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Nový školský rok pre základné a stredné školy sa začal v utorok 2. septembra 2008. Pre Základnú 
školu Trenčín, Bezručova ulica bol o to slávnostnejší, lebo žiakov prišiel pozdraviť primátor Mesta 
Trenčín Branislav Celler. V sprievode riaditeľa školy Ivana Pavlíka v prváckych triedach Oľgy Zá-
vackej a Miroslavy Koprivňanskej odovzdal 48 tohtoročným prváčikom knižku Poslušné písmenká 
a poznámkový zošit. V týchto triedach sme zaznamenali na jednej strane smelé vystupovanie prvákov 
– „vás poznám z televízie“ – ukázal jeden z nich na primátora mesta, ale zaznamenali sme aj plač. 
Prvákom Lenke, Klárke a Samkovi sme cez prvú prestávku položili otázku, ako sa im páči v škole. 
Všetci s nadšením odpovedali, „je tu dobre a máme tu kamarátov.“ Treba poznamenať, že Mesto 
Trenčín zakúpilo túto knižku a zošit pre všetkých 467 prvákov v Trenčíne.  (jč)
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Poslanci schválili zmenu 
rozpočtu mesta na rok 2008

 „Kapitálové výdavky sa na-
vyšujú o 34 miliónov korún 
(1 128 593,24 eur) na výkup 
pôdy pre priemyselnú zónu na 
Bratislavskej ulici. Celkovo sa 
však kapitálové výdavky znižujú 
o 29 miliónov vzhľadom na pre-
loženie niektorých investičných 
akcií na budúci rok. V kultúre sa 
prostriedky navyšujú o tri milió-
ny korún (99 582 eur), využije-

me na kúpu mestského klavíra. 
Máme záujem ukončiť výberové 
konanie a kúpu koncertného ná-
stroja do konca roka,“ povedal 
B. Celler. Necelých šesť mil. ko-
rún (199 164 eur) je určených 
na kúpu priestorov kina Metra.
 Poslanci schválili vyčlenenie 
piatich miliónov korún (165 970 
eur) z rezervného fondu na po-
skytnutie návratnej finančnej 

pôžičky občanom postihnutým 
veternou smršťou. 
 Prostriedky na vzdelávanie 
sa navýšia o 13 miliónov korún 
(431 521 eur). Nový školský 
zákon určuje maximálny počet 
žiakov v prvej triede, najviac 22, 
druhom až štvrtom ročníku môže 
mať maximálne 25 žiakov, v pia-

tom až deviatom najviac 29 žia-
kov. Mesto teda muselo z tohto 
dôvodu rozdeliť v rámci Trenčí-
na päť tried, čo vyvolalo ďalšie 
náklady. Od 1. septembra majú 
všetky plnoorganizované školy 
interaktívnu tabuľu na skvalitne-
nie vyučovacieho procesu. 
 Pokračovanie na 2. strane. 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo na svojom riadnom 
zasadnutí vo štvrtok 28. augusta zmeny v tohtoročnom rozpočte 
mesta. Podľa primátora Branislava Cellera sú zmeny nevyhnutné 
a týkajú sa strategických oblastí, napr. výkupu pozemkov pre 
priemyselný park na Bratislavskej ulici. Výdavky sa navyšujú 
aj v oblasti školstva v súvislosti s novým školským zákonom, 
rovnako aj dofinancovania straty MHD za rok 2007.
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Dokončenie z 1. strany
 Školy si pripravujú svoj vzde-
lávací program a mesto má 
záujem o zlepšenie prípravy 
žiakov so zameraním na tech-
nický smer cestou technických 
krúžkov.

 Viac ako päť miliónov Sk 
(165 970 eur) poputuje na dofi-
nancovanie straty trenčianskej 
MHD. V oblasti športu sa dofi-
nancuje prevádzka mestského 
zimného štadióna o viac ako 
štyri milióny Sk (132 776 eur). 

 Poslanci schválili zvýšenie 
poplatkov v Domove penzióne 
pre dôchodcov v Trenčíne. Pre 
jednotlivca v jednoizbovom byte 
o 495 Sk (16,43 eura), manžel-
ská dvojica si v dvojizbovom 
byte priplatí do 675 Sk (22,41 

eur). Dôvodom zvyšovania 
úhrad za poskytované služby 
je nárast výdavkov na tepelnú 
energiu a celkovo poskytované 
služby. Posledné zvyšovanie sa 
uskutočnilo k 1. januáru 2006.
 (la)

Poslanci schválili zmenu rozpočtu mesta na rok 2008

Začala sa výstavba podzemných 
garáží na Jaselskej ulici
 V piatok 5. septembra sa 
začala výstavba podzemnej par-
kovacej garáže Trenčín centrum 
pred Kultúrnym a metodickým 
centrom (KAMC) Ozbrojených 
síl SR. Podľa informácie Jany 
Markovej z kancelárie primátora 
mesta je investorom stavby spo-
ločnosť Tatra REAL Trade a stav-
bu realizuje spoločnosť Stabil 
v priebehu 12 mesiacov. Počas 
tejto doby bude kvôli zriadeniu 
staveniska zabratá rozsiahla 

plocha pred KaMC a časť pešej 
zóny na Hviezdoslavovej a Ja-
selskej ulici. „Prosíme občanov 
mesta Trenčín o zhovievavosť 
počas obmedzení vyvolaných vý-
stavbou,“ uviedla Jana Marková 
z kancelárie primátora.
 Investor odhaduje celkové ná-
klady na výstavbu vo výške 110 
miliónov korún (3 651 331,08 
eur). Za prenajaté pozemky 
bude počas stavby platiť mestu 
prenájom. Text (la), foto (jč)

Novinka v prepravnej službe
 Mesto Trenčín oznamuje, 
že prostredníctvom mestskej 
rozpočtovej organizácie Soci-
álne služby mesta Trenčín po-
skytuje prepravnú službu pre 
ťažko mobilných a imobilných 
občanov na území mesta Tren-
čín. Mesto Trenčín poskytlo 
finančné prostriedky na nákup 
nástupnej plošiny a zariadenia 
na ukotvenie vozíka, preto od 
1. septembra 2008 môžu túto 
službu využívať aj ťažko zdra-
votne postihnutí občania na 
invalidnom vozíku. 
 Prepravná služba sa po-
skytuje v pracovných dňoch 

v čase od 7.00 hod. do 15.00 
hod. a možno ju využívať nielen 
na prepravu k lekárovi, ale aj 
na nákupy, ku kaderníkovi, na 
návštevu a pod. Platí sa v ho-
tovosti vodičovi vozidla 8 Sk/
km (0,26 eur/km), stojné za 
každú načatú hodinu 30 Sk 
(0,99 eur). Bližšie informácie 
a tlačivo žiadosti poskytneme 
pri osobnej návšteve na ad-
rese: Sociálne služby mesta 
Trenčín, Piaristická ul. č. 46, 5. 
poschodie alebo telefonicky na 
čísle 032/640 24 63.
 Sociálne služby mesta Trenčín
 Foto: (jč)

Do základných škôl v meste 
nastúpilo 4 300 žiakov
 Na území mesta Trenčín je 
desať základných škôl. Z nich 
Mesto Trenčín je zriaďovateľom 
ôsmich plnoorganizovaných 
základných škôl (roč. 1 – 9) 
a jednej malotriednej základnej 
školy (1. – 4. roč.) v mestskej 
časti Opatová. Jedna škola je 
cirkevná 1. – 9. roč.). 
 „Do školských lavíc tren-
čianskych základných škôl od 
nového školského roka zasad-
lo 4 300 žiakov, čo je o 132 
žiakov menej ako v uplynulom 
školskom roku 2007/2008,“ 
informoval vedúci Útvaru škol-
stva a sociálnych vecí Mestské-

ho úradu v Trenčíne Jozef Baláž. 
Vo svojej výpovedi pokračoval 
niekoľkými zaujímavosťami, 
napríklad intelektovo nadaných 
žiakov zaškoľuje Základná ško-
la Trenčín, Kubranská ulica. Na 
vyučovanie jazykov nemeckého, 
anglického, francúzskeho, špa-
nielskeho a ruského sa sústre-
dila Základná škola, Bezručova 
ulica. Už tradične špeciálna 
športová príprava bude prebie-
hať v hokeji v Základnej škole 
na Hodžovej ulici, v karate v Zá-
kladnej škole, Novomeského 
ulica a vo futbale v Základnej 
škole, Na dolinách. (jč) 
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In-line korčuľovanie 

 Ulica Ľ. Stárka v Trenčíne 
v úseku od križovatky s ulicou 
s Piešťanskou a Brnianskou 
v celkovej dĺžke 1 100 metrov  
patrila v nedeľu 31. augusta 
2008 od 14.00 h do 15.00 h, 
teda na celé tri hodiny, výhrad-
ne korčuliarom. Po pozitívnych 
ohlasoch sa akcia Trenčín in-li-
ne opakovala. Pôvodným termí-
nom bola nedeľa 17. augusta 
2008, ale vzhľadom na silnú 
búrku spojenú so silným niči-
vým vetrom deň predtým a jej 
následky, sa podujatie zrušilo. 
Pekné počasie prilákalo opäť 
milovníkov in-line korčuľovania. 

Boli nimi začínajúci, ale i zdatní, 
dospelí aj deti. Dokonca dvaja 
páni si zakorčuľovali so svojimi 
malými ratolesťami v kočíkoch.
 „Trenčanom sa in-line kor-
čuľovanie páči, preto sme sa 
rozhodli pripraviť ďalší termín 
v pondelok 15. septembra od 
14. do 17. hodiny na Soblahov-
skej ulici,“ povedala Jarmila 
Blašková z Útvaru marketingu 
MsÚ v Trenčíne.
 Mesto Trenčín ďakuje 
všetkým vodičom za trpezlivosť 
pri presmerovaní dopravy po-
čas in-line korčuľovania.
 (jč)

Jesenné upratovanie v Trenčíne začne tento rok skôr
Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pederse 
(MP), Mestského hospodárstva a správy lesov v spolupráci 
s Mestskou políciou a občanmi mesta vykoná v mesiacoch sep-
tember a október jesenné  upratovanie na území mesta.

 Tento rok sa jesenné upra-
tovanie uskutoční, vzhľadom 
na odstraňovanie následkov 
augustovej búrky, skôr. Celko-
vo sa veľkoobjemové kontajne-
ry umiestnia na 28 stanoviš-
tiach vo všetkých mestských 
častiach. 
 „Podľa platnej legislatívy platí 
zákaz ukladania biologicky rozlo-
žiteľného materiálu na skládku, 
preto sa zber odpadu uskutoční 
do 2 rôznych veľkoobjemových 
kontajnerov. Jeden z nich poslú-
ži výhradne na odkladanie bio-

logicky rozložiteľného materiálu 
ako konárov, odpadu zo záhrad, 
trávnikov a podobne,“ spresňu-
je Ladislav Petrtýl, vedúci Útvaru 
životného prostredia a dopravy 
MsÚ v Trenčíne.
 Samospráva bude kontrolo-
vať prostredníctvom mestskej 
polície disciplinovanosť obča-
nov. Je prísne zakázané hádzať 
akýkoľvek iný odpad ako bio-
logicky rozložiteľný do kontaj-
nera určeného pre biologicky 
rozložiteľný materiál. Taktiež je 
zakázané vykladať odpad po od-

Na Rodinné centrum Južanček sa 
tešia matky z celého mesta
V pondelok 1. septembra sa otvorili brány Rodinného centra Ju-
žanček (RCJ) v priestoroch Základnej školy na Východnej ulici. 
Pásku prestrihli farár rímskokatolíckej farnosti Trenčín-Juh Jozef 
Varhaník a Zuzana Balajová z RCJ. Slávnostné uvedenie centra 
do prevádzky bolo súčasťou Dňa pre rodinu, kedy sa mohli deti 
vyšantiť v rôznych súťažiach a predviesť svoju šikovnosť.

