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Lesk filmu a jeho hviezd v TrenčíneLesk filmu a jeho hviezd v Trenčíne
Väčšina filmových festivalov je nielen prehliadkou kvalitných filmov, ale aj hviezd filmového 
plátna a tvorcov umenia, ktorého vek ledva prekročil storočnicu. Artfilm nie je výnimkou. 
Vďaka faktu, že sa postupne jeho časť presunula z pôvodne výlučne trenčianskoteplického  
prostredia aj do Trenčína, máme v našom meste možnosť uzrieť a zažiť lesk hviezd a umelec-
kých počinov strieborného plátna. Viac na strane 3.
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Trenčín bol In line: korčuliari 
namiesto áut na Soblahovskej ulici

 Mesto uzavrelo pre autá 
i mestskú hromadnú dopravu 
úsek od Keramoprojektu po cin-
torín v celkovej dĺžke asi 650 
metrov, aby sa Trenčania všet-
kých vekových kategórií mohli 
bezpečne vyšantiť na kolies-
kových korčuliach. Premiérové 
podujatie v Trenčíne využilo 
vyše 500 ľudí. Samospráva si 
zároveň urobila miniprieskum, 
podľa ktorého sa vodiči na 
uzatvorenie ulice počas víken-
du nesťažovali a korčuliari boli 
nadmieru spokojní. Podľa Jany 
Markovej z kancelárie primáto-
ra samospráva podobnú akciu 

zorganizuje aj v budúcnosti, 
a to aj v ďalších mestských 
častiach. 
 „Cieľom akcie je zabezpečiť 
bezpečné korčuľovanie počas 
prázdnin predovšetkým pre deti 
a mládež, pre ktorých je hrádza 
ďalej od domu a bez dohľadu 
rodičov sa tam nedostanú. Keď-
že akcia mala pozitívne ohlasy, 
už tento týždeň sa uskutoční 
pracovné stretnutie so spolu-
organizátormi a budú hovoriť 
o možnostiach jej pokračova-
nia počas prázdnin,“ dodala J. 
Marková. 
 Mesto Trenčín ďakuje 

všetkým vodičom aj cestujúcim 
MHD za trpezlivosť a spoluor-
ganizátorom za úspešné zvlád-
nutie podujatia. Na uskutočne-
ní akcie spolupracovali Mesto 
Trenčín, Rádio GODeeJay 

a členky tanečnej skupiny Go-
onies, Mestská polícia v Tren-
číne. Na podujatie bezplatne 
poskytla dopravné značenie 
spoločnosť GETOS, s. r. o., 
Trenčín. (r, jč)

Soblahovská ulica v Trenčíne patrila 5. júla 2008 poobede na dve 
a pol hodiny výhradne korčuliarom na kolieskových korčuliach. 
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Primátor odovzdal 
vysvedčenia
Prázdniny sú za polovicou prvého mesiaca, no my si ešte zaspo-
míname na posledný školský deň školského roka 2007/2008, 
ktorým bol pre žiakov základných a stredných škôl piatok 27. 
júna 2008. Stalo sa už tradíciou, že v niektorých základných 
školách je posledný školský deň o niečo slávnostnejší, pretože 
do škôl prichádza najlepším žiakom blahoželať primátor Mesta 
Trenčín Branislav Celler.

 Primátor zostal tradícii verný 
aj v tomto roku, keď zavítal me-
dzi žiakov 3. C triedy Základnej 
školy na Hodžovej ulici v Trenčí-

ne, ktorej je triedna učiteľka Da-
nica Komárková, v sprievode 
riaditeľa školy Mariána Lopat-
ku. Všetkým 26 žiakom blaho-

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o., 
Trenčín, Soblahovská 65, 915 50 Trenčín

prenajme
nebytové priestory na parkovanie osobných motorových vozidiel na 
sídlisku JUH v Trenčíne na Saratovskej ul. a Ul. gen. Svobodu v ob-
jektoch CO krytov o rozlohe cca 16 m2/box. Cena za 1 parkovacie 
miesto 12 000 Sk ročne + el. energia a DPH sú stanovené VZN 
Trenčín č. 14/2007. Informácie: 032/650 51 27, p. Balajová. (r)

Mesto Trenčín v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme 
vypisuje výberové konanie na obsadenie

funkcie riaditeľa
Materská škola, Opatovská 39, Trenčín

Kvalifikačné predpoklady:
– odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky č. 
41/1996 Z. z.
– minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
Iné požiadavky:
– znalosť príslušnej legislatívy
– komunikačné a organizačné schopnosti
– osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť
– schopnosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
– znalosť práce s PC
Uchádzači o výberové konanie k prihláške doložia:
– stručný profesijný životopis
– úradne overené doklady o vzdelaní
– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
– návrh koncepcie rozvoja materskej školy

Uzávierka prihlášok je 1. augusta 2008.
Prihlášky posielajte na adresu: MsÚ Trenčín, Útvar školstva 
a sociálnych vecí, Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín. 
Obálku označiť „Výberové konanie, názov a sídlo materskej 
školy“. (úšsv)

Výberové konanie

 Za účasti predstaviteľov in-
vestora aj Mesta Trenčín bol 
25. júna 2008 slávnostne po-
ložený základný kameň nového 
zábavno-obchodného centra 
Laugaricio v Trenčianskej Be-
lej. Podujatie uviedol Omar 

s krompáčom v podaní Miloša 
Slemenského. Architektonic-
ky zaujímavé centrum vyrastie 
počas nasledujúcich mesia-
cov a Trenčanom ponúkne 
najnovšie trendy v moderných 
priestoroch. (r)

želal k úspešnému ukončeniu 
školského roka a odovzdal im 
rozprávkové knižky. To však ne-
bolo všetko, pretože v sprievo-
de riaditeľa Základnej školy na 
Novomeského ulici v Trenčíne 
Jozefa Spišáka a poslanca MsZ 
v Trenčíne Branislava Zubriča-
ňáka navštívil 9. C triedu Mari-
ána Hrnčára. O žiakoch triedy 
sa primátor dozvedel, že bola 
zložená z mimoriadne športovo 
úspešných žiakov, najmä v ka-
rate a iných športoch. Primátor 
Branislav Celler poďakoval žia-
kom za ich vzornú reprezentá-

ciu svojej školy a svojho mesta 
nielen doma, ale i v ďalekých 
USA. Zaželal im veľa úspechov 
v štúdiu na stredných školách.
Na záver treba dodať, že brá-
ny základných škôl v Trenčíne 
opustilo 599 žiakov z naj-
vyšších tried. Do nového škol-
ského roka 2008/2009 by 
malo podľa posledných údajov 
nastúpiť 508 žiakov prvého 
ročníka. Tento údaj zatiaľ nie 
je konečný, pretože niektoré 
deti by mali vykonať pedagogic-
ko-psychologické testy počas 
letných prázdnin. (jč)

Základný kameň 
Laugaricia
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Pokračovanie z titulnej strany

Festival bol slávnostne otvo-
rený v piatok 27. júna 2008 
v Kultúrnom a metodickom cen-
tre Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky v Trenčíne. Už 16. 
ročník sa uskutočnil v dňoch 
27. – 6. júla 2008 v Trenčian-
skych Tepliciach a v Trenčíne.

Hviezdy na Artfilme

 Medzinárodný filmový festival 
Artfilm poctil svojou návštevou 
legendárny český kameraman 

Miroslav Ondříček, ktorý si za ce-
loživotné dielo odniesol ocenenie 
Zlatá kamera. Jeho majstrovstvo 
sme mohli obdivovať v mnohých 
filmoch Miloša Formana. Rov-
naké ocenenie získal taliansky 
scenárista Tonino Guerra, ktorý 
sa veľkou mierou podieľal na 
úspechu talianskej kinematogra-
fie v jej najslávnejších časoch 
a umelecky nekompromisný poľ-
ský režisér Krzysztof Zanussi. Do 
Trenčína zavítal aj stále šarmant-
ný Omar Sharif. Na vlastné oči 
aj uši sme sa mohli presvedčiť, 
že jeho úspech nespočíva len 
v príťažlivom vzhľade. Jeho nenú-
tený humor a čaro osobnosti sa 
prejavili aj pri otvorení festivalu, 
pretože to bol práve O. Sharif, 
kto festival v Trenčíne otvoril slo-
vami: „Vyhlasujem medzinárodný 
filmový festival za otvorený. Nech 
začne. Ja ho otváram.“
 Medzi ocenenými hviezdami, 
ktoré pripevnili svoju tabuľku na 

Most slávy v Trenčianskych Tep-
liciach, pribudli okrem tabuľky 
O. Sharifa mená nórskej herečky 
známej najmä z filmov Ingmara 
Bergmanna, Liv Ullmann, ďalej 
Chiara Caselli a aj kvôli dva-
násťročnému zákazu filmovania 
na Slovensku trošku zabudnutý 
skvelý herec európskeho mena 
Ivan Palúch. Hoci natočil viac 
ako 70 filmov, publikum ho 
vníma predovšetkým ako cha-
rakterného Adama Šangalu či 
akrobaticky zdatného princa Ba-
jaju. V súčasnosti 68-ročný Ivan 
Palúch pôsobí okrem príležitost-

ného filmovania aj ako pedagóg 
herectva.

Filmy a festivalový 
život

 Festival ponúkol náročné-
mu divákovi 105 celovečerných 
filmov a 80 krátkych snímok. 
V hlavnej súťaži bolo uvedených 
14 filmov, ktoré už zožali úspech 
v zahraničí. Medzinárodná súťaž 
hraných filmov reprezentovala to 
najzaujímavejšie, čo vlani nakrú-
tili mladí filmári.
 Štatistika hovorí, že v štyroch 
festivalových kinách a putovnom 
Bažant Kinematografe sa usku-
točnilo viac ako 190 filmových 
predstavení. Novinkou tohto roč-
níka Artfilmu bol kinostan Tatra 
banka Cinema v Trenčianskych 
Tepliciach. Študenti, ktorí sa na 
Artfilm vopred akreditovali, mali 
vstup na festivalové podujatia za-
darmo. Záujem novinárov takisto 

narastá, veď len v tomto roku sa 
ich akreditovalo viac ako 150.
 Pre laikov i odborníkov boli 
zaujímavé diskusie s renomo-
vanými tvorcami spoza i spred 
kamery ako Ladislav Chudík, Jiří 
Menzel, Marián Labuda, Jiří Krej-
čík, Milan Lasica, Jaromír Han-
zlík, srbský režisér a pedagóg Že-
limir Žilnik viedol workshop Nové 
obrazy starého sveta inšpirovaný 
filmom Dušana Hanáka Obrazy 
starého sveta. V Trenčianskych 
Tepliciach festivalové večery 
vyplnili živé vystúpenia Ericha 
„Boboša“ Procházku, Jana Bu-
dařa, Mariána Geišberga či Dana 
Heribana.

