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renia sa zúčastnili aj predstavitelia Mesta Trenčín, syn Karola Pádivého Jaroslav, klaun, ale 
najmä veľa veselých detí od batoliat po násťročných. Viac na strane 3. (zm), foto (jč)
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Z júnového rokovania Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne

Za garáže 
v bytových domoch 
zaplatia Trenčania od 
januára menej
 Prijatím júnového uznesenia 
mestskými poslancami o novej 
sadzbe pre garáže v bytových 
domoch budú platiť od januára 
budúceho roku Trenčania za 
meter štvorcový týchto priesto-
rov iba deväť korún. Doteraz 

bola platná jednotná sadzba za 
nebytové priestory v bytových 
domoch a prijatím uznesenia sa 
táto odčlení a vznikne nová sa-
mostatne za garáže v bytových 
domoch. V tomto roku zaplatili 
za meter štvorcový nebytového 
priestoru 90 Sk, v prípade sa-
mostatne stojacich garáží to 
bolo 45 Sk za štvorcový meter.

Sociálne služby 
mesta najmä 
Trenčanom
 Zariadenie opatrovateľských 
služieb, mestská rozpočtová or-
ganizácia Sociálne služby mesta 
Trenčín bude poskytovať služby 
iba občanom, ktorí majú trvalý 
pobyt na území mesta. Ostat-
ným občanom, ktorí nemajú na 
území Trenčína trvalý pobyt, ale 

majú v meste priamych príbuz-
ných, ich budú poskytovať iba 
v prípade voľnej kapacity.
 Novela má vplyv predo-
všetkým na občanov umiest-
ňovaných na oddeleniach s ne-
pretržitou prevádzkou, kde 42 
percent tvoria občania, ktorí 
nemajú trvalý pobyt na území 
mesta Trenčín.
 Pokračovanie na 2. strane.

Dňa 26. júna 2008 sa Trenčíne uskutočnilo zasadnutie mest-
ského zastupiteľstva, na ktorom poslanci upravili podmienky 
pre graffiti-art na území mesta, rovnako podmienky pre reklam-
né, propagačné a iné zariadenia, odsúhlasili novú sadzbu dane 
za garáže v bytových domoch, záverečný účet za rok 2007, pod-
mienky poskytovania sociálnych služieb pre Trenčanov a viaceré 
majetkové prevody.  Poslanci na záver odsúhlasili aj dotáciu pre 
rodinné centrum Južanček a prijali uznesenie v súvislosti s plá-
novaným pochodom v Trenčíne, podľa ktorého nebude tolerovať 
nijaké prejavy extrémizmu a intolerancie na území mesta. 
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Pokračovanie z 1. strany
 „Ide o to, aby sme z našich 
peňazí zabezpečovali služby 
pre našich občanov,“ zdôraz-
nil primátor mesta Branislav 
Celler. Občania, ktorí sú v sú-
časnosti v zariadení a nie sú 
Trenčania, môžu v zariadení 
zotrvať, kým ho dobrovoľne ne-
opustia. Prijímaní však budú už 
iba Trenčania.

Mesto určilo, ktoré 
plochy sú v meste pre 
graffiti legálne
 Pouliční umelci dostali 
v Trenčíne k dispozícii jedenásť 
plôch na maľovanie graffiti. 
Určené sú vo všeobecne zá-

väznom nariadení (VZN), kto-
ré 26. júna schválili poslanci 
mestského zastupiteľstva. Na 
graffiti poslanci určili oporný 
múr za Gastrocentrom a Cen-
trumom na Hviezdoslavovej uli-
ci, steny telocvične Základnej 
školy v Trenčíne na Hodžovej 
ulici, podchod na Noviny pod 
Električnou ulicou, stenu na 
konci Kuzmányho ulice sme-
rom k podchodu Električná 
– K dolnej stanici, steny tribún 
futbalového štadióna na Sihoti 
s výnimkou hlavnej tribúny, be-
tónový plot areálu letného kúpa-
liska, vnútorné steny podchodu 
na Juhu pri cintoríne, cestný 
podjazd na Ulici Jesenského, 
múrik pri stredisku Družba na 
detskom ihrisku, oporné múry 
na Kukučínovej ulici a podjazd 
z Východnej ulice na Ulicu ge-
nerála Svobodu.

 V Trenčíne boli už roky vyčle-
nené niektoré plochy na graffi-
ti, tie mesto zrušilo, aby celko-
vo legalizáciu pouličnej maľby 
upravilo VZN. Ak majú nadšen-
ci pouličného umenia chuť za-
maľovať iné mestské plochy, 
musia o to požiadať mestský 
úrad, predložiť grafický návrh či 
uviesť čas maľby. Sprejeri mu-
sia po maľbe okolie zanechať 
v pôvodnom stave. Pri poruše-
ní VZN musia plochu vrátiť do 
pôvodného stavu. „Týmto na-
riadením sa oddelí striekanie 
a poškodzovanie majetku od 
skutočného umenia,“ odôvod-
nil zmysel nariadenia primátor 
Branislav Celler. Maľba nesmie 

hanobiť na základe pohlavia, 
rasy, farby pleti, jazyka, viery 
a náboženstva, politického či 
iného zmýšľania, národného 
alebo sociálneho pôvodu, prí-
slušnosti k národnosti alebo 
k etnickej skupine a nesmie byť 
v rozpore s právnym poriadkom 
SR a EÚ a dobrými mravmi. Po-
volenia sa týkajú len mestské-
ho majetku.

Kultúrne strediská 
a výstavba bytov
 Trenčianske mestské za-
stupiteľstvo dnes na svojom 
zasadnutí schválilo viacero 
majetkových prevodov. Do súk-
romných rúk prejde Kultúrne 
stredisko, Dlhé Hony, Kultúrne 
stredisko, Sihoť a tiež pozemky 
na Juhu a na Zámostí.
 Zámer výstavby polyfunkčné-
ho objektu v súčasnom Kultúr-

nom stredisku, Dlhé hony, bol 
Mestu Trenčín predložený ešte 
v novembri 2007. Podmienkou 
mesta o predmetnom zámere 
bolo zachovanie kultúrneho 
strediska a knižnice v novom 
objekte, nakoľko zachovanie 
týchto služieb je dôležité pre 
danú mestskú časť. Uvedeným 
postupom mesto po vybudova-
ní polyfunkčného objektu získa 
do svojho výlučného vlastníctva 
nebytové priestory, ktoré by 
v inom prípade muselo rekon-
štruovať z mestského rozpočtu. 
Navyše uvedené priestory budú 
svojou kvalitou konkurencie-
schopné iným priestorom po-
skytujúcim podobné služby.
 Nový majiteľ Kultúrneho stre-
diska na Sihoti bude musieť pô-

vodnú budovu zase asanovať. 
Poslanci ho zaviazali v nových 
priestoroch vybudovať v niekto-
rej z jeho častí nové kultúrne 
stredisko.
 Na účel výstavby bytov 
schválilo zastupiteľstvo predaj 
pozemkov na Juhu a Zámostí. 
Tam má vzniknúť nová mul-
tifunkčná zóna na území bý-
valej strelnice s kompletným 
občianskym zázemím, bytovým 
komplexom, občianskou vyba-
venosťou, obchodmi, službami, 
predškolským a školským za-
riadením či športovo-rekreač-
ným komplexom a hotelom.
 V Trenčíne sa tento rok do-
končí približne 200 bytov a ďal-
ších 1000 sa začne stavať.
 (jm)

AKTUALITY2 / INfO

Z júnového rokovania Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Ako legálna plocha pre grafity slúži už dnes podchod pod 
Hasičskou ulicou. foto (jč)
>

Staré budovy kultúrnych stredísk, ktoré potrebujú radi-
kálne riešenie, nahradia moderné budovy. foto (jč)
>

Na augustovom MsZ budú schvaľované niektoré zmeny 
v rozpočte mesta. Primátor B. Celler bude po dohode s kul-
túrnou obcou iniciovať vyčlenenie prostriedkov na zakúpenie 
koncertného klavíra v hodnote zhruba 80 000 eur (2,43 mili-
óna korún). Dočasný domov by mal klavír nájsť v priestoroch 
Trenčianskeho múzea alebo Galérie M. A. Bazovského, a to 
do momentu rekonštrukcie kina Hviezda. (r)

>
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Najlepší žiaci ocenení 
Detská osobnosť mesta Trenčín
Mesto Trenčín už po štvrtý raz vyhlásilo súťaž o najvýraznejšie 
detské osobnosti mesta Trenčín v školskom roku 2007/2008. 
Jednotlivé základné školy po zhodnotení predložili Mestu Tren-
čín svojich najúspešnejších žiakov a tí sa zúčastnili slávnostné-
ho odovzdania cien „Detská osobnosť mesta Trenčín 2008“ 18. 
júna 2008 v Kongresovej sále hotela Tatra.

