umelecká škola sa prezentovala
 Vernisáž prác študentov 
posledného ročníka Strednej 
umeleckej školy v Trenčíne sa 
uskutočnila 19. mája 2008 
v priestoroch Kultúrneho 
a metodického centra Ozbro-
jených síl Slovenskej repub-
liky v Trenčíne. Na módnej 
prehliadke modelky predvied-
li diela maturantov z odboru 
odevného dizajnu, ktorými sa 
prezentovali na rôznych sú-
ťažiach pre mladých tvorcov 
v predchádzajúcom období. 
Bývalá odevná priemyslovka 
sa po útlme odevného prie-
myslu musela transformovať. 
Vznikli umelecké odbory, ako 
fotografický dizajn, scénická 
kostýmová tvorba, propagač-
né výtvarníctvo, grafika či re-
klamná tvorba. „Prispôsobili 
sme sa zmenám, preto sme 
hľadali odbory, ktoré by boli 
vhodné vzhľadom na kapacitu 

školy. Stále sa snažíme nájsť 
niečo, čo na trhu chýba,“ po-
vedala riaditeľka školy Mária 
Vilkovská. Väčšina absolven-
tov školy končí na vysokých 
školách. Na školu sa aj vďa-
ka dobrému menu a tradícii 
stále hlásia žiaci z celého 
Slovenska. M. Vilkovská kon-
štatovala, že veľkým plusom 
je skutočnosť, že študen-
ti svoje návrhy aj realizujú. 
V škole je v súčasnosti deväť 
odborov – fotografický dizajn, 
propagačné výtvarníctvo, pro-
pagačná grafika, reklamná 
tvorba, scénická kostýmová 
tvorba, odevný dizajn, tech-
nické a informatické služby, 
grafické systémy v odevníctve 
a odevníctvo. Maturanti svoje 
práce vystavili vo výstavných 
priestoroch Mestskej galérie 
v Trenčíne.
 (r)

slávnostné vyhlásenie piateho 
ročníka národnej súťaže Mú-
zeum roka 2007. V kategórii 
celoslovenské múzeá zvíťazi-
lo Múzeum mincí a medailí 
v Kremnici, najlepšou regio-
nálnou galériou sa stala Ga-
léria mesta Bratislava. Areál 

hradu poskytol priestor aj na 
ďalšie diskusné a prezentač-
né aktivity múzejníkov počas 
celého festivalového dňa. Vyvr-
cholením festivalu bolo vystú-
penie Normanov v priestoroch 
za hradbami Trenčianskeho 
hradu. (jč)

Po prvýkrát v histórii od založenia celoslovenskej tradície sa 19. 
mája 2008 na pôde Trenčianskeho hradu uskutočnil Festival 
slovenských múzeí, do ktorého sa zapojili desiatky múzejných 
inštitúcií z celej Slovenskej republiky. Podujatie bezprostredne 
nadviazalo na Medzinárodný deň múzeí a Noc múzeí, na ktorých 
len dva dni predtým vyvrcholila bohatým programom najvýznam-
nejšia propagácia múzeí a galérií na Slovensku.

Krajská organizácia Únie žien Slovenska v Trenčíne usporiadala 
už po piaty raz dňa 22. mája 2008 v priestoroch Galérie M. A. 
Bazovského popoludnie umeleckého slova, spevu a hudby pri 
príležitosti tohoročného Dňa matiek, Medzinárodného dňa ro-
diny a spomienky na výročie úmrtia významnej predstaviteľky 
slovenského ženského hnutia Hany Gregorovej v podaní mladej 
generácie umelcov Trenčianskeho kraja.
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MESTSKÁ GALÉRIA 22
Mierové nám. 22, 032/744 22 45
www.trencin.sk

do 20. 6.  Maturitné práce absolventov 
SUŠ v TN
do 8. 6.  Dr. Klaun a jeho hračkárski 
priatelia
do 30. 6.  Wystawa plastyczna Danauty 
Niemczyk