 „Nápad pripraviť centrum 
pre matky s deťmi vznikol z po-
treby rodičov na sídlisku Juh 
mať priestor, kde sa môžu stre-
távať. Najmä v zime a daždi 
nemajú kam chodiť a využívajú 
proestory nákupného centra 
Južanka, ktoré nie sú vhodné 
pre pobyt detí,“ povedal inici-
átor vybudovania RCJ Ľuboš 
Hamaj. Úprava priestorov bola 
podľa jeho slov špičkou ľadov-
ca a skôr oddychová záležitosť, 
ktorej predchádzali vybavovač-
ky a zháňanie peňazí.
 „Pre komunitu sídliska bude 
dobré, ak sa tu budú stretávať 
deti a rodičia, aby mali vyplnený 
voľný čas. Budú sa spoznávať, 
odovzdávať si skúsenosti a vy-
tváranie takého spoločenstva 
s pozitívnym cieľom je veľkým 
prínosom pre každé sídlisko,“ 
myslí si J. Varhaník. Prijal aj 
ponuku RCJ na spoluprácu 
s farnosťou.
 Medzi rozšantenými deťmi 
bola Monika Juríková so synmi 
Ondrejom (5-ročný), Marošom 

(3-ročný) a Matúšom (4-mesač-
ný). „Rada tu strávim chvíle na-
plnené stretávaním sa s roves-
níkmi detí. S rodičmi sa zasa 
dá porozprávať o spoločných 
problémoch a podeliť sa so zá-
žitkami z výchovy detí.“
 Deň pre rodinu prilákal do 
areálu školy rodiny zo sídliska 
Juh, ale prišli aj viaceré rodi-
ny z iných častí mesta. „Zvykli 
sme si chodiť do materského 
centra Srdiečko v meste. Je to 
plus pre matky s malými deťmi 
najmä v daždivom počasí. Moja 
dvojročná dcéra nevydrží doma 
za žiadneho počasia a tak nám 
pribudne ďalšia možnosť na-
vštevovať aj Rodinné centrum 
Južanček. Navyše ak pôjde do 
škôlky, tu si zvyká na kolektív 
detí,“ privítala otvorenie centra 
Malvína Pavlačková.
 Rodinné centrum Južanček 
podporilo Mesto Trenčín, Tren-
čianska nadácia, Nadácia Kon-
to Orange a ďalší sponzori. 
 (la)

vezení kontajnerov. Pri porušení 
hrozí pokuta až 5000 Sk. 
 Do veľkokapacitných kon-
tajnerov nie je možné ukladať 
elektroodpad, vyradené batérie 
a akumulátory, žiarivky a želez-
ný šrot. Tento odpad je možné 
vyložiť ku kontajnerom, odkiaľ 
odvoz zabezpečí MP, a. s.
 Do Zberného dvora na Zla-
tovskej ulici, ktorý je otvorený 
aj počas upratovania, je možné 
doviezť druhy odpadu v zmysle 
platného všeobecne záväzného 
nariadenia.
 Jarné upratovanie sa usku-
točnilo v dňoch 1. 3. 2008 – 
31. 3. 2008. Mestské hospo-
dárstvo a správa lesov Trenčín, 
m. r. o., uskutočnilo vyčistenie 
plôch verejnej zelene a údržbu 
drevín rezom a Považská odpa-
dová spoločnosť, a. s., Trenčín 
zabezpečila pristavenie a vývoz 
veľkoobjemových kontajnerov. 

Počas jarného upratovania bolo 
153 vývozov objemného odpa-
du, hmotnosť vyvezeného ob-
jemného odpadu bola 182,9 t. 
Uskutočnilo sa 119 vývozov bio 
odpadu s hmotnosťou 74,7 t. 
Nebezpečného odpadu (žia-
rivky, olovené akumulátory) 
bolo 12,205 t. Celkové nákla-
dy na jarné upratovanie činia 
781 345 Sk.
 Odpad zo stanovíšť bol od-
vážaný pomocou Ecocaru, ra-
menových nakladačov a malé-
ho hákového nakladača. Zber 
nebezpečných odpadov bol 
vykonávaný priebežne malým 
ramenovým nakladačom. Malý 
ramenový nakladač zabezpečo-
val aj dočisťovanie stanovíšť po 
odvoze posledného kontajnera.
 Podrobný harmonogram 
umiestnenia veľkoobjemových 
kontajnerov uvádzame na str. 
14. (r)
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 Na zasadnutí Výboru mest-
skej časti Západ (VMČZ) 
v stredu 27. augusta v Istební-
ku najviac rezonoval stav Kul-
túrneho domu v tejto miestnej 
časti. Zo strany občanov bola 
vznesená požiadavka, aby 
sa pri rekonštrukcii nedelila 
veľká sála na viacero malých 
priestorov s možnosťou vyu-
žitia plochy napríklad na ta-
nečné štúdio a iné pohybové 
aktivity vhodné pre mládež. 
Priestory sú pomerne blízko 
centra mesta a môžu nahradiť 
sálu na Dlhých Honoch počas 
prestavby tamojšieho kultúr-
neho strediska.
 Poslanec Tomáš Vaňo vy-
svetlil, že na projekte rekon-
štrukcie tohto objektu praco-

val architekt Milan Rožník. 
Na rok 2009 je plánovaný 
začiatok opravy a prestavby 
budovy, kde bude mať sídlo 
Mestská polícia Trenčín pre 
obvod Zámostia, pripravená 
je rekonštrukcia detského ih-
riska a dobudovanie statickej 
dopravy. V kultúrnom dome 
bude spoločenská miestnosť 
s možnosťou konania rodin-
ných osláv, klubové priesto-
ry, denný stacionár Domova 
opatrovateľskej služby pre 15 
dôchodcov. Ukončenie rekon-
štrukcie je naplánované na 
rok 2011.
 Poslanec Martin Barčák 
uviedol, že po rozbehnutí re-
konštrukcie Širokej ulice treba 
za každú cenu začať s opravou 

kultúrneho domu. Prvým kro-
kom je príprava priestorov pre 
mestskú políciu, potom budú 
nasledovať univerzálna sála, 
šatne, kuchynka a ďalšie kro-
ky potrebné na uvedenie celé-
ho objektu do prevádzky.
 (la)
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Kultúrny dom v Istebníku 
chýba občanom

 Hodovú zábavu pre občanov Zámostia pripravili poslan-

ci Martin Barčák a Tomáš Vaňo na nedeľu 14. septembra 

o 14.00 hodine v parku pri Kultúrnom dome v Zlatovciach. 

Akcia je náhradou za neuskutočnený koncert Kultúrneho leta 

Trenčín-Zlatovce 2008 dňa 16. augusta po ničivej veternej 

smršti. 

 Hrať bude dychová hudba Straňanka zo Strání. V prípade 

nepriaznivého počasia sa akcia presunie na neskorší termín, 

ktorý bude včas zverejnený.

 Hody farnosti Trenčín-Orechové sú na sviatok Narodenia 

Panny Márie 8. septembra, ak je to pracovný deň, pripadnú na 

najbližšiu nedeľu. (r)

POZVÁNK A

Súťaž pre pedagógov a školy Cena Slovak Telekom
Slovak Telekom vyhlasuje tretí ročník súťaže pre pedagógov 
a školy Cena Slovak Telekom 2008. Písomné spracovanie 
svojich skúseností z využívania informačno-komunikačných 
technológií v praxi môžu pedagógovia posielať v elektronic-
kej podobe do konca októbra 2008. Prihlasovanie do súťaže 
prebieha na internetovej stránke www.cenast.sk. Slávnost-
né vyhodnotenie víťazov sa uskutoční začiatkom decembra 
a práce budú zverejnené vo virtuálnej knižnici na stránke 
súťaže.

 „Súťaž sme vyhlásili pr-
výkrát pred tromi rokmi s cie-
ľom inšpirovať pedagógov 
k využívaniu moderných tech-
nológií v praxi. Som rád, že od-
borná verejnosť ju prijala a ve-
rím, že aj tretí ročník prinesie 
ďalšie nové podnety, ako uro-
biť vyučovanie zaujímavejším. 
Pre pedagógov sa naša súťaž 
stala príležitosťou na prezen-
tovanie a výmenu vlastných 
skúseností z využívania infor-
mačných a komunikačných 
technológií vo vzdelávacom 
procese prostredníctvom vir-
tuálnej knižnice umiestnenej 
na stránke www.cenast.sk,“ 
uviedol Ján Kondáš, riaditeľ 
pre korporátnu komunikáciu. 
 Tretí ročník súťaže pre pe-
dagógov základných, stred-
ných a špeciálnych škôl priná-

ša niekoľko noviniek. V tomto 
roku budú ocenení nielen 
pedagógovia, ale aj samotné 
školy, ktoré podporujú peda-
gógov v inovatívnom prístupe 
k vyučovaciemu procesu s vy-
užitím informačno-komunikač-
ných technológií. Školy sa do 
súťaže nemusia prihlasovať, 
víťaza v každej kategórii určí 
komisia podľa preukázanej 
aktivity pedagógov danej ško-
ly počas všetkých troch roční-
kov súťaže. Práce následne 
obohatia virtuálnu knižnicu na 
stránke súťaže. 
 Vzhľadom na aktuálne 
zmeny legislatívy v oblasti 
školstva ďalšou novinkou je 
možnosť prihlásenia schvá-
lených školských vzdeláva-
cích programov pre jednotlivé 
predmety. Zároveň je možné 

prihlásiť aj kolektívne práce, 
ktoré pripravia pedagógovia 
v spolupráci so žiakmi. Súťaž-
né práce sa následne stanú 
súčasťou verejne dostupnej 
elektronickej knižnice na 
stránke www.cenast.sk, ktorá 
už dnes obsahuje 352 písom-
ných prác.
 Aj v tomto roku bude odbor-
ná komisia pod vedením pro-
fesora Jána Pišúta posudzo-
vať práce v troch kategóriách: 
základné školy, stredné školy 
a špeciálna výchova a vzdelá-
vanie. Autori najlepších prác 

vo všetkých troch kategóri-
ách budú odmenení sumou 
40 000 korún (1327,757 eur) 
za prvé miesto, resp. 25 000 
korún (829,848 eur) za druhé 
a 15 000 korún (497,909 eur) 
za tretie miesto. Za čestné 
uznanie je odmena vo výške 
5 000 korún (165,970 eur). 
Víťazná škola v každej kategó-
rii získa notebook. 
 Všetky ceny a sumy v eu-
rách boli vypočítané podľa 
konverzného kurzu 30,1260 
SKK/EUR.
 (la)

Zasadnutie Výboru 
mestskej časti Západ sa 
uskutoční v stredu 24. 

septembra 2008 o 16.00 
hod. v Základnej škole, 
Veľkomoravská ulica 12 
(v učebni prírodopisu).
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Podpora detí v hmotnej núdzi v školskom roku 2008/09

 Dotáciu na stravu možno 
poskytovať pre dieťa, ktoré 
navštevuje predškolské zaria-
denie, základnú školu alebo 
špeciálnu základnú školu.
 Dotáciu na školské potreby 
možno poskytovať pre dieťa 
v prípravnej triede v predškol-
skom zariadení a pre dieťa v zá-
kladnej škole na nákup škol-
ských potrieb, a to do výšky 
500 korún na školský polrok. 
 Dotáciu na motivačný prís-
pevok možno poskytovať počas 
školského roka s výnimkou 
prázdnin v júli a v auguste. Na 
dotáciu vo výške 500 korún  
mesačne má dieťa nárok, ak 
v poslednom školskom polro-
ku malo priemerný prospech 
najviac 1,5. Dieťa s priemer-
ným prospechom 2,5 môže 
dostať 300 korún alebo 200 
korún dieťa, ktoré si v posled-
nom  školskom polroku zlepšilo 
priemerný prospech najmenej 

o 0,5 oproti predchádzajúcemu  
školskému polroku. Dotáciu na 
motivačný príspevok nemož-
no poskytovať pre dieťa, ktoré 
zanedbáva plnenie povinnej 
školskej dochádzky, opakuje 
ročník alebo malo za posledný 
školský polrok zníženú známku 
zo správania o dva stupne.
 Na dotáciu na stravu, škol-
ské potreby a motivačné šti-
pendium majú nárok deti, 
ktorých rodičia sa nachádzajú 
v hmotnej núdzi a poberajú dáv-
ky a príspevky v hmotnej núdzi 
a deti, ktorých príjem rodičov je 

najviac vo výške životného mini-
ma. Rodič, ktorý poberá dávky 
a príspevky v hmotnej núdzi, 
obdrží  potvrdenie o dávkach  
na príslušnom úrade práce, so-
ciálnych vecí rodiny (ÚPSVaR).
 Rodič, ktorý nepoberá dáv-
ky  a príspevky, môže požiadať  
ÚPSVaR o posúdenie príjmu na 
účely dotácií. Posúdenie príjmu 
je založené na dobrovoľnosti ro-
dičov. Rodič predkladá ÚPSVaR 
vyplnené tlačivá „Vyhlásenie 
rodičov detí z rodín, ktorým sa 
neposkytuje pomoc v hmotnej 
núdzi“, „Formulár na posúdenie 
príjmu“ a príjmy za posledných 
šesť po sebe nasledujúcich 
mesiacov, rozpísané po jed-
notlivých mesiacoch. Kritérium 
príjmu na dotácie je splnené, 
ak priemerný mesačný príjem 
spoločne posudzovaných osôb 
za posledných šesť po sebe na-
sledujúcich mesiacov od zara-
denia dieťaťa do zoznamu detí, 

na ktoré sa poskytuje dotácia, 
je najviac vo výške životného 
minima pre spoločne posudzo-
vané osoby.
 Pre lepšiu orientáciu uvá-
dzame sumy životného minima 
a tabuľku na výpočet životné-
ho minima pre rodinu s deťmi, 
platné od 1. júla 2008.

