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Tretie stretnutie vodníkov v TrenčíneTretie stretnutie vodníkov v Trenčíne
Už po tretíkrát sa pri vodníkovi Valentínovi na Štúrovom námestí v Trenčíne stretli vodníci 
všetkých vekových kategórií. Vodnícke stretnutie pod taktovkou MC Srdiečko sa uskutočnilo 
8. júna 2008. Oproti minulému roku počet vodníčat opäť narástol, tento rok sa ich stretlo až 
174. Zdá sa, že v našom meste sa im darí. (r), foto (jč)
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Slávnostné jazzové otvorenie 
Mestskej veže v Trenčíne

 Mestská veža pochádza z pät-
násteho storočia a bola súčasťou 
opevnenia mesta – múru, ktorý 
obkolesoval mesto a napájal sa 
na hradné múry. Celé stáročia 
bol vo vrchole veže vo výške 32 
metrov umiestnený renesančný 
hodinový stroj, vďaka ktorému, 
okrem iných názvov, ako Dolná 
brána, Turecká veža, obyvatelia 
mesta túto pamiatku nazývajú 
jednoducho veža s hodinami. 
Vďaka rekonštrukcii je verejnosti 
sprístupnená od roku 2004. 

 V súčasnosti mestská veža 
okrem vyhliadky slúži aj na širšie 
kultúrne vyžitie. Od roku 2005 ho 
v spolupráci s Mestom Trenčín 
prevádzkuje OZ Mestská veža, 
ktoré tam okrem odborného his-
torického výkladu každoročne 
usporadúva tematické expozície. 
Štartovali výstavou historických 
pohľadníc z oblasti Trenčína. Dru-
há bola výstava fotografií Trenčín 
z balóna. V roku 2007 začalo OZ 
Mestská veža užšie spolupra-
covať s Trenčianskou jazzovou 

spoločnosťou a spoločne uspo-
riadali výstavu umeleckých foto-
grafií z jazzového festivalu „Jazz 
pod hradom“. V roku 2008 je vý-
sledkom tejto spolupráce projekt 
„Jazzové piatky vo veži“, ktorý 
otvorila kapela Císař band. Vo vy-
brané letné piatky budú mať náv-
števníci v cene vstupenky, okrem 

vyhliadky, možnosť zúčastniť sa 
jazzového koncertu na terase su-
sediacej s primátorovou kancelá-
riou. Okrem toho sa počas leta 
chystá viacero výstav trenčian-
skych výtvarníkov. Momentálne 
je inštalovaná výstava kresieb 
a exlibrisov Stanislava Lubinu.
 (bt, zm)

Mestská veža a Mierové námestie počas tohtoročných 
osláv Medzinárodného dňa detí foto (jč)
>

V priestoroch Mestskej veže v Trenčíne sa 13. júna 2008 
o 18.00 hod. uskutočnilo slávnostné otvorenie letnej sezóny 
a sprístupnenie tejto historickej pamiatky pre širokú verejnosť. 
Veža je otvorená od júna do septembra od 10.00 do 20.00 za 
poplatok. Počas sezóny ju navštívi okolo päť až šesťtisíc ľudí. 
Po prvú vyhliadku je prístupná aj pre imobilných záujemcov. Na 
ďalšie tri poschodia je výstup po drevených schodoch. 
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Hlavná téma – voľný 
čas a doprava
 Medzi najhorúcejšie témy 
patrila nová letná plaváreň plá-
novaná na Ostrove, študenti 
mali najväčší záujem napríklad 
o to, kde bude presne situova-
ná, či chceli spresniť dátum, 
kedy má otvoriť svoje brány pre 
verejnosť. Rovnako ich zaujímal 
osud plavárne na Zámostí, kde 

už druhú sezónu hrozí, že ne-
bude v prevádzke, ale boli zve-
daví aj na budúcnosť parku pri 
stanici. V prípade plavárne na 
Zámostí mesto osloví nového 
vlastníka a vyzve ho na plnenie 
zmluvných podmienok, podľa 
ktorých má plaváreň prevádz-
kovať. Mestský park pri želez-
nici podľa viacerých poslancov 
a aj primátora má nevýhodné 

AKTUALITY2 / INfO

Europrojekty pre základné školy
 Na základe výzvy na pred-
kladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Re-
gionálneho operačného progra-
mu, Prioritná os: 1. Infraštruk-
túra vzdelávania, Opatrenie 
1.1 Infraštruktúra vzdeláva-
nia, ktorú vyhlásilo MVRR SR, 
Mesto Trenčín podalo projekt 

zameraný na rekonštrukciu ZŠ. 
Projekty pre ZŠ na Bezručovej, 
Hodžovej a Veľkomoravskej uli-
ci podali 20. 5. 2008. Na po-
danie ešte čaká projekt ZŠ, L. 
Novomeského, ktorý sa bude 
posielať 18. 6. 2008.

 Viera Skopalová

Mesto hľadá novú tvár 
železničného mosta

 Trenčín hľadá novú tvár že-
lezničného mosta, ktorý o nie-
koľko rokov zmení svoju funk-
ciu. Inšpirovať sa chce mladými 
architektmi, preto mesto v spo-
lupráci s Fakultou architektúry 
Slovenskej technickej univer-
zity v Bratislave zorganizovalo 
Študentskú výtvarnú a architek-
tonickú súťaž na revitalizáciu 
železničného mosta Trenčín.
 V rámci modernizácie želez-
nice v Trenčíne preložia trať, 
úprava rýchlosti na maximálne 
140 kilometrov za hodinu si 
vyžiada vybudovanie nového 
moderného železničného mos-

ta. Podľa predstáv mesta by 
v budúcnosti polovica súčas-
ného mosta následne slúžila 
pre autá odchádzajúce z centra 
a druhá pre peších a cyklis-
tov. Snaží sa nájsť inšpiratívne 
riešenia, ktoré by slúžili ako 
podklad k formovaniu zadania 
projektu revitalizácie mosta po 
presmerovaní železničnej trate. 
Tie by mala priniesť práve táto 
súťaž. Vernisáž prác súťažia-
cich poslucháčov 4. a 5. roční-
ka FA STU sa konala 10. Júna 
2008 v Centre rozvoja mesta 
na Farskej ulici.
 (SITA)

Študenti sa chcú starať o priestory bývalého letného kina
Pondelok 9. júna patril v Trenčíne na Mestskom úrade zástup-
com Detského parlamentu Mesta Trenčín a Študentského fóra. 
V rámci stretnutia s primátorom Branislavom Cellerom, vicepri-
mátorom Tomášom Vaňom a viacerými poslancami mestského 
zastupiteľstva mali možnosť diskutovať o témach, ktoré trápia 
ich generáciu. Mladí Trenčania sa neostýchali a zaplavili veľkú 
zasadaciu miestnosť otázkami na telo. Na väčšinu z nich odpo-
vedal priamo primátor, do iných sa zapojili napríklad aj poslanci 
za mestskú časť Západ, nakoľko práve tu sa nachádza väčšina 
trenčianskych internátov.

umiestnenie a napriek tomu, 
že mesto má v pláne ho revita-
lizovať, vzhľadom na to, že plní 
aj funkciu hlavnej komunikácie 
medzi autobusovou i železnič-
nou stanicou a centrom mes-
ta, nemôže v budúcnosti byť 
chápané ako klasické miesto 
na oddych. V tomto smere sa 
mesto plánuje orientovať viac 
na lesopark Brezina, Ostrov 
a oddychové zóny v inundač-
nom pásme na brehu Váhu. 
Zaujímavou bola aj diskusia 
na tému cyklotrás v meste 
a o možnostiach študentov 
dopraviť sa touto formou do 
Zámostia. Primátor im spome-
nul aj projekt rekonštrukcie sú-
časného železničného mosta, 
ktorého časť má po výstavbe 
nového slúžiť práve cyklistom 
a chodcom.

Aktívny prístup 
stredoškolákov
 Študenti stredných škôl 
navrhli mestu spoluprácu pri 
spravovaní priestoru bývalého 
letného kina za mestskou ve-
žou. S pomocou Študentského 
fóra by mal slúžiť na podujatia 

mladých Trenčanov ich vekovej 
kategórie. „Momentálne je tam 
neporiadok a špina, stretáva-
jú sa tam rôzne „živly“. Mali 
by sme záujem postarať sa aj 
v spolupráci s mestom o to, 
aby sa tam konali rôzne akcie. 
Napríklad prednedávnom tam 
trénovali žonglovanie a bola to 
taká atrakcia pre turistov, že 
boli ochotní tam stáť aj hodinu 
a pozerať sa,“ dodala k téme 
predsedníčka Študentského 
fóra Martina Križanová. Štu-
denti sa dohodli s primátorom, 
že pripravia spoločný projekt, 
ktorým by sa začal tento nápad 
v praxi realizovať.
 Primátor na záver poďakoval 
Tomášovi Vaňovi za prácu po-
čas školského roka pri vedení 
zástupcov základných i stred-
ných škôl v Trenčíne, predsed-
níčky oboch neformálnych zdru-
žení zároveň predniesli ročné 
správy o ich činnosti. Predo-
všetkým stredoškoláci preja-
vili záujem o vytvorenie takej 
právnej formy, s ktorou by sa 
v budúcnosti mohli uchádzať aj 
o granty a príspevky na svoje 
nové projekty. (jm)
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Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie Kragujevackej vzbury

Mesto Trenčín si v dňoch 5. a 6. júna 2008 pripomenulo jubilejné 
90. výročie vzbury príslušníkov trenčianskeho 71. pešieho pluku 
v srbskom Kragujevaci. Išlo o najväčšie ozbrojené vystúpenie 
proti nezmyselnému vraždeniu na sklonku prvej svetovej vojny. 
Oslavy vyvrcholili 4. júna 2008 v Kasárňach SNP pri pamätníku 
s menami popravených 8. júna 1918 v Kragujevaci.