MESTSKÁ GALÉRIA 16
Mierové nám. 16, 032/744 22 45
www.trencin.sk

do 22. 6.  Výstava absolventských 
prác odboru propagačné výtvarníctvo 
v Strednej umeleckej škole v Trenčíne

GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, 032/743 68 58
www.gmab.sk

do 29. 6.  Ján Hlavatý – maľba, Patrik 
Illo – Sklo
17. 6. (9.30)  Galerkovo 
8. a 22. 6. (14.00)  Farebná nedeľa
Tradičné nedeľné tvorivé podujatie pre deti 
a ich rodičov. 
8. 6. (18.00)  Klub priateľov vážnej 
hudby: záverečný koncert sezóny
Jela Špitková – husle, Ildiko Baloghová 
– klavír
10., 24. 6. (9.00)  Ateliér pre seniorov
10., 24.6. (16.00)  Večerný ateliér pre 
dospelých

KULTÚRNE A METODICKÉ CENTRUM OS SR
Hviezdoslavova 16, www.domarmady.sk

10. 6. (19.00)  Divadlo L+S: Kumšt
11.6. (20.00)  Mafiánske historky II.
12. 6. (16.00)  Letecké modelárstvo 
a maketárstvo v trenčianskom regióne 
a na Slovensku. Domáce i zahraničné 
súťaže a ich úspešnosť
19. 6. (16.00)  Stavovské povstania 
a razba mincí a medailí na Slovensku 
v priebehu povstania Františka II. 
Rakoczyho – 2.časť
25. 6. (17.00)  Hrajú nám pre radosť
Koncert detí Základnej umeleckej školy.

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

17. 6. (10.00)  Podporná skupina 
mamičiek v dojčení
11., 18., 25. 6. (10.00)  Rozvíjame 
životné zručnosti s tetou Aničkou (od 2 
rokov)
11., 18., 25. 6. (17.00)  Cvičenie pre 
tehotné v KS Dlhé Hony
5., 12., 19., 26. 6. (10.00)  Štvrtkové 

tvorivé predpoludnie s tetou Aničkou (do 
2 rokov)
5. 6. (17.00)  Maminec – Dovolenka 
s dieťaťom
8. 6.   3. trenčianske vodnícke 
stretnutie
12. 6. (17.00)  Problémy očí v detskom 
veku
Prednáška MUDr. Sedláčkovej a MUDr. 

Cabalovej

15. 6.  Kvapka krvi
15. 6.  Výlet za koníkmi
21. 6.   1.detská športová olympiáda
28. 6. (9.00–17.00)  Rodičovský kurz
11. 6. (12.00–14.00)  Právne 
poradenstvo s Mgr. Gogolákovou
12. a 26. 6. (13.00–15.00)  
Psychologické poradenstvo
vedie Mgr. Lesajová

KLUB LÚČ

Kniežaťa Pribinu 2, tel.: 0915 275 652,
www.klubluc.sk

5. 6. (20.00)  Zuzana Kronerová: Shirley 
Valentine
Bláznivý výlet do krajiny za stenou. One wo-

man show o osamelej starnúcej žene. Zuza-

na Kronerová predvádza neuveriteľnú zmes 

gagov, emócií a postáv tak vynikajúco, že 

aj banálne, životom otrepané vety mení na 

perly.

6. 6. (22.00)  Who own the Dancekloor?
Predstaví sa Wosa & MC Štvanec (Skunk-

funksound), Soundboy D (NattyBeatsound), 

Skeredit, Chicken Head, EA Gleboss.

12. 6. (19.00)  NIGHT_FM
Akcia pod krídlami Rádia FM premiérovo 

v Lúči. Predstavia sa kapely: Blue Sundown, 

Hugo D Gen, Amphibios.

13. 6. (17.00)  Gympelrock
Festival amatérskych a študentských ka-

piel z Trenčína a okolia. Bohatý program, 3 

pódiá.