Sumy životného  
minima platné od 
1. 7. 2008

1. Suma 5 130 Sk sa upravila 
na sumu 5 390 Sk pre jednu 
plnoletú fyzickú osobu.
2. Suma 3 580 Sk sa upravila 
na sumu 3 760 Sk pre ďalšiu 
spoločne posudzovanú fyzickú 
osobu.
3. Suma 2 340 Sk sa upravila 
na sumu 2 460 Sk pre nezao-
patrené dieťa.

 Potrebné tlačivá a podrobnej-
šie informácie o dotácii poskyt-
ne Útvar školstva a sociálnych 
vecí Mestského úradu v Trenčí-
ne na tel. č. 032/6504 226, 
e-mail: vojtechova@trencin.sk. 

 Andrea Vojtechová
 Útvar školstva 
 a sociálnych vecí MsÚ

Mesto Trenčín v zmysle výnosu Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 29775/2007-II/1 v spo-
lupráci s Úradom  práce, sociálnych vecí a rodiny, základnými 
školami a materskými školami sa stará o nízkopríjmové rodiny 
s deťmi, ktoré si môžu zlepšiť svoju sociálnu situáciu formou 
získania dotácií na stravu, kúpu školských potrieb – v školách 
(základné školy a špeciálne základné školy) a predškolských 
zariadeniach (materské školy) a poskytnutia motivačných prís-
pevkov na prospechové štipendiá pre žiakov základných škôl.

Tabuľka na výpočet životného minima pre rodinu s deťmi

1 rodič + 1 dieťa 7 850 Sk 2 rodičia + 1 dieťa 11 610 Sk

1 rodič + 2 deti 10 310 Sk 2 rodičia + 2 deti 14 070 Sk

1 rodič + 3 deti 12 770 Sk 2 rodičia + 3 deti 16 530 Sk

1 rodič + 4 deti 15 230 Sk 2 rodičia + 4 deti 18 990 Sk

1 rodič + 5 detí 17 690 Sk 2 rodičia + 5 detí 21 450 Sk

1 rodič + 6 detí 20 150 Sk 2 rodičia + 6 detí 23 910 Sk

Začína sa festival jedného herca SÁM NA JAVISKU

 Postaviť celý festival na mo-
nodrámach sa môže zdať na 
prvý pohľad riskantné, no tohto-
ročný program takúto obavu ur-
čite rýchlo zaženie. V ponuke 
sú totiž najrôznejšie pohľady 
na divadlo jedného herca – od 
klasických monodrám cez pan-
tomímu a alternatívne divadlo 
až po v súčasnosti populárne 
one – man show. 

 Festival sa bude tento 
rok odohrávať na viacerých 
miestach v meste. V bývalom 
Dome armády (dnes KaMC 
OS SR) budú môcť Trenčania 
vo štvrtok 11. septembra vi-
dieť Mariána Labudu a jeho 
stvárnenie rozporuplnej posta-
vy slovenských dejín Jozefa 
Tisa v réžii Rastislava Balleka 
a v produkcii divadla Aréna. 

 V piatok 12. septembra 
sa festival presunie do kina 
Hviezda a Klubu Lúč. Piatko-
vú mužskú zostavu tvoria so 
svojimi one-man show Daniel 
Hevier (Sever je juh západu), 
Jan Pařil (WC story) a Peter 
Čižmár z divadla Kontra (Rum 
a Vodka). Večer v otvorenom 
kultúrnom priestore Klubu Lúč 
uzavrie live koncert originálne-
ho talianskeho hudobníka An-
drea Rottina (Madcap Collecti-
ve). V sobotu trinásteho bude 
festival patriť ženám. Program 
odštartuje pred Klubom Lúč 
nemecká artistka a performer-
ka Jana Korb, po nej v kine 
Hviezda odovzdá javisku svoju 
dušu spisovateľka, režisérka 

a herečka Milka Zimková v au-
torsky upravenej monodráme 
Ludwiga Bauera Angelina odo-
vzdáva dušu Najvyššiemu. Deň 
uzavrie Marta Jelenová z Diva-
dla na Kolesách s premiérou 
experimentálneho predstave-
nia o živote, ktorý si skladáme 
podľa predstáv doby Hasta la 
vista, Betty. Pre najmenších 
divákov a ich rodičov bude 
v nedeľu 14. 9. určite veľkým 
zážitkom bublinová klauniá-
da Čecha Václava Strassera, 
v ktorej okrem fantázie a ra-
dosti z hry, scén veľkých klau-
nov, ako boli Fratellini, Rohm 
či Jengibarov, hrajú hlavnú úlo-
hu obrovské mydlové bubliny.
 (ovf)

Už 14 rokov smerujú do mesta Trenčín herci, mímovia i perfor-
meri, ktorých spája odvaha postaviť sa na javisko celkom sami. 
Medzinárodný divadelný festival Sám na javisku 2008 v réžii zdru-
ženia Kolomaž ponúkne od 11. do 14. septembra výber z toho 
najlepšieho, čo sa v divadle jedného herca v súčasnosti deje. 
Štvordňový festival otvorí oceňovaný Tiso v podaní Mariána Labu-
du a uzavrie ho detský bublinový kráľ Václav Strasser. Avšak ani 
to, čo sa bude hrať medzi tým, nie je iba nafúknutá bublina.



Číslo 18/ročník X

 Už po 64. raz si dňa 28. 
augusta 2008 občania mesta 
Trenčín uctili pri pamätníku na 
Brezine pietnou spomienkou 
tých, čo svojou rozhodnosťou 
a bojovnosťou sa zapojili do 

víru Slovenského národného 
povstania a prispeli tak ku 
konečnému víťazstvu národ-
nooslobodzovacieho boja. 
 Za smútočného chorálu 
Vojenskej dychovej hudby 

Trenčín delegácie štátnych 
a samosprávnych orgánov 
Trenčianskeho kraja, Tren-
čianskeho okresu a mesta, 
politických strán, spoločen-
ských a občianskych organi-
zácií a združení položili k pa-
mätníku vence a kytice vďaky. 
V slávnostnom príhovore 
primátor mesta Trenčín Bra-
nislav Celler pripomenul, že 
„Slovenské národné povstanie 
svojou podstatou dokázalo, že 
bolo významnou kapitolou slo-
venského národa, v ktorom sa 
ukázali charaktery ľudí,  ktorí 
sa otvoreným bojom hlásili 
k demokratickým a humán-
nym tradíciám a svojím odpo-
rom postavili k väčšine európ-
skych národov.“ Každoročné 
stretnutie pri pamätníku umu-
čených na trenčianskej Bre-
zine je chvíľou, pri ktorej sa 
obnovia spomienky na strasti-
plné dni prežité v slovenských 
horách, pri partizánskych 
vatrách, na prebdené noci 

v zemliankach, na chvíle, keď 
bolo treba čeliť nepriateľskej 
presile a jeho lepšej výzbroji. 
V tomto nerovnom boji mnohí 
položili svoj život na oltár vlas-
ti, alebo prežili so zraneniami 
do dnešných dní. „Všetkým 
tým, ktorí položili svoje mladé 
životy a podlomili svoje zdravie 
na bojiskách, patrí naša úcta 
a poďakovanie.“ Na jeho prí-
hovor nadviazal plukovník v. 
v. Ľudovít Kaliský zo Sloven-
ského zväzu protifašistických 
bojovníkov, ktorý upozornil 
na to, že fašizmus nezanikol 
jeho porážkou v druhej sve-
tovej vojne. Sme svedkami 
toho, že po celom svete sa 
pohrobkovia fašizmu snažia 
o jeho renesanciu. Je smutné 
to, že i v našom štáte existujú 
sily, ktoré glorifikujú fašizmus 
a znevažujú hrdinstvo padlých 
v odboji a počas Slovenského 
národného povstania. Oslavy 
sa skončili hymnickou pies-
ňou Kto za pravdu horí. (jč)

SPOMIENKY NA 2. SVETOVÚ VOJNU6 / INfO 

Vojnová dráma Tobruk mala 
premiéru v Trenčíne
Slovenskú premiéru zažila v piatok 5. septembra vojnová dráma 
Václava Marhoula Tobruk. Zaplnená kinosála Cinemax v ZOC 
Max v Trenčíne. Na premiére sa zúčastnili režisér, producent 
a scenárista Václav Marhoul, dramaturg Jan Gogola, herci An-
drej Polák (vo filme stvárnil postavu vojaka Dundu) a Matúš 
Krátky (vojak Janický).

 „Sloboda ani vlastenectvo 
nie sú pre mňa prázdne slová. 
Film patrí ľuďom, ktorí bojovali 
za slobodu, na ktorých sa za-
budlo a dlhé roky ich negovali, 
lebo bojovali na inej strane. 
Nemôžem vám želať príjem-
nú zábavu, lebo film je vážny. 
Jediné, čo vám môžem želať, 
je silný zážitok,“ prihovoril sa 
divákom Václav Marhoul.
 Vojnová dráma niekedy až 
priveľmi realisticky ukázala 
hrôzy vojny a chvíle pohody ná-
hle striedali dramatické chvíle 
smrteľnej žatvy. Diváci v kine 
prežívali vojnové besnenie 
takmer na vlastnej koži a film 
sa končil tragicky vo chvíli, 
keď už takmer dobro víťazilo 

nad zlom. V duši diváka zostal 
otáznik, ale hrdina filmu po-
núkol riešenie odpovedať na 
zlo konaním dobra, hoci na to 
doplatil.
 Na strane spojencov bo-
jovalo dobrovoľne aj 50 000 
československých vojakov. 
Bojov v severnej Afrike sa ich 
zúčastnilo 1 800. Na všetkých 
frontoch ich po dobu tohto 
strašidelného vojenského 
besnenia padlo, alebo zomre-
lo 7 790.
 Film Tobruk je v hlbokej 
úcte venovaný všetkým čes-
kým a slovenským veteránom, 
ako aj domácemu odboju. Pre-
dovšetkým však príslušníkom 
Československého pešieho 

Trenčanom sa prihovára Václav Marhoul, za ním stoja  >
herec Matúš Krátky, dramaturg Jan Gogola a skrytý je 
herec Andrej Polák.