 Za smútočného chorálu Vo-
jenskej dychovej hudby Trenčín 
položili k pamätníku vence vďa-
ky delegácie Mesta Kragujevac 
a Veľvyslanectva Srbska v SR, 
Ministerstva obrany SR, Ozbro-
jených síl SR, Mesta Trenčín 
a Obvodného úradu Trenčín. 
Zhromaždeným občanom sa 
prihovoril Jeho Excelencia veľvy-
slanec Srbska v SR Danko Pro-
kič. Ozbrojené vystúpenie Slo-
vákov proti vojenskej mašinérii 
Rakúsko-Uhorskej monarchie 
v Kragujevaci zvýraznil slovami 
srbského historika Petroviča, že 
„srbský národ považuje vzburu 
Slovákov aj za svoj vlastný boj 
za slobodu. Jeho obete považu-
je za svoje vlastné obete a pri-
stupuje k nim s dôslednou úctou 
ako k bojovníkom, ktorí položili 
svoje životy za mier a slobodu 
nielen svojho, ale aj srbského 
národa. Tradícia Kragujevackej 
vzbury sa stala základom pre 
nadviazanie a dodnes trvajúcich 
družobných vzťahov medzi mes-
tami Trenčín a Kragujevac.“ 
Ako posledný vystúpil primátor 
Mesta Trenčín Branislav Celler. 
Pripomenul obdobie, kedy sa 
v období vyhlásenia mobilizácie 
na začiatku prvej svetovej vojny 
v týchto kasárňach zhromaždilo 
osem tisíc záložníkov. Opustili 
svojich najbližších a netušili, 
že sa vidia naposledy. Ich do-
časným domovom po viacerých 
bojoch vo frontových líniách sa 
stal Kragujevac. Pár mesiacov 

pred kapituláciou centrálnych 
mocností sa stal miestom naj-
väčšej vzbury Rakúsko-Uhorskej 
armády. Kritická situácia v plu-
ku kvôli krvavým bojom s ťaž-
kými stratami na životoch, ale 
aj hladu, útrapám, šikanovaniu 
či napätiu pred blížiacim sa od-
chodom do ďalších bojov v Ta-
liansku prerástla v júni 1918 
vďaka pešiakovi s rotmajstrom 
do ozbrojeného povstania. V ne-
rovnom boji bola vzbura potla-
čená. Nasledoval rýchly proces 
a najtvrdší ortieľ, ktorý vyniesla 
Rakúsko-Uhorská vojenská ma-
šinéria. Štyridsaťštyri mužov 
bolo odsúdených na trest smrti 
zastrelením. Väčšina nemala 
ani tridsať rokov. Masaker vyko-
nala čata zložená z vojakov vy-
losovaných hracou kockou. Na-
sledujúcu noc prichádzali ľudia 
z blízkeho okolia, aby vykonali 
nad spoločným hrobom smú-
točný obrad. Zapálili 44 svie-
čok, každému z popravených 
dali za hrsť pšenice a obložili 
hrob živými kvetmi. Na mieste 
večného odpočinku hrdinov bol 
28. septembra 1924 odhalený 
pamätník, na ktorom bola po-
čas slávností privezená hlina 
z Trenčína. Na záver odcitoval 
text vyrytý do kameňa pamät-
níka: „Nech tieto svetlé hroby 
a svetlé mená našim budúcim 
pokoleniam budú najkrajším 
symbolom bratstva a lásky.“
 Súčasťou osláv 90. výročia 
Kragujevackej vzbury bol aj bo-

Časový harmonogram súvislých opráv 
v Trenčíne na rok 2008

 V mesiacoch máj–júl 2008 
sú naplánované a už vykonáva-
né opravy ciest. Prosíme preto 
vás, občanov a motoristov, kto-
rí využívate tieto komunikácie 
o zhovievavosť a trpezlivosť pri 
prejazde mestom a o rešpekto-
vanie prenosného dopravného 
značenia.
 Pre tento účel Mesto Tren-
čín vyčlenilo 20 miliónov korún. 
Vykonávateľom týchto opráv je 
víťaz verejnej súťaže Cesty Nit-
ra, závod Trenčín.
MČ Sever
Mládežnícka ul., plocha 
pred športovou halou: 20. 5. 
– 23. 5.
Žilinská ul., (Opatovská ul. 
– Považská ul.): 26. 5. – 6. 6.
Študentská ul., cesta k Tren-
čianskej univerzite A. Dubčeka: 
21. 5. – 26. 5.
MČ Juh
Ul. gen. Svobodu, pred pohos-
tinstvom: 4. 6. – 9. 6.

Halalovka IV, cesta ku gará-
žam: 4. 6. – 11. 6.
Halalovka, parkoviská, vchody 
č. 26, 33, 34, 38, 40, 42: 9. 
6.
Lavičková ul., parkovisko č. 1 
a č. 2: 10. 6. – 14.6.
MČ Západ
Obchodná ul., (úsek Bavlnár-
ska ul. – Prúdy) + parkovisko: 
9. 6. – 19. 6.
Ul. Ľ. Stárka, medzi cestným 
a železničným mostom: 16. 6. 
– 27. 6.
Kvetná ul., medzi Staničnou ul. 
a Školskou ul.: 11. 6. – 20. 6.
Lipová ul.: 12. 6. – 23. 6.
Javorová ul.: 13. 6. – 24. 6.
Jedľová ul.: 14. 6. – 25. 6.
MČ Stred
Soblahovská ul. č. 8 – č. 22, 
cesta k bytovkám: 30. 6. – 4. 
7.
Soblahovská ul. č. 8 – č. 22, 
príjazdová cesta + parkoviská: 
30. 6. – 5. 7. (jš)

hatý kultúrny program. Uskutoč-
nila sa vernisáž výstavy fotogra-
fií a dobových listín pod názvom 
„Pod krídlami orla“ v Centre 
rozvoja mesta na Farskej ulici 
v Trenčíne, pietna spomienka 
v srbskej kaplnke na trenčian-
skom cintoríne, koncert Ko-
morného kvarteta Schlezinger 
z Kragujevaca a Trenčianskeho 
komorného orchestra v refek-
tári Kolégia piaristov, medzi-
národný seminár k 90. výročiu 
Kragujevackej vzbury v Kultúr-
nom a metodickom centre OZ 

SR, na ktorom okrem odborní-
kov M. Hronského, V. Hábla, B. 
Radovanoviča, preniesli svoju 
kvalitú výskumnú prácu aj štu-
denti Gymnázia Ľ. Štúra Niko-
leta Šuleková, Erika Príbusová 
a Matej Kretík. Ďalej sa usku-
točnila vernisáž výstavy filate-
listov a premietanie filmu Šty-
ridsaťštyri režiséra Paľa Bielika 
z roku 1958 o vzbure vojakov 
71. pešieho pluku v Kragujeva-
ci. Film získal čestné uznanie 
na 11. MFF Karlove Vary 1958.
 (jč)

Primátor Branislav Celler v rozhovore s dcérou jedného 
zo zastrelených hrdinov Annou Mikušáťovou. (foto jč)
>
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Grafity aj na Juhu
 Súhlasné stanovisko mali 
poslanci k využitiu plôch pod-
chodu do parku na maľovanie 
grafitov. Navrhli podobne využiť 
aj podjazd z Východnej ulice po-
pod Ulicu gen. Svobodu.

Parkovanie a opravy 
ciest a chodníkov
 Na písomné upozornenie 
občanov na problémy s parko-
vaním v priestoroch Halalovky 
odpovedal Ľ. Sámel, že VMČ na 
výjazdovom zasadnutí navrhol 
plochy na parkovanie na Juhu I. 
Počas mesiaca jún sa jeho čle-
novia chystajú zmapovať mož-
nosti na vybudovanie ďalších 
parkovacích miest na Juhu II. 
Poslanci hovorili aj o časovom 
harmonograme súvislých opráv 
povrchov ciest a chodníkov 
na najväčšom trenčianskom 
sídlisku a tie sa majú vykonať 
zväčša v letných mesiacoch. 
Návštevníci Kultúrneho centra 

Aktivity sa sťažovali na sebec-
tvo vodičov parkujúcich priamo 
pri vchode do kultúrneho stre-
diska, neraz aj tesne vedľa sto-
janov na bicykle a tie sa potom 
nedajú využívať.
 Sídlisko je v noci preplne-
né parkujúcimi autami a neraz 
majú problémy prejsť hasiči, 
sanitky i policajti počas nutných 
zásahov. Parkovanie v spodnej 
časti Ulice J. Halašu pri gará-
žach sa môže zlepšiť zabratím 
a spevnením metrového pásu 
zelene, ktorý je už zničený par-
kujúcimi autami. Prehodnotenie 
stavu statickej dopravy si vyžia-
da zahrnutie úprav parkovacích 
miest do plánu investícií.

Ostatné 
 Poslanci v úvode súhlasili 
s prenájmom priestoru pre let-
nú terasu pri cukrárni na ulici 
Halalovka. 
 Hovorilo sa aj o nevhodnom 
správaní sa mladých ľudí ces-

tou z diskoték počas víkendov, 
keď ničia všetko, čo im príde 
pod ruky. „Neobídu“ ani detské 
ihrisko na Kiosku a to je po 
návšteve „takmer dospelákov“ 
neraz v žalostnom stave.
 Mestská polícia upozornila 
na upchatú kanalizáciu na daž-
ďovú vodu, voda potom tečie po 
uliciach. Nestačí vyčistiť kaná-
lové zberače, ale treba prečistiť 
aj potrubie zanesené štrkom.
 Pravidelne sa opakujú sťaž-
nosti na majiteľov psov venčia-
cich svojich štvornohých part-
nerov na trávnikoch sídliska. 
„Tu kôpka, tam kôpka a mamky 
nemôžu pustiť deti na trávnik. 
Ak ich upozorníte, sú arogantní 
a vyhrážajú sa,“ povedala skla-
maná obyvateľka tejto ulice. 
Dodala, že aj neporiadok okolo 
kontajnerov na smeti si robia 

ľudia sami, akoby čakali, že za 
nimi príde sluha a dá všetko 
do poriadku. Rovnaká situácia 
je aj na Halalovke, kde sú kon-
tajnery na parkoviskách a zabe-
rajú miesto. Obyvatelia žiadajú 
ich umiestnenie do prístreškov. 
Na ulici kopali ryhu pre teleko-
munikačný kábel, zahrnuli ju, 
ale zemina sa prepadá a už to 
nikto nedal do poriadku.
 Obyvateľky vchodov č. 14 
a 16 na Halalovke pripomenuli 
nedokončený odvodňovací žľab 
v svahu nad obytnými domami. 
Neodvádza dažďovú vodu a tá 
tečie do domu. Výsledkom je 
zvlhnutý múr a opadaná omiet-
ka. Obyvatelia mali záujem aj 
svojpomocne vybudovať chýba-
júcu časť žľabu, aby mohli opra-
viť zavlhnuté priestory domu.
 text a foto (la)
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Poslanci riešia 
parkovanie aj stav 
schodov
Zasadnutie Výboru mestskej časti (VMČ) Juh v pondelok 2. 
júna viedol poslanec Ľubomír Sámel miesto ospravedlneného 
predsedu VMČ Antona Boca.

Opravy schodísk: V dezolátnom stave sú schody medzi 
Saratovskou ulicou a Ulicou J. Halašu, po ktorých sa už 
nedá chodiť bez ohrozenia zdravia, a tak chodci radšej 
využijú trávnik. K tomuto stavu „prispievajú“ aj motorkári 
jazdiaci po schodoch. O nič lepšie nevyzerajú ani schody 
k obchodu medzi ulicami J. Halašu a Novomeského. Obyva-
telia sa sťažujú aj na hluk z pohostinských zariadení v tejto 
oblasti a na časté rušenie nočného pokoja. Poslanec Sámel 
navrhol opravu schodov dať do plánu ako investičnú akciu.

>

Zasadnutie Výboru mest-
skej časti SEVER sa usku-
toční v stredu 18. 6. 2008 
o 14.30 v SOMERi Pod So-
kolicami v Trenčíne. (až)

Zasadnutie Výboru mestskej 
časti ZÁPAD sa uskutoční 
v stredu 25. 6. 2008 o 16.00 
v Kultúrnom stredisku 
v Zlatovciach.  (vb)

Oslavy MDD v MŠ, Šmidkeho na sídlisku Juh sa niesli 
v športovom duchu. Jednou z akcií pre deti, ktoré sa diali 
celý týždeň od 2. do 6. 6. 2008, bolo športové popoludnie 
s rodičmi v areáli MŠ. (aw), foto Peter Stolárik

>

MDD v MŠ na Šmidkeho ul.
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 V sobotu 7. júna 2008 sa 
centrum Piešťan zmenilo na 
festivalový areál. Na bohatom 
kultúrnom a spoločenskom 
programe sprevádzajúcom tra-
dičné Otvorenie letnej kúpeľnej 
sezóny – už právom považova-
ného za jednu z hlavných kultúr-
no-spoločenských udalostí roka 
na Slovensku, mesto Trenčín 
zastupovala skupina historic-
kého šermu Wagus a remesel-
níci ponúkajúci sklárske a dro-
társke výrobky. Zástupcovia 
Kultúrno-informačného centra 
mesta Trenčín zabezpečovali 
v rámci partnerskej spoluprá-

ce troch miest ponuku infor-
mačných materiálov o meste, 
o ktorú prejavovali živý záujem 
najmä kúpeľní hostia.
 Dohodu o vzájomnej spo-
lupráci v oblasti rozvoja aktív-
neho cestovného ruchu a kul-
túry podpísali primátori miest 
Andrej Ďurkovský z Bratislavy, 
Remo Cicutto z Piešťan a Bra-
nislav Celler z Trenčína pred 
necelými troma rokmi 6. júla 
2005 v Primaciálnom paláci 
v Bratislave. Ide najmä o spo-
luprácu pri vzájomnej výmene 
informácií z oblasti cestovného 
ruchu a kultúry prostredníc-

Školenie učiteľov v dopravnej výchove
Z iniciatívy Komory autoškôl na Slovensku sa začalo realizovať 
v Autoškole Jaroslava Prekopa v Trenčíne 4. júna 2008 škole-
nie dopravnej výchovy učiteľov základných škôl trenčianskeho 
regiónu ako určitého nábehu do vyučovania dopravnej výchovy 
podľa nových učebných osnov.