KINO HVIEZDA

K.Pribinu 2, tel.: 032/743 51 93

24. 6. (10.00)  Čítajme všetci – čítanie 
je super
Slávnostné vyhodnotenie 44.ročníka medzi-

školskej a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ za 

účasti spisovateľky a redaktorky detského 

časopisu Slniečko Ľubice Kepštovej.

PIANO KLUB

Ulica Pod Sokolicami 16, tel.: 032 744 5081, 
www.pianoclub.sk, pianoclub@stonline.sk

6. 6.  Jazzový večer
14. 6.  Dancing oldies live
28. 6.  Tenchtown rock- holiday edition

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

4. a 9. 6. (19.00)  Proti 
múru
Proti múru je divoká melodrá-
ma plná krutosti a vášnivej 
lásky, nakrútená výnimočne 
presvedčivo a vierohodne. 
Režisér používa moderné, 
často až dokumentárne výra-
zové prostriedky, nezáleží mu až tak na 
dokonalosti kompozície záberu – o to 
viac však film pôsobí ako záznam reality, 
ako prirodzený záznam hektického spô-
sobu života hlavných postáv.

6. – 8. 6. (19.00)  Večer českého 
filmu: Václav

11. – 14. 6. (19.00)  Večer 
slovenského filmu: Muzika
Jadrom príbehu troch muzikantov, ktorí 
sa rozhodnú dosiahnuť úspech a sebare-
alizáciu v hudobnom šoubiznise je tragi-
komický osud nadaného mladého muža, 
ktorý si svoj talent a možnosti uvedomuje 
len okrajovo, no o to jednoduchšie a di-
vokejšie sa zaplieta do deštruktívnych 
vzťahov, ktorých skutočný rozmer a do-
sah si len postupne uvedomuje.

15. – 16. 6. (19.00)  Štyri minúty
Nemecká kinematografia vám uštedrí 
rázny zásah do vášho filmového pohľa-
du. Po dlhom čase opäť jeden výborný 
dramatický kúsok s výborným ťahom na 
divákov a vysokou mierou intenzity.

18., 20., 21., 22. 6. (19.00)  Večer 
českého filmu: Svatba na bitevním poli
V malom moravskom mestečku Zvěstov 
žijú všetci chlapi starými historickými 
bitkami. Predstavujú francúzsku armádu 
v čele so svojím starostom Touchynom 
(Bolek Polívka), ktorý má už roky monopol 
na rolu Napoleona. Tentokrát sa pripra-
vujú na veľkú akciu – odhalenie napole-
onskej fontány v susednom meste Podolí 
za prítomnosti televízie a novinárov. Po-
dolský starosta má však pre Touchyna 
zlú správu – tentokrát angažoval na rolu 
Napoleona skutočného zahraničného 
herca, ktorý je mu aj viac podobný…
Viac sa o filmoch a kultúrnych poduja-
tiach dozviete v KAM v Trenčíne – máj 
2008 alebo na www.trencin.sk

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

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

Streda (8.00)  Babi, pošli mi to mejlom
Inštruktáž na zvládnutie PC pre seniorov.
11.6. (14.00)  Deti ako ja
Zemepisno-etnologický kvíz pre žiakov ZŠ.
18.6. (10.00)  Najnovšie knihohity
Typy pre deti na čítanie počas prázdnin.
18.6. (14.00)  Od Atén po Peking
História Slovákov na olympijských hrách.

VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Hasičská 1

12. 6. (16.00)  Voda a chlad 
– prevencia, terapia a rehabilitácia
Prezentácia populárno-odbornej publikácie 
Voda a chlad – prevencia, terapia a rehabi-
litácia, ktorej spoluautorom je prof. MUDr. 
Juraj Čelko, CSc.
19. 6. (16.00)  Čo sa deje v prvých 
troch rokoch života
Formujúci vplyv v rannej detskej skúsenosti 
vo vzťahu s matkou na zdravý vývin dieťaťa. 
Organizuje OZ Ars Vivendi – umenie žiť.
26. 6. (16.00)  Literárny klub OMEGA
Pozvánka pre všetkých členov a priaznivcov 
literatúry a literárnej tvorby do klubu na dis-
kusiu a čítanie vlastných literárnych prác.