Delegácia priamych účastníkov SNP si uctila pamiatku  >
svojich padlých spolubojovníkov položením symbolického 
venca vďaky  foto (jč)

Občania Trenčína si pripomenuli 64. výročie SNP

práporu 11 – Východného, 
ktorí po boku Britov, Austrál-
čanov, Poliakov a Juhoafriča-
nov na jeseň roku 1941 bránili 
pred nemeckými a talianskymi 
jednotkami spojencami ovlá-
daný strategický prístav na 
severe Líbye – Tobruk.

 Slovenskú premiéru filmu 
Tobruk podporilo Mesto Tren-
čín a podľa vyjadrenia Václava 
Marhoula sa slovenská pre-
miéra uskutočnila skôr ako 
v Česku.
 (la)
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V Trenčíne je plavecký 
výcvik zdarma
Plavecký výcvik je pre deti v Trenčíne zdarma. Žiaci, ktorí na-
vštevujú materské školy a prvý stupeň základných škôl, sa učia 
plávať v Základnej škole na Novomeského ulici. Jej plaváreň 
prešla rozsiahlou rekonštrukciou, povedal Peter Uher z kance-
lárie primátora.

Deti plávajú stále  
horšie
 Základy plávania by si žia-
ci mali osvojiť počas povinnej 
školskej dochádzky. Odkedy 
treba za kurzy platiť, pribúda 
neplavcov. V učebných osno-
vách boli plavecké kurzy zabu-
dované už za prvej republiky. 
Dnes sú súčasťou telesnej vý-
chovy základného učiva.
 Stále menej detí vie plávať 
a aj tie, čo vedia, neplávajú dob-
re. Tvrdia to telocvikári aj odbor-
níci na plávanie. „Medzi školák-
mi majú dnes prevahu neplavci. 
Dnešné kurzy plávania nepripra-
vujú deti na situácie, ktoré ich 
môžu vo vode postihnúť,“ pove-
dala Ivetta Macejková z Fakulty 
telesnej výchovy a športu UK 
v Bratislave, ktorá sa plávaním 
detí zaoberá celoživotne. Jej slo-
vá potvrdzuje aj Lívia Allarová zo 
Slovenskej plaveckej federácie. 
Podľa nej sú podmienky na výuč-
bu základov plávania čoraz hor-
šie. Najvýraznejšie sa to prejavu-
je v menších mestách, kde pre 
financie zanikli aj niekdajšie pla-
várne mestské i pri učilištiach. 

Zašlá sláva 
 Ešte v roku 1980 sme v pla-
veckej výučbe patrili medzi naj-
progresívnejšie štáty na svete. 
Od roku 1993 sa na kurzoch 
finančne musia podieľať rodičia 
a situácia sa zmenila. V nepro-
spech detí. Docentka Macejková 
hovorí, že plavecké kurzy predra-
žujú vysoké prenájmy bazénov.
 Počas leta sa každoročne 
utopí niekoľko desiatok detí. 
K úrazom či ťažším nehodám 
dochádza v bazénoch často. 
„Najviac utopených detí je z ra-
dov absolventov základného 
plávania. Je to z dôvodu, že po 
plaveckom výcviku nepokračujú 
v plávaní aj niekoľko týždňov až 
mesiacov a k vode sa dostanú 
väčšinou v lete, keď preceňujú 

svoje sily a klesá aj ostražitosť 
rodičov. Pomohol by zdokonaľo-
vací výcvik, ktorý by nasledoval 
po základnom plaveckom ná-
cviku,“ hovorí metodik Modrák. 
Podobne zmýšľa aj docentka 
Macejková, podľa ktorej celkové 
smerovanie kurzov základného 
plávania nemá viesť ku exce-
lentnej technike, deti by si mali 
osvojiť také plavecké zručnosti, 
ako je splývanie, plávanie pod 
vodou, vedieť skočiť do hlbokej 
vody, vyplávať z nej, zorientovať 
sa v prostredí. „Ale na to nesta-
čí týždenný plavecký výcvik. Na 
to, aby dieťa dostalo základy 
plávania, aby vedelo preplávať 
25 až 50 metrov, treba najme-
nej dvadsať hodín výučby a zdo-
konaľovací výcvik,“ hovorí.

Ako na plaveckú  
negramotnosť
 Odstraňovanie plaveckej ne-
gramotnosti majú dnes na sta-
rosti školské úrady. Budúcnosť 
kurzov základného plávania žia-
kov základných škôl rieši návrh 
smerníc ministerstva školstva, 
ktorý sa stane súčasťou škol-
ského zákona, ak ho prijme 
parlament. V základnej škole sa 
navrhuje kurz základného pláva-
nia v 3. ročníku základnej školy 
a v 6. ročníku druhého stupňa. 
Výcvik by mal mať rozsah dvad-
sať vyučovacích hodín v 3. roč-
níku a 10 hodín v zdokonaľova-
com kurze v 6. ročníku.
 Plaveckú gramotnosť považu-
jeme za jednu z najdôležitejších 
pohybových zručností. V novej 
smernici pripadne na jedné-
ho dospelého cvičiteľa najviac 
dvanásť žiakov. Doteraz to bolo 
dvadsať.

Podmienky v meste 
 Školskému plávaniu treba 
v prvom rade zabezpečiť pod-
mienky, potom kvalifikovaných 
učiteľov a financovanie. Tak 

by bola zaručená aj prevencia 
a kvalita. Už v minulosti fungo-
vali kurzy základného plávania 
na tomto princípe.
 Priestorové podmienky škôl 
na výučbu plávania – základné 
školy na Slovensku môžu využí-
vať 285 krytých bazénov. (Zdroj: 
UIPŠ)
 Už druhý školský rok zabez-
pečuje Mesto Trenčín základný 
plavecký výcvik pre žiakov tretích 
ročníkov všetkých základných 
škôl a predplavecký výcvik pre 
všetky deti predškolského veku 
MŠ v ZŠ, Ul. L. Novomeského 
zdarma (finančné prostriedky 
poskytuje mesto z rozpočtu, roč-
ne viac ako 1 200 000 korún). 
 Za jeden školský rok sa zú-
častní plaveckého a predplavec-
kého výcviku viac ako 600 detí 
z mesta. Plavecké kurzy vedie 
kvalifikovaný učiteľ, ktorý je za-
mestnancom školy.
 Školský výcvikový bazén bol 
zrenovovaný ( priestory bazéna, 
strojovňa ), kde  bolo preinves-
tovaných viac ako 2 milióny ko-
rún, z toho 800 tisíc poskytlo 
Min. školstva SR a plne vyhovu-

je účelom pre plavecké výcviky 
detí.
 Plaváreň škola využíva aj na 
riadne vyučovanie telesnej vý-
chovy, kde sa žiaci zdokonaľujú  
v plávaní. Je to však vo veľmi ob-
medzenom množstve hodín.
Okrem základného plaveckého 
výcviku bazén v odpoludňajších 
hodinách slúži aj pre mimoškol-
ské aktivity a zájmovú činnosť – 
školský klub detí, krúžky pláva-
nia, žiacke preteky a súťaže.
 V prípade, ak požiada nejaká 
organizácia, je možnosť za urči-
tých podmienok (hygiena, perso-
nálne zabezpečenie) plaváreň 
prenajať za odplatu. V plavárni 
sú dodržiavané všetky bezpeč-
nostné, hygienické a prevádzko-
vé predpisy podľa stanovených 
noriem. Prevádzková teplota 
vody je stanovená podľa veku 
detí, ktoré sa zúčastňujú výcvi-
ku. Kapacita bazéna je však 
obmedzená a nie je možné vyho-
vieť všetkým požiadavkám, pre-
dovšetkým z hľadiska hygieny 
– prečistenie vody cez filtračné 
zariadenie.
 (la)

 Máte doma staré knihy vy-
dané do roku 1830 alebo veľ-
mi staré slovenské, latinské, 
maďarské, nemecké a české 
knihy a rukopisy, ktorým ne-
rozumiete? Nemáte skúse-
nosti s čítaním „švabachu“? 
Chcete vedieť viac? Tren-
čiansky antikvariát organizu-
je v sobotu 13. septembra 
2008 konzultačný deň počas 
pravidelnej burzy na výstavis-
ku TMM v Trenčíne od 7.00 
do 11.30 (stoly č. 335 – 337). 

Všetci záujemcovia budú mať 
príležitosť bezplatne sa pora-
diť s doc. Ivonou Kollárovou 
– jedinou slovenskou autori-
zovanou znalkyňou v odbore 
staré tlače a historické pí-
somnosti. Je to jedinečná prí-
ležitosť zistiť viac o knihách 
a listinách, akú majú hodno-
tu, ale i o prípadnej možnosti 
predaja či nákupu. Viac infor-
mácií získate na www.tnantik.
sk/art-list.htm alebo na tel. 
čísle 0904 475 025. (la)

Príležitosť zistiť niečo o knihách bezplatne
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Trenčín bude počas druhého septembrového víkendu centrom kultúry

 PÁDIVÉHO TRENČÍN sa 
nesie v znamení osláv 100. 
výročia narodenia skladateľa 
a pedagóga Karola Pádivého, 
ktorého dielo je možno para-
doxne viac známe v zahraničí 
ako doma. Veď okrem iného je 
aj autorom skladieb protokolu 
Slovenskej republiky, ktoré sa 
hrajú pri uvítacích ceremóni-
ách pri návštevách hláv štátov 
– napr. aj na summite Bush-
Putin sa pri vojenskej pre-
hliadke hrala jeho skladba.

 Mestský festival ľudovej 
hudby a zábavy Pri Trenčian-
skej bráne po roku opäť oživí 
centrum mesta hudbou, spe-
vom, tancom a neodmysliteľ-
ným jarmokom remesiel. 
 V celkovom kultúrnom ví-
kendovom dianí v meste však 
do popredia samozrejme vy-
stúpia skôr podujatia pripomí-
najúce sté výročie narodenia 
Karola Pádivého. Mierové ná-
mestie zaplní fanfárový kon-
cert, počas ktorého sa budú 

Mesto Trenčín sa podieľa počas víkendu od 12. do 14. sep-
tembra na troch zaujímavých kultúrnych podujatiach: Festival 
dychových hudieb Pádivého Trenčín, mestský festival ľudovej 
hudby a zábavy pri Trenčianskej bráne a divadelný festival jed-
ného herca Sám na javisku.

Mesto pripravuje koncepciu 
podpory práce s mládežou
Mesto Trenčín bolo vybrané v rámci projektu Mládež v akcii do 
celoslovenského projektu Partnerstvo. Projekt je zameraný na 
podporu a rozvoj moderných miestnych mládežníckych politík, 
ktoré budú odrážať priority stanovené na európskej aj národnej 
úrovni.