Ocenenia

 Spomedzi všetkých udelených 
cien menujme aspoň tri. Cenu pri-
mátora Mesta Trenčianske Tepli-
ce získal slovenský dokument 
Slepé lásky Juraja Lehotského, 

mimochodom nedávno ocenený 
aj na jednom z piatich najvýznam-
nejších svetových filmových festi-
valov v Cannes. Cena primátora 
Mesta Trenčín putuje do Bosny 
a Hercegoviny bosnianskemu 
režisérovi Srdjanovi Vuletićovi za 
film Je ťažké byť dobrý. Pýta sa, 
ako byť dobrým človekom v sú-
časnej Bosne, kde vládnu kšefty, 
korupcia a kriminalita.
 Hlavnú cenu Modrý anjel za 
najlepšiu réžiu v hlavnej súťaži 
dlhometrážnych hraných filmov 
udelila porota vedená rumun-
ským režisérom Cristianom Mun-
giom tento rok dvom filmom. 
Získala ju turecká snímka Učeb-

nica na leto a holandsko-belgická 
snímka Wolfsbergen. Verme, že 
sa tieto filmy ocitnú aspoň v dis-
tribúcii filmových klubov. Artfilm 
2008 sa skončil. Festivalu do 
budúcna zaželajme, aby naďalej 
narastala jeho úroveň aj záujem 
divákov. (zm)

ARTFILM  INfO / 3 

Lesk filmu a jeho hviezd 
v Trenčíne

Minulý režim ho po úspechoch v zahraničí odpísal. Ivan 
Palúch, osobný priateľ Anne Girardot, ktorého filmy ocenili 
v Cannes, sa dočkal rehabilitácie aj na Artfilme. Foto (rs)

>

Trenčianske Mierové námestie ožilo koncertami českých 
skupín Monkey Business a Čechomor. Foto (rs)
>
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Ozbrojené sily si pripomenuli 110. výročie narodenia gen. Š. Jurecha
 Dňa 24. júna 2008 sa usku-
točnil na Veliteľstve pozemných 
síl ozbrojených síl Slovenskej 
republiky v Trenčíne odborný 
seminár k 110. výročiu narode-
nia generála Štefana Jurecha. 
Odbornému semináru predchá-
dzal pietny akt s položením ven-
cov k pamätnej tabuli generála 
Štefana Jurecha a k pamätnej 
tabuli povstaleckej armády 
umiestnených na budove Veli-
teľstva pozemných síl ozbroje-
ných síl Slovenskej republiky 
veliteľom Veliteľstva pozemných 
síl ozbrojených síl Slovenskej 
republiky generálmajorom Mila-
nom Maximom spolu s Marce-
lom Jurechom, synom generála 
Štefana Jurecha a tajomníkom 
Slovenského zväzu protifašis-
tických bojovníkov Tomášom 
Švecom. Pietny akt doprevá-
dzala Vojenská dychová hudba. 
Po pietnom akte účastníkov 

seminára a ostatných prítom-
ných hostí na nádvorí veliteľ-
stva privítal veliteľ pozemných 
síl ozbrojených síl Slovenskej 
republiky generálmajor Milan 
Maxim, na ktorého nadviazal 
krátkym zhodnotením generála 
Štefana Jurecha Ján Stanislav,  
z Múzea Slovenského národ-
ného povstania. Okrem iného 
konštatoval, že „dnešným se-
minárom slovenská historiogra-
fia spláca svoju vyše šesťde-
siatročnú podlžnosť voči tejto 
osobnosti československého, 
ale najmä slovenského vojen-
stva.“ Minulý režim ho neuzná-
val najmä preto, že velil rýchlej 
divízii, ktorá sa podieľala počas 
druhej svetovej vojny na invá-
zii na Ukrajinu. Súčasne režim 
nechcel poznať ani skutočnosť, 
že počas pobytu na východnom 
fronte nadviazal kontakty so so-
vietskymi vojenskými veliteľmi 

a pripravoval na Kaukaze pre-
chod rýchlej divízie k Rusom. 
Na druhej strane neuznala jeho 
zásluhy ako veliteľa ilegálnej 
skupiny vytvorenej proti ľudác-
kemu režimu. Jeho pričinením 
dôstojníci a vojaci Slovenskej 
armády zmenili svoj pohľad 
poslania Slovenskej armády 
z dobyvačnej politiky na pozície 
odbojového hnutia. Svojimi po-
činmi prispel k prehĺbeniu pro-
tinemeckých postojov v radoch 
Slovenskej armády, k zmene 
optiky vojakov a dôstojníkov.
 Po pietnom akte sa uskutoč-
nil odborný seminár, do ktorého 
svojimi prednáškami obsahovo 
zameranými na hodnotenie ži-
vota generála Štefana Jurecha 
prispeli:
– otvorenie seminára a úvod-
né slovo – generálmajor Milan 
Maxim, veliteľ PS OS SR a Ka-
rol Pitka, predseda SZPB

– Štefan Jurech v čs. brannej 
moci 1918–1939 – pplk. Miro-
slav Čaplovič, Vojenský historic-
ký ústav
– Štefan Jurech v Slovenskej 
armáde 1939–1944 – pplk. Pe-
ter Šumichrast, Vojenský histo-
rický ústav
– Štefan Jurech na východnom 
fronte 1942–1943 – pplk. v. v. 
Jozef Bystrický, Vojenský histo-
rický ústav
– Osud Štefana Jurecha po 
29. 8. 1944 – pplk. v. v. Petr 
Švanda, ÚR SZPB
– Využitie odkazu Štefana Ju-
recha pri rozvíjaní národných 
a historických tradícií v OS SR 
– pplk. v. v. Imrich Purdek, Vo-
jenský historický ústav
– Štefan Jurech v zbierkach 
Múzea SNP – Tatiana Babuší-
ková, Múzeum SNP (jč)

Polrok v Klube dôchodcov
 Čas rýchle letí. Polrok 2008 
je takmer za nami. Obdobie krát-
ke, ale v živote Klubu dôchodcov 
na Ulici 28. októbra v Trenčíne 
veľmi bohaté rozmanitou čin-
nosťou. Naplnili ho aktivity čle-
nov v rôznych oblastiach, ktoré 
KD pod vedením výboru plánuje 
a realizuje.
 V záujmovej oblasti našli 
miesto práca s knihou – besedy 
s účasťou spisovateľov, spoloč-

né riešenie krížovky s knižnou 
odmenou víťazom, príprava rých-
leho občerstvenia – mini švédske 
stoly s ochutnávkou, zhotovo-
vanie predmetov (ručných prác) 
ako darčekov do tomboly.
 Nezanedbávame ani oblasť 
športovo-turisticko-oddychovú. 
S menšou účasťou je to najmä 
rekreačné plávanie v Bánov-
ciach nad Bebravou a poldenné 
vychádzky – Mníchova Lehota, 

Po prvýkrát sa predškoláci z MŠ, Šmidkeho ul. a z MŠ, Ul. Nešpo-
ru lúčili v „akademickom duchu“. Učiteľky oboch MŠ svojpomocne 
ušili taláre a čiapky k nim, aby ozvláštnili tento slávnostný deň, 
keď sa pre deti končí čas hier a nastupujú školské povinnosti.
 Riaditeľka MŠ, Šmidkeho ul., A. Jakušová
 Riaditeľka MŠ, Ul. Nešporu, M. Striežencová

Kubrica – spojené s hľadaním 
hríbov.
 V tomto polroku najbohat-
šou oblasťou činnosti KD bola 
kultúrno-spoločenská. Okrem 
prednášok o ochrane zdravia, 
využívanie prírodnej lekárne 
– zber a používanie liečivých rast-
lín, informácie o nastupujúcom 
eure zorganizoval a uskutočnil 
KD dve kultúrno-spoločenské 
posedenia s hudbou na záver 
fašiangov a majáles, slávnosť ku 
Dňu matiek i MDŽ s kultúrnym 
programom.
 V máji členovia navštívili di-
vadelné predstavenie Večer 
trojkráľový, v júni Ženský zákon 
v záhoráckom nárečí. Obe pred-
stavenia boli v novej budove SND 

a zanechali v členoch hodnotný 
umelecký i emocionálny zážitok. 
Potvrdili skutočnosť, že kým te-
levízia je konfekcia, divadlo je 
šitie na mieru. Účastníkmi na-
šich akcií boli aj poslankyňa NR 
SR Košútová (jej zásluhou sme 
mali možnosť navštíviť priestory 
SNR), poslanci MsZ v Trenčíne J. 
Krátky a J. Kanaba.
 Aj týmto spôsobom oceňu-
jeme ich prítomnosť na našich 
stretnutiach a vyslovujeme im 
poďakovanie za zlepšenie našej 
informovanosti, za sprostred-
kovanie našich požiadaviek na 
kompetentných orgánoch i za ich 
sponzorský príspevok na zreali-
zovanie spomínaných kultúrnych 
podujatí.  Ema Horňáčková
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Pietna spomienka na slovenských vojakov v Kragujevci

Oficiálne oslavy
 Pracovný deň 20. júna sa 
začal stretnutím primátora Kra-
gujevca Dobroljuba Stevanoviča 
s podpredsedom Vlády Sloven-
skej republiky Dušanom Čaplo-
vičom, veľvyslancom SR v Srb-
sku Igorom Furdíkom, štátnou 
tajomníčkou Ministerstva vnútra 
SR Annou Vitekovou, štátnym 
tajomníkom Ministerstva obrany 

SR Danielom Duchoňom, po-
slankyňou, uvoľnenou na výkon 
funkcie, Mesta Trenčín Jankou 
Fabovou, zástupcom veliteľa Síl 
výcviku a podpory Ozbrojených 
síl SR brigádnym generálom Mi-
roslavom Kocianom a riaditeľom 
Vojenského historického múzea 
podplukovníkom Miloslavom 
Čaplovičom. Janka Fabová odo-
vzdala primátorovi Kragujevca 
futbalové dresy pre hráčov miest-
neho futbalového klubu Bergman 
za pomoc pri údržbe pamätníka. 
Potom sa všetci presunuli na 
Stanovljanské pole k pamätníku 
44 popravených príslušníkov 71. 
pešieho pluku. Zúčastnili sa piet-
neho aktu za účasti obyvateľov 
mesta a širokého okolia.