 Úvod podujatia patril vystú-
peniu Detského komorného 
orchestra Základnej umeleckej 
školy v Trenčíne skladbou Vla-
dimíra Godála „Gajdošské tan-
ce“. Po ich vystúpení privítal 
všetkých prítomných hostí, ria-
diteľov základných škôl vedúci 
Útvaru školstva a sociálneho 
zabezpečenia Mestského úra-
du v Trenčíne Jozef Baláž. Kon-
štatoval, že oceňovanie žiakov 
ZŠ v súťaži o detskú osobnosť  

roka sa od svojho vzniku sa 
uskutočňovalo v troch základ-
ných kategóriách. Do prvej kate-
górie sú zaradené predmetové 
olympiády a postupové súťaže 
vyhlásené Ministerstvom škol-
stva SR. Do druhej športové 
súťaže vyhlasované Minister-
stvom školstva SR a Sloven-
skou asociáciou športu a tre-
tiu kategóriu tvoria základné 
umelecké školy a mimoriadne 
úspešní žiaci. V tomto roku pri-
budla nová kategória - ocene-
nie najúspešnejšej školy, ktorá 
dosiahla najlepšie výsledky vo 
vedomostných súťažiach a kto-
rá dosiahla najlepšie výsledky 
v športe.
 K oceneným žiakom sa pri-
hovoril primátor Mesta Trenčín 
Branislav Celler. Vo svojom prí-
hovore zvýraznil výnimočnosť 

chvíle, kedy sa vedenie mesta 
na záver školského roka stretá-
va s výnimočnými  osobnosťami 
mesta – žiakmi základných škôl 
a vedeniami škôl v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti Mesta Trenčín. 
„Vzdelávanie je dôležitým prv-
kom v živote jednotlivca a celej 
spoločnosti a ja som rád, že si 
takto oceníme vás, ktorí ste vo 
svojej oblasti výnimoční, ktorí 
dosahujete výnimočné úspechy 
a verím, že táto vaša úspeš-

nosť bude inšpiratívnou pre 
vašich spolužiakov, pre ostat-
né školy. A nielen to. Budem 
rád, keď sa vzdelávací proces 
na trenčianskych školách bude 
skvalitňovať, aby z našich zá-
kladných škôl odchádzali na 
ďalšie stupne vzdelávania vý-
borne pripravení žiaci, aby dob-
re zvládali ďalšie štúdium, aby 
boli výborne pripravení na ďalší 
život. Naším spoločným cieľom 
bude pre budúcnosť vždy kvalit-
né školstvo v Trenčíne. Prajem 
vám, aby ste si tento úspech 
vychutnali, aby váš úspech bol 
motiváciou pre vašich spolu-
žiakov, aby ste si oddýchli cez 
prázdniny a o rok, aby sme sa 
opäť stretli.“
 Potom predsedníčka Detské-
ho parlamentu Zuzka Betáková 
predstavila dvadsať ocenených 

žiakov a dve ocenené základné 
školy. Víťazom trenčianskych 
škôl vo vedomostnej oblasti 
sa stala Základná škola, Dlhé 
Hony, Trenčín. V športových 

súťažiach boli najlepší žiaci Zá-
kladnej školy, Kubranská, Tren-
čín. Galériu ocenených detí pri-
nesieme v nasledujúcom čísle.
 (jč)

Deti a les – aby v lese nehorelo...
 Krajské riaditeľstvo Hasič-
ského a záchranného zboru 
v Trenčíne v spolupráci s ob-
čianskym združením Pre prírodu 
a základnými školami v Tren-
číne na uliciach Východnej 
a Veľkomoravskej, v Soblahove 
a v Selci pripravilo pre žiakov 
1. stupňa besedu na tému 
„Ochrana lesov pred požiarmi“ 
a výtvarnú súťaž na tému „Ná-
vrh plagátu na ochranu lesov 
pred požiarmi“.
 Hasiči spolu s ochranárom 
prírody pútavou a hravou for-
mou pomocou pripravených 
pomôcok a využitia vizuálnej 
techniky priblížili deťom prácu 
hasičov.
 Deti sa dozvedeli, aký je roz-

diel medzi ohňom a požiarom, 
ako sa majú správať pri spozo-
rovaní požiaru a formou scénok 
si vyskúšali ohlasovanie požia-
ru na operačné stredisko hasič-
ského a záchranného zboru.
 V hlavnej téme besedy za-
meranej na ochranu lesov pred 
požiarmi, sa deti dozvedeli, 
prečo požiare vznikajú, ako sa 
hasia a ako sa majú správať 
v lese, aby vzniku lesného po-
žiaru predišli.
 Vo výtvarnej súťaži deti súťa-
žili o diplomy a krásne knižky, 
ktoré im venovalo Krajské riadi-
teľstvo Hasičského a záchran-
ného zboru v Trenčíne.
 Za KR HaZZ v Trenčíne
 Nadežda Ištoková

Cenu pre 
najlepšiu školu 
v dosahovaní 
vedomostných 
úspechov 
prevzal riaditeľ 
ZŠ, Dlhé Hony, 
M. Galko.
 foto (jč)

>

Reprezen-
tantke v ka-
rate Ingride 
Suchánkovej 
cenu odovzdal 
poslanec MsZ 
v Trenčíne 
Eduard Hart-
mann.
 foto (jč)

>
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Oficiálne prijatia 
a možnosti spolupráce 
samospráv
 Po oficiálnom otvorení Dní 
Tarnowa 2008 v Zrkadlovej 
sále a otvorení výstavy foto-
grafií „Memorized City“ sa 
uskutočnili počas barbecue 
v Cristal Park Hoteli stretnutia 
všetkých zahraničných delegá-
cií so starostom Mesta Tarnow 
Riszardom Sigałom. Počas pri-
jatia delegácie Mesta Trenčín 
vedenej poslankyňou, uvoľne-
nou pre výkon funkcie, Jankou 
Fabovou starosta Tarnowa jed-
noznačne vyjadril snahu o pre-
hĺbenie spolupráce z roviny de-
klaratórnej do roviny praktickej 
na všetkých úsekoch oboch 
samospráv. Okrem výmeny 
kultúrnych súborov a skupín 
pri príležitosti významných dní 
oboch miest boli navrhnuté:  

výmena skúseností z riadenia 
samospráv medzi oboma mes-
tami, návšteva zástupcov mé-
dií v Trenčíne, aby prezentovali 
mesto Tarnow v našich médi-
ách, výmena internetových 
stránok oboch miest, v ktorých 
budú prezentované všetky zau-
jímavosti z turistického ruchu, 
nadviazanie spolupráce regio-
nálnych obchodných a prie-
myselných komôr, kultúrne 
výmeny. 

Prezentácie miest
 V sobotu 14. júna 2008 
dopoludnia v Zrkadlovej sále 
mesta Tarnow sa uskutočnilo 
stretnutie ôsmich zahranič-
ných delegácií – mesta Kotlas 
z Archangelskej oblasti Ruska, 
mesta Blackburn z Veľkej Britá-
nie, miest Vinica a Biela Cer-
kev z Ukrajiny, mesta Trenčín 

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A ZAUJÍMAVOSTI4 / INfO

Dni Tarnowa 2008Dni Tarnowa 2008

V dňoch 13. až 15. júna 2008 sa uskutočnili v poľskom meste Tarnow Dni Tarnowa 2008, na ktoré pozvalo vedenie tohto mesta 
všetky svoje partnerské mestá. Medzi nimi aj mesto Trenčín. Delegáciu tvorili poslanci mestského zastupiteľstva Janka Fabová, 
Marta Blahová, Ladislav Pavlík a kultúrne zoskupenia z Trenčína. foto (jč)

a miest Kiskörös a Veszprém 
z Maďarska so samosprávou 
Mesta Tarnow, aby prezentova-
li svoje skúsenosti pri zlepšo-
vaní pozície a prestíže svojho 
mesta. Trenčín na tomto fóre 
predstavila poslankyňa, uvoľ-
nená pre výkon funkcie, Janka 
Fabová. 

Kultúrny program
 Dni Tarnowa 2008 boli 

spojené aj s bohatým kultúr-
nym programom, v ktorom na 
námestiach mesta vystúpili 
trenčianske kultúrne skupiny 
– skupina historického šermu 
Wagus, skupina historickej 
hudby Musica Poetica, jazz roc-
ková skupina Pu Erh a stepujú-
ci chlapci Tap Dance Quartet, 
ktorých výkon ocenilo publikum 
potleskom.
 (jč)

Rozlúčka so škôlkou

„Tak veľmi sa deti na prázdni-
ny tešia, jún už čerešničky na 
konáre vešia.“
 Dňa 26. 6. 2008 sme pre 
naše deti v MŠ, Niva, Trenčín 
ktoré už v septembri zasadnú 
do školských lavíc, pripravili 
krásnu záhradnú rozlúčkovú 
slávnosť. Deti si užili množstvo 
zábavy a ako pamiatku na chví-

le prežité v škôlke dostali pa-
mätnú listinu.
 Naše rozlúčkové tablo bude 
celé leto skrášľovať výklad 
miestneho obchodíka.
 Všetkým deťom a i pani uči-
teľkám želáme neopakovateľné 
prázdniny plné slniečka, lásky 
a radosti. Alena Šeptáková, 
 učiteľka MŠ, Niva 9, Trenčín

Trenčiansku kultúru reprezentoval v Tarnowe aj súbor 
historickej hudby Musica Poetica. foto (jč)
>
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Na Sihoti otvorili 
detské ihrisko Pádivec
Počas slnkom zaliateho popoludnia 25. júna 2008 bolo sláv-
nostné otvorenie nového detského ihriska na Pádivého ulici 
v Trenčíne. Toto ihrisko je spádové pre sídliská Sihoť III a IV.

 Na otvorení ihriska sa zú-
častnilo veľa detí zo sídlisk, 
ktoré privítali primátora mesta 
Branislava Cellera, poslancov 
mestského zastupiteľstva, 
členov občianskeho výboru, 
pracovníkov Mestského hos-
podárstva a mestských lesov 
v Trenčíne. Deťom ihrisko odo-
vzdal do užívania primátor Bra-
nislav Celler slovami: „...aby 
ste sa tu radi schádzali, stre-
távali, aby ste si ihrisko šetrili, 
aby vám čo najdlhšie vydržalo.“ 
Na jeho slová nadviazala riadi-
teľka Mestského hospodárstva 
a správy mestských lesov, 
m. r. o., Trenčín Erika Vravko-
vá slovami: „...som rada, že 
voľná plocha, na ktorej detské 
ihrisko vzniklo, sa stala akýmsi 
obrazom starej Sihote, keď sa 
premenila na zelenú lúku plnú 
hier, dobrodružstva a fantázie.“ 
Autorka projektu ihriska Lucia 
Barteková vo svojom príhovo-
re povedala, že „pri realizácii 
projektu uplatnili fantáziu detí 
z Materskej školy na Opatov-
skej ulici a Základnej školy na 
Hodžovej ulici, ktorú stvárnili vo 
svojich kresbách.“
 Vyvrcholením slávnostného 
otvorenia detského ihriska bolo 
jeho pomenovanie podľa pria-
nia detí na „Ihrisko Pádivec“ 
a upevnenie drevených tabúl 
jeho označenia na stojan so 
symbolom ihriska bocianom 
klaunom Aviom a primátorom 
B. Cellerom.