 Majiteľ autoškoly Jaroslav 
Prekop podal informáciu, že 
„komora autoškôl realizuje do-
pravnú výchovu žiakov už dva 
roky za finančnej pomoci Minis-
terstva školstva SR 10 mil. Sk 
ročne. Škola sa musí do vzde-
lávania prihlásiť a od nahláse-
ného počtu žiakov sa odvíja 
finančné krytie. Podmienkou 
je, aby každá skupina mala 15 
žiakov, na ktorú škola dostáva 
800 Sk.“ Dozvedeli sme sa, že 
vzdelávaním učiteľov v doprav-
nej výchove bolo poverené Me-
todicko-pedagogické centrum 
v Trenčíne podľa projektu Mi-
nisterstva školstva SR. Bližšie 

tento projekt predstavila Dag-
mar Belušková. „Projekt vzde-
lávania je určený riaditeľom, ko-
ordinátorom dopravnej výchovy 
a učiteľom prvého stupňa zá-
kladných škôl. Vzdelávanie sa 
skladá z dvoch častí. Prvá časť 
sa skladá z cestnej dopravy, 
technického zabezpečenia vo-
zidiel a dopravnej nehodovosti 
a druhá časť obsahuje zdravot-
nú prípravu. Vzdelávanie trvá 
20 hodín, včítane praktickej 
časti a končí udelením osved-
čenia o absolvovaní školenia. 
Predpokladá sa, že školenie 
absolvuje cca 900–1000 škol-
ských pracovníkov.“ (jč)

Skončil sa 21. ročník Akadémie tretieho veku

V Kultúrnom centre na Dlhých Honoch v Trenčíne sa 28. mája 
uskutočnilo vyhodnotenie 21. ročníka Akadémie tretieho veku.

 Úvod patril vystúpeniu spevá-
ka Juliana Kupku za dop rovodu 
klaviristky Milice Ilčíkovej a sku-
pine tanečníkov z Folklórneho 
súboru Véna pri SZŠ v Trenčí-
ne. Program pokračoval oce-
nením zakladateľky akadémie 
a bývalej primárky geriatrického 
oddelenia Nemocnice s polikli-
nikou v Trenčíne Rút Kratinovej 
pri príležitosti životného jubilea 
80. rokov čestným členstvom 
Slovenskej jednoty dôchod-
cov a čestnou predsedníčkou 
Okresnej organizácie Sloven-
skej jednoty dôchodcov v Tren-
číne, ktoré jej odovzdal Jozef 
Mikloš. K životnému jubileu bla-
hoželal s kyticou kvetov aj pri-
mátor Trenčína Branislav Celler 
a odovzdal Cenu primátora.
 V pracovnej časti podujatia 
predseda Okresnej organizácie 
Jednoty dôchodcov na Sloven-
sku v Trenčíne Jozef Mikloš 
predniesol hodnotiacu sprá-
vu o priebehu akadémie. Pre 
osvieženie pamäti uviedol, že 
„jedine v Trenčíne sa od roku 
1992 nepretržite organizuje 
Akadémia tretieho veku a dnes 
sa slávnostne skončil jej 21. 
ročník.“ V zimnom a letnom 

semestri sa uskutočnilo desať 
seminárov, na ktorých odzneli 
jedna až tri prednášky, obsa-
hovo zamerané na aktuálne 
otázky zaujímajúce dôchodcov, 
a to z oblasti rozvíjania ich práv-
neho vedomia, starostlivosti 
o zdravie v dôchodkovom veku, 
bezpečnosť, oboznamovanie 
so záľubami členov a podob-
ne. Prednášatelia odborne zo-
znamovali s danou tematikou 
tak, aby jej všetci poslucháči 
rozumeli. Priemerná účasť pri-
bližne 120 poslucháčov na jed-
nom seminári tiež potvrdzuje 
správnosť výberu jednotlivých 
tém prednášok. Na záver hod-
notenia Jozef Mikloš, Branislav 
Celler a štátny tajomník Minis-
terstva školstva Slovenskej re-
publiky Jozef Habánik odovzdali 
104 poslucháčom akadémie, 
ktorí sa zúčastnili najmenej 
šiestich seminárov, Osved-
čenie o absolvovaní ročníka. 
Nasledoval kultúrny program, 
v ktorom vystúpil spevácky zbor 
Studienka z Chocholnej-Velčíc 
pod vedením Anny Petrovej 
a spevácky zbor Dolinečka zo 
Soblahova pod vedením Emílie 
Fabovej. (jč)

Trenčín v PiešťanochTrenčín v Piešťanoch

Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch sprevádzal boha-
tý kultúrny program, na ktorom sa podieľali v rámci partnerskej 
spolupráce i mestá Trenčín a Bratislava.

tvom mestských informačných 
centier, prepojením webových 
stránok, pravidelnou výmenou 
tlačených materiálov, ale aj 
spoločnou prezentáciou kultú-
ry v jednotlivých partnerských 
mestách, ktorá sa s úspechom 
uskutočnila v roku 2005 v Bra-
tislave, o rok neskôr v Pieš-
ťanoch a v minulom roku aj 
v Trenčíne.
 Pri príležitosti otvorenia 
letnej kúpeľnej sezóny v Pieš-
ťanoch bol do života uvedený 

aj nový spoločný propagačný 
materiál všetkých troch miest 
s mottom: „Zážitok na tretiu“. 
V troch jazykoch informuje 
o najdôležitejších podujatiach 
a pozýva na návštevu miest 
tvoriacich prirodzený a čoraz 
zaužívanejší návštevnícky troj-
uholník. Materiál je pre náv-
števníkov k dispozícii zdarma 
aj v trenčianskom Kultúrno-in-
formačnom centre. Vo forme 
trojpohľadnice sa dá kúpiť za 
symbolickú cenu.  (kic)
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Dve výstavy a publikácia v GMAB
V Galérii M. A. Bazovského na vernisáži 16. mája 2008 otvorili vý-
stavu diel výtvarníkov Jána Hlavatého a Patrika Illa. Na záver ver-
nisáže prezentovali novú publikáciu pod názvom Výtvarné umenie 
v Trenčíne 1, ktorá dokumentuje výtvarných umelcov narodených 
koncom 19. storočia do roku 1920. Alena Heljová spolu s výtvar-
níkom Jánom Hlavatým pokropili knihu rozmarínom. Na publikáciu 
prispelo finančnými prostriedkami aj Mesto Trenčín.

 Ján Hlavatý, absolvent Vy-
sokej školy výtvarných umení 
v Bratislave, jeden z význam-
ných reprezentantov súčasnej 
slovenskej výtvarnej scény 
pôsobí ako živý, vibrujúci me-
chanizmus, plný vzrušujúcich 
farebných podnetov v maľbe. 
Jeho výtvarnú tvorbu charakte-
rizovala kurátorka Alena Hejlo-
vá: „V jeho maľbe majú dôležitú 
úlohu prudké ťahy štetcom aj 
kresbová línia. Pri prehlbovaní 
práce s farbou prechádza od 
informelových štruktúr ku ges-
tickému štýlu, pričom používa 
rôzne rukopisné prvky. Niekedy 
sa v obraze objavia numerické 
a písmové znaky či stopy det-
skej kresby. Prítomnosť figúry 
nebola nikdy v umelcovej tvor-
be modelom, ale znakovo-sym-
bolickým prvkom, ktorý odka-
zoval na skutočnosť skôr v jej 
existencialistickom význame. 
V rámci abstraktného vyjadre-
nia nachádzame u Hlavatého 
tiež polohu, kedy agresívnejší 
rukopis je nahradený lyrizujú-
cim tónom.“
 Patrik Illo pretavil svoj talent 
do umeleckého skla. Kurátorka 

výstavy Elena Porubänová jeho 
tvorbu charakterizovala vo svo-
jom príhovore ako „charakteris-
tické narúšanie a preskupovanie 
hraníc dizajnu a voľného ume-
nia. Využíva pri tom nielen sklo, 
ale aj iné materiály a predmety 
bežnej reality, ktoré manipulu-
je do nových viacvýznamových 
rovín a parafráz vo voľnej tvor-
be, inštaláciách či experimen-
tálnom dizajne, pričom je pre 
neho charakteristické spojenie 
nápadu s vtipnou pointou. V je-
ho dizajnérskej tvorbe dominu-
je minimalizmus. Popri dizajne 
úžitkového skla sa venuje aj voľ-
nej sklárskej tvorbe, v ktorej ho 
zaujímajú predovšetkým vzťahy 
medzi mužom a ženou.“  (jč)

Individual – autorská výstava 
Zuzany Spurnej, Martiny Krčovej 
a Pavly Pádivej
 Nie je tomu ani mesiac, čo 
sa svojimi záverečnými prácami 
verejnosti predstavili absolven-
ti umeleckých odborov Strednej 
umeleckej školy v Trenčíne. 
V Delovej bašte Trenčianske-
ho hradu až do konca júna vy-
stavujú tri mladé výtvarníčky, 
ktoré v súčasnosti pedagogic-
ky pôsobia v SUŠ v Trenčíne. 
Výstava pod názvom Individual 
predstavuje subjektívnu kre-
atívnu tvorbu troch priateliek 
Zuzany Spurnej, Martiny Krčo-
vej a Pavly Pádivej. Vo svojom 
príhovore ich predstavila rov-
nako mladá kurátorka Zuzana 
Ferencová nasledovne: (text 
je redakčne krátený) Maliarka 
a dizajnérka Zuzana Spurná vo 
svojich dielach pracuje s fareb-
nou harmóniou a pomocou nej 
sa snaží zaujímavým spôsobom 
na abstraktných obrazoch a ko-
lážach vyjadriť rovnováhu, ktorá 
je synonymom stability pre člo-
veka, podstatnej aj v reálnom 
živote. Významným a často sa 
objavujúcim prvkom je princíp 
jing a jang. Jing predstavuje 
všetko, čo je ženské, prijímajú-
ce a poddajné a jang mužské, 
aktívne a tvrdé, pričom oba 
protikladné princípy musia byť 
v rovnováhe. Martina Krčová 
svoju ranú umeleckú tvorbu 
začala rozvíjať abstraktnými 

krajinomaľbami maľovanými 
v plenéri, portrétmi i autopor-
trétmi. Zaujíma sa o rozmanité 
stránky ľudskej povahy, ale aj 
o jeho fyzickú krásu. Keďže sa-
motná maľba jej neposkytovala 
dostatočne vhodnú oblasť pre 
osobné vyjadrenie, umožnila 
jej to neskôr grafika. Maliarka 
a grafička Martina Krčová tvorí 
grafické diela malých rozmerov 
kombinovanou technikou mez-
zotinty a leptu. Pavla Pádivá 
vyjadruje svojimi maľbami na 
plátno subjektívne pocity z re-
álnej krajiny, ktoré však nie sú 
presným odrazom skutočnosti. 
Autorka svoje dojmy a pocity 
zobrazuje pomocou jemných 
lazúrnych farebných plôch. Kra-
jinu vníma ako „svet pulzujú-
cich tvarov, farebných impulzov 
a sveta harmónie.“ (jč)

Astronómovia si pripomenuli 100. výročie narodenia A. Cvachu
Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne, mesto Trenčín a učiteľská ve-
rejnosť si 22. mája 2008 pripomenuli 100. výročie narodenia 
nestora slovenskej amatérskej astronómie, stredoškolského 
profesora Alojza Cvacha. Pri tejto príležitosti si riaditeľ gym-
názia Štefan Marcinek s ostatnými členmi vedenia školy a za 
účasti Ľubomíra Cvachu na trenčianskom mestskom cintoríne 
uctili pamiatku veľkého človeka kyticou kvetov, ktorý veľkú 
časť svojho plodného života spojil s mestom Trenčín.