Začiatok patril ekumenickej 
bohoslužbe, ktorú celebrova-
li evanjelický a katolícky kňaz. 
Po nej delegácie za doprovodu 
smútočných chorálov vojenskej 
hudby položili k pamätníku ven-
ce spomienky a vďaky. Za Mesto 

Trenčín veniec položila J. Fabová 
s manželmi Jurčovcami z Cho-
cholnej, príbuznými popravené-
ho Jána Križana. Po hymnách 
sprevádzaných čestnými salva-
mi sa účastníkom prihovorili V. 
Stevanovič a D. Čaplovič, kto-
rý vyjadril poďakovanie aj tým, 
ktorí sa zaslúžili o vybudovanie 
pamätníka, menovite českoslo-
venskému vojenskému atašé 

Františkovi Melichárkovi, velite-
ľovi vojenskej hudby Kráľovstva 
Srbov, Chorvátov a Slovincov 
Nikolovi Stefanovičovi, vtedajším 
poslancom Národného zhromaž-
denia Československej republiky 
Otmarovi Kalinovi a Martinovi 
Oříškovi a plukovníkovi Derži 
Pašičovi. „Neželám si, aby ich 
mená upadli do zabudnutia. Po-
važujem totiž za správne, že na 
veľkorysé a ušľachtilé činy sa ne-
zabúda, ale pamätá.“ Vo svojom 
príhovore pripomenul: „Pamätník 
bol v roku 2007 obnovený záslu-
hou príslušníkov UN Veterán Slo-
vakia za podpory Mesta Trenčín, 
Spoločnosti Alexandra Dubčeka, 
pánov P. Čapu a Pudelku. Týmto 
všetkým v mene Vlády Sloven-
skej republiky ďakujem.“

Dokumenty o vzbure
 Uskutočnila sa projekcia no-
vého dokumentárneho filmu pod 
názvom Kto spí u dvoch levov 
a orla, venovaného Kragujevskej 

vzbure. S prispením Ministerstva 
kultúry a Ministerstva obrany SR 
ho natočil srbský režisér Gordan 
Marič podľa srbského prekladu 
knihy Laca Zrubca Kragujevská 
vzbura. Uskutočnil sa aj odbor-
ný seminár venovaný udalosti 
a spolupráci Slovákov a Srbov 
v uplynulom období. Zo Slovákov 
vystúpili historici M. Hronský, M. 
Čaplovič a študentka GĽŠ Erika 
Príbusová.

História
 Po obede sa stredoškolskí 
študenti z Trenčína a Kovačice 
zúčastnili s podpredsedom Vlády 
SR D. Čaplovičom a veľvyslan-
com SR v Srbsku I. Furdíkom 
pietneho aktu pri pamätníku 
popravených študentov a učite-
ľov počas druhej svetovej vojny, 
kedy fašistická mašinéria povraž-
dila jednu generáciu mladých ľudí 
Kragujevca. Následná návšteva 
Múzea 21. októbra umocnila ich 
emócie, najmä zverejnené lis-
ty študentov napísané rodičom 
pred popravou, kde obnažili svoju 
dušu v ťažkých chvíľach života.

Kultúrna 
reprezentácia
Slávnostný deň sa zavŕšil kultúr-
nym programom, v ktorom vystú-
pil v Kniežacom srbskom divadle 
Vojenský folklórny súbor Jáno-
šík a trenčiansky spevácky zbor 
Zvon. Skvelý výkon oboch kultúr-
nych telies ocenilo obecenstvo 
dlhotrvajúcim potleskom.

Kovačica
 Pobyt v Srbsku bol spojený 
s návštevou slovenskej obce Ko-
vačica. Ubytovanie v slovenských 

rodinách umocnilo ľahkosť komu-
nikácie, a tým aj ľahšie vzájomné 
spoznávanie histórie Kovačice, 
Trenčína aj záujem o poznanie 
súčasného spoločenského dia-
nia, kultúry, športu v oboch brat-
ských štátoch. Zaujímavé bolo, 
že hostitelia svojich hosťov upo-
zorňovali na tvrdosť jazykového 
prejavu pri konverzácii, pretože 
oni stále komunikujú slovenči-
nou zo stredného Slovenska.
 V Kovačici nám hostitelia 
umožnili navštíviť Galériu insitné-
ho múzea. Založená bola v roku 
1955 a do dnešných priestorov 
sa presťahovala v roku 1989. 
Doposiaľ má 37 členov, z kto-
rých ju najviac preslávili vo svete 
Zuzana Chalupová a Martin Jo-
náš. Kniha hostí je svedectvom 
frekvencie návštevníkov. V nej 
sme pri prelistovaní zaregistrova-
li niektoré významné osobnosti, 
ako napr. futbalista Pelé, hereč-
ky E. Taylor, S. Loren, B. Bardot 
posádka kozmickej lode Apolla 
11 a ďalší.
 Delegácie absolvovali boha-
tý oficiálny aj kultúrny program. 
Lúčenie bolo ťažké, najmä me-
dzi gymnazistami. Sľúbili si, že 
nestratia kontakt a určite sa 
ešte stretnú. Atmosféru, ktorú 
sme prežili dva dni v Kovačici, 
najlepšie vystihuje vyslovené 
prianie riaditeľa Gymnázia v Ko-
vačici Pavla Rohárika, keď po-
vedal: „Prajem si, aby sa nadvia-
zali živé kontakty medzi školami 
gymnázií z Trenčína a Kovačice.“ 
Trenčania ďakujú spoločnostiam 
Expo Center, a. s., Trenčín a Kon-
štrukta Industry, a. s., Trenčín, 
ktoré na cestu študentov prispe-
li. (jč)

Z Trenčína sa 19. júna 2008 vydali na cestu dva autobusy do 
družobného mesta Trenčína, do srbského Kragujevca. Boli plno 
obsadené členmi speváckeho zboru Zvon, študentmi Gymnázia Ľ. 
Štúra v Trenčíne a Piaristického gymnázia J. Braneckého v Tren-
číne, aby aj oni prispeli svojou účasťou a kultúrnym programom 
k oslavám 90. výročia pamätnej vzbury vojakov 71. pešieho plu-
ku v júni 1918 ukončenej 44 zavraždenými obeťami.

Študenti z Trenčína a Kovačice s časťou dele-
gácie vlády SR pred Pamätníkom 21. októbra.

>

Pri pamätníku na Stanov-Pri pamätníku na Stanov-
ljanskom poli vzdala delegácia ljanskom poli vzdala delegácia 

hold 44 popraveným prísluš-hold 44 popraveným prísluš-
níkom 71. „trenčianskeho“ níkom 71. „trenčianskeho“ 

pešieho plukupešieho pluku

>
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kom období asi šesťdesiat 
parkovacích miest, ktoré zlep-
šia situáciu v tejto lokalite.

Ďalšie požiadavky po-
slancov i občanov

 Už viackrát upozornili oby-
vatelia na neupratanosť chod-
níka okolo vodného zdroja na 
Sihoti I. V zime býva problém 
s ľadom, inak s napadanou ze-
leňou. Majiteľov pozemku upo-
zorní Mestská polícia, nakoľko 
hrozí zranenie chodcov.
 Ďalšie požiadavky poslan-
cov sa týkali najmä úpravy 
zelene, na čo bude reago-
vať Mestské hospodárstvo 
a správa lesov, m. r. o., Tren-
čín. Požiadavky na opravu ko-
munikácií a najmä na opravu 
kanálových vpustí budú rieše-
né príslušnými útvarmi MsÚ 
a zodpovednými organizáciami 
na základe výzvy.
 Medzi dlhodobé problémy 
patrí nezastrešenie nadchodu 
ponad Ulicu gen. M. R. Štefá-
nika, kde sa najmä v zime tvo-
rí klzisko. V tejto veci je však 
kompetentné len ZOC MAX 
a Mesto Trenčín nemá kom-
petencie na to, aby vo veci 
konalo.
 Osvetlenie by sa zišlo na 
Májovom námestí (križovatka 
Žilinskej ulice a Opatovskej 
cesty). Požiadavky na doplne-

nie osvetlenia priebežne prijí-
ma a vyhodnocuje na základe 
závažnosti Útvar životného 
prostredia a dopravy MsÚ 
v Trenčíne.

Požiadavky 
občanov ulíc Zelnica 
a Pred poľom

 Obyvatelia bytového domu 
na ulici Pred poľom 376/19 
opakovane žiadajú o urých-
lené doriešenie havarijného 
stavu kanalizácie, t. j. odkana-
lizovanie komunikácie na časti 
sídliska Pred poľom. Havarijný 
stav trvá takmer 10 rokov. Na 
povrch sa pred vyššie uvede-
ným obytným domom po väč-
ších dažďoch vyplavujú splaš-
ky a fekálie. Občania žiadajú, 
aby sa riešenie odkanalizova-
nia dostalo do rozpočtu mes-
ta v roku 2009. Ďalej žiadajú 
opraviť povrch prístupovej ces-
ty k domu, pretože ide o jedi-
nú prístupovú cestu pre viac 
ako 300 obyvateľov.
 Obyvatelia Zelnice žiadajú 
o urýchlené riešenie cesty na 
ulici Zelnica v Kubre. O vyrie-
šenie tejto situácie žiadajú už 
od roku 2005. V čase dažďa 
sú vytopené domy, v čase su-
cha je cesta prašná.  (zm)
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Prístup na hrádzu musí byť 
zachovaný pre všetkých
Medzi najvýraznejšie momenty diania na Sihoti v poslednom čase 
možno zaradiť otvorenie ihriska Pádivec, úpravu Žilinskej ulice, 
ale aj riešenie požiadavky na odkúpenie prístupovej cesty na hrá-
dzu. VMČ Sever sa požiadavkami obyvateľov zaoberal na svojom 
neverejnom rokovaní v máji, ale aj na verejnom stretnutí v júni. 

Prístup na hrádzu 
i ku garážam

 Jedným z orieškov na rie-
šenie pre poslancov VMČ 
Sever je opakovaná žiadosť 
o prerokovanie a prijatie sta-
noviska k predaju nehnuteľ-
nosti – pozemku v k. ú. Kubra 
v približnej výmere 122 m2 pre 
spoločnosť CAPITIS, s. r. o., 
Trenčín za účelom sprístupne-
nia susedných nehnuteľností. 
Na tomto pozemku musí byť 
zriadené vecné bremeno spo-
čívajúce v právach priechodu 
a prejazdu vo verejnom záuj-
me. Ide o najvyužívanejší prí-
stup na hrádzu na Sihoti III. 
 Útvar životného prostredia 
a dopravy MsÚ v Trenčíne 
a Útvar architektúry a stra-
tégie MsÚ v Trenčíne predaj 
pozemku odporúčajú za pod-
mienok doriešenia prístupu, 
vjazdu a statickej dopravy. 
Keďže stále nie je doriešený 
prístup ku garážam a rovnako 
i pre peších či cyklistov na hrá-
dzu v danej lokalite, VMČ Se-
ver odložilo prerokovanie ma-
teriálu na zasadnutie v júli za 
účasti zainteresovaných strán. 
Rokovania by sa mali zúčast-
niť zástupcovia majiteľov gará-
ží na Žilinskej ulici, zástupca 
VMČ, t. j. predseda Ján Babič 
a zástupca firmy CAPITIS, s. r. 
o.