 Cieľom projektu je aj zvýše-
nie kompetencie zamestnan-
cov samospráv pri tvorbe mo-
dernej politiky voči mládeži na 
úrovni miest a obcí. Projekt sa 
zameriava aj na rozvoj zručnos-
tí zamestnancov samospráv 
potrebných pri koordinácii mlá-
dežníckej politiky na miestnej 
úrovni.
 Dňa 2. júla 2008 bol schvá-
lený zákon č. 282/2008 
o podpore práce s mládežou 
a o zmene a doplnení zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách. V zmysle tohto zákona 
chceme v spolupráci s organi-
záciami, ktoré sa venujú práci 
s mládežou do 30 rokov vypra-
covať Koncepciu podpory práce 
s mládežou.
 V stredu 27. augusta 2008 
sa na výzvu uverejnenú v dvoj-
týždenníku Info, na webových 
stránkach a v Televízii Trenčín 
dostavilo 11 zástupcov organi-
zácií, podieľajúcich sa na prá-
ci s mládežou, na stretnutie. 
Podujatie podporili svojou prí-
tomnosťou aj štátny tajomník 

Ministerstva školstva SR Jozef 
Habánik a zástupca primátora 
Mesta Trenčín Tomáš Vaňo.
 Štátny tajomník prítomným 
predniesol podrobný výklad zá-
kona č. 282/2008. 
 V závere podujatia sa utvo-
rila dobrovoľná skupinka nad-
šencov, ktorí sa ďalej budú 
stretávať a pripravovať podkla-
dy ku Koncepcii podpory práce 
s mládežou v meste Trenčín.
 Opätovne preto vyzývame 
ľudí, ktorí sa venujú práci s deť-
mi a mládežou do 30 rokov, aby 
sa aktívne zapojili do prípravnej 
činnosti, aby nám zasielali svo-
je nápady a návrhy okruhov, 
ktoré ich zaujímajú a ktoré by 
nemali v koncepii chýbať.
 Ďalšie stretnutie k podpore 
práce s mládežou sa uskutoční 
v druhej polovici októbra a bude 
včas avizované.
 Pripomienky, návrhy a nápa-
dy zasielajte mailom na adresu 
igolnicynova@trencin.sk.
  Tamara Igoľnicynová,
  Útvar školstva 
 a sociálnych vecí Trenčín

hrať pomerne zriedka hrávané 
barokové intrády a iné fanfá-
rové skladby nie na pódiu, ale 
fanfárové skupiny budú roz-
miestnené v strede, v rohoch 
námestia a na Mestskej veži, 
čím vznikne zaujímavý akustic-
ký efekt. Bodku za festivalom 
dá akcia Trúbi celý Trenčín, 
na ktorú sme vyzvali všetkých 
Trenčanov, hrajúcich na dy-
chový nástroj, aby na námestí 
spoločne zahrali Prvý pochod 
Pádivého.
 Pádivý bol skladateľ a pe-
dagóg – napísal aj učebnicu 
pre začiatočníkov, z ktorej sa 
túto skladbu každý hráč urči-
te učil. Počas Galakoncertu 
z diela K. Pádivého zaznie vý-
ber z diela, ktoré naštudoval 
asi najlepší súčasný český 
veľký dychový orchester Májo-
vák z Karvinej, ktorý sa otvá-
racím koncertom predstavil aj 
na tohtoročnej Pohode. Dielo 
Karola Pádivého je zaujímavé 
najmä v podaní veľkých dycho-

vých orchestrov, pretože písal 
aj vážne symfonické skladby, 
ktoré malé orchestre nevedia 
zahrať. Preto je naštudovanie 
diela K. Pádivého orchestrom 
Májovák dosť výnimočné.
 V sobotu o 13.00 h sa na 
Mierovom námestí predsta-
ví aj Kew Wind Orchestra 
z Londýna.
 Okrem týchto aktivít mesto 
tento rok vydalo knihu Jaro-
slava Pádivého: Karol Pádivý 
v spomienkach a dokumen-
toch, dalo vyrobiť jeho pa-
mätnú tabuľu (autor akad. 
sochár Igor Mosný), ktorá 
bude slávnostne odhalená na 
budove bývalej hudobnej ško-
ly na Palackého ulici v sobotu 
o 14.00 h a požiadalo tiež 
o premenovanie ZUŠ na ZUŠ 
Karola Pádivého. Ceremoniál 
premenovania školy sa usku-
toční počas sobotného večer-
ného galakoncertu.
 (r)

15. 9. 2008 / PONDELOK
14.00 – 17.00  
Soblahovská ulica

Organizátor: Rádio GO DeeJay a Mesto Trenčín 

Voľné korčuľovanie pre zdatných, ale aj 
začínajúcich korčuliarov, dospelých i deti 
na kvalitnom a bezpečnom povrchu. 
Pre pokročilých súťažný slalom. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Korčuľovanie je na vlastné riziko. Odporúčame 
používať chrániče kolien a lakťov. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V čase konania akcie bude doprava na Soblahovskej 
ul. odklonená.

TRENČÍN IN-LINE

Akciu podporuje Mesto Trenčín.
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Detskú univerzitu ukončilo 45 študentov s osvedčením bakalárik

 Začiatkom posledného týždňa 
letných prázdnin 15. augusta 
2008 Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka privítala 49 
účastníkov 1. ročníka Detskej 
univerzity z takmer 100 prihláse-
ných detí. Na pôde univerzity ich 
privítal riaditeľ Centra kariérneho 
poradenstva Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dubčeka Tomáš 
Hanulík, ktorý informoval, že 
podujatie sa uskutočňuje v spo-
lupráci so Základnou školou Tren-
čín, Kubranská cesta a Centrom 
kariérneho poradenstva. Jeho 

úlohou bude zoznámiť mladých 
účastníkov detskej univerzity 
s najnovšími informáciami z bež-
ného života, ako napr. o zavede-
ní eura na Slovensku od 1. ja-
nuára 2009, so zaujímavosťami 
z vedy a techniky pútavou formou 
primeranou ich veku. Účastníkov 
detskej univerzity pozdravila pro-
rektorka pre vzdelávanie Tren-
čianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka Eva Grmanová a štátny 
tajomník Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky Jozef Ha-
bánik. Po tomto slávnostnom 

úvode sme z auly odišli a necha-
li deti so svojimi prednášateľmi 
a učiteľmi, aby sme sa s nimi 
stretli na slávnostnej promócii 
s udelením titulu bakalárik. 
 V stredu 27. augusta 2008 
prvé rady auly Fakulty sociálno-
ekonomických vzťahov Trenčian-
skej univerzity A. Dubčeka patrili 
mladým absolventom detskej 
univerzity, aby prevzali titul baka-
lárik. V ďalších radoch im sekun-
dovali rodičia a kamaráti. Sláv-
nostné chvíle promócií otvorili 
slávnostné fanfáry, za znenia kto-
rých vstúpili do auly akademickí 
funkcionári vedení prorektorkou 
Trenčianskej univerzity Alexan-
dra Dubčeka Evou Grmanovou. 
Promočnú slávnosť začal Tomáš 
Hanulík radostným konštato-
vaním, že 45 študentov štúdia 
detskej univerzity požiadalo o vy-
danie osvedčenia po úspešnom 
absolvovaní štúdia na Detskej 
letnej univerzite pri Trenčianskej 
univerzite Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne. Slávnostným sľubom 

absolventky detskej letnej uni-
verzity sa všetci absolventi det-
skej letnej univerzity zaviazali, že 
všetky získané vedomosti využijú 
v škole a v živote. Zároveň sľú-
bili, že povedia všetkým svojim 
spolužiakom a kamarátom o let-
nej detskej univerzite a budú sa 
snažiť prísť aj na budúci rok. Vy-
vrcholením slávnostnej promócie 
bolo prevzatie osvedčenia o ab-
solvovaní Detskej letnej univerzi-
ty Trenčianskej univerzity Alexan-
dra Dubčeka jej študentmi. Záver 
slávnostného aktu patril študent-
skej hymne Gaudeamus Igitur. 
 Hneď po skončení promócií 
nás zaujali dojmy a názory absol-
ventov detskej letnej univerzity. 
Jeden z nich, Dominik Zemánek, 
žiak siedmej triedy Základnej 
školy na Hodžovej ulici v Trenčí-
ne, povedal: „Bolo to veľmi zau-
jímavé, lebo sme sa učili niečo 
iné ako v našej škole. Veľmi za-
ujímavá bola téma o eure, lebo 
sme používali skutočné euro pe-
niaze.“ (jč) 

Trenčianske deti absolvovali 
cestu okolo sveta
Detský prázdninový tábor Cesta okolo sveta pripravil pre deti zo 
sídliska Juh Rímskokatolícky farský úrad Trenčín – Juh v spolu-
práci s Hnutím kresťanských detí eRko.

 Vyše 50 detí sa vydalo v sobo-
tu 9. augusta za dobrodružstvom 
do Upohlavskej doliny, kde sa 
centrom sveta stala tamojšia 
Riviéra. Za päť dní absolvovali 
symbolicky cestu po piatich kon-
tinentoch a počas cesty okolo 
zemegule prispôsobili k tomu 
aj svoju činnosť, hry, súťaže 
a výlet.
 „Prvý deň deti prešli európsky 
kontinent, potom Áziu, Austráliu, 
Ameriku a Afriku. Deti boli roz-
delené nie do oddielov, ale do 
expedícií podľa jednotlivých sve-
tadielov. Nazvané boli podľa ich 
farieb, podľa misijného ruženca 
– bielej, žltej, modrej, červenej 
a zelenej. V expedíciách bolo 8 
až 10 detí vo veku 8 – 10 rokov,“ 
povedala pre Info programová ve-
dúca tábora Mirka Hoštáková.
 Medzi účastníkmi boli aj star-
ší účastníci vo veku 14 – 15 ro-

kov spomedzi stálych táborníkov 
a niektorí mali so sebou aj mlad-
ších súrodencov.
 O deti sa starali dvojice ani-
mátorov v každej expedícii, všet-
ko zastrešoval vedúci tábora 
farár Jozef Varhaník so zástupky-
ňou Katkou Punovou. O zaujíma-
vú činnosť sa starala programo-
vá vedúca, ktorá bola zároveň aj 
zdravotníčkou, samozrejmosťou 
bol aj vodič. V tíme boli aj dve 
rádové sestry Vieroslava a Ma-
riela zo Školského rádu sestier 
de Notre Dame.
 Deti dostali pasy a ráno do-
stali pečiatku do pasu na kaž-
dom kontinente. Podľa svojich 
aktivít dostali aj pečiatky zvierat 
charakteristických pre jednotlivé 
kontinenty. Mohli dostať najviac 
tri za celý deň podľa činnosti, 
zapájania sa do aktivít, poslú-
chania, upratovania. Hodnotili 

ich dospelí, ale medzi sebou sa 
hodnotili aj deti.
 Navštívili sme ich v stredu po-
čas pobytu v Amerike. Vyrábali 
si indiánske čelenky, náramky, 
náhrdelníky, pierka a luky. Naučili 
sa indiánsku pieseň a tanec zmie-
renia. V noci tábor prepadli bledé 
tváre a uniesli programovú vedú-
cu. Deti ju chceli zachrániť a mu-
seli plniť rôzne úlohy a za každú 
splnenú súťaž dostali časť hesla. 
Podarilo sa im Mirku oslobodiť 
a na znak mieru si s únoscami 
zatancovali tanec zmierenia.
 „V tábore sa mi najviac páčilo 
jazdenie na koni a nočná hra. Po 

rôznych skúškach sme unesenú 
Mirku zachránili. Čelenky sme si 
robili s pomocou dospelých, mne 
pomáhal Patrik. Mal som aj luk, 
ale pri streľbe sa mi zlomil šíp,“ 
ľutoval 8,5-ročný Vratko Hudák. 
Nočná hra na indiánov a kovbo-
jov sa páčila aj 12-ročnej Miške 
Gallovej. Najmä nočné súťaže, 
počas ktorých hádzali lasom, 
strieľali z luku a spievali. Nero-
bilo jej problém naučiť sa indián-
ske tance a piesne.
 Pri rozlúčke v Trenčíne sa deti 
tešili na stretnutie v tábore aj 
o rok a už teraz rozmýšľali nad 
jeho náplňou. (la)

Nácvik tanca zmierenia >
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Šesť z deviatich pohárov putuje 
z Ostravy do Trenčína
Šesť z deviatich víťazných pohárov si odniesli z Ostravy tretia-
ci (PR3) hokejovej prípravky Dukly Trenčín z medzinárodného 
hokejového turnaja KARTY CUP 2008 v minihokeji hráčov roč-
níka 1999 a 2000. Prvý ročník turnaja sa konal v dňoch 30. 
– 31. 8. 2008 pod záštitou trénera českej reprezentácie A. 
Hadamczika.