 V podvečerných hodinách na 
priateľskom posedení študen-
tov gymnázia, priateľov astronó-
mie a najbližších príbuzných Ľu-
bomíra Cvachu, ktorý vo svojich 
spomienkach priblížil život svoj-
ho otca od jeho raných liet, cez 
roky štúdia na Karlovej univer-

zite v Prahe, roky učiteľovania 
na viacerých stredných školách 
až po roky, keď jeho poslednou 
učiteľskou štáciou sa stalo 
Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčí-
ne. Pamätníci ho však poznali 
nielen ako stredoškolského pro-
fesora prírodopisu a zemepisu, 

ale predovšetkým ako zaniete-
ného amatérskeho astronóma. 
Treba oceniť, že pre tieto svoje 
zámery získal svojich študentov, 
ale predovšetkým našiel aj po-
chopenie a finančnú podporu 
u svojich nariadených pre mate-
riálové vybavenie astronomickej 
pozorovateľne. Do kroniky gym-
názia sa zapísal zlatými písme-
nami deň 1. február 1973, keď 
vznikla v Trenčíne astronomická 
pozorovateľňa, ktorá slúžila na 
pravidelné pozorovanie nebes-
kých telies nielen pre členov 
astronomického kabinetu, ale 
aj pre širokú verejnosť.

 Prof. Alojz Cvacho bol aj 
edične činný. Pre potreby ama-
térskych astronómov štvrťročne 
vydával Astronomického spra-
vodajcu. Na jeho odborný rast 
vplývala najmä spolupráca s ria-
diteľkou Astronomického ústavu 
SAV na Skalnatom Plese Ľudmi-
lou Pajdušákovou a s kolegami 
z Hvezdárne v Hlohovci. S nimi 
zostavoval metodické materiály 
a diafilmové pásma na astrono-
mické a kozmonautické témy. 
Za svoju priekopnícku prácu zís-
kal viacero vyznamenaní. Medzi 
najcennejšie patrí Medaila Mi-
kuláša Koperníka. (zb)
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Derniera Sylvette Mathieu d´Ault
Takmer po týždni 3. júna 2008 sa Galéria M. A. Bazovského 
v Trenčíne stala miestom slávnostnej derniéry výstavy Sylvette 
Mathieu d´Ault  pod názvom More a útesy Pikardie.

 Okrem hostiteľov, predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Pavla Sedláčka, riaditeľky 
galérie Danice Loviškovej a po-
slancov TSK sa slávnostného 
podujatia zúčastnil aj veľvysla-
nec Francúzska v SR J. E. Hen-
ry Cuny, francúzsky atašé pre 
vedeckú, technickú a univerzitnú 
spoluprácu Gilles Rouet, členovia 
delegácie z Pikardie a ďalší vzácni 
hostia. Umelkyňa tak veľmi dôs-
tojne zavŕšila svoje celotýždňo-
vé  pôsobenie v našom regióne, 
počas ktorého, okrem samotnej 

výstavy netradičných obrazov, 
na workshope predviedla svoju 
zaujímavú umeleckú tvorbu pred 
zrakmi mnohých návštevníkov. 
O jej výstave veľvyslanec Francúz-
ska J. E. Henry Cuny povedal, že 
„dnešná výstava ma tak trocha 
uviedla do rozpakov, lebo je to 
pre mňa niečo nového. Toto hod-
vábnictvo ma privádza do nového 
druhu umenia, na ktoré nenachá-
dzam slovo. Keby som obrazy mu-
sel pomenovať vo všeobecnosti, 
tak by som povedal, že sú to hod-
vábne obrazy.“  (jč)

AMFO Trenčianskeho kraja
Kultúrne a metodické centrum OZl SR v Trenčíne vo svojich 
priestoroch žilo v májových dňoch čulým kultúrnym životom, 
kedy umožnilo sprostredkovať verejnosti viaceré zaujímavé kul-
túrne podujatia, výstavy a vystúpenia. Z nich osobitne treba 
spomenúť výstavu filatelistov, ktorá priblížila obdobie Veľkej 
vlasteneckej vojny ZSSR v rokoch 1941 až 1945, výstavu ma-
turitných prác absolventov Strednej umeleckej školy v Trenčíne 
a 20. mája 2008 vo vestibule vyvrcholila súťažná výstava 12. 
ročníka amatérskej fotografie „AMFO Trenčianskeho kraja“.

 Úvod vernisáže výstavy pat-
ril hudobnému prednesu tria 
zloženého zo žiakov Nikoly Ga-
lovej a Samuela Masaryka za 
doprovodu učiteľa Michala Ore-
chovského na gitare zo Základ-
nej umeleckej školy v Trenčíne. 
Potom už návštevníkov pozdra-
vil riaditeľ Trenčianskeho osve-
tového strediska v Trenčíne 
Vladimír Zvalený. Za odbornú 
porotu oslovil prítomných Ma-
rián Pauer. Svojím vystúpením 
vzdal hold rodnému mestu 
Trenčín, do ktorého sa veľmi 
rád vracia späť a v ktorom sa 
začali jeho počiatky fotogra-
fovania. Živo priblížil obdobie, 
keď ako pracovník Trenčianske-
ho osvetového strediska pripra-
voval výstavu na Trenčianskom 
hrade a musel tam premiestniť 
káru plnú fotografií. Spomínal, 
že v polovici hradieb už nevlá-
dal a káru musel zaprieť. Na 
túto skúsenosť veľmi rád spo-
mína, „lebo tým, že som to ne-
vzdal v polovici cesty, prešiel 
som s fotografiou pol sveta.“ 
Na Trenčín si spomína aj s vďa-
kou k Jánovi Halašovi, ktorý 
bol v tridsiatych rokoch minu-
lého storočia jedným z najlep-
ších slovenských fotografov. 
Podobne s vďakou spomína aj 

jeden zo súčasných najväčších 
slovenských fotografov Karol 
Kallay na to, ako chodil s ním 
a ďalšími jeho priateľmi Jánom 
Hajduchom, Martoňom a ďalší-
mi po vonku. Pri takomto jed-
nom stretnutí spolu obdivovali 
zaujímavú kompozíciu, fotogra-
fiu Jána Halašu, zobrazujúcu 
chlapov v krčme zahalených 
oblakmi dymu s prekrásnym 
podtextom „Vysoká politika“. 
Tá viedla Karola Kallaya k to-
mu, aby nastavil zrkadlo aj sám 
sebe. Veľa pekných myšlienok 
nám Marián Pauer ešte v ten 
podvečer povedal, aby nám pri-
blížil mnohorakosť svojej cesty. 
Potvrdil, že keď sa mu priplietli 
do cesty v roku 1979 veličiny 
fotografického majstrovstva, 
čo slovo, to pojem – Lazišťan, 
Martinček, Plicka a ďalší, tak 
táto príležitosť ovplyvnila jeho 
ďalší život do dnešných čias. 
 Výstava bola aj súťažnou. 
Zúčastnilo sa jej 78 autorov 
s 359 fotografiami. Ako kon-
štatovala moderátorka podu-
jatia Jaroslava Tichá, odborná 
porota odporučila vystaviť 96 
fotografií od 54 autorov. Z Tren-
čanov získal ocenenie v kategó-
rii farebnej fotografie Vladimír 
Hrnčiar (3. miesto). (jč)

Mária Auerová – Griešová a jej 

Roztancovaný svet

 Autorku a jej vystavené výtvar-
né práce zhodnotila kurátorka 
výstavy Magdaléna Ševčíková. 
V príhovore spomenula, že autor-
ka v Trenčíne vystavovala po prvý 
raz pred deviatimi rokmi. Základy 
výtvarného vzdelania získala na 
Vysokej škole pedagogickej v Bra-
tislave, kde študovala u Eugena 
Lehockého. Na formovaní jej vý-
tvarného prejavu sa významnou 
mierou podieľali cenné rady jej 
tety, akademickej maliarky Má-
rie Medveckej a odráža sa v nej 
umelecký odkaz Júliusa Jakobyho. 
Jej obrazy naplno odrážajú lásku 
k tancu, prefiltrovanú vlastnými 
pocitmi za nevyčerpateľnými zdroj-
mi krásy pohybu. Aj keď vo svojej 
tvorbe spracováva rôzne témy, 
ako príroda, mestská krajina, 
mesto Košice, dominantnou je 
tanec vo všetkých podobách. Ma-
ľovať začala pre vlastné potešenie 
a potešenie jej blízkych. Časom si 
vypracovala vlastný rukopis, nesú-
ci veľkú emocionálnu silu. Kresba 
a maľba sú radosťami, ktoré po-
tláčajú únavu, dávajú jej silu ob-
javovať nové námety. Jej obrazy 
s tancujúcimi osobami sú plné 
primárnych výrazových foriem, 

expresných dynamických štruk-
túr. Neustálou inšpiráciou sú pre 
autorku najmä vystúpenia Štátne-
ho divadla v Košiciach, v ktorého 
tvorbe nachádza množstvo balet-
ných choreografií a kreácií. 
 Spýtali sme sa autorky, čo 
všetko ovplyvnilo jej tvorbu: 
„Všetko spočíva v inšpirácii tvor-
by. Mnohé tanečné skúsenosti 
postupne prechádzali štetcom na 
plátno. Intenzívne sa snažím za-
chytiť všetku tú krásu, harmóniu 
a poéziu pohybu v rôznych podo-
bách a štýle, technikách a nála-
dách. Ľudový tanec ma uchvátil 
vo Folklórnom súbore Pedagóg, 
v ktorom som vystupovala počas 
mojich vysokoškolských štúdií. 
Bola to tá najlepšia vizitka ume-
leckej vedúcej súboru Hedy Šimo-
nekovej.“ (jč)

V nedeľu 8. júna 2008 výstav-
né priestory Mestskej galérie 
v Trenčíne boli miestom verni-
sáže obrazov Márie Auerovej 
– Griešovej pod názvom Roz-
tancovaný svet. 
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Počas Challenge Day – Dňa 
výzvy – Trenčania porazili 
súperov z Košíc
Mesto Trenčín sa vďaka dlhodobo priaznivému ohlasu u obyva-
teľov aj tento rok prihlásilo k Challenge Day. Deň výzvy je naj-
väčším celosvetovým podujatím športu pre všetkých. Zábavnou 
formou pripomína význam aktívneho pohybu pre zdravie. Trenča-
nia sa do tohto najmasovejšieho športovo-kultúrneho podujatia 
zapojili už po trinástykrát. Tohtoročným súperom boli Košice.