Úprava Žilinskej 
a hrádze

 Obyvateľov najmä Žilinskej 
ulice potešilo opravenie jej po-
vrchu, nakoľko sa tým radikál-
ne zlepšil jej prejazd. Nový po-
vrch si pochvaľujú motoristi aj 
korčuliari. Tí by do budúcnosti 
prijali vyasfaltovanie hrádze až 
po opatovský most. Jedná sa 
o úpravu športovo-rekreačnej 

zóny, ktorá je však vo vlast-
níctve Povodia Váhu. Mesto 
Trenčín však má záujem o ten-
to druh investície, musí však 
dôjsť k dohode medzi oboma 
stranami.

Ihriská

 Sihotiari dostali krásne ih-
risko na Pádivého ulici. Tešia 
sa mu deti aj dorast zo širo-
kého okolia. Ihrisko je otvore-
né  od apríla do októbra den-
ne od 8.00 do 21.00 h a od 
novembra do marca od 9.00 
do 19.00 h. Areál poskytuje 
preliezačky a iné atrakcie pre 
rôzne vekové kategórie detí. 
 Poslankyňa Marta Blahová 
by však rada videla doplnené 
aj ihrisko na Považskej ulici, 
kde boli na jeseň odstránené 
narušené drevené rahná a re-
ťazová dosková cesta.

Dopravné značenie

 Na základe požiadavky Ju-
raja Holubka bude riešené 
dopravné značenie na Jasnej 
ulici, kde je v oboch smeroch 
zákaz státia. Naopak, doplne-
ná by mala byť smerová znač-
ka k parkovisku na Mládežníc-
kej ulici aj pred Obchodnou 
akadémiou v Trenčíne, aby sa 
nestávalo, že vodiči z cudzích 
miest po odbočení z Rázuso-
vej ulice „blúdia“ po Sihoti.

Okolie zimného 
štadiónu

 Poslanci Marta Blahová 
a Ján Babič aj na základe po-
žiadaviek občanov interpelovali 
vo veci opravy kanálovej vpus-
te na Nálepkovej ulici, ktorá je 
upchatá po rozkopávkach. 
 V bezprostredej bízkosti 
Magnus centra pribudne v blíz- VMČ Sever 23. 7. o 16.00 v KC Sihoť 

Jediná prístupová cesta ku garážam na Žilinskej ulici 
je využívaná aj chodcami, cyklistami a korčuliarmi.
 foto (la)

>

VMČ Stred 21. 7. o 16.00 
v zasadačke MsÚ  
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Schodištia na 
budúci rok

 Po obhliadke schodíšť na 
Juhu uskutočnenej 30. júna 
sa javí 60 % z nich nevyhovu-
júcich bezpečnosti chodcov. 
V dezolátnom stave sú najmä 
schody zo Saratovskej na Ha-
lašovu ulicu pri cintoríne a pri 
obchode. Podľa Útvaru inter-
ných služieb MsÚ nestačí na 
odstránenie nedostatkov bež-
ná údržba, ale musia byť za-
radené do plánu investícií ma 
budúci rok. 

Zberný dvor nikoho 
neohrozí

 Protesty niektorých obča-
nov smerujú proti vybudovaniu 
zberného dvora na Liptovskej 
ulici. Obávajú sa zvýšeného 
výskytu hlodavcov. Vybuduje 
ho a prevádzkovať bude Po-
važská odpadová spoločnosť 
a obyvatelia sa nemusia obá-
vať potkanov, lebo sa tu bude 
zberať nadrozmerný odpad 
a ten neobsahuje potraviny 

lákajúce potkany. Od 1. júna 
sa zmenila frekvencia odvozu 
plastov a zberajú sa každý týž-
deň. Na sídlisku sa kompleti-
zuje aj pasportizácia stanovísk 
kontajnerov na komunálny 
odpad. Mnohé sú umiestne-
né na trávnikoch, chodníkoch 
alebo na plochách na parko-
vanie. Najmä v časti Juh II 
mesto plánuje vybudovať nové 
stanovištia pomocou peňazí 
z eurofondov.
 Odvoz nadrozmerného od-
padu, ktorý ukladajú občania 
ku kontajnerom, sa robí raz 
mesačne. Poslanci upozornili 
na povinnosť obyvateľov mes-
ta odviezť takýto odpad do 
zberného dvora na Zlatovskej 
ulici, lebo jeho likvidácia zaťa-
žuje zbytočne rozpočet mesta, 
a tým sa zvyšujú náklady na 
odvoz smetí a odráža sa to na 
výške poplatkov.

Sťažnosti na MHD

 Sťažnosti sú aj na vodičov 
nízkopodlažných autobusov 
MHD. Za ich správanie sa zod-

ZO ŽIVOTA MESTSKÝCH ČASTÍ  INfO / 7 

Mesto pripravuje nové stanovištia kontajnerov na Juhu

Výbor mestskej časti (VMČ) Juh na svojom júlovom stretnutí 
7. júla skonštatoval, že nebezpečný a nerovný povrch chodníka 
a prístupovej cesty pri obchodných prevádzkach na Ulici gen. 
Svobodu vymenil nový koberec, položený podľa harmonogramu 
súvislých opráv komunikácií na sídlisku. Kosenie trávnatých 
plôch pokračuje druhou etapou od chrámového areálu smerom 
k lesoparku Brezina. Poslancov s interpeláciami z predchádzajú-
cich zasadnutí oboznámil predseda VMČ Anton Boc.

Neupravené výkopy už nekazia vzhľad trávnikov na Ulici 
J. Halašu.
>

povedá SAD Trenčín a podľa 
A. Boca sú tieto spoje v ces-
tovnom poriadku označené 
písmenom i. Vodič má právo 
odmietnuť prepravu detského 
kočíka, prednosť majú zdravot-
ne postihnutí občania. V prípa-
de, že kočík uvoľní miesto vo-
zičkárovi, má právo bezplatnej 
prepravy v ďalšom spoji.

Požiadavky 
občanov

 Dusné počasie vystriedal 
počas zasadnutia VMČ silný 
lejak a zrejme aj kvôli poča-
siu prišli do Kultúrneho centra 
Aktivity iba traja ľudia. Ženy 
z Halalovky trápi už 7 rokov 
chýbajúci žľab nad ich domom 
a pri silnejšom daždi im voda 
vytápa priestory v suteréne. 
Podľa garanta výboru Jozefa 
Ďurecha je projekt odvodnenia 
Šafárikovej ulice a Halalovky 
pripravený na realizáciu. Po-
tešila ich úprava výkopu na 
telekomunikačné káble, ktorý 

bol dlho otvorenou ranou na 
trávnikoch na ulici.
 Terasa pri novom polyfunkč-
nom objekte na Ulici gen. 
Svobodu bráni vo výhľade na 
križovatku pri odbočovaní na 
Ulicu M. Bela. Najmä chodci 
prechádzajúci cez vozovku na 
Halalovku sa neraz dostávajú 
do kolíznych situácií s rýchlo 
jazdiacimi vodičmi.
 Obyvatelia nových domov 
na Východnej ulici nemajú 
signál Televízie Trenčín. Pred-
seda VMČ uviedol, že televí-
zia má s mestom zmluvu na 
televíznu produkciu, a nie na 
šírenie signálu. Podobná situ-
ácia je aj Pod Sokolicami a A. 
Boc sľúbil, že osloví riaditeľa 
televízie, aby situáciu riešil.
 Otázka smerovala aj k vý-
mene prístrešku zastávky 
MHD na autobusovom otoči 
na Východnej ulici. Anton Boc 
vysvetlil, že výmeny sa robia 
postupne na území celého 
mesta podľa životnosti a po-
škodenia prístreškov.  (la)

Juniáles s vojenskou 
hudbou a mímom

Vítanie leta s Posádkovou hud-
bou Ozbrojených síl SR, mímom 
Vladom Kulíškom a zábavnými 
činnosťami v areáli materskej 
školy absolvovali v stredu 18. 
júna deti z MŠ na Ulici J. Hala-
šu. Slnečné popoludnie patrilo 
deťom a ich rodinám. „Školský 

dvor sa zmenil na tanečný par-
ket, výtvarný ateliér a telocvič-
ňu. Škôlkari s nadšením pred-
viedli publiku svoju šikovnosť 
a privítali najobľúbenejšiu časť 
roka – leto,“ povedala pre Info 
učiteľka Anna Adamicová.
 (la)
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KATEGÓRIA 
ZÁKLADNÉ ŠKOLY

A. Predmetové súťaže 
a postupové súťaže 
vyhlasované MŠ SR:

Najlepší matematik
Matej KOYŠ, 
deviatak zo 
ZŠ na Ho-
džovej ul., 
bol úspešný 
v matema-
tickej, ale 
tiež v ne-
meckej olympiáde. V obidvoch 
sa prebojoval do krajského kola 
a skončil ako tretí. Za úspechy 
vďačí učiteľkám I. Včelíkovej a J. 
Balušíkovej. Najväčšou záľubou 
Mateja je jednoznačne futbal. 
V budúcnosti by sa chcel veno-
vať štúdiu cudzích jazykov. 

Najlepší informatik
Filip AYAZI
sa zaujíma 
o všetko, 
čo sa týka 
p rog ramo -
vania, po-
č í t a č o v , 
matematiky 
a fyziky. Prostredníctvom učiteľa 
I. Bukovčáka zo ZŠ, Kubranská 
sa zapojil do medzinárodnej sú-
ťaže Baltik, kde získal 2. miesto. 
Hoci je Filip iba šiestak, vie, že 
chce byť programátorom.

Najlepší fyzik – astronóm
Adam CHLAPEČKA
je deviatak 
Z á k l a d n e j 
školy, Dlhé 
Hony, o se-
be prezradil: 
„Vždy ma 
zaujímali prí-
rodné vedy, hlavne fyzika a as-
tronómia. Okrem toho mojou 
veľkou záľubou je aj šach a stol-
ný tenis. V mojich záujmoch ma 
vždy podporovali učitelia, najmä 

pán riaditeľ M. Galko a pani pro-
fesorka Z. Baxová z GĽŠ v Tren-
čín, ktorým aj vďačím za moje 
úspechy.“ Adam chce študovať 
na vysokej škole fyziku alebo 
astrofyziku.