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

19. 6. (18.00)  Výpoveď z pracovného 
pomeru
Prednáša mediátor Júlia Chlebanová.
2., 9., 16., 23., 30. 6. (18.00)  Klub 
keramikárov – dospelí
10., 17., 24. 6. (9.30)  Rozvíjanie 
zručností
Dielne pre mládež so zdravot. postihnutím.
5., 12., 19. 6. (15.00)  Aj my máme 
šikovné pršteky
Tvorivé dielne pre deti, mládež ZŤP a ich 
kamarátov.
Prímestský denný tábor
30. 6. – 4. 7.  Cesta do praveku
Tábory bez hraníc.
7. 7. – 11. 7., 14. 7. – 18. 7., 28. 7. 
– 1. 8.   Angličtina hrou s animátormi 
z Texasu
Prímestský denný tábor
4. 8. – 8. 8.  Staroveké civilizácie: 
Egypt
18. 8. – 22. 8.  Cesta do vesmíru
25. 8. – 28. 8.  S vedúcimi po starom, 
zabavme sa každým dňom
Rodičia získajú viac informácií a dieťa môžu 
nahlásiť priamo KC.
6.6. (9.30)  Letná tanečná škola pre 
deti od 1 do 3 rokov a ich maminy

Zameriame sa na: motorický, rozumový 
a rečový vývin, rytmus, jednoduché kroky 
a pohupovanie, pamäť, krátke tanečné zo-
stavičky, samostatnosť, kolektív, pesničky.

KULTÚRNE CENTRUM – DLHÉ HONY
Ul. 28. októbra 2/1168, 032/652 21 36

11. 6. (13.30)  Slávnostné stretnutie 
akadémie tretieho veku – ukončenie
Každá streda (17.00)  Cvičenie pre 
tehotné org. MC Srdiečko

KULTÚRNE CENTRUM SIHOŤ
M. Turkovej 22, 032/743 45 35, 
0904 339 401, www.kcsihot.sk

5. 6. (9.00)  Jaspis – alternatívna 
medicína
Osobné poradenstvo.
19. 6. (16.30)  Koncert pre rodičov
Žiaci hudobných kurzov.

CENTRUM SENIOROV
Považská ul., 74 337 63, 0948 807 187

Denne možnosť využiť termo-akupresúrne 
masážne lôžko pre celkovú regeneráciu 
a zlepšenie zdravotného stavu, pre senio-
rov bezplatne.
Každý pondelok (14.30, 16.00)  Joga
Každá streda (16.00)  Angličtina
Diagnostikovanie prístrojom OBERON.
Viac informácií o kluboch a službách vám 
ochotne poskytnú prostredníctvom telefónu 
alebo priamo v centre.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Východná ul. 9, 032/743 35 02, www.cvctn.
sk, cvctn@post.sk

Denné letné tábory pre 7 – 12-ročné deti
30. 6. – 4. 7.  Čarovné leto
Program je zameraný na šport, turistiku, 
výlet na hrad, veselé hry a súťaže.
7. – 11. 7.  Malý umelec
Program denného letného tábora je zamera-
ný na umelecké činnosti (keramika, grafika, 
batika, atď.), výlet do Trenč. Teplíc, veselé 
hry a súťaže.
Prihlásiť dieťa do tábora a uhradiť poplatok 
650 Sk za turnus je potrebné vopred osobne 
v CVČ najneskôr do 23. 6. V cene je zahr-
nuté poistenie, obedy, vstupné a cestovné, 
drobné odmeny, materiálne zabezpečenie.
Príchod detí je v čase od 7.30 do 8.30. Ro-
dičia si deti vyzdvihnú od 15.00 do 15.30.