Ihrisko má štyri 
časti
 Autorky projektu Ivana Koda-
jová a Lucia Barteková celkovú 
plochu rozdelili do štyroch her-
ných častí, v ktorej každá z nich 
obsahuje nielen prvky na hra-
nie, ale aj prvky určené na od-
dych a voľnú „nediktovanú“ hru. 
Vstupnú časť tvorí oddychová 
zóna s pergolou a lavičkami, 
ktorá nadväzuje na plochu 
s hernými prvkami pre deti od 

2 do 4 rokov. Najväčšia herná 
plocha je venovaná najširšej ve-
kovej kategórii, deťom od 4 do 
12 rokov, kde sú osadené tzv. 
zážitkové herné prvky (lanové 
zostavy, lanovky, preliezky, špl-
hadlá). V strede areálu zostala 
zachovaná terénna nerovnosť, 
ktorá je využitá na umiestnenie 
„domčekového údolia“ – malé-
ho mikrosveta pre deti od 6 do 
9 rokov (domčeky, drevené zvie-
ratká...). „Domčekové údolie“ 
plynulo prechádza do poslednej 
časti, kde sú umiestnené hra-
dové zostavy pre širokú vekovú 
kategóriu. Dopadové plochy pod 
herné prvky sú vytvorené z vy-
mývaného štrku. Herný priestor 
zameraný na všetky vekové ka-
tegórie detí spĺňa všetky kritériá 
z hľadiska bezpečnosti, funkč-
nosti, estetiky a originality.

Pieskovisko možno 
zakryť
 Hoci sú pieskoviská v po-
slednej dobe veľmi diskutova-
nou témou a sú veľmi náročné 
na údržbu z dôvodu zabezpeče-
nia hygienických požiadaviek, 
nachádza sa v tomto areáli aj 
takýto herný prvok. Pieskovis-
ko poskytuje deťom do 3 rokov 
najplnohodnotnejšiu hru. Pies-
kovisko je uspôsobené tak, že 
ho je možné večer jednoducho 
prekryť.

Doplnky ihriska 
a zeleň
 Areál detského ihriska bol 
doplnený vhodným mobiliárom 
(pergola, lavičky, odpadkové 
koše, stojan na bicykel, infor-
mačné tabule) a osvetlením. 
Informačné tabule poskytujú 
informácie o vekovom členení 
ihriska, o otváracích hodinách, 
o správcovi ihriska, o piesko-
visku, atď. Správca ihriska za-
bezpečí otváranie a zatváranie 
ihriska, kontrolu technického 
stavu, drobné opravy, prekrýva-
nie pieskoviska a čistenie ihris-

ka od odpadu. Herný areál je oplotený, nafar-
bený na zeleno. Areál ihriska bol dotvorený 
sadovníckymi úpravami, výsadbou rastlinné-
ho materiálu – krovinami a stromami vráta-
ne živého plota, založením nového trávnika 
a výsadbou kvetinových záhonov. (jč)

Vyhodnotenie čitateľskej súťaže
Kino Hviezda v Trenčíne bolo 24. júna 2008 miestom vy-
hodnotenia medziškolskej a medzitriednej súťaže žiakov 
trenčianskych základných škôl „Čítajme všetci, čítanie je 
super“, ktorú organizovala v školskom roku 2007/2008 Ve-
rejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne (VKMR).

 Na vyhodnotení sa zúčast-
nila spisovateľka Ľubica Kep-
štová, knihovníčky a mladí či-
tatelia z Uherského Hradišťa. 
V otváracom príhovore vedúca 
oddelenia pre mládež VKMR 
Darina Ďurkechová konštato-
vala: „Súťaž trvala od septem-
bra 2007 do 31. mája 2008. 
Presvedčili sme sa o vašom 
veľkom záujme o literatúru, 
o knihy. Dúfam, že i po súťaži 
sa stanú knihy vaším dôverní-
kom. Celkom sa do našej sú-
ťaže prihlásilo desať škôl, 46 
tried a 978 žiakov. Vyhodnotili 
sme desať tried.“ Spisovateľ-
ka Ľubica Kepštová vo svo-
jom krátkom príhovore ocenila 
všetkých žiakov, že i napriek 
knihe konkurujúcim masovo-
komunikačným prostriedkom, 
počítačom a podobne, našli si 
cestu ku knihe: „Práve vy ste 
dôkazom toho, že kniha nepatrí 
medzi ohrozené druhy zábavy 
a relaxácie, ale práve naopak 
je tá, ktorá vám pomáha po-
znávať okolitý svet. Naučíte sa 
tak poznávať aj dobrých a zlých 
ľudí.“ Spolu s riaditeľkou VKMR 

Lýdiou Brezovou odovzdali zá-
stupcom najlepších tried dip-
lom a vecné dary detské knihy. 
Súčasne boli ocenení učitelia, 
ktorí sa na aktivitách žiakov 
s knihou podieľali. Konkrétne to 
boli tieto triedy so svojimi uči-
teľmi: 4. C zo ZŠ, Veľkomorav-
ská ul., TN s p. učiteľkou Múč-
kovou, 5. C a 5. D ZŠ, Hodžova 
ul., TN s p. učiteľkami Hríbovou 
a Šinskou, 3. A a 4. A ZŠ, Kub-
ranská ul., TN s p. učiteľkami 
Daňovou a Klobušiakovou, 
prima Piaristického gymnázia 
J. Braneckého v Trenčíne s p. 
učiteľkou Cibíkovou, 4. A ZŠ 
sv. Andreja-Svorada a Benedik-
ta s p. učiteľkou Gelenekyovou, 
triedy 2. B, 2. C, 4. C ZŠ, Dlhé 
Hony, TN s učiteľkami Hlavač-
kovou, Lackovou, Pohorelcovou 
a Suškovou, 3. A, 4. A, 5. A ZŠ, 
Východná ul., TN s p. učiteľka-
mi Kvasnicovou, Turčanovou 
a Hríbovou, 3. A, 3. C, 4. C 
ZŠ, Východná ul., TN s p. uči-
teľkami Tamašovou, Ženčico-
vou a Suchomelovou, 2. trieda  
ZŠ, Potočná, TN s p. učiteľkou 
Schifferovou. (jč)
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Letné terasy dotvárajú kolorit mesta
Výbor mestskej časti (VMČ) Stred odporučil na svojom zasadnutí 
v pondelok 16. júna prenájom pozemkov pod 12 letných terás v cen-
tre mesta. Súhlasné stanovisko vydal aj k odkúpeniu pozemkov na 
prestavbu objektu Kultúrneho strediska, Dlhé Hony, Trenčín na poly-
funkčný objekt so zachovaním priestorov pre kultúrne stredisko.

Široká sa skultúrni po majetkovom 
vysporiadaní
Na stretnutí poslanca Tomáša Vaňa s občanmi v pondelok 16. júna 
v budove SOU textilného a odevného sa zišlo veľa obyvateľov mest-
skej časti Západ, medzi ktorými dominovali obyvatelia Širokej ul.

 Zaujímal ich osud tejto ne-
slávne známej komunikácie bez 
pevného povrchu, sužujúcej ľudí 
prachom a za dažďa blatom. T. 
Vaňo sa s nimi dohodol na stret-
nutí do konca týždňa v Klube dô-
chodcov v Istebníku.
 „Písomne sme pozvali obča-
nov Širokej ulice a predostreli 
sme im riešenie vzniknutej situ-
ácie, aby sa nerobili provizórne 
opatrenia, ale sa vykonala kom-
plexná rekonštrukcia cesty,“ 
povedal Tomáš Vaňo. Najväč-

šou brzdou sú nevysporiadané 
vlastnícke vzťahy, medzi ktorými 
je niekoľko desiatok vlastníkov 
pozemkov. Podľa T. Vaňa sa 
stala chyba, keď Mestský úrad 
v Trenčíne pripravil investičnú 
akciu na pozemky, ktoré nie 
sú vo vlastníctve mesta. Mesto 
za tohto stavu nemôže vložiť 
preniaze do cudzieho majetku. 
Preto navrhol prítomným, aby sa 
tento rok vysporiadali majetko-
voprávne vzťahy a cesta sa sta-
la majetkom mesta. Nesúhlasil 

 Poslanci odporúčajú schvále-
nie návrhu VZN č. 8/2008 o po-
voľovaní a vykonávaní niektorých 
výtvarných aktivít na území mes-
ta, ktorý upravuje podmienky ich 
vykonávania na voľne určených 
plochách a na základe súhlasu 
vydaného Mestom Trenčín.
 Občania požadovali na za-
sadnutí VMČ vyriešenie vodo-
rovného značenia na Kollárovej 
ulici, aby mohli vlastníci domov 
v príprade potreby parkovať 
pred vjazdom do domu. Na tejto 

ulici je navyše niekoľkokrát roz-
kopaný a poplátaný povrch vo-
zovky, situáciu môže zlepšiť iba 
položenie nového asfaltového 
koberca. Po búrkach nestačia 
staré a znečistené kanalizačné 
vpuste odvádzať vodu a tá po-
tom vytápa rodinné domy.
 Vodorovné značenie na prie-
chode pri Perle je zotreté a kvô-
li bezpečnosti chodcov bude 
v najbližšich dňoch obnovené 
a zvýraznené.
 Podľa zápisnice spracoval (la)

Upchatá kanalizácia s rastúcou zeleňou pri kine 
Hviezda (la)
>

Letné terasy pri fontáne s vodníkom Valentínom na 
Štúrovom námestí sa stali súčasťou oddychovej zóny 
Trenčanov. (la)

>

Mierové námestie vyplnili v letnom období terasy, na 
ktorých sa dá posedieť a oddýchnuť si počas slnečných 
letných dní. (la)

>

s ďalšími provizórnymi aktivitami 
a všetko smeroval k vykonaniu 
rekonštrukcie podľa projektu 
v roku 2009. Povrch ulice sa 
tento rok vyrovná a spevní, aby 
sa ľudia nebrodili v blate.

 „Provizóriá nič neriešia a ľu-
dia si zaslúžia po vyše tridsia-
tich rokoch života v týchto pod-
mienkach cestu s chodníkmi, 
osvetlením a odvodnením,“ do-
dal Vaňo. (la)

Termín konania VMČ – Juh – 7. 7. 2008 o 18.00 h.