Najlepší geograf
Alžbeta HARÁROVÁ
je žiačka 
v š e s t r a n -
ných záuj-
mov. ZŠ na 
V e ľ k o m o -
ravskej ul. 
úspešne re-
prezentovala vo viacerých súťa-
žiach či olympiádach. Najviac sa 
jej darilo na geografickej olympi-
áde, ale bodovala aj na olympi-
áde v slov. jazyku, nemeckom 
jazyku či v šachových turnajoch. 
Alžbeta by sa rada venovala as-
trofyzike alebo genetike. Dúfa, 
že popri náročnom štúdiu jej zo-
stane čas aj na milované šachy, 
jazdu na koni či futbal. 

Najlepší olympionik v anglic-
kom jazyku
Marek ABRMAN 
navštevuje 
9. ročník ZŠ 
na Bezručo-
vej ul. Od 5. 
ročníka bol 
pravidelným 
účastníkom 
olympiád v anglickom jazyku, 
po víťazstve v okresnom kole 
v tomto školskom roku postú-
pil  do krajského kola kategórie 
1B, kde skončil tretí. Zapojil sa 
aj do celoslovenskej súťaže Ex-
pert, a v kategórii anglický jazyk 
obsadil 11. miesto. Počas troch 
rokov sa aktívne zapájal i do 
práce v Medzinárodnom projek-
te Comenius. Pre svoju skrom-
nosť, ochotu a priateľskosť je 
medzi kamarátmi obľúbený.

Najlepší olympionik v anglic-
kom jazyku
Zuzana ŠVEDOVÁ  
Je žiačkou siedmej triedy v Zá-

kladnej škole 
Dlhé Hony. 
Odmal ička 
sa zaujíma 
o cudzie ja-
zyky, hlavne 
o angličtinu. 
Venuje sa jej už od prvej trie-
dy, patrí k jej záľubám. Rada si 
pozrie film alebo prečíta knihu 
v angličtine. „Za to, čo som do-
siahla, vďačím mame a všetkým 
učiteľkám, ktoré mi pomohli sa 
zdokonaliť,“ vyjadrila Zuzka svo-
je poďakovanie.

Najlepší olympionik v nemec-
kom jazyku
Monika KUPKOVÁ – ZŠ, 
Hodžova ul.,
získala oce-
nenie za 
2. miesto 
v krajskom 
kole na 
o l ymp iáde 
z nemeckého jazyka. Monika 
o sebe povedala: „Dva roky 
som žila s rodičmi v Belgicku, 
kde som sa zdokonalila v nem-
čine. Mojou najväčšou oporou 
sú samozrejme moji rodičia. 
Nemecký jazyk sa učím 3 roky 
a aj moje budúce plány by mali 
súvisieť s cudzími jazykmi. K 
mojim záľubám okrem nemčiny, 
patrí kreslenie, šport a vychádz-
ky s priateľmi.“

Súťaže zamerané na umenie, 
literatúru, hudbu

Najlepší recitátor
Juraj HUNÁK – ZŠ, Dlhé Hony
P r e d n e s u 
poézie a pró-
zy sa venuje 
od 2. triedy 
š k o l s k e j 
dochádzky. 
Pravidelne 
sa zúčastňu-
je súťaže Hviezdoslavov Kubín. 
Jeho najväčší úspech doteraz 
bolo 2. miesto v okresnom kole 
v 5.triede. Tento rok bol pre Ju-

raja najúspešnejším – 1. miesto 
v krajskom kole a pozvanie do 
celoslovenského kola. Za tento 
úspech vďačí svojej starej ma-
me, dedkovi, ktorí ho odmalič-
ka k prednesu viedli, ale aj uči-
teľke Viere Žilkovej.

Najlepší Slávik Slovenska
Paulína OVÁDKOVÁ – ZŠ, Dlhé 
Hony
Spievať za-
čala ako 
štvorročná. 
Pod vede-
ním mamy 
a za pomoci-
učiteľky S. Švajdovej sa postup-
ne zdokonaľovala. Do tohto-
ročnej súťaže ju pripravovala 
učiteľka R. Fabová. Paulínka si 
vyspievala 3. miesto v krajskom 
kole. Okrem spevu hrá na klavíri 
a husliach, veľmi rada číta, reci-
tuje básne, ale aj prózu. 

Najlepší recitátor, najlepší 
interpret povestí
Romana KOPECKÁ
má talent 
pre umelec-
ký prednes 
a umocnený 
s p r á v n y m 
usmerňova-
ním učiteľ-
ky A. Balkovej prináša aj svoje 
ovocie. Romanka získala 1. 
miesto v krajskej súťaži Šalian-
sky Maťko a taktiež 1. miesto 
v kraji Hviezdoslavovho Kubína 
s postupom do celoslovenské-
ho kola. Vzorne reprezentuje 
svoju školu, ZŠ, Východná, ako 
i mesto Trenčín. Popri školských 
povinnostiach si nájde čas aj na 
záľuby, ako sú skauting, čítanie 
kníh, hra na klavír a maľba. 

Najlepší interpret rozprávok, 
najlepšia gymnastka
Monika DECKÁ
navštevuje 
š p o r t o v ú 
triedu za-
meranú na 
š p o r t o v ú 
gymnastiku 
v ZŠ, Vý-
chodná a tomuto športu venuje 
aj väčšinu voľného času. Výsled-
ky hovoria za všetko – 1. miesto 
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Detská osobnosť Mesta Trenčín
V minulom čísle sme priniesli správu o tom, ako Mesto Trenčín ocenilo najlepšie školy a najlep-
ších žiakov zo škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dnes prinášame galériu ocenených detí, 
ktoré sú príkladom pre svojich spolužiakov.
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v krajskom kole a postup na 
majstrovstvá Slovenska v gym-
nastickom štvorboji či 3. miesto 
v Slovenskom pohári v gymnas-
tike. Na jej príprave sa podieľa 
učiteľka Katarína Pavlíčková. 
Monikin všestranný talent po-
tvrdzujú aj úspechy v ďalšej ob-
lasti – v recitácii, ktorú má veľ-
mi rada. Pod vedením učiteľky 
Anny Balkovej získala 1. miesto 
v krajskom kole Rozprávkového 
vretienka.

B. Športové súťaže 
vyhlasované MŠ SR 
v spolupráci so SAŠŠ

Najlepší atlét v cezpoľnom 
behu
Tomáš JEŠKO 
patrí medzi 
veľmi aktív-
nych žiakov 
ZŠ na Bez-
ručovej ul. 
V škole ho 
z a u j í m a j ú 
okrem telesnej výchovy hlavne 
humanitné predmety a jazyky. 
Zapájal sa do viacerých súťaží. 
V oblasti športu reprezento-
val školu v behoch. Umiestnil 
sa na 1. mieste v okrese a na 
druhom mieste v krajskom kole 
cezpoľného behu. V súťaži Beh 
Soblahova získal 2. miesto,  
v súťaži Hľadáme nového Jo-
zefa Plachého sa umiestnil 
v celoslovenskom kole na 15. 
mieste. Aktívne hráva futbal 
za FKS Nemšová. Druhý rok 
pracuje v Mestskom  žiackom 
parlamente.

Najlepší atlét v behu na 
1000 m
Patrik BARIAK
9. rok na-
vštevuje ZŠ 
na Kubran-
skej ulici. 
K jeho zá-
ľubám patrí 
najmä šport 
– najviac futbal, hokej, atletika. 
Beh je Patrikovou silnou strán-
kou, svedčí o tom 2. miesto 
v krajskej súťaži v behu na 
1000 metrov. V budúcnosti by 
sa chcel profesionálne venovať 
futbalu.

Najlepšia atlétka v hode 
kriketovou loptičkou
Monika RAJNOHOVÁ
je športov-
kyňou v pra-
vom slova 
z m y s l e , 
svoju školu 
na Kubran-
skej ulici 
pravidelne reprezentuje takmer 
vo všetkých športových disciplí-
nach. Výrazným úspechom je 
3. miesto v krajskom kole atle-
tickej súťaže v hode kriketovou 
loptičkou. Monika je kapitán-
kou hádzanárskeho družstva 
starších žiačok HK Štart, v bu-
dúcnosti by sa chcela venovať 
hádzanej profesionálne. Okrem 
športu Moniku zaujímajú aj cu-
dzie jazyky a tanec.

Najlepší futbalový kolektív
Družstvo starších žiakov 9. C 
– ZŠ, Na dolinách
Kolektív futbalistov sa vzdeláva 
v triede s rozšíreným vyučova-
ním futbalu, sú členmi FK AS 
Trenčín. Na Halových majstrov-
stvách SR vybojovali 1. miesto, 
za čo vďačia trénerovi Alexan-
drovi Cabánikovi. Mnohí z chlap-
cov sa chcú futbalu venovať 
naďalej. Svoju úspešnú kariéru 
spájajú s disciplinovanosťou, 
vytrvalosťou a neraz aj odrieka-
ním si pohodových aktivít.
 
Najlepší kolektív v ľadovom 
hokeji
Hokejová trieda 9. E – ZŠ, 
Hodžova
Ocenenie prevzal kapitán druž-
stva Tomáš Nechala, ktorý po-
vedal: „Toto ocenenie získalo 
celé naše hokejové družstvo. Na 
majstrovstvách Slovenska sme 
sa umiestnili na 3. mieste. Ten-
to úspech sme dosiahli tvrdým 
tréningom a trpezlivosťou.“

Najlepší karatista
Ingrida SUCHÁNKOVÁ 
Je absol-
v e n t k o u 
triedy s roz-
šíreným vy-
u č o v a n í m 
karate v ZŠ 
na Ul. L. No-
vomeského. Pod vedením tréne-
ra B. Zubričaňáka dosiahla vý-

borné výsledky – 1. a 3. miesto 
na svetovom pohári USA OPEN 
v Las Vegas, 1. a 2. miesto na 
európskom pohári BALATON 
KARATE CUP v Maďarsku, je 
dvojnásobná majsterka SR (ku-
mite a kata ml. dorastenky). 
Ingrida je nominovaná do širšej 
reprezentácie na blížiace sa 
Majstrovstvá Európy kadetov 
a juniorov, ktoré sa budú konať 
v októbri 2008 v slovinskom 
meste Maribor.

KATEGÓRIA 
ZÁKLADNÁ 
UMELECKÁ ŠKOLA

Najlepší spevák
Tatiana JANIŠOVÁ
je žiačkou 
pani učiteľky 
S. Švajdovej 
piaty rok. 
Je úspešná, 
d o s a h u j e 
veľmi pekné 
výsledky v súťažiach a na kon-
certných vystúpeniach. Umiest-
nila sa na 3. mieste v krajskom 
kole Slávik Slovenska. Pripravu-
je sa na súťaž v karaoke. Okrem 
spevu sa venuje hre na zobcovú 
flautu a klavír.