OSTROV
14. 6. (9.00)  Kukanova desina
Turisticko – pivný pochod.

TRENČIANSKY HRAD
do 15. 6.  Skupina Normani: Legenda 
o drakovi a rytierovi

Vystúpenia denne okrem pondelka – v uto-
rok až piatok o 11.00 h, v sobotu a nedeľu 
o 15.00 h. V prípade vytrvalého dažďa sa 
vystúpenie neuskutoční.
7., 21. 6. (20.30, 21.30, 22.30)  Nočné 
prehliadky hradu: Rimania v Laugariciu 
alebo Povesť o nápise na skale
20. 6. (18.00)  Mimožánrový hudobný 
večer na nádvorí Trenčianskeho hradu
Marián Čekovský s kapelou, HRDZA, MiMo
(v prípade dažďa v Delovej bašte).
do 1. 9.  Dobový tábor so strelnicou 
a kuchyňou

HOTEL TATRA – KONGRESOVÁ SÁLA
18. 6. (10.00)  Detská osobnosť mesta 
Trenčín
Ocenenie najlepších žiakov ZŠ.

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
Miestny spolok, časť Juh

7. 6. (14.00)  Ochutnávka zdravých 
potravín a beseda o biopotravinách
Stretnutie sa uskutoční v „Zdravíčku“ v Ju-
žanke na 1. poschodí. Je určené všetkým, 
ktorí sa chcú zdravo stravovať.

PROGRAM TV TRENČÍN
MOZAIKA: 6. 6. Mika Šimonová, žena 
s tvorivou dušou.
13. 6. Maroš Horňák, herec
STUDŇA: 6. 6. Folklórny festival, Bodovka.
13. 6. 2008 – Eurovirtuál
HODINA „H“: 12. 6. 2008 – Folklórne sláv-
nosti, Mníchova Lehota.
19. 6. – Abstinenti

ŠPORT
Plán turistických akcií TO Dukla 
Trenčín
7. 6. (8.02)  Ladce – Mraznica 
– Košecké Podhradie – Háj – Ilava
Miesto stretnutia: železničná stanica
14. 6.  Letný zraz turistov – Čierna 
Lehota

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ
Mládežnícka 4, tel.: 032/7434 813

9., 16. 6. (17.00)  PLÁVANIE pre deti 
a mládež ZŤP

KULTÚRNE CENTRUM AKTIVITY, O.Z.
Každý utorok a štvrtok (15.00–18.00)  
REHABILITAČNÉ CVIČENIE pre deti 
a mládež ZŤP
Info a objednávky: 0905 527 500 M. 
Kuhlöffelová

Z priestorových dôvodov nie je mož-
né v INFO Trenčín uverejniť všetky 
podujatia.
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16. MEDZINÁRODNÝ FILMOVÝ FESTIVAL

www.ticketportal.skwww.artfilm.sk

SVETOVÉ FILMY A HVIEZDY ★

OMAR SHARIF
CHIARA CASSELLI

LIVE KONCERTY ★

ČECHOMOR
MONKEY BUSINESS

LIVE DJ‘S

Študenti do 26 rokov ZADARMO

27. jún - 6. júl 2008

Zbor pre občianske záležitosti mesta Trenčín v rámci 
svojej činnosti uskutočňuje každý mesiac privítanie naj-
mladších občiankov do života. Ide o deti, ktorých trvalým 
bydliskom je naše mesto Trenčín. Jedným z nich bol i Šimon 
Chovanec, syn rodičov Michala a Miroslavy Chovancových, 
narodený 14. 3. 2008.