3. 7. 2008

 Parkovisko pri Medikcentre 
na Zlatovskej ulici je dlhodobo 
v pozornosti obyvateľov Zá-
mostia. Najmä dovoz a odvoz 
chorých a imobilných ľudí je 
spojený s rizikom inkasovania 
„papuče“, lebo dopravné zna-
čenie pred centrom neumož-
ňuje zastavenie pri chodníku. 
Odstúpenie mesta od zmluvy 
s lekármi sa rieši prostedníc-
tvom súdu. Poslanec T. Vaňo 

vysvetlil, že mestské zastupi-
teľstvo (MsZ) schválilo predaj 
pozemku lekárom na zriadenie 
parkoviska pred dvomi rokmi, 
ale peniaze prišli na účet mes-
ta až v tomto roku. MsZ zrušilo 
uznesenie o predaji a teraz sa 
o jeho platnosti vedie súdny 
spor.

Svietiace lampy
 Obyvatelia poukázali na 
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Mesto trvá na 
prevádzkovaní plavárne
Výbor mestskej časti (VMČ) Západ sa stretol s občanmi v stre-
du 25. júna v Kultúrnom dome v Zlatovciach. Predseda VMČ 
Vladimír Poruban v úvode informoval o uskutočnení súvislých 
opráv komunikácií na Ulici Ľ. Stárka a v Nových Zlatovciach. 
Spomenul aj stanovisko mesta k problému záhrad na Kožušníc-
kej ulici, v ktorom sa pripravujú právne kroky na pomoc obča-
nom. Je to záležitosť ťahajúca sa už vyše 15 rokov.

Nová plocha cintorína v Zlatovciach je oplotená, ale 
zatiaľ sa tu pochovávať nesmie. foto (la)
>

svietiace lampy verejného 
osvetlenia počas štyroch dní 
v tomto roku. Poslanci vysvet-
lili nutnosť opráv osvetlenia 
a doplnili, že mesto neplatí za 
elektrinu spotrebovanú v tieto 
dni.

Cestný most
 Zlý stav cestného mosta 
bol ďalším bodom programu. 
Most nie je majetkom mesta, 
preto môžu poslanci iba upo-
zorniť na nedostatky a nie je 
to pre majiteľa záväzné. Slo-
venská správa ciest, podľa 
poslanca L. Pavlíka, nemá 
záujem dávať peniaze do men-
ších opráv, lebo po vybudovaní 
nového mosta starý odstavia 
a uskutoční sa jeho generálna 
oprava.

Kanalizácia
 Občanov zaujíma aj stav Ja-
hodovej ulice, na ktorej chýba 
kanalizácia. Tomáš Vaňo dopl-
nil, že aj na konci Hanzlikov-
skej ulice, na uliciach Malo-
záblatskej, Matice slovenskej 
a Psotného je rovnaký stav. 
Mesto zatiaľ nedospelo k do-
hode s Trenčianskymi vodár-
ňami a kanalizáciami o účasti 
na tejto investičnej akcii. Vý-
nimkou je Malozáblatská uli-
ca, kde sa uskutoční projekt 
z iných zdrojov možno ešte 
v roku 2008.

Ostatné
 Z dopravy zaujal návrh 

umiestniť zrkadlo v neprehľad-
nej križovatke Žabinskej a Ľ. 
Stárka pri Čiernom mostíku.
 Tomáš Vaňo vysvetlil, že 
pozemok cintorína v Zlatov-
ciach nebol v katastri uvedený 
ako cintorín, preto sa pripra-
vuje projektová dokumentácia 
na rozšírenie cintorína kvôli 
stavebnému povoleniu.
 Pripravuje sa Kultúrne leto 
v parku v Zlatovciach, robia 
sa úpravy ciest v Zámostí, do-
končuje sa ihrisko na sídlisku 
Kvetná.

Investície
 Do školstva mesto inves-
tuje najväčšiu položku z mest-
ského rozpočtu po komuniká-
ciách, je to 22 % z celkového 
objemu. Pripravujú sa projekty 
na zateplenie starých škol-
ských budov a výmenu okien.

Modernizácia trate
 Pripravená je modernizá-
cia železničnej trate v úse-
ku Trenčianske Bohuslavice 
– Zlatovce.

Plaváreň
 Mesto podľa poslanca T. 
Vaňa písomne vyzvalo majite-
ľa plavárne na Zlatovskej uli-
ci, aby dodržal kúpnu zmluvu, 
kde sa zaviazal prevádzkovať 
kúpalisko. Vladimír Poruban 
doplnil, že v prípade nezáujmu 
majiteľa o prevádzkovanie pla-
várne bude žiadať o jej vráte-
nie mestu. (la)

II. ročník šachového turnaja 
predškolákov
 V súkromnej materskej ško-
le na Orechovskej ulici v Tren-
číne sa uskutočnil už II. ročník 
šachového turnaja predškolá-
kov. Pôvodným zámerom učiteľ-
ky bolo deti výlučne oboznámiť 
s existenciou a pravidlami ša-
chovej hry. To, že deti šach za-
ujme natoľko, že ho zahrnú do 
každodennej činnosti, ba vznik-
ne masový záujem o túto hru aj 
u rodinných príslušníkov detí, 
prekvapilo aj učiteľku Evu Bal-
luchovú, ktorá šachový krúžok 
v materskej škole vedie.

 Turnaja sa zúčastnilo 9 detí 
vo veku 5–7 rokov a pozvaní 
boli aj víťazi minuloročného I. 
ročníka – dnešní prváci v ZŠ.
 Na turnaji sa zúčastnil tiež 
aktívny šachista pán Masarik 
– manžel riaditeľky MŠ, ktorý 
si s každým účastníkom zahral 
partiu šachu.
 Víťazom turnaja sa stal 
predškolák Miško Vyšlan. Nie-
len preň to bol náročný, ale zá-
roveň skvelý deň, na ktorý sa 
nezabúda.
 (mšor)
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Trenčianske folklórne slávnosti
Dvadsiaty ôsmy ročník Trenčianskych folklórnych slávností 
sa uskutočnil v amfiteátri v Mníchovej Lehote 13. a 14. júna. 
Pripravilo ich Trenčianske folklórne združenie Stodola v spo-
lupráci s obcou Mníchova Lehota a Trenčianskym osvetovým 
strediskom.

 „Trend vnášať do programo-
vej štruktúry nové atraktívne 
prvky pokračoval aj v tomto 
roku. Viac priestoru dostali det-
ské hry, diskusia o problémoch 
folkloristov, niektoré programy 
sa odohrávali aj mimo amfite-
átra,“ uviedol Peter Kocnár zo 
združenia Stodola. Tohtoročné 
slávnosti odštartovalo v piatok 
13. júna diskusné Folklórfó-
rum. Prvý program s názvom 
Poďme si zatancovať sa usku-
točnil večer v sále kultúrneho 
domu a mladé tanečné páry sú-
ťažili o Zlaté tanečné pásmo.

 Výstavy v areáli materskej 
školy boli zamerané na výtvar-
né prejavy miestnych umelcov 
Jána Brídzika a Jána Balaja 
a na pripomenutie si minulo-
ročného súťažného programu 
„O sellácku stužku“.
 V sobotu 14. júna predpo-
ludním lúky nad amfiteátrom 
patrili deťom. Pod názvom Na 
obecném pasienku, tam sa veci 
dejú... sa deti učili novým hrám 
a súťažiam, ktoré predviedli aj 
na scéne amfiteátra. Svojich 
priaznivcov potešila známa 
ľudová hudba Mlynári z Tren-

Folklór je pre Senior klub Družba 
celoživotná záľuba
 V piatok 30. mája otvorili 
v trenčianskom kine Hviezda 6. 
slovenský festival seniorských 
folklórnych súborov vernisážou 
troch výstav autora Viliama 
J. Grusku Dielo a posolstvo 
Bronislavy Kubánkovej, Z pa-
mätníčka Zuzany a Milana Rú-
fusovcov a Svedectvo archívu 
„Pioniera“ (o Lúčnici z rokov 
1954–1996). V kinosále sa 
uskutočnili programy Návraty 
k piesňam mladosti, Vesmír 
matky a syna a Dve diela z jed-
ného prameňa.
 V sobotu festival pokračo-
val v amfiteátri v obci Krivo-

súd-Bodovka, kde vyvrcholil 
galaprogramom nazvaným Kým 
tancuješ, žiješ, kým žiješ, tan-
cuj. Záver patril hymnickej pies-
ni Eugena Suchoňa Aká si mi 
krásna. Účastníci festivalu si 
uctili pamiatku bývalého primá-
ša súboru Trenčan Stana Ci-
bulku, ktorý odišiel do večnosti 
pred začiatkom festivalu. Festi-
val pripravil trenčiansky folklór-
ny súbor Senior klub Družba 
v spolupráci s obcou Krivosúd-
Bodovka a zúčastnilo sa ho 17 
seniorských folklórnych kolektí-
vov zo Slovenska a Česka.
 (la)

Výstavy v kine Hviezda navštívila aj zakladateľka folklór-
neho súboru Trenčan Eleonóra Kubalová s dcérou Elenou.
>

čína. Hosťami boli Spevulky 
(Trenčín) a trenčiansky trub-
kár Július Homola. Dedinské 
folklórne skupiny z regiónu sa 
predstavili v programe Piesne 
a tance našich dedín. Vystrie-
dali ich detské folklórne súbory 
a skupiny Bysterec (Mníchová 
Lehota), Radosť (Trenčín), Kor-
nička (Trenčín), Selčanka (Se-
lec), Kamenček (Horné Srnie) 
v programe nazvanom O, reťaz, 
o, reťaz, poďte, deti, medzi nás. 
Súbory Trenčan, Družba, Véna, 
Senior klub Družba a Nadšenci 
sa predstavili v programe Mní-
chova Lehota po starom a po 
novom. Ukázali nové koncepcie 

spracovania folklórnych tancov 
s dôrazom na kontrast medzi 
autentickým folklórom a novo-
dobým spracovaním folklórnych 
prvkov.
 S nami je vždy veselo, tvrdia 
členovia hosťujúceho súboru 
Partizán Biotika Slovenská Ľup-
ča. Priviezli so sebou piesne 
a tance z Horného Gemera, 
Horehronia a Podpoľania. Tra-
dičnou súčasťou folklórneho 
festivalu je Škola ľudového 
tanca v sprievode Opatovanky. 
Slávnosti zakončila tanečná zá-
bava s dychovou hudbou Opa-
tovanka a sláčikovou hudbou 
zo Selca. (la)

FS Véna vystúpila na Kultúrnom lete v Trenčíne

 Dňa 6. júna 2008 vystúpil 
na Mierovom námestí v Tren-
číne v rámci Kultúrneho leta 
Folklórny súbor Véna pri Stred-
nej zdravotníckej škole, ktorý 
tak zavŕšil 50. výročie svojho 
vzniku za doprovodu ľudovej 
hudby Kľumok. Členovia súbo-
ru v programe predviedli ukáž-
ky ľudových tancov od Myjavy, 
Trenčína a Horehronia, čím pre-
ukázali svoj vzťah k ľudovému 
umeniu.