Najlepší výtvarník
Tatiana MANĎÁKOVÁ
Výtvarne sa 
v z d e l á v a 
pod vede-
ním Ondreja 
Peťkovské-
ho. Tatianin 
výtvarný pre-
jav je originálny a osobitý. Kaž-
dý rok získava ocenenia doma 
i v zahraničí. V tomto roku získa-
la ocenenia na medzinárodnej 
súťaži Bienále fantázie v Mar-
tine a poľskom Toruni v súťaži 
„Vždy zelené, vždy modré“, 
do ktorej bolo zaslaných vyše 
34 000 prác z celého sveta.

Najlepší inštrumentalista
Dominik VETRÁK
Pred štyrmi 
rokmi sa 
začala rozví-
jať hudobná 
komun iká -
cia medzi 
Dominikom 

a učiteľkou Ľ. Kotlebovou, ktorá 
vyústila do úspešnej prezentá-
cie v školskom prostredí i na 
súťažiach. Napriek nízkemu 
veku dosiahol Dominik výrazné 
úspechy – Musette festival Ra-
jecké Teplice, Mladé talenty L. 
Mokrého Topoľčany, celosloven-
ská úroveň Detskej interpretač-
nej súťaže v hre na akordeóne 
Banská Bystrica. Túžbou Domi-
nika je hrať na kvalitnom gombí-
kovom akordeóne.

MIMORIADNE 
OCENENIE

Ivana KLAČANSKÁ
navštevuje 
9. ročník 
v ZŠ na Ho-
džovej ulici. 
O c e n e n i e 
získala za 
medzinárod-
nú súťaž pre nepočujúcich, v kto-
rej súťažila v matematike a slov. 
jazyku. Skončila na 2. mieste. 
K Ivankiným záľubám patrí hlav-
ne maľovanie, šport a plávanie. 
V budúcnosti by chcela robiť nie-
čo s grafikou, preto sa prihlásila 
na umeleckú školu v Bratislave. 

Martin DZÚRIK
je šiestakom 
zo Základnej 
školy na 
Kubranskej 
ulici. Marti-
nove záujmy 
sú rôzno-
rodé. Zaujíma ho matematika, 
geografia, basketbal. Získal 
niekoľko umiestnení v okres-
ných kolách súťaží. Najväčším 
tohtoročným úspechom bolo 6. 
miesto v celoštátnom kole Py-
tagoriády. K úspechu ho viedla 
M. Kákošová. Martin by sa chcel 
stať vedeckým pracovníkom.

Adam MALÁK
je veľmi 
úspešným 
l e t e c k ý m 
modelárom. 
Pod vedením 
Júliusa Ká-
koša dosa-
huje výborné výsledky – v tomto 
roku sa stal dvojnásobným maj-
strom SR.  Ľubica Kršáková
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Trenčianske gymnastky 
najúspešnejšie
 Ako každý školský rok, tak 
aj v tomto roku sa gymnastky 
zo Základnej školy na Východ-
nej ulici v Trenčíne svedomito 
pripravovali na súťaž Gymnas-
tický štvorboj, ktorý je súťažou 
päťčlenných družstiev dievčat 
aj chlapcov základných škôl. 
Postupne sa prebojovali cez 
nižšie kolá súťaže, cez náročné 
konkurenčné prostredie kraj-
ského kola až na Majstrovstvá 
SR, ktoré boli súčasťou trnav-
skej Kalokagatie. Tento rok sa 
gymnastická súťaž konala 23. 
– 24. 6. v Piešťanoch, v pek-
nej telocvični Gymnázia Pierre 
de Coubertina. Dva dni bojovali 
o svoje najlepšie výkony gym-
nasti a gymnastky zo všetkých 
krajov Slovenska, postup získali 
dievčatá zo ZŠ na Východnej uli-

ci po prvýkrát vo všetkých troch 
vekových kategóriách dievčat.
 Najmladšie boli žiačky 1. – 3. 
ročníka – kategória A – Katarína 
Páleníková, Karolína Gáliková, 
Dária Dankovičová, Nina Ivicze-
ová a Barbora Habláková, ktoré 
sa umiestnili na výbornom II. 
mieste.
 Kategória B, žiačky 4. – 5. 
ročníka – Zuzana Drhová, Klára 
Zahumenská, Veronika Havie-
rová, Olívia Csiriková a Adriá-
na Jacková získali prvenstvo, 
a tým aj titul školský majster 
Slovenska. Najstaršie dievčatá, 
žiačky 7. – 9. ročníka, kategórie 
C – Nikola Tvrdoňová, Barbara 
Balajová, Natália Straková, Lin-
da Sičáková a Monika Decká 
obsadili pekné štvrté miesto.
 V súťaži jednotlivkýň a titul 

 V termíne 23. – 24. júna sa 
uskutočnila v Trnave a okolí 
OLYMPIÁDA DETÍ A MLÁDEŽE 
– KALOKAGATIA 2008 (maj-
strovstvá Slovenska). Športovci 
si mohli zmerať sily v atletike, 
basketbale, hádzanej, volej-
bale, stolnom tenise, streľbe, 
gymnastike a malom futbale.
 Za malý futbal reprezentova-
la Trenčiansky kraj v kategórii 
ml. žiakov ZŠ, NA DOLINÁCH. 
V pondelok po slávnostnom 
otvorení celého podujatia na 
štadióne ANTONA MALATIN-
SKÉHO v Trnave sa presunuli do 
MORAVIAN nad Váhom, kde sa 
odohrali zápasy v skupinách.
 V utorok pokračoval turnaj 

zápasmi o umiestnenie. Mlad-
ším žiakom zo ZŠ, NA DOLI-
NÁCH sa zaslúžene podarilo 
prebojovať až do finále, kde 
podľahli ZŠ, Kalinčiakova ul. 
z Bratislavy až na pokutové 
kopy. Aj napriek prehre vo finá-
le si chlapci zaslúžia obrovskú 
pochvalu za predvedenú hru 
a bojovnosť. O vzornú reprezen-
táciu nielen ZŠ, NA DOLINÁCH, 
ale aj Trenčianskeho kraja sa 
postarali: Roman Holíček, Ni-
kolas Bezunk, Matej Polhorský, 
Filip Štefaničák, Erik Polák, De-
nis Jančo, Róbert Juliny, Andrej 
Jašík, Jozef Zemanovič – bran-
kár, Roman Bakoš – tréner. Sr-
dečne blahoželáme! (paba) 

Trenčianski karatisti dobyli Švédsko

 Uplynulý víkend sa konal 
vo švédskom meste Eslov 17. 
ročník 3-dňového turnaja Sve-
tového pohára detí, mládeže, 
dorastencov, juniorov a senio-
rov, na ktorom sa ako jediná 
výprava zo Slovenska zúčastni-
la 13-členná výprava karatistov 
z klubu Laugaricio Trenčín. Za 
prítomnosti vyše 40-tich štátov 
sveta sa karatisti nedali zastra-
šiť silnou konkurenciou a do-
kázali, že tvrdá príprava stála 
zato. Výsledky: športový zápas 
kumite 10-ročné dievčatá – 30 

kg: 3. N. Holbová, chlapci 12- 
roční – 40 kg: 3. Marián Kulík, 
M. Čonka, 15-ročné dievčatá 
– 45 kg: 1. Nicoll Beláková, 
juniori – 65 kg: 3. Marek Ku-
lík, 70 kg: 3. M. Čurgali, 75 
kg: M. Ďurta. Hlavný tréner D. 
Hajmach by sa chcel na záver 
ich jubilejnej 15-ročnej sezóny, 
ktorú úspešne ukončili vďa-
ka tomuto turnaju poďakovať 
všetkým priaznivcom, vedeniu 
ZŠ, Dlhé hony, sponzorom klu-
bu za pomoc.
 D. Hajmach, prezident klubu

Medailisti so svojím trénerom D. Hajmachom (prvý 
sprava)
>

školský majster Slovenska si 
vybojovali dvoma zlatými medai-
lami – v kat. B – Adriána Jacko-
vá a v kat. C – Monika Decká.
 Dievčatám a ich trénerom 
z celého srdca blahoželáme, 
znovu sa osvedčilo, že čím tvrd-
šie na cvičisku, tým ľahšie na 
bojisku. Od prvého kola, ktoré 
sa konalo začiatkom apríla, až 
po posledné, ktoré prebiehalo 
v poslednom júnovom týždni,  
sa dievčatá neustále zdokona-

ľovali v povinných zostavách.  
Vydržali aj napriek náročnému 
koncu školského roka a aj dosť 
vysokým teplotám v telocvični, 
nepoľavili a nevynechali ani je-
den tréning. Držíme im palce aj 
v budúcom roku, nech aj naďa-
lej tak dobre reprezentujú svo-
ju školu, mesto, kraj a aby sa 
im podaril tohoročný výsledok 
v budúcom roku obhájiť.
 Vaši rodičia

KALOKAGATIA 2008KALOKAGATIA 2008
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cez víťazstvo na krajskom kole. 
Trenčín úspešne reprezentova-
la dievčenská spevácka sku-
pina DFS Kornička v zložení 
Monika Babirádová, Patrícia 
Betáková, Alexandra Bilovská, 
Maruška Capová, Katarína 
Činčalová, Žaneta Hrnčárová, 
Nina Jamborová, Terezka Ko-
houtová, Simona Lengvarská, 
Michaela Pozorová a Alžbeta 
Trembecká a ich sólistka Te-
rezka Kohoutová.
 Spevácku skupinu aj sólist-
ku speváčku pripravila hlasová 
pedagogička a zároveň vedúca 
DFS Kornička Jarka Kohútová. 
Podobné súťaže a prehliadky 
dávajú možnosť na konfrontá-
ciu kvality účinkujúcich, ktorí 
sa od svojich konkurentov, ko-
legov, ale aj od odbornej poroty 
veľa naučia. Deti, ale aj dospelí 

mali krásny výlet spojený s veľ-
kým kultúrnym zážitkom. Celo-
slovenská súťaž v Rimavskej 
Sobote sa uskutočnila pod zá-
štitou Národného osvetového 
centra v Bratislave, Banskobys-
trického samosprávneho kraja 
a Gemersko-malohontského 
osvetového strediska v Rimav-
skej Sobote.
 (zm), foto archív Kornička
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Úspech Korničky na celoslovenskej prehliadke

 V dňoch 13. a 14. júna 
2008 sa v Rimavskej Sobote 
uskutočnil Detský festival ľu-
dovej hudby. Išlo o celoštátnu 
súťaž ľudových hudieb, spevác-
kych skupín, sólistov spevákov 
a sólistov inštrumentalistov. 
V silnej konkurencii v zastúpení 
všetkých krajov bola spevác-

ka skupina ocenená Zlatým 
pásmom a sólistka Terezka 
Kohoutová sa stala Laureátom 
festivalu.
 Počas dvoch dní vydalo zo 
seba to najlepšie viac ako tristo 
účastníkov v spomenutých šty-
roch kategóriách. Na prehliad-
ku bolo potrebné sa prebojovať 