 Počas Challenge Day 2008 
sa v Trenčíne do športových ak-
tivít zapojilo 17 824 obyvateľov, 
čo je z celkového počtu obyva-
teľov mesta (56 130) 31,75 %. 
V Košiciach to bolo síce 34 800 
obyvateľov, čo je však z celko-
vého počtu obyvateľov mesta 
(235 000) len 14,81 %. Údaje 
boli získané spočítaním na kaž-
dom stanovišti prostredníctvom 
registračných hárkov, ktoré pos-
tupne zbieral koordinátor a pri-
nášal k spracovaniu.

Z histórie
 V rokoch 1995 –1997 bolo 
v národnej súťaži súperiacim 
mestom Prievidza, v roku 1998 
sa rivalom Trenčína stal Poprad. 
V roku 1999 sa mesto Trenčín 
zapojilo do medzinárodnej súťa-
že Challenge Day 99. Za súpera 
bolo určené mesto Mizusawa 
City v Japonsku, v roku 2000 
maďarské mesto TATA. V roku 
2001 sme sa v národnej súťaži 
stretli s mestom Zvolen, roku 
2002 sa naším súperom stali 
mestá Bratislava – Nové Mesto 
a Zvolen, v roku 2003 sme sú-
ťažili opäť s Prievidzou, v rokoch 

2005, 2006 a 2007 sme opäť 
súťažili s Popradom.

Mesto bez bariér
 Tohtoročný Deň výzvy mal 
svoje motto: Mesto bez bariér. 
Bol to deň, v ktorom Trenčania 
ukázali, že bez ohľadu na to, 
akí sme, môžeme športovať, za-
bávať sa i veseliť spolu. Medzi 
disciplínami sa objavili športy 
tradičné, nové, ale aj tie viac 
zábavné ako skákanie cez gumu 
či pílenie dreva, triafanie loptič-

kou do šašových úst. Oficiálny 
program začal úderom 10.00 
h, no na mnohých miestach sa 
športovalo už skôr. Pripravených 
bolo 20 registračných miest, ďal-
šie boli zriadené v MŠ, ZŠ a SŠ 
i SOU na území mesta.

Pestrý program
 K výbornej atmosfére prispel 
aj bohatý kultúrny program na 
Mierovom námestí. V rámci 
neho diváci videli ukážky ma-
lých i veľkých športovcov. Boli 
medzi nimi zápasníci TJ Dukla 
Trenčín, vzpierači Vzpieračského 
klubu KOFI, futbalisti TTS Tren-
čín, malé fitnesky z Asociácie 

Fitness Gabrhel, karatisti Karate 
Klubu Európa, ŠK Profesionál 
– Aikido klub a gymnasti GK 
PAVLO. V kultúrnom programe 
sa predstavili tanečné súbory 
Goonies a Drobci z Goonies, 
Korzo, Aura, South Side, Zajo, 
TS SOU odevné a textilné, Twe-
ety, Elektro, Bonika. Súčasťou 
boli aj koncertné vystúpenia HS 
C double BB.
 Spestrením celého dňa bola 
aktivita Regionálneho úradu ve-
rejného zdravotníctva Trenčín 
a Zdravotnej poisťovne Dôvera, 
ktoré na Mierovom námestí me-
rali percento tuku v organizme, 
obsah kysličníka uhoľnatého, 
tlak, hladinu cukru a iné.

Spoločnými silami
 Celou prípravou a realizá-
ciou Challenge Day – Dňa výzvy 
2008 bol poverený Útvar škol-
stva a sociálnych vecí, referát 
športu MsÚ v Trenčíne. Na čele 
organizačného výboru stál zá-
stupca primátora Tomáš Vaňo. 
Vo výbore pracovali zástupcovia 
mestského úradu, TJ Mladosť, 
miestneho klubu Slovenské-
ho orla v Trenčíne v spolupráci 
s MHaSL, m. r. o., Trenčín, KC 
Aktivity, Obchodnou akadémiou 
M. Hodžu v Trenčíne, Strednou 
zdravotníckou školou v Trenčíne, 
HK JAMES Trenčín, Potápačským 
strediskom LAUG-DIVE Trenčín, 
Bike Trial Team Trenčín, Regru-
tačným strediskom v Trenčíne, 
Osemročným športovým gymná-
ziom v Trenčíne, Študentským 

fórom, Slovenským skautingom 
– 87. zborom Bufinky a spolu-
práca bola aj so základnými ško-
lami, strednými školami a učiliš-
ťami, telovýchovnými jednotami 
a športovými klubmi a pod.
 Spolupráca so športovými or-
ganizáciami, školami alebo pre-
vádzkovateľmi športových objek-
tov a zariadení je na veľmi dobrej 
úrovni, príkladom je Obchodná 
akadémia M. Hodžu v Trenčí-
ne, ktorej študenti registrujú 
súťažiacich na jednotlivých sta-
novištiach, študentky Strednej 
zdravotníckej školy sa starajú 
o športovcov a ošetria malé zra-
nenia. Športové zariadenia a ob-
jekty sú sprístupnené v tento 
deň väčšinou zdarma, horolezci 
HK JAMES alebo potápači Potá-
pačského strediska LAUG-DIVE 
Trenčín zadarmo uvádzajú deti, 
mládež i dospelých do tajov le-
zenia či potápania, členovia Bike 
Trial Teamu na bikrosovej dráhe 
učia prekonávať prekážky na bi-
cykli, dávajú základy cyklotrialu 
a pod. K dobrému priebehu dňa 
prispel aj koordinátor registrač-
ných miest, ktorého náplňou 
bola starostlivosť o jednotlivé 
športoviská.
 Finančne podujatie podporili 
Mesto Trenčín zo svojho rozpoč-
tu sumou 108 000 Sk a niekoľ-
ko sponzorov, vďaka ktorým boli 
zabezpečené registračné mies-
ta, zbieranie registračných hár-
kov, stravovanie študentov na 
stanovištiach a celého štábu.
 (mo, zm) foto (jč)
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 V tomto roku sa uskutočnil už 
37. ročník volejbalového turnaja 
pedagogických zamestnancov 
a zriaďovateľov základných škôl 
v okrese Trenčín. Po absolvovaní 
základných kôl a dvoch semifiná-
lových turnajov sa do finálového 
turnaja prebojovali mužstvá ZŠ 
M. Rešetku Horná Súča, ZŠ Mel-
čice-Lieskové, ZŠ, Dlhé Hony,  
Trenčín a MsÚ Trenčín. Po ná-
ročných a kvalitných zápasoch 

sa celkovým víťazom 37. ročníka 
volejbalového turnaja stalo druž-
stvo MsÚ Trenčín. Záverečný fi-
nálový turnaj sa uskutočnil v ZŠ, 
L. Novomeského Trenčín. Škola 
pod vedením riaditeľa J. Spišá-
ka vytvorila vynikajúce podmien-
ky. Poďakovanie patrí všetkým 
zúčastneným družstvám, ktoré 
svojou aktívnou účasťou a kvalit-
nými výkonmi stále držia vysokú 
úroveň tohto turnaja. M. Samák

Karatisti z Real team Trenčín 
získali ďalšie cenné kovy
OTVORENÉ MAJ-
STROVSTVÁ SLO-
VENSKA v štýle shito 
ryu sa konali 31. 5. 
v Nových Zámkoch 
a trenčiansky Real 
team tam nemo-
hol chýbať. V kata 
chlapcov sa podarilo 
Romanovi Bohušovi 
získať bronz, v kate-
górii kata žiačky sme 
na stupienkoch mali 
až dve zástupkyne, 
zlato vybojovala Kat-
ka Kuricová a bronz 
Veronika Kadlečíko-
vá. V kata juniorky 
štartovala Gabika 
Holíčková, ktorá 
v silnej konkurencii obsadila 
tretie miesto a potvrdila svoju 
zlepšujúcu formu. V športovom 
zápase kumite sme získali dva 
bronzové kovy, a to Katka Kuri-
cová a Kristína Kosecová.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 
DRUŽSTIEV sa konali už tra-
dične ako každý rok v Bánov-
ciach nad Bebravou. Športový 
klub Real team Trenčín postavil 
niekoľko kata a kumite teamov. 
Umiestniť sa podarilo niekoľ-
kým. V kata team dievčatá v zlo-
žení Beňová, Havalová, Dočáro-
vá sa v ich teamovej premiére 

umiestnili na treťom mieste. 
Favorizované družstvo starších 
žiačok z Trenčína (Chochlíková, 
Kuricová, Buhušová) získali, 
sklamané, bronz. Pod najlepší 
výsledok klubu tejto súťaže sa 
podpísali staršie žiačky, bojov-
níčky (Kadlečíková, Osuská, Ko-
secová), ktoré získali striebro.
 Súťažná sezóna v karate 
vrcholí a my by sme sa preto 
radi poďakovali touto formou 
všetkým priaznivcom, rodičom, 
ZŠ, Veľkomoravská, Trenčín 
a ZŠ, Na dolinách v Trenčí-
ne a Mestu Trenčín za pomoc 
a podporu. (lb)

Florbalové zlato
Slovenská florbalová reprezentácia junioriek do 19 rokov od-
cestovala 4. mája 2008 do poľského Zbaszyne, kde bojovala 
v kvalifikácii o postup do elitnej „A“ skupiny, z ktorej v roku 
2006 v Nemecku ako najmladší tím vypadli.

 O účasť v elite sa dievčatá 
pobili s Ruskami a Gruzínkami. 
Hralo sa dvojkolovým systémom 
a prvé dva celky sa stretli ešte vo 
finále. Dievčatám sa v Poľsku mi-
moriadne darilo a po jednoznač-
ných víťazstvách s Ruskom 7:2 
a 7:5, tiež s Gruzínskom 26:0 
a 34:1 zdolali aj vo finálovom 
zápase Rusky rozdielom 7:1. Vy-
bojovali si tak zlaté medaily a po-
stup do svetovej elity.
 Do záverečnej nominácie 
sa po výborných výkonoch a po 
sús tredení v Nitre prebojovala 

aj hráčka 1. fbc Trenčín Klaudia 
Petrovská (na snímke hore piata 
zľava). Táto študentka 1. ročníka 
Obchodnej akadémie M. Hodžu 
v Trenčíne patrí so svojimi 70 
gólmi počas sezóny k najlepším 
hráčkam v klube.
 V Poľsku Klaudia strelila do 
súperových sietí postupne 10 
gólov, pričom najviac – 5 gólov 
nastrieľala v zápase s Gruzín-
skom. Týmto prispela k cenné-
mu úspechu reprezentačného 
tímu a postarala sa aj o vzornú 
reprezentáciu svojho klubu. (zm)

Začiatok sezóny letnej plavárne
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín začína 
dňa 7. júna 2008 s prevádzkou Mestskej plavárne na Mládež-
níckej ul. Od tohto dátumu bude sprístupnený rekreačný a det-
ský bazén. Sprístupnenie celého areálu letnej plavárne aj s pre-
vádzkovaním plaveckého bazénu predpokladáme 21. 6. 2008.