Týmto koncoročným vystúpe-
ním súboru časť jeho najstar-
ších členov skončila so svojou 
aktívnou činnosťou, pretože 
im pracovné zadelenie nedo-
voľuje venovať sa tejto záľube. 
A tak vedenie súboru v snahe 
eliminovať negatívne vplyvy 
generačnej obmeny privíta od 
nového školského roka mladú 
krv, ktorá posilní rady spevákov 
a tanečníkov súboru.
 Janka Gugová
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Bienále amatérskej 
a detskej keramiky
V kamenných priestoroch štýlového suterénu Mestskej galérie 
na Mierovom námestí č. 22 v Trenčíne je až do 6. júla 2008 vý-
stava prác 1. ročníka bienále amatérskej a detskej keramiky.

 Výstavu otvorila 17. júna 
vedúca Centra voľného času 
v Trenčíne Mária Orichová. Kon-
štatovala, že je premiérou zve-
rejnenia keramických diel pred 
očami širokej verejnosti. Opa-
kovať by sa mala každý druhý 
rok. Podnetom k zorganizovaniu 
amatérskej výtvarnej prehliad-
ky tvorcov keramiky sa stala 
skutočnosť, že na území mes-
ta sme zaznamenali nebývalý 

nárast keramických krúžkov. 
V nich tvoria amatérski umelci 
bez ohľadu na vek či profesi-
onálne zameranie. Pre týchto 
ľudí sa stala práca s hlinou zá-
ľubou, relaxom a príležitosťou 
vytvoriť niečo pekné s trvalou 
estetickou hodnotou. Za hlavný 
zmysel tejto výstavy organizáto-
ri pokladajú akúsi propagáciu 
práce keramikárov na verejnos-
ti a súčasne výmenu skúsenos-
tí medzi tvorcami keramických 
diel. Na vernisáži sa prítomným 
prihovoril predseda poroty, ke-
ramik Ján Hubinský. Do prvé-
ho ročníka bienále amatérskej 
a detskej keramiky zaslalo 
svoje kolekcie šesť dospelých 
amatérskych keramikárov a tri-
násť detských kolektívov. Od-
borná porota v zložení Mária 
Orichová, kurátorka z GMAB 

Mária Porubänová a Ján Hubin-
ský hodnotila prihlásené práce 
v troch kategóriách – špeciálne 
zariadenia, základné školy, zá-
kladné umelecké školy a centrá 
voľného času, dospelí amatéri. 
Na záver oficiálnej časti verni-
sáže bienále prevzali ocenenia 
najúspešnejší keramikári. V ka-
tegórii dospelých amatérov zví-
ťazili Jana Kosárová z Trenčína 
a Rastislav Malár z Hrádku nad 

Váhom. V kategórii základných 
škôl, základných umeleckých 
škôl a centier voľného času zís-
kali ceny Základná škola na Uli-
ci L. Novomeského, Súkromná 
základná umelecká škola Tren-
čín na Ulici L. Novomeského, 
elokovaná trieda z Ivanoviec. 
Kristína Bohušová zo Základnej 
školy, Na dolinách, Trenčín, Pet-
ra Zigová zo Špeciálnej základ-
nej školy v Trenčianskej Teplej 
a Martin Gallo z DEMY – Domu 
sociálnych služieb v Trenčíne 
získali individuálne ceny za ke-
ramiku. Cenu Centra voľného 
času Trenčín – vyhlasovateľa 
a hlavného organizátora celého 
podujatia – získal kolektív mla-
dých tvorcov z neziskovej orga-
nizácie Vstúpte z Rehabilitačné-
ho strediska v Malackách.
 (jč), foto (cvč)

Deti spoločneDeti spoločne
 V amfiteátri Kultúrneho 
centra AKTIVITY na Juhu sa 
13. 6. 2008 konal Benefičný 
koncert pre zdravotne handi-
kapované deti. V hodinovom 
programe vystúpili taneční-
ci TS Goonies, Korzo, Aura 
a muzikantka Monika Velac-
ková. Podujatia sa zúčastnili 

diváci zo ZŠ, Novomeského, 
Východnej ul., ŠZŠ, Pred-
merského, MŠ, Opatovská, 
ÚSS Adamovské Kochanovce 
z Centra sociálnej pomoci, 
Chránené bývanie, Liptovská.
 Koncert organizovala TJ 
Mladosť s KC Aktivity, podpo-
rilo ho aj Mesto Trenčín. (mk)

Výstava Modely – Hobby 2008
Vo výstavných priestoroch Kultúrneho a metodického centra OZ 
SR bola 9. júna 2008 otvorená pre verejnosť výstava Modely 
– Hobby 2008, ktorá prezentuje záujmovo-umeleckú činnosť 
a technickú tvorivosť príslušníkov Ozbrojených síl SR, ich ro-
dinných príslušníkov, vojenských dôchodcov, ako aj civilných 
autorov zo všetkých regiónov Slovenska. Výstava je súčasťou 
série celorezortných kultúrno – spoločenských podujatí organi-
zovaných rezortom Ministerstva obrany SR.

 Cieľom výstavy bolo pred-
staviť širokej vojenskej a ob-
čianskej verejnosti rôznorodosť 
záujmovej činnosti v rezorte 
a v regióne. Návštevníci, ktorí 
si výstavu prezreli, neľutova-
li. Rôznorodosť vystavených 
viac ako 300 exponátov, me-
dzi ktorými nechýbali ukážky 
z prác modelárov, zberateľov, 
výtvarných a remeselných prác 

a zbierky s vojenskou tema-
tikou prezentovaných 69 au-
tormi z 24 vojenských útvarov 
a klubov, určite splnili očaká-
vania a poskytli inšpiráciu pre 
činnosť. Súčasťou výstavy je 
Divácka súťaž o najkrajší a naj-
zaujímavejší exponát, ktorá sa 
vyhodnotí na záver výstavy.
 (so)

Zlatá rybka priplávala do Trenčína
 Traja klienti z Centra so-
ciálnej pomoci – chráneného 
bývania na Juhu v Trenčíne sa 
zúčastnili v dňoch 4. – 6. júna 
4. ročníka medzinárodných ry-
bárskych pretekov mentálne 
postihnutých Zlatá rybka 2008 
organizovaný Domovom sociál-
nych služieb pre deti a dospe-
lých Šoporňa – Štrkovec. Tren-

čianski športovci až na štvrtý 
raz dosiahli vytúžené víťazstvo, 
keď za tri hodiny vylovili 30 
rýb, z toho päť kaprov. Uznanie 
prítomných im patrilo aj za naj-
väčší úlovok, ktorým bol 52 cm 
dlhý kapor o hmotnosti 3,5 kg. 
Úspešným rybárom srdečne 
blahoželáme!
 (jč)



Číslo 13/ročník XZO ŽIVOTA NAŠICH MATERSKÝCH ŠKÔL A ŠKD10 / INfO 

Niečo pre otcov
Popoludnie plné radosti pripravili deti spolu s učiteľkami z Ma-
terskej školy na Ul. 28. októbra pre svojich otcov a starých 
otcov, ktorí slávili v nedeľu 15. 6. svoj sviatok.

 Zábavné a súťažné činnos-
ti zamerané na spoluprácu vo 
dvojici otec-dieťa roztlieskalo 
všetkých prítomných. Išlo na-
príklad o triafanie ceruzkou do 
hrdla fľaše, nosenie balóna na 
špajli, premiestňovanie balóna 
medzi chrbtami, naplnenie hrn-
čeka vodou s malými lyžičkami, 
prekážková dráha so zviaza-

nými nohami alebo fúriková 
chôdza po rukách. Povzbudzo-
vať prišli aj rodinní príslušníci.
 Aj takýmto spôsobom sa dá 
poďakovať našim „silnejším 
polovičkám“ rodín, ktorí bývajú 
veľmi pracovne vyťažení. Tí naši 
oteckovia a starí otcovia sa vy-
šantili ako malé deti.
 MŠ na Ul. 28. októbra

Ako sme prekonali sami seba

 V sobotu 7.júna sme sa roz-
lúčili s rodičmi a plní očakáva-
nia sme nastúpili do autobusu 
– smer Soblahov. Aj keď v Tren-
číne lialo ako z krhly, v Soblaho-
ve sa na nás usmievalo slnieč-
ko. Poctivo sme zo Soblahova 
šliapali až na chatu pod Ostrým 
vrchom. Chvíľu sme si oddýchli 
a už nás čakali zaujímavé súťa-
že. Strieľali sme zo vzduchovky, 
skladali prírodovedné skladač-
ky z dreva, hľadali úlohy ukryté 
v lese podľa mapy a buzoly, pí-
lili drevo.
 To najvzrušujúcejšie nás 
však čakalo až po zotmení. 
V úplnej tme ako zvieratká sme 
kráčali lesom. Jeden druhé-
ho sme sa povzbudzovali, aby 
sme prekonali strach a samo-
tu. Vedeli sme, že tety a ujo sú 
schovaní tak, aby sa nám niečo 
nestalo. Nikoho sme však nevi-
deli. Počuli sme len štekot psov 
z dediny, šuchot lístia, húkanie 

sovy. Keď sme prišli do cieľa, 
boli sme veľmi šťastní, že sme 
prekonali strach, ktorý mal, 
veru, veľké oči. Potom sme sa 
spoločne vracali do chaty, svie-
tili nám svätojánske mušky, ale 
aj mesiačik a hviezdičky. Cestu 
odvahy sme ukončili táborá-
kom, spevom a vyhodnotením. 
Na druhý deň sme upratali cha-
tu, okolie a vrátili sa unavení, 
ale šťastní domov.
 Týmto spôsobom sa chceme 
poďakovať našim tetám zo ŠKD 
– tete Dobiašovej, tete Helešo-
vej, tete Vanyovej a ujovi Jan-
čičkovi z Mestského hospodár-
stva a správy lesov v Trenčíne, 
že si našli čas a naučili nás 
spoznávať a chrániť našu krás-
nu slovenskú prírodu.