Časť zisku študentskej 
spoločnosti na charitu
 Na záver školského roka 
2007/2008 v miestnosti refek-
tára Piaristického gymnázia Jo-
zefa Braneckého dňa 27. júna 
2008 odovzdala viceprezidentka 
pre marketing a predaj zanik-
nutej študentskej spoločnosti 
Rockefeller Andrea Kocincová 
vozičkárke Monike Velackovej 
zisk z výnosu svojej činnosti vo 
finančnej čiastke 9 000 Sk. Čin-
nosť študentskej spoločnosti 
Rockefeller zhodnotil vo svojom 
príhovore riaditeľ školy Mgr. Ján 
Vojtek. Konštatoval: „Som veľmi 
rád, že študentská spoločnosť 
fungovala aj v tomto roku ako 
štvrtá v poradí v histórii gymná-
zia.“ A úsmevne dodal, že spo-
ločnosť fungovala úspešne, lebo 
aj ja ako jeden z akcionárov som 
z nej profitoval. V podstate išlo 
o to, že študenti si viaceré teo-
retické definície pojmov preverili 
v praktickom živote, ako vede-
nie účtovníctva, objednávanie 
tovaru, predaj, ponuka rôznych 
služieb našej škole, čo im dalo 
omnoho viac ako hodina teórie.“ 
Poďakoval sa aj učiteľovi Pat-
rikovi Farulovi, ktorý študentov 

viedol, aby získali aj po odbornej 
stránke slušné vedomosti. Na 
záver svojho príhovoru ocenil aj 
spoločenské vystupovanie štu-
dentov, členov spoločnosti, na 
oboch valných zhromaždeniach 
i mimo nich, keď obhajovali svoje 
názory. „Potešilo ma aj to, že pri 
rozdeľovaní zisku ste nepamäta-
li len na seba, ale že ho chcete 
venovať na dobré veci. Vybrali 
ste si práve svoju rovesníčku 
Moniku, bývalú spolužiačku zo 
základnej školy, ktorej časť zisku 
odovzdáte.“
 Bližšie o činnosti študentskej 
spoločnosti Rockefeller pre Info 
Trenčín povedala Andrea Kocin-
cová. „Naša spoločnosť vyvíja-
júca svoju činnosť v školskom 
roku 2007/2008 na Piaristic-
kom gymnáziu Jozefa Branecké-
ho v Trenčíne pozostávala z 13 
študentov, ktorí sa nahlásili na 
seminár Aplikovaná ekonómia. 
S pomocou Junior Achievement 
začali rozvíjať svoje schopnosti 
a chuť v podnikaní od 18. ok-
tóbra 2007 schválením stanov 
spoločnosti na valnom zhromaž-
dení. Základným kapitálom pre 

činnosti spoločnosti bol predaj 
sto akcií, aby vôbec mohli začať 
podnikať a učiť sa niečo nové 
v oblasti ekonómie. Predmet 
činnosti spoločnosti tvoril predaj 
potravín, kopírovanie a od polo-
vice funkčného obdobia činnosť 
aj čajovne a Fellekina. Z nich 
najlepšie sa po finančnej strán-
ke darilo predaju potravín a kopí-
rovaniu. Po likvidácii spoločnosti 
dňa 9. mája 2008 sme zistili z fi-
nančného hľadiska, že to bol pre 
spoločnosť zaujímavý podnikateľ-
ský rok, keď za skoro osem me-
siacov zarobila v hrubom zisku 
neuveriteľných 44 046 korún.
 Na valnom zhromaždení spo-
ločnosti dňa 9. mája 2008 bolo 
schválené prerozdelenie čistého 
zisku nasledovne:

– 50 % – dividendy pre 
akcionárov,
– 20 % študentom Aplikovanej 
ekonómie,
– 30 % v čiastke 9 000 Sk na 
charitu boli v hre tri návrhy komu 
peniaze podarovať – na nemocni-
cu, psí útulok a telesne handica-
povanej Monike Velackovej. Val-
né zhromaždenie sa jednohlasne 
priklonilo k tretiemu návrhu.“
 Po prevzatí finančného daru 
od študentskej spoločnosti 
Rockfeller sme sa spýtali Moniky 
Velackovej, s akým pocitom pri-
jala tento dar a na čo ho použije: 
„Dar ma prekvapil a darcom veľ-
mi pekne ďakujem. A pokiaľ ide 
o použitie daru, ten použijem pri 
kúpe nového vozíka.“
 (jč)
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MESTSKÁ GALÉRIA 22
Mierové nám. 22, 032/744 22 45, www.
trencin.sk

1. 7. – 22. 8. (10.00–17.00)   Maľovanie 
cez prázdniny
Mestská galéria v Trenčíne v spolupráci so 
SZUŠ Trenčín, Gagarinova ul. 7 a pobočkou 
Trenčín, Kubranská cesta 80 pripravila pre 
vás maľovanie cez prázdniny v Mestskej ga-
lérii v Trenčíne na Mierovom námestí č. 22.

Stála expozícia Klubu priateľov V. 
Zamarovského

KULTÚRNE STREDISKO ZLATOVCE
Kultúrne leto Trenčín – Zlatovce 2008

20. 7. (14.30)  II. Zlatovský festival 
dychových hudieb
Účinkujú DH Limena Glazba – Bedekovči-
na (Chorvátsko), Bodovanka, Vištučanka, 
Textilanka, Straňanka a ľudový rozprávač 
Stanislav Vitáloš. Do tanca bude o 19.00 
hod. hrať Straňanka. Festival sa uskutoční 
v parku pri KD Zlatovce.

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

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

17., 24., 31. 7. (10.00)  Štvrtkové 
tvorivé predpoludnie s tetou Aničkou 
Horváthovou
26. 7. (9.00–17.00)  Rodičovský kurz
Bližšie info a rezervácia v MC Srdiečko.
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

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 do minulosti 
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)
23., 30. 7. (10.00–12.00)  Deti, 
nenuďte sa doma, príďte medzi nás,
čakajú vás spoločenské hry, zaujímavé kni-
hy plné nápadov, hádaniek, rozprávkových 
bytostí, veselých príbehov, rekordov, straši-
diel... a internet.

POBOČKA – DLHÉ HONY (V KC)
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
Deti, máte doma internet?
V úseku literatúry pre deti na Hasičskej ul. 
a v pobočkách knižnice na Juhu, Dlhých Ho-
noch 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

14. 7. – 18. 7.   Angličtina hrou
Spolu s animátormi z Texasu sme s na-
šimi dobrovoľníkmi pripravili pre deti tri 
táborové turnusy zamerané na intenzívnu 
komunikáciu v anglickom jazyku hravou 
formou. Program umožní účastníkom prá-
ve prostredníctvom hier veľmi interaktívne 
rozvíjať anglický jazyk a učiť sa ho pou-
žívať 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
17., 24., 31. 7. (18.00)  Klub 
keramikárov pre dospelých
17., 24., 31. 7. (18.00)  Rozhovory 
o živote – Ján Pevný
17., 31. 7. (16.30)  Tvorenie 
s potešením – Sue Berreth
Špeciálne tvorivé techniky z Texasu – STAM-

PIN UP (pečiatková technika), výroba pohľad-
níc, albumov, kalendárov, blahoželaní...
30. 7. (16.00)  NASA – Ted Trela
Beseda s vedeckým pracovníkom z Nasa, 
ktorý zabezpečuje energiu pre Medziná-
rodnú 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, prieč-
na), gitara, klavír (spinet), spev, historický 
tanec
Musica Poetica a Fistulatoris Consort: súbo-
ry starej hudby hľadajú muzikantov – husle, 
violončelo, spev a iné
Jazykové: pre deti i dospelých: angličtina, 
nemčina, taliančina, poľština, ruština
Kurz intenzívneho kreslenia: 4-dňový
Kurz cvičenia pamäti: intenzívny 4-dňový
Praktické: strihy – šitie, ručné práce (plete-
nie, háčkovanie, vyšívanie), studená kuchy-
ňa, vegetariánska kuchyňa
Odborné: gramotnosť na PC, účtovníctvo 
(jednoduché, podvojné), strojopis

CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská ul. 3, 032 74 337 63, 
0948 807 187

29. 7. (16.00)  Beseda s predsedníčkou 
Slovenského kráľovského združenia
kňažnou Máriou Renátou Stillich von Kustra 
na tému: Cesta k duchovnému bohatstvu 
nášho národa.

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.

ŠTÚROVO NÁMESTIE
Detské divadelné leto
20. 7. (10.00)  Divadlo Fortissimo Vlada 
Kulíška: Kufor

NÁDVORIE PIARISTIC. GYMNÁZIA
24. 7. (19.00)  Škola (mimo) hrou
Dvojica Kulíšek – Michalko však ponúka 
netradičný pohľad na školu, plný zveličenia 
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a humoru, ktorý je pre nich typický. Vstup 
zdarma.

TRENČIANSKY HRAD
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 ho-
dín Trenčianskeho hradu ako spestrenie 
prehliadok.

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

PROGRAM TV TRENČÍN
MOZAIKA od 18. 7. Hrad Lednica
od 25. 7. Rudolf Tvaroška, gen. v. v.
STUDŇA od 18. 7. Splanekor
od 25. 7. Eurovirtuál
HODINA „H“ – 17. 7. Historické slávnosti
24. 7. 2008 – Europoradňa
31. 7. 2008 – Bezdomovci

SPRIEVODNÉ PODUJATIA – POHODA
Mesto Trenčín, Agentúra Pohoda a ob-
čianske združenie Mestská veža vás po-
zývajú na sprievodné podujatia k festivalu 
Pohoda

Štvrtok 17. júla 2008 o 18.00
Mestská veža
Pohoda vo veži – vernisáž výstavy fotografií 
Ctibora Bachratého
Vernisáž výstavy fotografií Ctibora Bachra-
tého z minulých ročníkov festivalu Pohoda 
bude spojená s koncertom trenčianskej 
skupiny Jamm Session Band s pokračova-
ním na after party v klube Jamm Session, 
Štúrovo námestie od 21.00 hod. Výstava 
potrvá do 30. 7. 2008.