>

Oznam o presmerovaní dopravy pri 
TESCU v Trenčíne
 Polícia upozorňuje vodičov, 
že od 23. mája 2008 bude na 
ceste II. triedy, za kruhovým ob-
jazdom, v smere z Trenčína na 
Trenčiansku Turnú presmero-
vaná v oboch smeroch doprava 
na obchádzkovú trasu.
 Dôvodom presmerovania 
dopravy je vybudovanie podcho-
du medzi obchodnými centrami  

ASKO – TESCO 
a LAUGARÍCIO. 
 Podchod je reali-
zovaný investorom obchodného 
centra LAUGARÍCIO na základe 
požiadavky Okresného doprav-
ného inšpektorátu v Trenčíne.
 Predpokladaný termín ukon-
čenia zrealizovaného podchodu 
je osem týždňov. (kh/krpz)

Vážená redakcia, 
posielam dva zábery z hornej časti parku pod Juhom. Neviem, čo 
chcel povedať autor tohto činu, ale nedosiahol vôbec nič. Rozbiť 
alebo zničiť niečo, čo slúži každému z nás, dokáže hocikto. Ale 
spraviť niečo, čo bude slúžiť všetkým, dokáže málokto. Takže ak 
chce byť aspoň trocha hrdina, mal by sa vydať inou cestou. (l)

A J TAKÍTO SME...  (Z LISTU ČITATEĽ A)
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OSEMSMEROVK A

„Ako dlho budem čakať?“ rozčuľuje sa hosť v reštaurácii. „Už 
som si najmenej desať ráz objednával vyprážaný rezeň a eš-
te stále som nič nedostal...“ „Prepáčte,“ vraví čašník, „ale to 
chvíľu trvá... (tajnička – 19 písmen).“

Milí čitatelia!
 Za správne riešenie tajničky krížovky z č. 10/2008 „Existu-
je zákaz hovoriť, ale nie zákaz myslieť“ bola vyžrebovaná J. 
Vojtechová, Novomeského 10, 911 08 Trenčín, ktorú v našej 
redakcii čaká publikácia „Trenčín a okolie“. K výhre srdečne bla-
hoželáme! Vylúštenú tajničku osemsmerovky z Infa č. 11/2008 
zasielajte na adresu našej redakcie do 13. júna 2008.

ANJEL, AZIAT, BRAKY, BRATSTVO, DROZD, IDEOLÓGIA, 
INGOT, KALAMITA, KANASTA, KARTY, KATAR, KONIEC METRA, 
KRYSA, MANAGER, MEDVEĎ, MOKRÁ LAVICA, MORTALITA, 
MOTÁKY, OMELETA, OPARIN, OPERA, ORNAMENT, PALPA, 
PÁRIK, PEŇAŽENKA, PERLA, POKOJNÍ MASÉRI, POLYP, 
PORYV, PRAVEK, PRIČA, PRÍRODA, RAKETA, RANNÁ R9SA, 
ROTOR, STAVBY, STROJE, SVÁRY, VERNÝ PES, VYSOKÁ 
POSTAVA, ZLÁ MOTYKA, ZLOMOK, ŽRALOKY. (pál)

Y Y Z A S P V B Y P R A A Z I A T
R K L V A A R T E M C E I N O K A
A A Á A K A L A M I T A G Ž J N T
S R M T T I Č R V S D O Ó A A E E
Y B O S O I R A E E T R L D N Ž L
R O T O R M L A Ť P K D O E M A E
K V Y P R Á Ž A N Ý Á R E Z E Ň M
O Z K Á R N R K T N Í R D S D E O
P L A K A T A R A R Á Ť I R V P P
A O O O E R L M P E O R A K E T A
L M R S T R O J E V Z M O R Ď Ň R
P O L Y P O K O J N Í M A S É R I
A K O V V V Y B V A T S A N A K N