Deti z prírodovedno-
turistického krúžku ŠKD pri 
ZŠ na Ul. L. Novomeského, 

Trenčín

Týždeň detskej radosti

 V ŠKD na UL. L. Novomes-
kého v TN sa týždeň od 2. 6. do 
6. 6. začal netradične. V pon-
delok deti prekonávali zvieratká 
– v behu chceli poraziť geparda, 
v skoku klokana, v lezení kam-
zíka, v plazení hada a nakoniec 
v premetoch opicu. V utorok 
prváčikovia súťažili o najlep-
šiu superstar, ktorou sa stala 
Barborka Hrabovská. Tí ostat-
ní si pochutnávali na zmrzline 
a zahrali sa na detskom ihris-

ku. V stredu kreslili na chodník 
a vo štvrtok v Lesoparku Bre-
zina ukázali svoje vedomosti 
v poznávaní stromov, listov, 
odpovedali na otázky, ako sa 
správať v lese a čo tam nepat-
rí. Týždeň zakončili mestskí po-
licajti ukážkou svojej techniky 
a prednáškou o bezpečnosti. 
Deti každý deň zbierali body 
a tí najlepší boli vyhodnotení a 
odmenení diplomom a sladkos-
ťami. Vychovávateľky ŠKD

V tomto školskom roku sme my, deti zo Školského klubu detí 
na Ul. L. Novomeského mali možnosť navštevovať prírodovedno-
turistický krúžok. Chodili sme na túry, čistili Lesopark Brezina, 
kŕmili sme zvieratká, poznávali krásy trenčianskeho luhu, rast-
liny či zvieracie stopy. Záverečnou bodkou celoročnej činnosti 
bola Lesnícka cesta odvahy v Soblahove.

Nie si sám

Vo štvrtok 12. 6. 2008 poobede sa piatačky zo ZŠ na 
Východnej ulici pod vedením pani učiteľky Hríbovej zúčastni-
li úžasného podujatia. Špeciálna ZŠ internátna a Praktická 
škola internátna z Trenčianskej Teplej pripravili v KMCOS 
pre verejnosť muzikálové predstavenie Nie si sám, v ktorom 
účinkovali aj naše dievčatá. Pozorovať zdravé a hendikepo-
vané deti, ako spolu spievajú, tancujú či cvičia, bol úžasný 
zážitok. Zážitok pre divákov, ale aj pre deti samotné. 
Z javiska totiž sálala úprimná radosť zo života. Organizátori 
akcie si zaslúžia uznanie. (dl)

>
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Rozprávkové bytosti v MŠ na 
Považskej ulici
Oslavy Dňa detí sa v Materskej škole na Považskej ulici v Tren-
číne rozprúdili 30. mája 2008 od deviatej hodiny rannej a trvali 
celý deň.

 Veselé dopoludnie deťom 
vyplnili aktivity „Vyzdobujeme 
si školský dvor“, „Kreslíme 
svojho kamaráta“ (kriedou na 
asfalt), „ Dobýjame Trenčian-
sky hrad“ (nafukovací hrad), 
„Maľujeme prstovými farbami 
plagát pre všetky deti“, ale 
i športové súťaže, ktoré pripra-
vili pre deti pani učiteľky. Popo-
ludní o 15.00 sa začali v areáli 
MŠ schádzať rôzne rozprávko-
vé bytosti: vodníci, princezné, 
motorkár, zvieratká... Všetko 
to boli v maskách preoblečení 
rodičia v sprievode svojich oslá-
vencov. Viac ako stovku ľudí 
– detí, rodičov, starých rodičov 
a hosťa, Danicu Lorencovú, ria-
diteľku ŠZTN, m. r. o., privítala 
na akcii vodníčka – riaditeľka 
MŠ Zuzana Danková so „za-
maskovaným“ kolektívom búr-
livým potleskom. Poďakovala 
rodičom za ich nadšenie, chuť 

a dôvtip pri vytváraní masiek.
 Po úvodnom vystúpení ta-
nečného dua sme sa zoznamo-
vali s maskami. Deti do mik-
rofónu rozprávali, akú masku 
predstavujú, kto im ju pomohol 
zhotoviť. Nasledovalo úžasné 
vystúpenie tanečného súboru 
Goonies, v ktorom tancujú aj 
dve predškoláčky z našej MŠ. 
Juniorské vystúpenie Goonies 
pod názvom „Princezná ze mlej-
na“ zožalo veľký aplauz. Prome-
náda masiek okolo materskej 
školy zožala úspech aj v Centre 
seniorov, cez ktoré náš sprie-
vod masiek prešiel. Nasle-
dovali animované tance pod 
vedením Šaša Jaša, súťaživé 
hry rodičov s deťmi, skákanie 
na nafukovacom hrade, odo-
vzdávanie darčekov pre všetky 
deti z MŠ, občerstvenie a sa-
mozrejme diskotéka. Podvečer, 
keď sme sa pomaly rozchádzali 

Bezpečne nielen v hre, ale i v živote
Jednou z príťažlivých akcií, ktoré pripravujeme pre deti v Ma-
terskej škole na Stromovej ulici v Trenčíne – časť Noviny, je 
návšteva príslušníkov Policajného zboru priamo v MŠ.

 Deti sa počas celého škol-
ského roka intenzívne obozna-
mujú so základnými pravidlami 
cestnej premávky a bezpečnos-
ti na cestách. Teóriu si majú 
možnosť vyskúšať v praxi, či už 
na vychádzkach, alebo keď sa 
preháňajú na bicyklíkoch a troj-
kolkách na školskom dvore. 
Naši malí šoféri sa v pravidlách 
cestnej premávky totiž vyznajú. 
To, že sa cez cestu chodí iba 
cez priechod a na križovatke sa 
ide len keď svieti zelená, má 
každý z nich v malíčku.
 Deti pristupovali k policaj-
tom bez strachu a trémy, všet-
ko ich zaujímalo. Pri ukážkach 
ich práce snáď ani nedýchali, 
no najviac sa tešili, keď videli 
prácu psovodov. Až rozozvu-
čanie sirén policajného auta 
vyvolalo u detí malú paniku. Po-

tom si mohli vyskúšať byť ma-
lými policajtmi. Niektorí chlapci 
chceli tvoriť posádku policajné-
ho auta, iné deti obdivovali psí-
kov, ktorí majú v praxi za úlohu 
vyhľadávať napríklad aj zatúla-
né deti.
 Počas diskusie deti vyzra-
dili svoje malé tajomstvá, ako 
už vedia protestovať proti ma-
minmu či oteckovmu štýlu ria-
denia, keď prejde na červenú, 
alebo nezastavia na STOP-ke.
 Pre takúto akciu sme sa roz-
hodli nielen preto, aby sa deti 
oboznámili s prácou policajtov, 
ale i preto, aby sme prehlbovali 
dôveru detí k polícii a na zákla-
de takejto skúsenosti chceme, 
aby deti dbali na svoju bezpeč-
nosť i v období nadchádzajú-
cich letných prázdnin.
 Dana Ježíková

 Úlohy plníme počas celého 
školského roka. V mesiaci máj 
– jún organizujeme výlety do 
prírody. Aj tento rok koncom 
mája sme sa zúčastnili výletu 
do ZOO Bojnice. Získané ve-
domosti si deti mohli overiť aj 

v realite – prehlbovali si poznat-
ky o zvieratách, o ich spôsobe 
života a potrebnej starostlivos-
ti. Deti boli z výletu nadšené, 
pretože videli veľa zvieratiek, 
s ktorými sa v bežnom živote 
nestretnú. Jana Šinkovičová

Materská škola na Švermovej ulici v Trenčíne je zameraná na 
rozvíjanie environmentálneho cítenia a rozvoj environmentálnych 
aktivít. Súčasťou bol aj výlet do ZOO.

MŠ, Švermova v Bojniciach

domov, sme radi počuli slová: 
Bola to úžasná akcia, dúfame, 
že sa na podobnom podujatí 
stretneme aj o rok. To vám, milí 

rodičia, môžeme sľúbiť a už te-
raz sa celý kolektív MŠ na vás 
teší.
 Kolektív MŠ, Považská ul. 
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MESTSKÁ GALÉRIA 22
Mierové nám. 22, 032/744 22 45, www.trencin.sk

Stála expozícia Klubu priateľov V. Zamarovského

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

8., 15. 7. (9.30–11.30)  Letné tvorivé dielne pre deti
8., 15. 7. (16.00. – 18.30)  Letný ateliér pre dospelých
9., 16. 7. (9.30. – 11.30)  Letný ateliér pre seniorov
11. 7. – 14. 9.  České a slovenské umenie 60-tych rokov 20. 
storočia. Vernisáž 11. 7. o 17.00 h

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

15. 7. (10.00)  Podporná skupina mamičiek v dojčení
10., 17., 24., 31. 7. (10.00)  Štvrtkové tvorivé predpoludnie s 
tetou Aničkou Horváthovou
10. 7. (17.00)  Učíme sa viazať šatky a nosiť správne naše
Prineste si svoje šatky a babyvaky.
26. 7. (9.00–17.00)  Rodičovský kurz
Bližšie info a rezervácia v MC Srdiečko 
9. 7. (12.00–14.00)  Právne poradenstvo
10. a 17. 7. (13.00–15.00)  Psychologické poradenstvo

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

9. 7. (11.00–12.30)  Voláme všetky Danky, Hanky, Janky...
(ale aj Dankov, Jankov, Tomáškov...) budeme v knižnici hádať 
hádanky.
16. 7. (11.00–12.30)  Letom svetom
Putovanie po krajinách Európy s knihami a prstom po mape – pre 
deti, ktoré majú rady zemepis.
23. 7. (11.00–12.30)  Cesta časom
Milé deti, zoberieme vás späť cez stáročia a priblížime udalosti, 
ktoré sa odohrali na jednom tajomnom hrade.
30. 7. (11.00–12.30)  Čitateľský maratón
Nonstop prázdninové čítanie.
25. 7. (18.00)  Literárna noc 2007 
Pozvánka členov literárneho klubu OMEGA pre všetkých priaznivcov 
literatúry na letnú literárno-hudobnú noc do knižnice.