 Posledný prázdninový víkend 
sa vo Vítkovickej ČEZ Aréne 
v Ostrave zišlo 16 tímov malých 
hokejistov z Čiech, Slovenska 
a Poľska. Jedenásť chlapcov 
pod vedením trénera Rasťa Mi-
nárika sa vybralo reprezentovať 

Trenčín na turnaj s túžbou neu-
robiť hanbu v ich prvom vystú-
pení v tejto sezóne. Vo svojej 
skupine chlapci zvíťazili, po re-
míze s Hockey Talent Academy 
(výber Čiech) 4:4, po výhre s HC 
Havířov Panthers 10:0 a tiež po 

Hore zľava tréner Rastislav Minárik, Andrej Kukuča (2  >
góly), Nikolas Ferényi (1 gól), Ondrej Gimecký (3 góly), 
Michal Žák (2 góly), Roman Less (1 gól), Viktor Ďurina (2 
góly), vedúci mužstva Ondrej Gimecký. Dole zľava Oliver 
Okuliar (6 gólov), Marek Minárik (9 gólov), Tomáš Svečula 
(2 góly), Kristián Vašek (2 góly) a brankár M. Ďurech

Trenčania trénovali s majstrami sveta

 Karate klub Laugaricio Tren-
čín si pripomína tento rok 15. 
výročie svojho založenia. V tom-
to duchu sa konalo v poradí 
už 15. letné, tradičné 10-dňo-
vé sústredenie v krásnom 
prostredí v Liptovskom Jáne. 
Hlavný tréner Dušan Hajmach 
opäť pozval medzi mládež za-
ujímavých hostí. Vrcholom sú-
stredenia bol niekoľkodňový 
pobyt úradujúcej majsterky 
sveta Evy Tulejovej s majstrom 
sveta Pavlom Tulejom z najlep-
šieho slovenského klubu Rapid 
Bratislava, vedeného Jánom 
Longom. Spolupráca týchto 
klubov trvá už celých 15 rokov. 
Pre všetkých to bol fantastický 

zážitok, veď „Evka s Palim“, 
ako ich všetci poznajú, sú ich 
vzorom.
 „Pre mňa je vždy splnením 
sna demonštrovať jednotlivé 
techniky na tých najlepších – 
majstroch sveta,“ uviedol hlav-
ný tréner Dušan Hajmach.
 Deti zažili na sústredení aj 
veľký ohňostroj na počesť 15. 
výročia klubu. Dlho budú spo-
mínať aj na nočný pochod, kde 
tých najmenších strašili pravé 
liptovské strašidlá.
 Klub organizuje tradične zá-
pis nových členov od 6 rokov 
každý pondelok o 17.30 v Zá-
kladnej škole, Dlhé Hony, tel.: 
0911 842 244.

Zľava Pavol Tuleja, Dušan Hajmach, Eva Tulejová  >
 Foto: R. Rebro

V rámci environmentálnej výchovy navštívili deti z Materskej 
školy na Ulici Jána Halašu Jazdecký oddiel v Nozdrkovciach. 
So záujmom si prezreli stajne s koňmi, dozvedeli sa o výchove 
a drezúre koní. Zaujali ich aj ďalšie zvieratá – ovce, papagáje 
a prítulné mačky. Vyvrcholením návštevy bola jazda na koni, na 
ktorú budú deti rady dlho spomínať. (la)

výhre s HC Sareza Ostrava 5:0. 
Prebojovali sa do semifinále 
s HC Třinec, kde prehrali 2:4 
a v súboji o tretie miesto sa 
stretli s HC Rožnov. Rožnovu 
to „natreli“ 9:1 a získali bronz 
(1. pohár). Okrem samotných 
zápasov sa uskutočnila aj sú-
ťaž hokejovej zručnosti, v ktorej 
naši chlapci vyhrali všetko, čo 
sa dalo, vychytanie striel na 
bránku – M. Ďurech (2. pohár), 
strely na bránku – Oliver Oku-
liar (3. pohár), rýchlosť – Michal 
Žák (4. pohár). Najlepším ob-
rancom celého turnaja sa stal 
Marek Minárik (5. pohár). A sa-

mozrejme najlepším brankárom 
turnaja (pustil len 5 gólov) sa 
stal M.Ďurech (6. pohár). Troš-
ku unavení, spotení a hlavne 
šťastní po piatich odohraných 
zápasoch si s medailami na 
krku zakričali „ciki-caki“ a za-
pózovali pred fotografom pre 
spoločnú fotku. Hrdí boli aj na 
hráčske kartičky, ktoré dostali 
ako odmenu od organizátora. 
Každý sa zapísal do streleckej 
listiny a spolu dali 30 gólov.
 Chlapci sa už tešia na ďalšie 
tréningy a turnaje. Veria, že sa 
nudiť nebudú.
  Viera Gimecká
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 V predškolských zariade-
niach Mesta Trenčín privítali po 
mesačných prázdninách starých 
známych škôlkarov, ale aj úpl-
ných nováčikov. Mnohí z nich 
sú prvýkrát v živote od mamy. 
V Materskej škole na Sobla-
hovskej ulici sa nováčikom 
veľmi páčili drevené domčeky 
ako z rozprávky O troch prasiat-
kach, v ktorých sa hrali na ih-

risku. Všetky deti čakal na priví-
tanie 2. septembra darček pre 
zdravé zúbky – voňavá zubná 
pasta a omaľovánky s farbička-
mi a vizitkou pre šikovné rúčky 
a múdre hlavičky. Vypočuli si aj 
krátku prednášku o čistení zúb-
kov. Balíčky dostali od sponzo-
ra, s ktorým vedenie škôlky 
nadviazalo spoluprácu. 
 (la)
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Domčeky a darčeky v MŠ, Soblahovská 

Hasičský deň v materskej škole
Cestou do Materskej školy, Na dolinách v Trenčíne – Zlatovciach 
ešte deti netušili, aké prekvapenie ich čaká počas pekného let-
ného dňa. Učiteľka Jaroslava Bírová v spolupráci s techničkou 
požiarnej ochrany v Trenčíne pani Filipovou oslovili okresné ria-
diteľstvá Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne a Novom 
Meste nad Váhom a spoločne pripravili pre deti hasičský deň.

 Deti si najskôr v triede oživili 
zážitky z turistickej vychádzky 
na Záblatskej kyselke, kde sa 
priamo v lese zoznámili s rast-
linstvom, živočíchmi a ochranou 
lesa v chránenej krajinnej ob-
lasti Biele Karpaty. Deti vedeli 
zhodnotiť, ako ochrániť prírodu 
pred znečisťovaním a pred po-
žiarom. Dokázali určiť, čo patrí 
do prírody a čo nie, kde možno 
zakladať oheň, aby nevznikol 
požiar lesa.
 Riaditeľ OR HaZZ v Novom 
Meste nad Váhom Karol Prno 
porozprával deťom o náročnom 
a zodpovednom povolaní hasi-
čov, vykonávajúcich aj záchran-
né práce a pomáhajúcich pri 

autonehodách. Deti si precvičili 
činnosť pri požiari, keď vola-
ním „horí“ upozornili na požiar 
a opustili budovu únikovým vý-
chodom. Potom predviedli svo-
ju zdatnosť, šikovnosť a odvahu 
v hasičskej olympiáde. Prelieza-
li tmavým tunelom, vystupovali 
na rebrík a zmotávali hasičské 
hadice. Najväčším prekvape-
ním pre deti bolo požiarne vo-
zidlo z Trenčína s posádkou 
vedenou Jánom Gábrišom. 
Ukážka priameho zásahu bola 
iba začiatkom, deti sa mohli 
„naživo“ dotknúť auta, vyskú-
šať si hasičskú prilbu, preliezť 
vnútro vozidla, otestovať termo-
kameru a dýchací prístroj. Ra-

Rekonštrukcia sociálnych zariadení 
pre deti v MŠ na Legionárskej ulici

 Sociálne zariadenia pre deti 
v Materskej škole na Legio-
nárskej ulici dostali novú tvár. 
Prispeli k tomu rodičia detí, 
navštevujúcich MŠ, ktorí spon-
zorsky zabezpečili dlažbu a ob-
klad nielen do kúpeľní, ale aj 
do vstupných chodieb MŠ. Na 
vlastné náklady zabezpečili aj 
dovoz materiálu. Ostatní ochot-
ní oteckovia pomohli materiál 
preniesť do skladu na škol-
skom dvore.
 Ďalší rodič zrealizoval na zá-
klade výberového konania de-
montáž, položenie novej dlažby 

a výmenu novej sanity vo všet-
kých kúpeľniach a sociálnych 
zariadeniach materskej školy. 
Prispel sponzorsky aj na obno-
vu sociálnych zariadení pre do-
spelých v MŠ. 
 Riaditeľka MŠ na Legionár-
skej ulici Mária Kamencová 
ďakuje všetkým rodičom, ktorí 
pomohli pri realizácii tejto re-
konštrukcie. Poďakovanie patrí 
aj Mestu Trenčín, ktoré prispelo 
sumou 600 000 korún na reali-
záciu rekonštrukcie sociálnych 
zariadení v materskej škole.
 (sl)

dosť vyvolala ukážka striekania 
vody a pre deti to bol nezabud-
nuteľný a poučný zážitok. Ten 
neskôr výtvarne zaznamenali 
na školskom dvore, kresliac na 
chodník hasičské autá, hasičov 

pri hasení požiaru, dokonca vr-
tuľníky s hasiacou technikou.
 Vďaka ochotným hasičom sa 
materská škola dostala o krok 
ďalej v protipožiarnej osvete 
a prevencii. (jb)
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MESTSKÁ VEŽA
8. – 30. 9.   Branislav Kristín – 
odlišnosti podôb

KULTÚRNE STREDISKO ZLATOVCE
Kultúrne leto Trenčín – Zlatovce 2008

14. 9. (14.00)  Hodová zábava s DH 
Straňanka zo Strání

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
11. 9., 24. 9. (9.30)  Galerkovo
Hravé tvorivé predpoludnie pre deti do 6 ro-
kov a ich rodičov vedie Monika Drocárová.

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

29. 9. (16.30)  Čerství škôlkari
Vedie Ivanka Strápková.
16., 23., 30. 9. (17.00)  Cvičenie detí 
s rodičmi
Cvičíme s Adamkom a tetou Štefkou v telo-
cvični v ZŠ, Novomeského ul. – Juh.
16. 9. (10.00)  Podporná skupina 
mamičiek v dojčení
23., 30. 8. (10.30)  Mami spricht 
Deutsch
Mamičky sa rozprávajú po nemecky, vedie 
mama Nicole FUCHS.
17., 24., 9. (17.00)  Cvičenie detí 
s rodičmi
S tetou Žofkou v telocvični v Sokolovni v TN.
11., 18., 25. 9. (10.00)  Z rozprávočky 
do pesničky trénujeme jazýčky
Predpoludnie s tetou Miriam. Hudobno-pohy-
bové stretnutia pre deti od 2 rokov a ich rodi-
čov v MC Srdiečko, vedie Miriam Mičudová.
25. 9. (17.00)  Prezentácia plienkových 
prebaľovacích systémov a ekodrogérie
Vedie Patrícia Buzeková.
20. 9. (9.00 – 17.00)  Rodičovský kurz
11. a 25. 9. (13.00 – 15.00)  
Psychologické poradenstvo
Vedie Mgr. Lesajová.

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

Streda 17., 22. 9. (8.00)  Babi, pošli mi 
to mejlom
Inštruktáž na zvládnutie základov PC a komuni-
kácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov. Kon-
takt na prihlásenie: 032/743 42 67, kl. 33
1. 8. – 31. 9.  Môj policajt
Výstava výtvarných prác žiakov ZŠ na Bezru-
čovej ul. a Dlhých Honoch, vytvorených v rám-
ci projektu „Správaj sa normálne“, realizova-

ného KRPZ v Trenčíne.

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

18. 9. (16.00)  Stres náš každodenný
Ako zvládať stres, rôzne formy relaxácie. 
Diskutujú: PhDr. O. Lacková a Mgr. J. Suš-
ko – diskusia organizovaná OZ Ars Vivendi 
– umenie žiť.
26. 9. (16.30)  Literárne kino KK Bagalu 
hosťuje v Trenčíne
Kornel Földvári: Pamäti sklerotika. Čítanie 
autora z pripravovaných memoárov. Kreslí 
Kazo Kanala, moderuje KK Bagala.
September:  Čítajme všetci – čítanie je 
super
Vyhlásenie 45. ročníka medziškolskej a me-
dzitriednej súťaže žiakov ZŠ v čítaní v šk. 
r. 2008 – 2009. Kontakt na prihlásenie: 
032/743 53 60

VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Nám. SNP č.2

27. 9.  Svetový deň cestovného ruchu
Výstava odbornej a populárno-náučnej litera-
túry o cestovnom ruchu.