Vážení čitatelia,
 v snahe neustále skvalitňo-
vať našu prácu a aj na základe 
vašich pripomienok často rie-
šime problémy s distribúciou. 
Opakovane sú nahlasované 
niektoré adresy a po ich pre-
verovaní často zisťujeme, že 
schránky nie sú pre doručova-
teľa dostupné. Na to, aby vám 
bolo INFO Trenčín doručené, 
je nevyhnutné, aby schránky 
boli dostupné zvonku, prí-
padne, aby bola aspoň jedna 
spoločná dostupná pre doru-
čovateľa zvonku. Neobstojí 
argument, že „v našom dome 
je vždy niekto doma a ten ho 
vpustí dnu.“ Veľmi často sa 
totiž stáva, že nikto nepočuje 
zvonenie zvončeka a doručo-
vateľ predsa nemôže čakať 
pri jednom vchode 15 minút 
tak, ako sa to občas stane. 
Reklamácie na nedoručenie 
INFA tam, kde nie je určené 
miesto pre letáky a informač-
né noviny dostupné zvonku, 
nemôžeme akceptovať, ani 
nijako riešiť. Za porozumenie 
ďakujeme. Budeme radi, ak 
túto informáciu budete tlmočiť 
aj svojim susedom a známym, 
ktorí sa sťažujú na nedoruče-
nie novín. Snaha o fungovanie 
distribúcie INFA Trenčín musí 
byť obojstranná.
 Vaša redakcia

OZNAMDotácie na aktivity 
v oblasti školstva
 V súlade so všeobecne 
záväzným nariadením Mesta 
Trenčín č. 2/2004 o poskyto-
vanie dotácií z rozpočtu Mesta 
Trenčín vyhlasujeme II. granto-
vé kolo poskytovania dotácií 
z rozpočtu Mesta Trenčín na 
aktivity v oblasti školstva, 
výchovy a vzdelávania v roku 
2008. Dotácie môžu byť po-
skytnuté oprávneným subjek-
tom len na základe žiadosti 
spolu s povinnými prílohami 
a za predpokladu, že žiadateľ 
má vysporiadané záväzky voči 
mestu. 
 Bližšie informácie o pod-
mienkach poskytovania dotácií, 
tlačivá žiadostí spolu s infor-
máciami o ich vyplnení a prílo-
hách, možnosťami ich použitia 
a zúčtovania nájdete na we-
bovej stránke www.trencin.sk 
– občan – VZN č. 2/2004 ale-
bo na Útvare školstva a sociál-
nych vecí MsÚ v Trenčíne – tel.: 
032/744 57 97.
 Žiadosti treba odovzdať v po-
dateľni Mestského úradu Tren-
čín, Mierové nám. 2, (pondelok 
– štvrtok v čase od 8.00–17.00 
h, v piatok od 8.00–13.00h) 
alebo poštou (rozhoduje dátum 
poštovej pečiatky na obálke). 
Uzávierka prijímania žiadostí je 
18. jún 2008.
  (úšsv)

 V Materskej škole, Kubran-
ská cesta už niekoľko rokov 
MDD znamená Týždeň plný ra-
dosti. Najskôr prišiel kúzelník 
a okrem iných kúziel a čarova-
nia nám pričaroval nádherné 
počasie. S veľkou pozornosťou 
a aj rešpektom sa deti pozerali 
na policajtov a ukážky výcviku 
so psami. Ujovia policajti sú 
však kamaráti všetkých detí 
a priviezli k nám šteniatko, ktoré 
nakoniec chcelo zostať s deťmi 

na dvore. Svoj nevyčerpateľný 
zdroj energie si deti overovali na 
skákacom hrade.
 Ďalší deň sme sa hrali na 
„olympiádu“, ale v tej našej sú 
víťazmi všetci. Ešte nás čaká 
výlet, hostina a rozdávanie dar-
čekov. Takýto týždeň je milým 
spestrením školského roka 
a tešia sa naň nielen deti, ale 
aj pani učiteľky, ktoré musia celý 
život zostať „trošku deťmi“.
 Riaditeľka MŠ I. Suletyová

MDD v MŠ na Kubranskej cesteMDD v MŠ na Kubranskej ceste
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