POBOČKA – JUH (V KULTÚRNOM CENTRE )
2., 9., 16., 23, 30. 7. (10.00–12.00)  Deti, nenuďte sa doma, 
príďte medzi nás,
čakajú vás spoločenské hry, zaujímavé knihy plné nápadov, háda-
niek, rozprávkových bytostí, veselých príbehov, rekordov, straši-
diel... a internet.

POBOČKA – KUBRA (V KULTÚRNOM CENTRE)
2., 9., 16. 7. (13.00–18.00)  Piesne, hry a riekanky, krížovky 
a hádanky čakajú všetky deti, ktoré sa chcú zabaviť a majú 
blízko do kubranskej knižnice.

POBOČKA DLHÉ HONY (V KULTÚRNOM CENTRE)
8., 15., 22., 29. 7. (14.00)  Hádajme a hrajme sa alebo „3 x 
3 = 9“
Deti, poznáte najnovšie knihy hádaniek, chcete si zmerať sily v ich 
riešení, alebo si   chcete  zasúťažiť pri násobilke? Príďte do knižnice 
a  určite zažijete veľa zábavy!

ODM, HASIČSKÁ UL., POBOČKY – JUH, DLHÉ HONY
POBOČKA – OPATOVÁ N/VÁHOM
Deti, máte doma internet?
V úseku literatúry pre deti na Hasičskej ul. a v pobočkách knižnice  
na  Juhu, Dlhých Honoch a v Opatovej nad Váhom na vás počas 
celých prázdnin čaká! Príďte sa vzdelávať a hrať!

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

7. 7. – 11. 7. a 14. 7. – 18. 7.   Angličtina hrou 
Spolu s animátormi z Texasu sme s našimi dobrovoľníkmi pri-
pravili pre deti tri táborové turnusy zamerané na intenzívnu ko-
munikáciu v anglickom jazyku hravou formou. Program umožní 
účastníkom práve prostredníctvom hier veľmi interaktívne rozví-
jať anglický jazyk a učiť sa ho používať v priamej komunikácii 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
3., 10., 17., 24., 31. 7. (18.00)  Klub keramikárov pre 
dospelých
10., 17., 24., 31. 7. (18.00)  Rozhovory o živote – Ján Pevný
9., 16. 7. (16.00)  Ako sa žije v Texase
Beseda s animátormi z Texasu.
10., 17., 31. 7. (16.30)  Tvorenie s potešením – Sue Berreth
Špeciálne tvorivé techniky z Texasu – STAMPIN UP (pečiatková 
technika), výroba pohľadníc, albumov, kalendárov, blahoželaní...
30. 7. (16.00)  NASA – Ted Trela
Beseda s vedeckým pracovníkom z Nasa, ktorý zabezpečuje 
energiu pre Medzinárodnú vesmírnu stanicu.

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

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

Ponúka v školskom roku 2008/09 kurzy:
Hudobné: akordeón, flauta (zobcova, priečna), gitara, klavír (spi-
net), spe, historický tanec
Musica Poetica a Fistulatoris Consort: súbory starej hudby hľadajú 
muzikantov – husle , violončelo, spev a iné
Jazykové: pre deti i dospelých: angličtina, nemčina, taliančina, poľ-
ština, ruština
Kurz intenzívneho kreslenia: 4-dňový 
Kurz cvičenia pamäti: intenzívny 4-dňový
Praktické: strihy – šitie, ručné práce (pletenie, háčkovanie, vyšíva-
nie), studená kuchyňa, vegetariánska kuchyňa
Odborné: gramotnosť na PC, účtovníctvo (jednoduché, podvojné), 
strojopis
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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 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
7. – 11. 7.  Malý umelec
Program denného letného tábora je zameraný na umelecké činnos-
ti (keramika, grafika, batika, atď.), výlet do Trenč. Teplíc, veselé 
hry a súťaže.
Príchod detí je v čase od 7.30 do 8.30. Odchod do 15.30.

ŠTÚROVO NÁMESTIE 
Detské divadelné leto
6. 7. (10.00)  Divadlo Žihadlo: Klaun Petele
13. 7. (10.00)  Teatro Neline: Danka a Janka
20. 7. (10.00)  Divadlo Fortissimo Vláda Kulíška: Kufor

NÁDVORIE PIARISTIC. GYMNÁZIA (VCHOD Z MIER. NÁM.)
24. 7. (19.00)  Škola (mino) hrou
Dvojica Kulíšek – Michalko však ponúka netradičný pohľad na ško-
lu, plný zveličenia a humoru, ktorý je pre nich typický. Vstup 
zdarma.

TRENČIANSKY HRAD
11. a 19. 7. (20.30, 21.30, 22.30)  Nočné prehliadky 
hradu: Rimania v Laugariciu alebo Povesť o nápise na 
skale
do 1. 9.  Dobový tábor so strelnicou a kuchyňou
1. 7. – 31. 8.  Sokoliari sv. Bavona na Trenčianskom 
hrade
Vystúpenia dravcov počas otváracích hodín Trenčianskeho hra-
du ako spestrenie prehliadok.

OZNAMY
Máte dieťa so zdravotným postihnutím alebo s narušenou ko-
munikačnou schopnosťou? Navštívte: www.dictn.wbl.sk
Art kino Metro do 30. júla nepremieta.
Slovenský Červený kríž – miestny spolok, časť Juh, odporúča 
svojim členom kurz Silvovej metódy v dňoch 5. a 6. júla v Domo-
ve mládeže v Trenčíne. Info: 032/65 25 749 

PROGRAM TV TRENČÍN
MOZAIKA od 4. 7. Helena Kobzová, prezidentka SČK
od 11. 7. Danka 2: Najlepším terapeutom je láska
STUDŇA od 4. 7. Eurovirtuál, od 11. 7. ART FILM
HODINA „H“ 10. 7. Alergie, 17. 7. Historické slávnosti

ŠPORT
Plán turistických akcií TO Dukla Trenčín
5. 7.  Chodník P. Dzuráka: Melčickou dolinou
12. 7.  Sidónia – Vršatec – Pruské
19. 7.  Pochod Zlín – Trenčín
26. 7. (7.55)  Trenčianske Teplice – Kamenné vráta 
– Omšenská Baba – Dolná Poruba
Miesto stretnutia: autobusová stanica, info: J. Hnilička, tel.: 0904 
339 839

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

KLUB RÝCHLOSTNEJ KANOISTIKY TRENČÍNE 
Hľadáme nových adeptov na majstrovské tituly a ceny z rôznych 
kanoistických pretekov na Slovensku, v Európe a aj vo svete. V na-
šom klube vyrástli osobnosti známe i vo svete.
Týmto chceme osloviť aj rodičov, aby v tomto záujme svoje deti 
podporili. Uvítame vás o 15.30 hod. v lodenici v Trenčíne. 
Inf.: Ján Kuica-Štern Peťo-Váňa Laďo, tréner ml. žiactva a prípravky. 
Mob.: 0903 904 189, 0905 226 991, 0903 448 570

OSTROV
5. 7.  Splanekor 2008 
Kombinovaná širokospektrálna športovo – kultúrna akcia s boha-
tým sprievodným programom, ktorej hlavnou náplňou je splav ne-
tradičných korábov po Váhu. www.splanekor.sk
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Aktivity pre deti sú zeleným písmom
KIC – Kultúrno-informačné centrum mesta Trenčín, Sládkovi-
čova ulica, tel.: 16 186.
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Slovenská a česká hudba na Bažant Pohode 2008 – 18. – 19. júl 2008

 Za jedinečné považujeme 
vystúpenie Richarda Müllera. 
Pokrstí nový album, ktorý vzniká 
v produkcii Oskara Rózsu. Kon-
certnú premiéru si na festivale 
odohrá Tomáš Sloboda (ex Le 
Payaco) so svojím gitarovým pro-
jektom Sounds Like This. Tradič-
ne budete vidieť skupiny Para 
a Tata Bojs, Polemic a Janu Kir-
schner. Bažant Pohoda prináša 
aj nové mená na našej scéne, 
tentoraz s vyložene celoplošným 
pokrytím. Predstavia sa skupiny 
Sto múch, Nové Mapy, Swan 
Bride, Amphibios, Uniques, The 
Infants, Blue. Za názvom Hugo 
D Gen sa skrýva Kamil Grebeň 
zo skupiny Vidiek. Mesto Tren-
čín zastúpi dievčenské duo 
You Coco. Rockerov určite po-
teší účasť legendárnej Fermaty 
s lídrom Ferom Griglákom. Alter-
natívnych rockerov zas Pražský 
výběr 2 s Michaelom Kocábom, 
Karpatské chrbáty, The Prosti-
tutes. Milovníci tanečnej hudby 
sa môžu tešiť na Puding pani 
Elvisovej, Veneer, hip-hopovú 
formáciu Modré hory, viacerých 
Djov a mnoho predstaviteľov 
elektronickej hudby. Vystúpenia 
niektorých umelcov priamo nad-
väzujú na program festivalového 
kinematografu: Dorota Nvotová, 
ZVA 12–28, Iva Bittová.

 Silné zastúpenie bude mať 
klasická hudba. Po fenomenál-
nom úspechu opäť príde Opera 
SND v úžasnom spojení s lon-
dýnskym Royal Choral Society. 
Dirigovať bude trenčiansky rodák 
Oliver Dohnányi. Súčasnú váž-
nu hudbu predstaví súbor Veni 
Ensemble. Diela Bélu Bártoka 
a svoje vlastné zahrá Marián Var-
ga v spolupráci s viacerými špič-
kovými klasickými hudobníkmi. 
Výber z diela skladateľa Karola 
Pádivého zahrá dychový orches-
ter Májovák z Ostravy. Vystúpi 
aj Bratislavské gitarové kvarte-
to, či Duo Cordefiato, skladateľ 

Podľa § 281–288 Obchod-
ného zákonníka v platnom 
znení.
 
Súťažné podmienky:
Vyhlasovateľ: Mesto Tren-
čín, sídlo: Mierové nám. 
2, Trenčín, zastúpený: Ing. 
Branislavom Cellerom, pri-
mátorom, IČO: 00312037, 
DIČ: 2021079995 (ďalej 
len: „Mesto Trenčín“ alebo 
„vyhlasovateľ“).