Otváracia doba letnej plavárne v dobe od 7. 6. do 20. 6. 2008:

PONDELOK 10.00 –18.00 hod.
UTOROK 10.00 –18.00 hod.
STREDA 10.00 –18.00 hod.
ŠTVRTOK 10.00 –18.00 hod.
PIATOK 10.00 –18.00 hod.
SOBOTA 10.00 –18.00 hod.
NEDEĽA 10.00 –18.00 hod.

Upravené ceny vstupného od 7. 6. do 20. 6. 2008:

dospelí 40 Sk
študenti, dôchodcovia, držitelia preukazov ZŤP 30 Sk
deti od 5 do 14 rokov 20 Sk
deti do 5 rokov zdarma

Finále volejbalového turnajaFinále volejbalového turnaja
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Chránime našu prírodu
V predškolskom veku sú deti ku všetkému navôkol oveľa vní-
mavejšie a citlivejšie ako dospelí. Sú prístupnejšie novým pod-
netom, nápadom a názorom. V Materskej škole na Považskej 
ulici v Trenčíne sme sa v spolupráci s rodičmi rozhodli pozitívne 
formovať správanie detí k prírode dlhodobým, environmentálne 
zameraným projektom.

 Cieľom projektu je vzbudiť 
u detí záujem o prírodu, o spô-
soby, formy a možnosti jej 
ochrany. Vďaka financiám z 2 % 
dane z príjmov, sponzorského 
daru firmy Kupas, a. s., firmy 
M&J Trade, v spolupráci s Po-
važskou odpadovou spoločnos-
ťou, a. s., sme začali realizovať 
projekt priamo s deťmi v MŠ. 
Do všetkých tried i kuchyne 
sme zakúpili ekologické, fareb-
ne odlíšené zberné kontajnery 
na papier, plasty, bioodpad, 
komunálny odpad a lisy na 
plastové fľaše. V didaktických 
aktivitách s deťmi diskutujeme 
o stave našej prírody, životného 
prostredia. Do diskusie prispie-
vajú vlastnými skúsenosťami 
(či už pozitívnymi alebo nega-
tívnymi) v súvislosti s ochranou 
prírody, napr. čím ľudia prispie-
vajú k znečisteniu vody, lesov 

a ovzdušia, ako sa k prírode 
správajú. Jednou z myšlienok, 
ktorá sa nám spoločne zapá-
čila, bolo triedenie odpadu do 
farebných zberných kontajnerov 
a lisovanie fliaš na špeciálnom 
lise. Postupne sa deti všetkých 
vekových kategórií stali spô-
sobilé rozlišovať, do ktorého 
kontajnera patrí papier, plasty 
či komunálny odpad. Deti 5–6- 
ročné s obľubou likvidujú, resp. 
lisujú plastové fľaše, ktoré den-
ne prinášajú z domu do MŠ. Po 
zlisovaní ich ukladajú do plas-
tových vriec, ktoré „dospeláci“ 
ukladajú do skladu. Zamest-
nanci Považskej odpadovej 
spoločnosti, a. s. potom plasty 
prevezmú, odvážia a spracujú. 
Deti si praktickou činnosťou 
osvojujú skutočnosť, že odpad 
vieme triediť, plastové fľaše ne-
patria na trávu, na ulicu či do 

Horiaca škola na Deň detí v Opatovej

 Hustý dym a kvílenie hasič-
skej sirény v piatok 30. mája 
odštartovali športovo-branný 
deň v Základnej škole na Po-
točnej ulici v Opatovej. Dobro-
voľní hasiči najskôr evakuovali 
budovu a vzápätí uhasili požiar 
v areáli školy. „Ešte že to bolo 
iba cvičenie,“ oddýchli si deti 
po bleskovom zásahu hasičov.
 Potom už nasledovali hry 
a dobrá nálada sprevádzala 

deti po celý zvyšok dňa. Vybí-
janá, futbal, preteky v kotúľaní 
pomaranča (jeden účastník sa 
snažil pri tom aj vyrobiť poma-
rančový džús), skákanie vo vre-
ci, skákanie cez dlhé švihadlo 
a preteky s tromi loptami zaujali 
deti i učiteľov. Pri dobrej zába-
ve akosi rýchlejšie plynul čas 
a „vyučovanie“ sa skončilo. Ne-
zostalo iné, iba sa tešiť na po-
dobný vydarený deň o rok. (la)

Kráľovská oslava MDD

 Deti z Materskej školy, Šafá-
rikova, Trenčín oslávili svoj svia-
tok MDD naozaj kráľovsky. Za-
čali Dňom divadla. Na pozvanie 
KC Aktivity zatlieskali bábkové-
mu divadelnému predstaveniu 
z cirkusového prostredia O hlú-
pej Augustíne. Pokračovali dňom 
športu Challenge day. Všetky 
deti športovali v KC Aktivity a na 
školskom dvore. Nastal deň D 
– Karneval. Vo víre tanca sa deti 
predstavili v krásnych a nápadi-
tých karnevalových maskách. 
Do tanca im v školskej záhrade 
hralo dvadsaťpäť ujov – vojakov 
z vojenskej hudby.
 Nezabudli sme ani na výlety 
do prírody. Najstaršie deti pre-
chodom cez lesopark Brezina 
navštívili Trenčiansky hrad a zú-
častnili sa rytierskych súbojov, 
kde obdivovali rytierov na ko-
ňoch, spoznávali našu históriu, 
no najviac ich očaril obrovský 

drak chrliaci oheň. Menšie deti 
spoznávali a skúmali prírodu na 
Brezine.
 Nasledujúci deň sa volal Môj 
psík kamarát. Teta Zuzka privied-
la štyroch malých chlpatých ka-
marátov. Predviedli deťom svoju 
poslušnosť, odvahu, obratnosť 
a šikovnosť pri prekonávaní pre-
kážok a tunelov. Túto prekážko-
vú dráhu si s nimi vyskúšali aj 
deti.
 V Deň priateľov navštívili 
našu MŠ študentky zo strednej 
školy, ktoré deťom pripravili kon-
cert. Na záver si všetci kamaráti 
– veľkí aj malí, spolu zaspievali 
známe ľudové piesne.
 Oslavy sme ukončili darček-
mi, tancom, hrami a skákaním 
na veľkom nafúknutom skáka-
com hrade.
 Už sa tešíme na ďalší týždeň, 
ktorý sa bude volať Indiánske 
leto. Nadežda Andelová

vody, ale do špeciálnych nádob 
na plasty. Uvedenými, veku 
primeranými aktivitami sa učia 
chrániť prírodné spoločenstvo. 

V našom projekte budeme na-
ďalej pokračovať, už teraz sa 
tešíme na nové bádateľské ak-
tivity. Zuzana Danková
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Netradičné výtvarné 
techniky v materskej škole
V Materskej škole na Soblahovskej ulici radi skúšame so „svo-
jimi deťmi“ nové výtvarné techniky, a to priamo v prírodnom 
prostredí. Máj je na to ako stvorený. V jeden taký prekrásny 
slnečný deň sme sa vybrali do lesoparku Brezina zahrať sa na 
malých umelcov – výtvarníkov a využiť pri tom jednu z netradič-
ných výtvarných techník – Land-art.

 Umelci landartisti zasahujú 
priamo výtvarným spôsobom do 
prírodného terénu, sústreďujú 
sa na zber prírodného materiálu 
a potom z neho následne inšta-
lujú objekty v prírode, v galérii. 
Základom tejto techniky je akcia 
a landartisti sa sústreďujú skôr 
na samotný tvorivý priebeh ako 
na hotové diela – artefakty. Títo 
umelci svoje akcie fotografujú, 
alebo natáčajú na videokame-
ru. Fotografie a videozáznamy 

sú potom pre nich dôležitými 
dokumentmi ich tvorby. Celú 
akciu sme podfarbili príbehom 
o troch lesných škriatkoch, kto-
rí prišli o svoje domčeky a teraz 
potrebujú našu pomoc. Domče-
ky z nanosených prírodnín vy-
rástli ako šibnutím čarovného 
prútika. Okrem troch domčekov 
sme postavili ešte aj štyri sto-
ly pre každého škriatka jeden 
a posledný štvrtý samozrejme 
k ich spoločnej hostine. Pri sa-

Bábkové divadlo pre deti...

 V Materskej škole na Med-
ňanského ul. v Trenčíne venujú 
učiteľky veľa času čítaním roz-
právok pre deti. Z tohto dôvodu 
sa rozhodli, že spestria život 
detí zhotovením bábkového di-
vadla. Deti mali nesmiernu ra-
dosť a tešili sa na prvé divadlo. 
Humorná rozprávka vykúzli-

la šťastný úsmev detí a ten 
bol tou najkrajšou odmenou 
pre učiteľky. Prvé predstavenie 
sa odohralo v marci a odvtedy 
pravidelne učiteľky nacvičujú 
rôzne rozprávky, čím pestujú 
u detí vzťah k literárnej výchove 
a dramatizácii.
 (mšm)

Slnko, voda, vzduch

 Ako voda ubehol ďalší škol-
ský rok a všetci sa tešíme na 
zaslúžené chvíle blížiacich sa 
prázdnin. Nie je tomu inak ani 
v našej Materskej škole, Niva, 
Trenčín, kde sa deti už tri roky 
zoznamujú s projektom „Med-
vedík Nivea poznáva a chráni 
prírodu i sám seba“, so zaují-
mavými poznávacími situácia-
mi, novými skúsenosťami a ná-
padmi, aby tak naplnili zámery 
environmentálnej výchovy, kto-
rej venujeme v našej MŠ veľkú 
pozornosť.
 V tomto školskom roku bol 
projekt venovaný vode ako ne-
odmysliteľnej súčasti života člo-
veka a tiež vzduchu a kolobehu 

vody v prírode. Deti preukázali 
pod metodickým vedením veľkú 
zručnosť, samostatnosť a skú-
senosť, ktorá zodpovedá de-
ťom najstaršej vekovej skupiny. 
Predovšetkým pre tieto deti bol 
spomínaný projekt určený.
 Za výsledky pokusov, spo-
ločných pozorovaní a činností 
nielen s pani učiteľkami, ale 
tiež so svojimi rodičmi boli deti 
odmenené, okrem iného, aj 
veselým slnečným dopoludním 
stráveným na „skákacom hra-
de“, ktorý bol naplnený práve 
vzduchom, o ktorom nás toľko 
naučil pôvabný medvedík Ni-
vea. Alena Šeptáková, 
 učiteľka MŠ, Niva

motnej tvorbe padali zaujímavé 
myšlienky a nápady detí. Pred 
ich tvorivosťou a originalitou 
treba zložiť pomyselný klobúk. 
Deti veľmi milo prekvapili svojím 
inšpirujúcim pochopením k tej-
to netradičnej výtvarnej techni-
ke. Cieľ sme splnili – domčeky 
pre škriatkov stáli na svojom 
mieste. Deti odchádzali s po-
citom dobre vykonanej práce 
pre niekoho, kto to v tej chvíli 
potreboval. A nielen to... Zažili 
sme spolu pri tejto tvorivej čin-

nosti v zdravom prostredí lesa 
okamihy, na ktoré tak skoro ne-
zabudneme. Boli to totiž chvíle 
naplnené spoločnými krásny-
mi zážitkami, pri ktorých nám 
príroda poskytla priestor pre 
pohyb, tvorivosť, poznávanie, 
nové formy spolupráce. Deti sa 
so škriatkami rozlúčili, zaželali 
im všetko dobré. Dúfam spolu 
s nimi, že im už ich domčeky 
žiadna búrka nezvalí.
 Tatiana Spačková, 
 učiteľka MŠ, Soblahovská



Číslo 12/ročník XKULTÚRNE POZVÁNKY12 / INfO 

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

do 30. 6.  Výstava D. Niemczyk

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

do 29. 6.  Ján Hlavatý – maľba, Patrik 
Illo – Sklo
22. 6. (14.00)  Farebná nedeľa
24. 6. (9.00)  Ateliér pre seniorov
24.6. (16.00)  Večerný ateliér pre 
dospelých

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

25. 6. (17.00)  Hrajú nám pre radosť
Koncert detí ZUŠ v Trenčíne.