Štvrtok 17. júla 2008 o 19.00
Mierové námestie
Feedback Stream + YouCoco – koncert
Skupina Feedback Stream funguje niečo 
viac ako 2 roky a svojou hudbou, ovplyv-
nenou najmä nezávislým rockom 90. rokov 
a názormi ovplyvnenými celým vesmírom 
vyjadruje to, čomu sa po správnosti vraví 
alternatíva. Skupina sa predstaví v zložení 

Jan Tluka (gitara, spev), Tomáš Vychovalý 
(basa, spev) a Peter Vitázek (bicie).
Trenčianskemu publiku sa predstaví hu-
dobný objav, dievčenská skupina YouCoco 
z Trenčína, ktorá bude účinkovať aj na 
tohtoročnom festivale Pohoda.

ŠPORT
Plán turistických akcií TO Dukla Trenčín
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
Hľadáme nových adeptov na majstrovské 
tituly a ceny z rôznych kanoistických prete-
kov na Slovensku, v Európe a aj vo svete. 
V našom klube vyrástli osobnosti známe 
i vo svete.
Týmto chceme osloviť aj rodičov, aby v tom-
to záujme svoje deti podporili. Uvítame vás 
o 15.30 hod. v lodenici v Trenčíne.
Inf.: Ján Kubica-Štern, Peťo-Váňa 
Laďo, tréner ml. žiactva a prípravky. 
Mob.: 0903 904 189, 0905 226 991, 
0903 448 570

TURISTIKA
19. 7.   6. ročník medzinárodného 
diaľkového etapového pochodu 
TRENČÍN – ZLÍN
Štart a prezentácia: V sobotu 19. júla 
z Trenčína, stanica SAD a ŽSR pred reš-
tauráciou Rotunda. Cieľ: V Bojkoviciach, 
stanica ČD.
Doprava späť: Vlakom zo stanice ČD 
o 18.30 h alebo pri skrátení trasy auto-
busom zo zastávky Drietoma, št. hranica 
o 14.25 a 17.08 h.
Dôležitá informácia: nutný platný OP alebo 
pas, každý účastník ide na vlastné nebez-
pečenstvo a vlastnú poistku (odporúčame 
vlastniť Európsky preukaz zdravotného po-
istenia), mapa Biele Karpaty č. 107 (SR) 
a Vizovické vrchy č. 93 (ČR). Akcia má 
vlastnú pečiatku do turistického záznamní-
ka a pamätný list.
Informácie: Jan Mrlina, 032/743 66 11 
(domov po 19.00 h) alebo 032/656 53 02 
(práca od 7.00 do 15.00 h).

27. 7. (9.30)  Slávnosti bratstva 
Čechov a Slovákov na Javorine 
(Rok 90. výročia vzniku Československa). 
V prírodnom amfiteátri vystúpia DH Lies-
kované Moravské Lieskové, FS Javorina, 
cimbalová muzika Strýci a ženský zbor zo 
Strání, FS Večernica Trenčianska Turná, 
Country skupina Kalíšek Uherské Hradiště, 
TS Goonies Trenčín, FS Kalina a CM Stani-
slava Gabriela babice, FS Družba Trenčín 
a Fleret s Jarmilou Šulákovou. Na malom 
pódiu pri Holubyho chate budú hrať Ľudová 
hudba Borovienka z Lančára a Country sku-
pina Dostavník z Bánoviec nad Bebravou. 
Novomestskí skauti a DDM Uherský Brod 
pripravili pre deti súťaže a hry počas celého 
dňa. Od 9. do 15. hodiny bude na Javorine 
otvorená priehradka Pošty Lubina s príleži-
tostnou pečiatkou k výročiu Slovenského 
povstania 1848–49.

Kultúrne leto Trenčín Zlatovce 2008
Kultúrne leto Trenčín Zlatovce 2008 od-
štartovalo v nedeľu 29. júna koncertom 
dychovej hudby Moravanka Jana Slabáka 
v parku pri Kultúrnom dome v Zlatovciach. 
Vo vynovenom amfiteátri sa zišlo 600 spo-
kojných návštevníkov.
 „Druhým podujatím bol koncert rovnako 
populárnej Mistříňanky v nedeľu 13. júla za 
účasti vyše 450 vyznávačov kvalitnej dycho-
vej hudby. Na nedeľu 20. júla sme pripravili 
II. Zlatovský festival dychových hudieb za 
účasti chorvátskej hudby Limena Glazba 
– Bedekovčina, z Moravy príde Straňanka 
a privítame slovenské kapely Bodovanku, 
Vištučanku a domácu Textilanku,“ pove-
dal pre Info zástupca primátora Trenčína 
Tomáš Vaňo. Kultúrne leto v Zlatovciach 
pripravil spoločne s poslancom Martinom 
Barčákom a 3. augusta zabaví Trenčanov 
Textilanka, 16. augusta Skalanka a po-
slednou akciou bude galaprogam pri 10. 
výročí založenia hudobnej skupiny Melodik 
s Robom Kazíkom a ľudovým rozprávačom 
Strýcom Izidorom. Tanečnú zábavu odohrá 
hudobná skupina Blankyt.
 „V amfiteátri v júni pribudli nové lavičky 
a pódium je z minulého leta. Dovezená kul-
túra tohto typu v okrajových častiach mesta 
doteraz chýbala, a tak sme s kolegom po-
slancom Barčákom vypracovali projekt na 
Kultúrne leto v Zlatovciach, aby sme ten 
deficit trochu znížili,“ doplnil Vaňo. (la)
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Aktivity pre deti sú zeleným písmom
KIC – Kultúrno-informačné centrum 
mesta Trenčín, Sládkovičova ulica, tel.: 
16 186.
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Stovky objektov na Slovensku získali vďaka Operačnému programu Základná infraštruktúra novú tvár prostredníctvom 
zrealizovaných projektov lokálnej infraštruktúry v hodnote 4,65 miliardy korún. Podpora Európskej únie pokračuje.  
Aj vy máte možnosť využiť Regionálny operačný program a dať svojej obci novú tvár.

www.build.gov.sk
www.strukturalnefondy.sk

Operačný program Základná infraštruktúra

Tento projekt je fi nancovaný z prostriedkov EÚ. 
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Milí čitatelia! Za správne riešenie tajničky z osemsmerovky z č. 13/2008 „...poctivo odsedel“ bola vyžrebovaná Jozef Bobot, Stanič-
ná 10, 911 05 Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká publikácia „Trenčín a okolie“. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku 
krížovky z Infa č. 14/2008 zasielajte na adresu našej redakcie do 25. júna 2008.

KRÍŽOVK A
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Kukanova desina už po 17. krát

 Na 17. ročníku turisticko-
pivného pochodu Kukanova 
desina sa  v sobotu 14. júna 
zúčastnilo 1130 vyznavačov tu-
ristiky, zlatistého moku a dob-
rej nálady. Vyše 14 km dlhá 
trasa viedla podľa pripravenej 
mapy cez pohostinské zariade-

nia, kde si účastníci mohli (ale 
nemuseli) dať pivo. Zišli sa tu 
účastníci rôznych vekových ka-
tegórií a rodiny s deťmi. Na re-
cesistickej akcii sa každoročne 
stretávajú aj členovia Jednotky 
pivného nasadenia v pekných 
žltých dresoch. (la)

Výzva na spoluprácu
 Mesto Trenčín v zmysle Zá-
kona č. 589/2008 – Podpora 
práce s mládežou – pripravu-
je koncepciu podpory práce 
s mládežou v meste Trenčín 
na roky 2008–2013.
 Vyzývame trenčiansku ve-
rejnosť, ktorá sa venuje prá-
ci s mládežou od 15 do 30 
rokov a chce sa podieľať na 
tvorbe koncepcie mládeže, 
aby zaslala svoje návrhy a pri-
pomienky na adresu: Útvar 
školstva a sociálnych vecí, 
Mestský úrad Trenčín, Miero-
vé námestie 2, 911 64 Tren-
čín, alebo mailom na adresu: 
igolnicynova@trencin.sk.
 Prosíme všetkých zaintere-
sovaných, ktorí majú záujem  
participovať na mládežníc-
kej politike mesta, ktorí sa 
chcú zapájať do činnosti detí 
a mládeže, aby nám zaslali 

nasledovné údaje o svojej 
organizácii:
 Názov organizácie – sídlo – 
adresa a číslo telefónu, mail,  
zodpovedná kontaktná osoba 
a zameranie činnosti na hore-
uvedené adresy.
 Zároveň Vás pozývame na 
pracovné stretnutie k danej 
problematike, ktoré sa usku-
toční dňa 27. augusta 2008 
o 15.00 h vo veľkej zasadač-
ke č. 101 na 1. poschodí 
Mestského úradu v Trenčíne 
na Mierovom námestí č. 2. 
Na toto stretnutie si prineste 
písomne spracované návrhy 
do koncepcie podpory práce 
s mládežou.
 Len aktívnou spoluprácou 
širokej verejnosti môže byť vy-
tvorený dokument, ktorý splní 
cieľ, pre ktorý je vytváraný. 
 (úšsv)



Číslo 14/ročník XTRENČIANSKE BAROKOVÉ LETO16 / INfO

INFO TRENČÍN – informačný dvojtýždenník Mesta Trenčín. Vydáva Mesto Trenčín. Vychádza každých 14 dní. Uzávierka čísla je vždy v párny piatok o 10.00 h. Ročník IX. Náklad 23 250 ks. Adresa redakcie: INFO, Mierové nám. 2, 911 01 Trenčín. 
Tel./fax: 032/650 42 15, 0902 911 075, e-mail: info@trencin.sk, zodpovedná redaktorka: Mgr. Zuzana Mišáková (misakova@trencin.sk), grafika: Radoslav Jánoš, jazyková korektúra: Mgr. Soňa Marunová. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia 
a nehonoruje. Distribúcia: TNT Post Slovensko, s.r.o. Tlač: MERKANTIL. Vydávanie registrované Okresným úradom v Trenčíne, r. č. A 99/06635-PT1 zo dňa 1. 3. 1999. Nepredajné, rozširované do schránok všetkých domácností v meste Trenčín. 


	Primátor odovzdal vysvedčenia
	Základný kameň Laugaricia
	Výberové konanie
	Lesk filmu a jeho hviezd v Trenčíne
	Ozbrojené sily si pripomenuli 110. výročie narodenia gen. Š. Jurecha
	Polrok v Klube dôchodcov
	Pietna spomienka na slovenských vojakov v Kragujevci
	Prístup na hrádzu musí byť zachovaný pre všetkých
	Mesto pripravuje nové stanovištia kontajnerov na Juhu
	Juniáles s vojenskou hudbou a mímom
	Detská osobnosť Mesta Trenčín
	Trenčianske gymnastky najúspešnejšie
	KALOKAGATIA 2008
	Trenčianski karatisti dobyli Švédsko
	Časť zisku študentskej spoločnosti na charitu
	Úspech Korničky na celoslovenskej prehliadke
	Kukanova desina už po 17. krát
	Výzva na spoluprácu