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

Prednášky
12. 9. (16.00)  KLUB VERONIKA
Využitie liečivých rastlín pri liečbe ochorení 
dýchacích ciest. Zbieranie koreňov liečivých 
rastlín, zásady zberu, sušenia, skladovania, 
spracovania a využitia. Aké korene zbierame 
najčastejšie.
25. 9. (18.00)  Kúpa nehnuteľnosti 
a záložná zmluva 
Na danú tému prednáša JUDr. Chlebanová 
– mediátor.
28. 9. (15.00)  Príďte medzi nás
Pravidelné stretnutie celiatikov.
Každý pondelok:  Kurz orientálneho 
tanca
Každý pondelok od 22. 9. (19.00)  
Choreografia-stredne pokročilí
Každý pondelok od 22. 9. (20.00)  Kurz 
orientálneho tanca pre začiatočníkov
Každý pondelok (17.00 – 18.30)  TS Zajo 
– SHOW DANCE
Pre deti od 8 rokov.
Každý pondelok (18.30 – 19.30)  Aerobic
s M. Ušiakovou
Každý pondelok (19.45 – 20.45)  
Cvičenie pre ženy s V. Ondrovičom
Každý pondelok (18.00 – 20.30)  Klub 
keramikárov pre dospelých
Každý utorok (16.45 – 17.45)  Brušné 
tance pre budúce mamičky s Lenkou
Každý utorok (18.00 – 19.30)  Joga

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

11. 9. (19.00)  Zabriskie 
Point
Po Zväčšenine, nakrútenej vo 
Veľkej Británii, odišiel slávny 
taliansky režisér Michelange-
lo Antonioni do USA, aby tam 
nakrútil dielo o strete rôznych 
generácií a životných hodnôt. 
O soundtrack k filmu sa postarali Pink 
Floyd, The Grateful Dead či The Rolling 
Stones.
12. 9. (16.30)  Filmový klub 
mladých: Anime play
Stretnutie priaznivcov japonských animo-
vaných filmov spojené s krátkou pred-
náškou Daria Delgada.
13. – 15. 9. (19.00)  U mě dobrý
Komédia Jana Hřebejka podľa povie-
dok Petra Šabacha (Pelíšky a Pupendo) 
a scenára Petra Jarchovského. Šesť pria-
teľov, záhradkárov a rybárov sa stretáva 
v malebnej krčme u Buddyho. Ich pohoda 
sa končí vo chvíli, keď sa jeden z nich 
stane obeťou falošných hráčov z vyso-
čanskej tržnice a naši hrdinovia zobrali 
zákon do vlastných rúk. 
19. – 21. 9. (19.00)  Umenie plakať
Excentrická štúdia jutlandskej rodiny zo 
začiatku 70. rokov, videnej nemilosrdný-
mi a súčasne nevinnými očami jedenásť-
ročného Allana. 
21. 9. (16.00)  Detske predstavenie: 
Lovecká sezóna
Do života Booga, udomácneného medve-
ďa grizzlyho bez akýchkoľvek schopností 
nutných k prežitiu v divočine, vtrhne ako 
uragán vyziabnutý a ukecaný jelenček 
Elliot. 
22. 9. (19.00)  Zúriaci býk (Zlatý 
fond svetovej kinematografie)
Majstrovské dielo režiséra Martina Scor-
seseho radiace sa k najlepším filmom 
80-tych rokov. Rozpráva o živote boxera 
Jakea La Mottu, bývalého majstra sveta 
v strednej váhe.
24. a 26. 9. (19.00)  Obrazy starého 
sveta
Jedno z najväčších diel slovenskej kine-
matografie bolo šestnásť rokov zatraco-
vané na základe pochybných ideových 
a estetických kritérií „normalizátorov“. 
Dielo inšpirovalo päť fotografických cyk-
lov Martina Martinčeka. 

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

ARTKINO METRO



11. 9. 2008

s E. Tilandym
Každý utorok (19.45 – 20.45)  Lady 
aerobic
s M. Tarabusovou
Každý utorok (17.30 – 19.15)  TS 
BONIKA
s V. Ondrovičom, 9 – 13 rokov.
Každý utorok (19.15 – 21.00)  TS 
KORZO
Nad 14 rokov.
Každú stredu (16.50 – 17.50)  TS Zajo 
– SHOW DANCE
Každú stredu (18.00 – 19.00)  Aerobic
s M. Ušiakovou
Každú stredu (17.00 – 19.00)  TS 
Drobci,
6 – 8 rokov.
Každú stredu (19.00 – 20.00)  TS 
ELEKTRO, BREAK
Každú stredu (20.00 – 21.00)  Cvičenie 
pre ženy
s V. Ondrovičom
Každý štvrtok (17.30 – 19.30)  TS 
BONIKA
s V. Ondrovičom, 9 – 13 rokov.
Každý štvrtok (19.45 – 21.00)  TS 
KORZO
Nad 14 rokov. 
Každý štvrtok (20.00 – 21.00)  HIP 
HOP senior
s B. Ševčíkovou
Každý štvrtok (20.00 – 21.00)  
PILATES
s M. Holodovou
Každý piatok (16.00 – 17.00)  TS BABY 
DROBCI
3 – 4 roky.
Každý piatok (17.00 – 18.00  TS 
DROBCI
4 – 5 rokov.
Noví záujemcovia sa môžu prihlásiť v prie-
behu uvedených aktivít.
Tvorenie s tetou Aničkou 
17. 9. (15.00)  Výroba karty 
z farebného papiera
24. 9. (15.00)  Výroba kariet v tvare 
nanuka

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

Každú stredu (17.00)  Cvičenie pre 
tehotné, org. MC Srdiečko
Každú stredu (8.00 – 13.00) Liečivé 
rastliny a ich využitie – konzultácie
Každý pondelok (18.00 – 20.00)  
Cvičenie Tai-chi
Každý utorok, štvrtok (19.00 – 20.00)  
Aerobik s Mirkou
V školskom roku 2008/2009 ponúkame 
kurzy:
hudobné – akordeón, flauta, gitara, klavír, 

ľudový spev
jazykové – pre deti aj dospelých – angličti-
na, ruština
odborné – kurz prvej pomoci
Kontakt: kc.dlhehony@gmail.com, telefón: 
032/652 21 36

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

Ponúka v školskom roku 2008/09 kurzy:
hudobné – akordeón, flauta, gitara, klavír 
(spinet), spev, historický tanec
jazykové – pre deti i dospelých: angličtina, 
nemčina, taliančina, poľština, ruština
kurz intenzívneho kreslenia – 4-dňový
kurz cvičenia pamäti – intenzívny 4-dňový
praktické – strihy, šitie, ručné práce, stu-
dená kuchyňa, vegetariánska kuchyňa
odborné – gramotnosť na PC, účtovníctvo 
(jednoduché, podvojné), strojopis
Musica Poetica a Fistulatoris Consort: 
Súbory starej hudby hľadajú muzikantov – 
husle, violončelo, spev a iné.

CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská ul. 3, 
032 74 337 63 0948 807 18

Otvorené denne 9.00 – 18.00 h

Denne možnosť využiť termo-akupresúrne 
masážne lôžko na celkovú regeneráciu 
organizmu a zlepšenie zdravotného stavu. 
Pre seniorov bezplatne.
Každý pondelok (14 .30, 16.00)  Joga
Každú stredu (16.00)  Angličtina
Každý piatok (9.00)  Kondično-
rebilitačné cvičenie 
Pondelok – piatok  Kurz práce s PC 
(dohodou s vyučujúcim)
Kurz klavíra – dohodou s vyučujúcim
Denne (9.00 – 18.00)
Právne poradenstvo
Biliard 
Šachy (klubové stretnutie každý štvrtok 
o 15.00) 
Karty 
Čitáreň a knižnica 
PC a internet
Masáže – podľa objednávok
Telocvičňa so stacionárnymi bicyklami
Športový areál – loptové hry, petang, 
park oddychu
Organizujeme prednášky, zájazdy, 
turistické výlety, besedy so známymi 
osobnosťami, kultúrne programy a iné 
zaujímavé podujatia.

RELAX CENTRUM
Krytá plaváreň, Sihoť, 2. poschodie

Každý pondelok a štvrtok  

(16.00 – 17.00)  Detský aerobik pre 
deti od 3 rokov, každý utorok (10.00 
– 11.00) Cvičenie pre detičky od 1,5 
roka.
Info na tel. č. 0903/449732

JEDNOTA SOKOL
Mládežnícka ulica 2, Trenčín
0903 778 862, farisa.dance@gmail.com

Kurzy orientálneho tanca:
17. 9. – 3. 12. (16.45)  Začiatočníčky
16. 9. – 2. 12. (18.30)  Mierne 
pokročilé
16. 9. – 2. 12. (17.00)  Stredne 
pokročilé
17. 9. – 3. 12. (17.45) Tanečné variácie 
pre veľmi pokročilé

KAMC OS SR (DOM ARMÁDY)
18. 9. (16.00)  145. výročie založenia 
Matice slovenskej, jej miesto a úloha 
v našich dejinách
Prednáška Daniela Zemančíka. Pripravila 
Slovenská numizmatická spoločnosť, po-
bočka Trenčín.

TRENČIANSKY HRAD – DELOVÁ BAŠTA
12. 9. – 2. 11. (denne od 9.00 do 
16.00)  Prostredie a detail: Pavilón M. 
R. Štefánika
Výstava výsledkov 4. ročníka celoštátnej 
študentskej architektonickej súťaže OUT-
DOOR DESIGN 2008. Výstava aktuálnych 
noviniek dizajnérskeho vonkajšieho nábyt-
ku, dizajnéri: Radek Hegmon & David Kará-
sek, Česká republika
V priestoroch Delovej bašty Trenčianskeho 
hradu čakajú od 12. 9. do 2. 11. 2008 
na návštevníkov dve výstavy v rámci 8. 
ročníka festivalu dizajnu a architektúry 
DESIGN DAYS 2008.
Výstava Prostredie a detail: Pavilón M. R. 
Štefánika predstavuje výsledky 4. ročníka 
celoštátnej súťaže vypísanej pre študentov 
architektúry v SR. Prostredníctvom 
vizualizácií a nákresov približuje spolu 
13 vybraných návrhov, ktoré zúčastnení 
autori vytvorili k téme vstupného pavilónu 
do areálu mohyly M. R. Štefánika pod 
Bradlom. 
Výstava OUTDOOR DESIGN 2008 prináša 
atraktívne inšpirácie na moderné a vysoko 
kultivované zariadenie najrozmanitejších 
vonkajších priestorov – ulíc, námestí, 
záhrad, átrií, nádvorí, terás i parkov. 
Autormi prezentovaných exponátov 
– noviniek v sortimente mestského 
mobiliára cité a záhradného nábytku egoé 
sú renomovaní českí dizajnéri Radek 
Hegmon a David Karásek. 
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16. 9. 2008

• Ul. J. Zemana 

• Záhumenská ul.

• Karpatská ul. – Stromová ul.

• Karpatská ul. – Rybárska ul.

17. 9. 2008

• Stromová ul.

• Sasinkova ul.

• Puškinova ul.

• Riznerova ul.

18. 9. 2008

• Kubra, námestie 

• Pred poľom, č. 10 – 16 

• Kubranská, č. 1 – 6 – Súvoz 

• Ul. K Výstavisku 

• Pod Sokolice

19. 9. 2008

• Niva 

• Potočná ul., č. 139 

• Potočná ul., č. 50 – 58 

• Horeblatie

20. 9. 2008

• Chrásť, záhr. osada 

• Za Halalovkou, záhr. osada 

• Halalovka, záhr. osada 

• Široké, záhr. osada

22. 9. 2008

• Mlynská ul.

• Opatovská ul., č. 90 – 95 

• Armádna ul.