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

25. 6. (10.00)  Rozvíjame životné 
zručnosti s tetou Aničkou (od 2 rokov)
25. 6. (17.00)  Cvičenie pre tehotné 
v KS Dlhé Hony
26. 6. (10.00)  Štvrtkové tvorivé 
predpoludnie s tetou Aničkou (do 2 r.)
21. 6.   1.detská športová olympiáda
28. 6. (9.00–17.00)  Rodičovský kurz
26. 6. (13.00–15.00)  Psychologické 
poradenstvo

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

28. 6.  Tenchtown rock- holiday edition

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.
 
VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Hasičská 1

19. 6. (16.00)  Čo sa deje v prvých troch 
rokoch života
Formujúci vplyv v ranej detskej skúsenosti 
vo vzťahu k matke pre zdravý vývin dieťaťa. 

Organizuje OZ Ars Vivendi – umenie žiť.
25. 6. (17.00)  Prezentácia knihy 
Jaroslava Pádivého Karol Pádivý 
v spomienkach a dokumentoch 
26. 6. (16.00)  Literárny klub OMEGA

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

19. 6. (18.00)  Výpoveď z pracovného 
pomeru
Prednáša mediátor Júlia Chlebanová.
23., 30. 6. (18.00)  Klub keramikárov 
– dospelí
24. 6. (9.30)  Rozvíjanie zručností
Dielne pre mládež so zdravot. postihnutím.
19. 6. (15.00)  Aj my máme šikovné 
pršteky
Prímestský denný tábor
24., 26. 6. (10.00)  Princezná z mlyna
Tanečná rozprávka v podaní TS GOONIES
24. 6. (16.30)  Riadená detoxikácia 
podľa MUDr. Jonáša
Prednáša Ing. Lýdia Eliášová, Dr. Gejza 
Molnár, MUDr. Jarmila Ucháľová, AŠD Anna 
Šanková.
26. 6. (18.00)  Rozhovory o živote 
s Jánom Pevným
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
4. 8. – 8. 8.  Staroveké civilizácie: Egypt
18. 8. – 22. 8.  Cesta do vesmíru
25. 8. – 28. 8.  S vedúcimi po starom, 
zabavme sa každým dňom
Rodičia získajú viac informácií a dieťa môžu 
nahlásiť priamo KC.
od 6. 6. (9.30)  Letná tanečná škola pre 
deti od 1 do 3 rokov a ich maminy

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

18. 6. (10.00, 14.00)  Ako Gašparko 
Janovi k princeznej pomohol 
Divadelné predstavenie pre deti.
23. 6. (9.00)  Ekumenizmus v praxi
Prednáška Mgr. Vargovej.
Júl, august  Letný kurz ruského jazyka
Pre deti a dospelých, začiatočníkov aj 
pokročilých. 
Záujemcovia kontaktujte KC. 
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

19. 6. (16.30)  Koncert pre rodičov

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

18., 20., 21., 22. 6. 19.00 
Večer českého filmu: Svat-
ba na bitevním poli 

23. a 25. 6. (19.00)  Karu 
süda – Medvedie srdce 

do 6. 7.  filmový festival 
ARTFILM 

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

Pozvánka na ORA ET ARS 
SKALKA 2008

V tomto roku pripravuje Mesto Trenčín 
spolu s ďalšími organizátormi 1. ročník 
medzinárodného výtvarno-literárneho 
sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2008.

 Projekt si kladie za cieľ vytvorenie tra-
dičného stretávania sa oslovených výtvar-
ných a literárnych tvorcov v špecifickom 
priestore, ktorý poskytuje areál Malej 
a Veľkej Skalky, ležiaci v katastri obce 
Skalka nad Váhom, okolitá krajina a blízke 
mesto Trenčín. Počíta s účasťou zahranič-
ných umelcov z partnerských miest mesta 
Trenčín.
 Toto tvorivé sympózium po dobu svojho 
trvania obohatí kultúrny život v pútnickom 
areáli i v meste Trenčín. Účastníci budú 
môcť tvoriť primárne v plenéri a v priesto-
roch Malej a Veľkej Skalky, sekundárne 
tiež v priestoroch Mestskej galérie na Mie-
rovom námestí v Trenčíne v termíne od 23. 
júna do 29. júna 2008.
Počas siedmich dní budú mať umelci mož-
nosť vzájomného tvorivého zoznámenia sa, 
praktickej konfrontácie svojich skúseností 
v maliarskom, sochárskom či literárnom 
odbore a zoznámiť sa s históriou Skalky, 
životom v Trenčíne i v regióne stredného 
Považia.
 Pripravované sympózium sa stane pros-
pešnou, tradičnou aktivitou, ktorá prispe-
je k zviditeľneniu a propagácii významu 
Skalky a jej odkazu nielen na Slovensku, 
ale i v rámci medzinárodnej kultúrnej spo-
lupráce. Vernisáž diel zo sympózia spolu 
so sprievodným programom sa uskutoční 
19. júla o 16.00 v historických priestoroch 
bývalého kláštora na Skalke. (uk)
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Žiaci hudobných kurzov.

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

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

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 zameraný 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 
poistenie, obedy, vstupné a cestovné, odmeny, zabezpečenie.
Príchod detí je v čase od 7.30 do 8.30. Odchod do 15.30.

ÁTRIUM KOLÉGIA PIARISTOV
26. 6. (19.00)  Koncert Školského speváckeho zboru 
Piaristického gymnázia J. Braneckého, Komorného orchestra 
Základnej umeleckej školy v Trenčíne a ďalších umelcov
V prípade nepriaznivého počasia v piaristickom kostole.

JAMM CLUB
Štúrovo námestie pri vodníkovi

20. 6. (20.30)  Jazz Session: Aurelius Q.

TRENČIANSKY HRAD
21., 28. 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

KS ZLATOVCE
29. 6. (15.00)  Koncert DH Moravanka
Po koncerte tanečná zábava. Hrá Textilanka.

OZNAM
Máte dieťa so sluchovým alebo iným zdravotným postihnutím, 
alebo s narušenou komunikačnou schopnosťou? Navštívte: 
www.dictn.wbl.sk

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
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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
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Riaditeľstvo Základnej školy Trenčín, Na dolinách v spoluprá-
ci so Združením rodičov a priateľov školy uskutočnili dňa 2. 
júna 2008 Športovo-kultúrne popoludnie pri príležitosti Medzi-
národného dňa detí. Organizátori pripravili pre deti širokú škálu 
pestrých zaujímavých činností, v ktorých mohli uplatniť svoje 
tvorivé schopnosti a zručnosti.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ14 / INfO

MDD v ZŠ, Na dolinách

 Prechádzajúc po areáli inte-
riéru a exteriéru školy sme sle-
dovali, ako chlapci súťažili v ma-
lom futbale o najlepší kolektív 
a o najlepšieho strelca v kope 

jedenástok. V hlúčku detí zo-
znamovali skauti svojich roves-
níkov, ako sa orientuje s ma-
pou, buzolou, ako sa zakladá 
oheň vo voľnej prírode a ďalšie 

Areál školy na Bezručovej 
zaplnili oslavujúce deti

činnosti v prírode. V priestore 
ihriska sa predstavili so svoji-
mi lietajúcimi modelmi lietadiel 
leteckí modelári. Z modelov 
najviac zaujal model Júliusa 
Kákoša, ktorý zhotovil podľa 
plánu spisovateľa Vojtecha 
Zamarovského. Pred budovou 
školy sa koncentrovalo veľa 
detí okolo mladých vizážistiek, 
ktoré si rozložili na školských 
laviciach svoje líčidlá a šminky 
a na tvárach detí predvádzali 
výtvarné cítenie v podobe mo-
týľov, kvetiniek, mačiek a po-
dobne. Vo vstupnej hale školy 
som obdivoval vystavené diela 
mladých výtvarníkov, ale aj ich 
aktivity pri kreslení na plátno. 
Prekvapením bola výstava aran-
žovanej kvetinovej výzdoby, za 
ktorú by sa nemuseli hanbiť ani 
profesionáli. V Areáli zdravia 

najmenšie deti hľadali posle-
piačky na čas časti lega, hrali 
sa na rybárov a za svoju akti-
vitu boli odmenení sladkosťou. 
V átriu deti skladali puzzle, pre-
chádzali náročnou prekážkovou 
dráhou a hádzali loptičkou do 
koša. Celú prechádzku zábav-
ným popoludním v Základnej 
škole, Na dolinách, Trenčín 
som skončil na pretekoch 
Grand Prix Zlatovce ozajstných 
pohybujúcich sa modelov robo-
tov a na vystúpení tanečníčok 
skupiny Goonies.
 Čo povedať na záver? I toto 
podujatie potvrdilo, že máme 
šikovných učiteľov a vychováva-
teľov, ktorí vedia pripraviť pre 
deti zaujímavý program, ktorí 
ich vie zaujať.

 (jč)

pochválila sa štvrtáčka Laura 
Žilinčanová. Spolužiačka Katka 
Mikušová doplnila dojmy kama-
rátky a potešili ju všetky súťaže. 
„Pílili sme drevo, nosili vajíčko 
na lyžičke, zostavovali skladač-
ky, so zaviazanými očami sme 
hádali podľa hmatu, chute a vô-
ne, aké predmety nám lesníci 
dávali do ruky. Drevo, ihličie, 
trávu a škoricu. Teším sa na 
budúci rok, ale speváčka môže 
byť iná.“
 Uskutočnila sa aj verej-
ná prezentácia CD s nahráv-

kou rozprávky trenčianskeho 
rozprávkara Pavla Paulendu 
O čertíkovi Danielovi. Rozpráv-
ku z knihy Rozprávkový ostrov 
nahrali deti zo školy začiatkom 
roka a podľa riaditeľa školy Iva-
na Pavlíka ju rozpošlú na det-
ské onkologické oddelenia, aby 
potešili choré deti.
 Oslava Dňa detí v ZŠ na 
Bezručovej ulici presiahla svo-
jou veľkoleposťou rámec školy 
a ukázala, ako sa školy môžu 
podieľať na spoločenskom živo-
te mesta. (la)

 Oslavy Dňa detí v piatok 30. 
mája prilákali do areálu Základ-
nej školy na Bezručovej ulici 
nielen deti, ale prišlo aj veľa 
dospelých. Deti dostali pri vstu-
pe evidenčný lístok, na ktorý im 
organizátori zaznačili úspechy 
v súťažiach, čo absolvovali po-
čas popoludnia. Lákadlom boli 
nafukovacie skákadlá, maxi 
stolný futbal so živými hráčmi 
miesto figúrok. V programe vy-
stúpili najskôr deti zo susednej 
Materskej školy na Soblahov-

skej ulici, vystriedali ich žiaci 
školy s pesničkami, tancami, 
inscenovanými rozprávkami 
a hudobné skupiny. Vyvrcho-
lením popoludnia bol koncert 
speváčky Jany Uriel Kratochví-
lovej so skupinou Iluminatica. 
„Veľmi pekné popoludnie sme 
prežili dnes v škole. Páčil sa 
mi najmä skákací hrad, veľa zá-
bavy bolo pri futbale s gumami 
a zaujali ma aj vystúpenia detí 
z našej školy. Navyše som hra-
la aj divadlo s našou triedou,“ 

Deti z Opatovej úspešné v súťaži 
malotriednych škôl

 Z Trenčína sa na stretnutí 
zúčastnili žiaci Základnej ško-
ly, Potočná v Opatovej a získali 
prvé miesto vo futbale a druhé 
vo vybíjanej. Okrem rôznych in-
dividuálnych súťaží deti zaujali 
„vylomeniny“, keď museli strh-

núť zo stola obrus, na ktorom 
boli naukladané taniere tak, 
aby nespadli na zem. Črepy 
prinášajúce šťastie sa im však 
nepodarilo vyrobiť, lebo taniere 
boli plastové.
 (la)

Festival olympijských hviezdičiek a nádejí bol názov tradičného 
športového stretnutia malotriednych škôl Trenčianskeho okresu 
v piatok 6. júna v Selci. Niesol sa v duchu blížiacich sa olympij-
ských hier v Pekingu.