 Mesto Trenčín vyhlasuje 
súťaž o najvhodnejší návrh na 
uzavretie zmluvy na prenájom 
a prevádzkovanie majetku 
– stavebných objektov: spev-
nených plôch nachádzajúcich 
sa v k. ú. Trenčín: 
a) na Ul. Palackého (cca 110 
parkovacích miest)
b) na Mládežníckej ul. (cca 
140 parkovacích miest)
c) na Električnej ul. (pri Šta-
tistickom úrade) – parkovacie 
miesta nie sú v súčasnej dobe 
vyznačené
d) Kragujevackých hrdinov (pri 
Madove), (cca 46 parkovacích 
miest)
e) na Legionárskej ul. (pri 
tržnici), (cca 53 parkovacích 
miest),

ktoré sú v súčasnej dobe vy-
užívané ako parkoviská pre 
motorové vozidlá. Presná špe-
cifikácia predmetu nájmu je 
vymedzená červenou farbou 
v prílohe č. 1 k zmluve, ktorá 
bude odovzdaná navrhovate-
ľom po prihlásení sa do tejto 
súťaže. Celková výmera pred-
metu nájmu je 10 997 m2. 
Navrhovateľ musí predložiť ná-
vrh na celú výmeru predmetu 
nájmu.

 Záujemcovia o účasť v tej-
to obchodnej verejnej súťaži 
sú povinní požiadať vyhlaso-
vateľa písomne o poskytnu-
tie podkladov a návrhu zmlu-
vy v termíne do 9. 7. 2008. 
Podklady je možné prevziať 
osobne, príp. prostredníctvom 
splnomocneného zástupcu 
u Ing. Marčekovej (útvar ži-
votného prostredia a dopravy) 
alebo požiadať o ich zaslanie 
poštou. 
 Mesto Trenčín vyberie po-
tom spomedzi predložených 
návrhov ten, ktorý je najvýhod-
nejší. Vyhlasovateľ požaduje 
nájomné vo výške 600 Sk/m2 
predmetu nájmu ročne. Účin-
nosť zmluvy bude od 1. 8. 
2008. 

 Vyhlasovateľ – Mesto 
Trenčín si vyhradzuje právo 
odmietnuť všetky predložené 
návrhy a neuzavrieť zmluvu 
so žiadnym navrhovateľom. 
Viac informácií nájdete na 
www.trencin.sk.

 Bližšie informácie budú 
poskytované Útvarom život-
ného prostredia a dopra-
vy MsÚ Trenčín, kontaktné 
osoby: Ing. Iveta Marčeko-
vá (marcekova@trencin.sk); 
v právnej oblasti JUDr. Katarína 
Mrázová (mrazova@trencin.sk)

 Ponuky spolu so všetkými 
dokladmi, dokumentami, zmlu-
vou s prílohami v potrebnom 
počte vyhotovení a v súlade 
s týmito podmienkami musia 
byť vyhlasovateľovi doručené 
do termínu 10. 7. 2008 do 
10.00 hod. v zalepenej obál-
ke s heslom „Nájom a pre-
vádzkovanie parkovísk na úze-
mí mesta Trenčín“ s nápisom 
„Neotvárať“ na adresu: Mest-
ský úrad v Trenčíne, JUDr. Ka-
tarína Mrázová, Mierové nám. 
č. 2, 911 64 Trenčín. Ponuky 
doručené vyhlasovateľovi po 
uplynutí tejto lehoty nebudú 
vyhodnocované. (r)

Verejná obchodná súťaž – prenájom 
a prevádzkovanie parkovísk

Marek Piaček predstaví svoj 
projekt Voice over noise. Uvidíte 
aj zaujímavé spojenie klasických 
virtuózov Borisa Lenka a Jozefa 
Luptáka s rómskymi muzikanta-
mi. Zmes nevážnej vážnej hudby 
a hudobnej alternatívy predvedie 
súbor Mandelbrotovy kostičky 
s charizmatickou líderkou Ester 
Kočičkovou. Fúziu jazzu, tanga 

a improvizácie privezie Peter 
Breiner.

 Predstavia sa aj dve vokálne 
telesá – dievčenské kvarteto 
Yellow sisters z Prahy a chrámo-
vý zbor Ad Una Corda z Pezinka. 
Hot jazz predstavia Funny Fel-
lows a Swing Society Orches-
tra. Tanečný dom dá priestor 

aj folklórnym telesám: Ľudová 
hudbu Miša Nogu, Brezina, Zu-
berec, či tanečné vystúpenie 
Dragúnov. Salsu si môžete vy-
chutnať s Mango Salseros.

 Výnimočnú príchuť bude mať 
koncert najväčšej legendy čes-
kého undergroundu, skupiny The 
Plastic People of The Universe. 
Tá na Bažant Pohode už hrala 
viackrát, v tomto roku však fes-
tival poctí svojou návštevou aj 
neoficiálny člen skupiny Václav 
Havel – uvidíme, či sa títo sta-
rí priatelia stretnú aj na pódiu. 
Festival Bažant Pohoda 2008 
sa uskutoční 18. a 19. júla na 
trenčianskom letisku.
 (mj, pr coordinator)

Fakt, že Bažant Festival pri-
náša interpretov veľkých aj 
menej známych mien, platí do 
bodky aj pre domácu, respek-
tíve slovenskú a českú scénu. 
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OSEMSMEROVK A

„Pán sused, vy máte ale nádhernú limuzínu.“
„Aj vy zapárajte,“ rozčertí sa majiteľ auta. „Veď ja som si to ná-
hodou... (tajnička – 14 písmen).“

Milí čitatelia!
 Za správne riešenie tajničky krížovky z č. 12/2008 „Na dobrú 
polievku nájdu sa hostia“ bola vyžrebovaná Irena Hadvigová, 
Legionárska 39/20, Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká pub-
likácia „Trenčín a okolie“. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúš-
tenú tajničku osemsmerovky z Infa č. 13/2008 zasielajte na 
adresu našej redakcie do 11. júla 2008.

AREKA, BARMANKA, BIELA HOLUBICA, BRATISLAVA, BRITI, 
CIKKER, ČAJKA,ČUTORA, DÁNSKO, DOSAH, DVA PRÍBEHY, 
HOVORCA, KANDIDÁTKA, KARAS, KATOVA ŽENA, KEMPY, 
KOCKY, KOKÓN, KOMPARZ, LOVEC, MACRAMÉ, MANIAČKA, 
NÁRAMOK, NEVERA, NOVÝ BULDOZÉR, ONDATRA, PEKLO, 
PODRÁŽKA, POVESTI, POVLAK, PRACOVNÍCI, SVETRE, ŠTYRI 
VOLTY, TREST, TRI LAMPY, VANDALI, VARIČ, VEČERA, VOJNA, 
VRÁSKA, VÝKONY, ZMIENKA, ZNÁMOSTI, ZUBÁRKA. (pál)

OPR AVA

Kinematovlak 
v Trenčíne
Vlaková súprava s názvom Kinematovlak zamierila tento rok po 
prvýkrát z Čiech na Slovensko a zastavila sa na jeden deň, 31. 
mája 2008 aj v Trenčíne.

 Vo vlaku pôvodne batožinový 
vozeň bol upravený na pojazdnú 
kinosálu. „Vozeň je vybavený 
digitálnou premietacou techni-
kou, vrátane priestorového zvu-
ku. Premietacia sála má kapa-
citu 60 miest na sedenie. Deti 
si v Kinematovlaku môžu pozrieť 

viac ako 20 obľúbených rozprá-
vok a večerníčkov,“ uviedol ho-
vorca Železničnej spoločnosti 
Slovensko Miloš Čikovský. 
Táto spoločnosť akciu pripravi-
la v spolupráci s Českým cen-
trom a ostatnými organizátormi 
od 5. mája do 31. mája 2008. 

Č I R A V A L S I T A R B P K I I
A C R O V O H Š T Y R I V O L T Y
J Í J É M A R C A M E I M O S S K
K N K H Z C Y K M L K P L O V E C
A V O A T O Ž H A A A I M A V V O
T O K S N Á D H E R N Á R A M O K
O C Ó O R D O L Z B N I K E M P Y
V A N D A L I M U Z Í N A N O O Y
A R O T U Č I D B B A R E Č E V N
Ž P Á B S E T O Á M Ý V P E K L O
E D I S N E I E R T E V S A R A K
N C I K K E R A K R K S O E V K Ý
A D A E L A B T A R T A D N O D V

 V Infe č. 12 zo dňa 19. 
júna 2008 sme v článku 
Mesto Trenčín si pripomenu-
lo 90. výročie Kragujevackej 
vzbury chybne uviedli meno 
študentky Gymnázia Ľ. Štúra. 
Meno znie správne: Nikoleta 
Šulíková. Týmto sa spoluau-
torke práce o Kragujevackej 
vzbure aj čitateľom osprave-
dlňujeme. (r)

Vlak podľa programu má zastáv-
ku v 21 českých a 15 sloven-
ských mestách. V tomto roku 
ide o historicky prvé turné aj 
po slovenských železničných 
staniciach. V Kinematovlaku je 
pre deti a mládež pripravené 
celodenné (v čase od 8.00 do 
16.00) premietanie rozprávok 
a filmov pre deti. Vstup do Ki-
nematovlaku bol zdarma tak pre 
rodičov ako aj pre deti, až do vy-
čerpania kapacity kinosály. Ten-
to projekt vznikol v roku 2004 
v spolupráci spoločnosti České 
dráhy s Medzinárodným festi-
valom filmov pre deti a mládež 
v Zlíne. Vlaková súprava s Kine-
matovlakom od svojho vzniku 
doteraz najazdila vyše 15 tisíc 
kilometrov. Deti mohli vidieť aj 

Deti z Materskej školy na Šafárikovej ulici v Trenčíne sa 
so školským rokom rozlúčili projektom INDIÁNSKE LETO 
zameraným na plnenie úloh environmentálnej výchovy v prí-
rode. Nadežda Andelová

>

model železničky, ktorý sledova-
li, čakajúc na svoj okamih vstu-
pu do kinosály. V Trenčíne sa 
o sprievodný program postarali 
aj herci Trenčianskeho Hradné-
ho Divadla. Deti na stanici vítal 
šašo a čarodejka. (jč, zm)

MŠ, Šafárikova
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