Ďalšie číslo INFO Trenčín vyjde 3. júla 2008.
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KRÍŽOVKA, KALEIDOSKOP  INfO / 15 

Milí čitatelia! Za správne riešenie tajničky z osemsmerovky z č. 11/2008 „Vypražiť desať rezňov“ bola vyžrebovaná Sidónia Čížová, 
Hlavná 122, 911 05 Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká publikácia „Trenčín a okolie“. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú 
tajničku krížovky z Infa č. 12/2008 zasielajte na adresu našej redakcie do 27. júna 2008.
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 Z VAŠICH POSTREHOV...

Slzy čerešne
O verejnú zeleň sa v Tren-
číne stará Mestské 
hospodárstvo a správa 
mestských lesov, m. r. o., 
Trenčín. Každoročne sú 
z mestského rozpoč-
tu vynakladané nemalé 
prostriedky na údržbu, 
revitalizáciu a výsadbu 
novej zelene. Nové aleje 
boli založené na viacerých 
uliciach. Je poľutovania-
hodné, že niekto, snáď 

z roztopaše, olámal v noci z 31. mája na 1. júna 2008 mladú 
čerešňu na Hodžovej ulici. Je to len jeden príklad za všetky. 
Denne prichádza niekoľko e-mailov, upozorňujúcich na neporia-
dok v meste, na nedostatočnú starostlivosť o verejnú zeleň... Je 
však ťažké neustále udržiavať zeleň v prijateľnom stave, keď sa 
niektorí obyvatelia nevedia správať. Ťažko hľadať príčinu podob-
ného činu: ľahostajnosť, nedostatočná výchova, alkohol? Slzy 
roní nielen strom, ale iste všetci s citom pre život. (jv)

obojživel-
ník

nastane

Mjanmarská 
exmetropola

vonná 
živica

ad acta
podmien-

ková 
spojka

ronenie 
(bás.)
český 
zápor

z, zo 
(čes.)

samočinný 
stroj

 V pondelok 2. 6. 2008 pri-
šli deti do Materskej školy, Pri 
parku dvakrát. Rodičia priviedli 
svoje deti do materskej školy 
o 19.00 na oslavy MDD. Osla-
vovalo sa netradičným spô-
sobom. Za súmraku sa deti 
vybrali do blízkeho parku, kde 
pomocou bateriek hľadali po-
klad. Potom sa presunuli do 
materskej školy, kde mali pri-
pravené pohostenie a diskoté-

ku, ktorá ich tak unavila, že sa 
spolu s pani učiteľkami uložili 
do svojich postieľok a po roz-
právke spali až do rána. 
 Oslavy pokračovali cyklotu-
ristickým výletom. Druhý deň 
deti na bicykloch navštívili psí 
hotel v Istebníku, kde si pozreli 
malých a nezbedných chlpáčov. 
Z osláv si odniesli veľa neza-
budnuteľných zážitkov. 
 Ingrid Meravá

Netradičné oslavy MDD v MŠ, Pri parku
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JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER OKTÓBER
1 N 1 U Nádoby 2 1 P Nádoby 4 1 P Papier 2 Nádoby 1 1 S FIRMY
2 P Nádoby 1 2 S FIRMY 2 S 2 U Papier 3 Nádoby 2 2 Š Papier 4 Nádoby 3
3 U Nádoby 2 3 Š Nádoby 3 3 N 3 S FIRMY 3 P Nádoby 4
4 S FIRMY 4 P Nádoby 4 4 P Papier 2 Nádoby 1 4 Š Papier 4 Nádoby 3 4 S
5 Š Nádoby 3 5 S 5 U Papier 3 Nádoby 2 5 P Nádoby 4 5 N
6 P Nádoby 4 6 N 6 S FIRMY 6 S 6 P Vrecia 1 Nádoby 1
7 S 7 P Papier 2 Nádoby 1 7 Š Papier 4 Nádoby 3 7 N 7 U Vrecia 2 Nádoby 2
8 N 8 U Papier 3 Nádoby 2 8 P Nádoby 4 8 P Vrecia 1 Nádoby 1 8 S FIRMY
9 P Papier 2 Nádoby 1 9 S FIRMY 9 S 9 U Vrecia 2 Nádoby 2 9 Š Vrecia 3 Nádoby 3

10 U Papier 3 Nádoby 2 10 Š Papier 4 Nádoby 3 10 N 10 S FIRMY 10 P Nádoby 4
11 S FIRMY 11 P Nádoby 4 11 P Vrecia 1 Nádoby 1 11 Š Vrecia 3 Nádoby 3 11 S
12 Š Papier 4 Nádoby 3 12 S 12 U Vrecia 2 Nádoby 2 12 P Nádoby 4 12 N
13 P Nádoby 4 13 N 13 S FIRMY 13 S 13 P Papier 2 Nádoby 1
14 S 14 P Vrecia 1 Nádoby 1 14 Š Vrecia 3 Nádoby 3 14 N 14 U Papier 3 Nádoby 2
15 N 15 U Vrecia 2 Nádoby 2 15 P Nádoby 4 15 P Papier 2 Nádoby 1 15 S Papier 1
16 P Vrecia 1 Nádoby 1 16 S FIRMY 16 S 16 U Papier 3 Nádoby 2 16 Š Papier 4 Nádoby 3
17 U Vrecia 2 Nádoby 2 17 Š Vrecia 3 Nádoby 3 17 N 17 S Papier 1 17 P Nádoby 4
18 S FIRMY 18 P Nádoby 4 18 P Papier 2 Nádoby 1 18 Š Papier 4 Nádoby 3 18 S
19 Š Vrecia 3 Nádoby 3 19 S 19 U Papier 3 Nádoby 2 19 P Nádoby 4 19 N
20 P Nádoby 4 20 N 20 S Papier 1 20 S 20 P Nádoby 1
21 S 21 P Papier 2 Nádoby 1 21 Š Papier 4 Nádoby 3 21 N 21 U Nádoby 2
22 N 22 U Papier 3 Nádoby 2 22 P Nádoby 4 22 P Nádoby 1 22 S FIRMY
23 P Papier 2 Nádoby 1 23 S Papier 1 23 S 23 U Nádoby 2 23 Š Nádoby 3
24 U Papier 3 Nádoby 2 24 Š Papier 4 Nádoby 3 24 N 24 S FIRMY 24 P Nádoby 4
25 S Papier 1 25 P Nádoby 4 25 P Nádoby 1 25 Š Nádoby 3 25 S
26 Š Papier 4 Nádoby 3 26 S 26 U Nádoby 2 26 P Nádoby 4 26 N
27 P Nádoby 4 27 N 27 S FIRMY 27 S 27 P Papier 2 Nádoby 1
28 S 28 P Nádoby 1 28 Š Nádoby 3 28 N 28 U Papier 3 Nádoby 2
29 N 29 U Nádoby 2 29 P Nádoby 4 29 P Papier 2 Nádoby 1 29 S FIRMY
30 P Nádoby 1 30 S FIRMY 30 S 30 U Papier 3 Nádoby 2 30 Š Papier 4 Nádoby 3

31 Š Nádoby 3 31 N 31 P Nádoby 4

NOVEMBER DECEMBER
1 S 1 P Vrecia 1 Nádoby 1
2 N 2 U Vrecia 2 Nádoby 2
3 P Vrecia 1 Nádoby 1 3 S FIRMY
4 U Vrecia 2 Nádoby 2 4 Š Vrecia 3 Nádoby 3
5 S FIRMY 5 P Nádoby 4
6 Š Vrecia 3 Nádoby 3 6 S
7 P Nádoby 4 7 N
8 S 8 P Papier 2 Nádoby 1
9 N 9 U Papier 3 Nádoby 2

10 P Papier 2 Nádoby 1 10 S Papier 1
11 U Papier 3 Nádoby 2 11 Š Papier 4 Nádoby 3
12 S Papier 1 12 P Nádoby 4
13 Š Papier 4 Nádoby 3 13 S
14 P Nádoby 4 14 N
15 S 15 P Nádoby 1
16 N 16 U Nádoby 2
17 P Nádoby 1 17 S FIRMY
18 U Nádoby 2 18 Š Nádoby 3
19 S FIRMY 19 P Nádoby 4
20 Š Nádoby 3 20 S
21 P Nádoby 4 21 N
22 S 22 P Papier 2 Nádoby 1
23 N 23 U Papier 3 Nádoby 2
24 P Papier 2 Nádoby 1 24 S FIRMY
25 U Papier 3 Nádoby 2 25 Š Papier 4 Nádoby 3
26 S FIRMY 26 P Nádoby 4
27 Š Papier 4 Nádoby 3 27 S
28 P Nádoby 4 28 N
29 S 29 P Vrecia 1 Nádoby 1
30 N 30 U Vrecia 2 Nádoby 2

31 S FIRMY

Kalendár vývozu separovaných zložiek komunálneho odpadu v Trenčíne na rok 2008

Vysvetlivky:
Plasty

Plasty – Vrecia 1 Zlatovce, Orechové, Horné Orechové, Istebník, Záblatie, 
Zámostie

Plasty – Vrecia 2 Noviny, Biskupice, Soblahovská ulica a okolie, Centrum, 
Dolné mesto

Plasty – Vrecia 3 Opatová, Kubra, Kubrica, horná a dolná časť Kukučínovej ulice
Plasty – Nádoby 1 Juh
Plasty – Nádoby 2 Sihoť, Zámostie 
Plasty – Nádoby 3 Noviny, Biskupice, Pod Sokolice, Centrum
Plasty – Nádoby 4 Dolné mesto, Soblahovská, Dlhé Hony
Plasty – FIRMY fi rmy

Bioodpad
Bio od 1. 6. – 30. 9. každý pondelok
Bio od 1. 10. – 31. 5. každý nepárny pondelok

Papier

Papier 1 individuálna bytová výstavba – Sihoť, Hodžova, Noviny, 
Zlatovce 

Papier 2 Juh, Belá
Papier 3 Sihoť, Zámostie, Opatová, Orechové, Istebník, Záblatie

Papier 4 Pod Sokolice, Centrum, Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny, 
Kubra, Kubrica

FIRMY fi rmy

Sklo
Sklo 1 x mesačne

Vzhľadom na rozšírenie separovaného zberu a zintenzívnenie zberu plastov a papiera zo zberných nádob uverejňujeme 
aktuálny a doplnený harmonogram separovaného zberu v meste Trenčín. (úžpd)
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