• Sibírska ul.

23. 9. 2008

• Clementisova ul. 

• Žilinská ul. 

• Odbojárov 

• Jasná ul.

24. 9. 2008

• Považská ul. 

• Hodžova, bezbariér. bytovka 

• Hurbanova ul. 

• Ul. M. Turkovej

25. 9. 2008
• Ul. gen. Goliana 
– kpt. Nálepku 
• Nábrežná – Jiráskova 
• Nábrežná – Študentská 
• Hodžova – Ul. kpt. Nálepku

26. 9. 2008
• Holubyho nám. 
• Kukučínova, horná časť pod 
Brezinou 
• Kukučínova, č. 9 
• Železničná ul., č. 2 – 4

27 .9. 2008
• Sihoť, záhr. osada 
• Kubra – Volavé, záhr. osada 
• Pod Kočinou Hoľou, záhr. 
osada 
• Skalničky, záhr. osada

29. 9. 2008
• za OD Centrum, parkovisko 
pri kotolni 
• Električná ul. – Horný Šianec 
• Kmeťova ul. 
• Jilemnického ul.

30. 9. 2008
• Nad tehelňou 
• Nad tehelňou – Pod Brezinou 
• Partizánska ul., pri cintoríne 
• Partizánska ul., č. 73

1. 10. 2008
• Dolný Šianec – Krátka 
• Ul. 28. októbra 
• Beckovská ul. 
• Osloboditeľov

2. 10. 2008
• Ul. Sama Chalupku 
• Soblahovská ul. – Ul. Inovec-
ká ul.
• Ul. P. Bezruča 
• Soblahovská ul. – Cintorín-
ska ul.

3. 10. 2008
• Pod Juhom 
• Soblahovská ul., bytovky pri 
Leoni 
• Belá 

• Nozdrkovce

4. 10. 2008
• Pod Brezinou, záhr. osada 
• Vašíčkove sady, záhr. osada 
• Bočkove sady, záhr. osada 
• Pod Sekerou, záhr. osada 
• Horný Šianec, záhr. osada

6. 10. 2008
• Kubrica, námestie 
• Kubranská ul.
• Kubra – Pažítky 
• Kubra, pri kríži

7. 10. 2008
• Majerská ul. 
• Kasárenská ul. 
• Orechové, kaplnka 
• Horné Orechové 
• Súhrady – Široká ul.

8. 10. 2008
• Ul. M. Kišša 
• Ul. Vl. Roya – Ul. Ľ. Stárka 
• Ul. Ľ. Stárka – Piešťanská 
ul.
• Veľkomoravská ul.

9. 10. 2008
• Školská ul. 
• Zlatovská ul. – Továrenská 
ul.
• Kvetná 
• Bavlnárska ul. – Obchodná 
ul.
• Kožušnícka ul.

10. 10. 2008
• Hlavná ul., č. 90 – 100 
• Hanzlíkovská – Ul. J. 
Psotného 
• Okružná ul.
• Detské mestečko

11. 10. 2008
• Pri mlyne, záhr. osada 
• Ozeta, záhr. osada 
• Váh, záhr. osada 
• Noviny, záhr. osada

13. 10. 2008
• Záblatská ul. – Poľnohospo-
dárska ul.
• Dolné pažite – Rybáre 
• Pri parku

14. 10. 2008
• Ul. gen. Svobodu 
• Halalovka, č. 32 
• Halalovka, č. 66 
• Východná, za č. 25 (nové 
domy)

15. 10. 2008
• Východná ul., pri ZŠ 
• Ul. M. Bela 
• Lavičková ul.

16. 10. 2008
• Saratovská ul.
• Ul. Novomeského 
• Šafárikova ul.
• Liptovská ul.

17. 10. 2008
• Ul. Bazovského, č. 4 
• Západná ul. 
• Ul. Šmidkeho 

Harmonogram jesenného upratovania 2008
 Mesto Trenčín prostredníc-
tvom spoločnosti Marius Pe-
dersen, a. s., (MP, a. s.) Mest-
ského hospodárstva a správy 
lesov, m. r. o., v spolupráci 
s Mestskou políciou a občan-
mi mesta vykoná v mesiacoch 
september, október jesenné 
upratovanie na území mesta. 
Obraciame sa s prosbou na ob-
čanov o pomoc pri skrášľovaní 
nášho životného prostredia.
 Nakoľko podľa zákona pla-

tí zákaz ukladania biologic-
ky rozložiteľného odpadu na 
skládku, zber odpadu sa bude 
uskutočňovať do 2 rôznych 
veľkoobjemových kontajnerov 
(VOK). Jeden z nich bude slúžiť 
výhradne na odkladanie biolo-
gicky rozložiteľného odpadu 
(t. j. konáre, odpad zo záhrad, 
trávnikov a pod.). Hádzať aký-
koľvek iný odpad ako biologic-
ky rozložiteľný je do tohto kon-
tajnera PRÍSNE ZAKÁZANÉ!

 Preto vás prosíme, aby ste 
boli disciplinovaní a dodržiavali 
označenie a účel kontajnerov!
 PRÍSNE SA ZAKAZUJE 
vykladať odpad po odvezení 
kontajnera. Pri porušení hrozí 
pokuta 5000 Sk.
 VOK-y budú umiestne-
né v pracovných dňoch od 
10.00 – 19.00 h a v sobotu 
v záhradkárskych osadách od 
9.00 – 17.00 h podľa nasledov-
ného harmonogramu:

 Do VOK-ov nie je možné 
ukladať elektroodpad, vyradené 
batérie a akumulátory, žiarivky 
a železný šrot. Tento odpad je 
možné vyložiť ku kontajnerom, 
odkiaľ odvoz zabezpečí MP, 
a. s.
 Zberný dvor na Zlatovskej 
ulici je otvorený aj počas upra-
tovania. Tu je možné doviezť 
druhy odpadu v zmysle plat-
ného všeobecne záväzného 
nariadenia.
 Ešte raz prosíme občanov, 
aby dodržiavali označenie kon-
tajnerov a ukladali do nich len 
určené odpady. Na disciplino-
vanosť pri ukladaní odpadu 
bude dohliadať Mestská polícia 
a pracovníci MP, a. s.
 Ing. Ladislav Petrtýl
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Milí čitatelia! Za správne riešenie tajničky z osemsmerovky z č. 16/2008 „Radšej sa vrátiť ako zle utekať.“ bola vyžrebovaný Ján 
Maršo, 28. októbra 13, 911 01 Trenčín, ktorého v našej redakcii čaká publikácia „Trenčín a okolie“. K výhre srdečne blahoželáme! 
Vylúštenú tajničku krížovky z Infa č. 18/2008 zasielajte na adresu našej redakcie do 19. 9. 2008.
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Kultúrno-informačné 
centrum je pre občanov
Kultúrno-informačné centrum aj v 12. roku svojej existencie roz-
širuje ponuku svojich služieb, a tým sa posúva stále bližšie ku 
klientovi. Veľkým krokom dopredu bolo spustenie rezervačného 
systému na predpredaj vstupeniek. Od novembra 2007 bolo 
jeho prostredníctvom predaných viac než 8 500 kusov vstupe-
niek, ktoré majú jednotný vizuál Mesta Trenčín. Stále viac ľudí 
si zvyká rezervovať vstupenky i telefonicky. 

 Zvýšenie počtu pracovníkov 
v centre umožnilo venovať sa 
i ďalším dôležitým činnostiam. 
Napĺňanie mestskej informač-
nej databázy údajmi o inštitúci-
ách verejnej, štátnej a súkrom-
nej sféry si vyžaduje neustále 
sledovanie zmien a aktualizá-
ciu údajov. Trenčianske infor-
mačné centrum je regionálnym 
redaktorom pre celoslovenský 
portál o cestovaní NUTIS. Za-
bezpečuje zber a aktualizáciu 
informácií z celého trenčian-
skeho regiónu prostredníctvom 

informačných centier a spraco-
váva ich vo forme článkov na 
stránku www.slovakia.travel.
 V letnej sezóne 2008 Tren-
čín opäť privítal veľký počet 
slovenských i zahraničných 
turistov. Najviac z nich prišlo 
z Česka, Nemecka, Holandska, 
ale i z USA či Austrálie. Uchvá-
tení mestom a hradom sa s veľ-
kým nadšením zúčastňovali 
letných podujatí, ktoré boli prí-
jemným spestrením leta. Svoju 
pomyselnú „bránu“ otvorila pre 
verejnosť i Mestská veža, z kto-

rej si krásny výhľad na mesto 
vychutnalo viac než 4000 náv-
števníkov. Tohtoročnou novin-
kou sú pravidelné výs tavy vo 
veži mapujúce kultúrny život 
mesta. 
 KIC sa ďalej špecializuje 
na predaj publikácií a propa-
gačných materiálov o Trenčíne 
a Slovensku, máp, pohľadníc, 
CD a suvenírov. Úzko spolu-
pracuje so strednými školami 

zameranými na cestovný ruch 
a formou prednášok a vykoná-
vania praxe tak študentom po-
máha pri získavaní praktických 
skúseností.
 Počas letnej sezóny do po-
lovice októbra je Kultúrno in-
formačné centrum v Trenčíne 
otvorené od pondelka do piat-
ka od 8. do 18. hodiny, v sobo-
tu od 8. do 16. hodiny. 
 (jm)
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SÁM NA JAVISKU 2008 – 11. – 14. 9. 2008 TRENČÍN
Št  11. 9. 2008 (19.00) KaMC OS SR Trenčín (bývalý Dom 
armády) 
DIVADLO ARÉNA – MARIÁN LABUDA – Tiso 
Scenár a réžia: Rastislav Ballek
Účinkuje:  Marián Labuda
Spoluúčinkuje: spevácky zbor Technik pod vedením Branisla-
va Kostku 

Pi  12. 9. 2008 (18.00) kino Hviezda Trenčín  
DANIEL HEVIER – Sever je juh západu
Pi 12. 9. 2008 (20.00) kino Hviezda Trenčín  
JAN PAŘIL – WC Story
Autor, hrá: Jan Pařil (CZ)

Pi  12. 9. 2008 (22.00) otvorený kultúrny priestor Klub Lúč 
DIVADLO KONTRA – Rum a Vodka
Autor: Conor McPherson. Preklad: Peter Čižmár a Klaudyna 
Rozhin 
Réžia: Klaudyna Rozhin  Hrá: Peter Čižmár 

So  13. 9. 2008 (18.00) plocha pri objekte kina Hviezda 
Trenčín
JANA KORB – Pani Vladuš
Réžia: Erica Ruhl Performance a artistika: Jana Korb (DE)

So  13. 9. 2008 (20.00) kino Hviezda Trenčín  
MILKA ZIMKOVÁ 
Angelina odovzdáva dušu Najvyššiemu
Monodráma Ludwiga Bauera v úprave Milky Zimkovej 

So  13. 9. 2008 (22.00) kino Hviezda Trenčín  
DIVADLO NA KOLESÁCH – Hasta la vista, Betty
Réžia a scénografia: Martina Jelenová 
Hudba: Martin Noris, Braňo Jelen a Miroslav Šibík 
Choreografia: Marianna Pavlíková 

Ne  14. 9. 2008 (16.00) kino Hviezda Trenčín  
VÁCLAV ŠTRASSER – Bublinová šou
SPRIEVODNÉ PODUJATIA

Pi  12. 9. 2008 (23.00) otvorený kultúrny priestor Klub Lúč 
ANDREA ROTTIN (IT) – koncert

Štv  11. 9. 2008 (vernisáž o 17.00) Mestská galéria, Mie-
rové nám., Trenčín 
PETRA DUMPE (SK/DE) – výstava

 Festival jedného herca 
Sám na javisku sa začína 
už vo štvrtok predstavením 
monodrámy Tiso v podaní Ma-
riána Labudu.
 V poradí 22. ročník mest-
ského festivalu ľudovej kultú-
ry a zábavy Pri Trenčianskej 
bráne roztancuje mesto od 
piatka.
 Festival dychových hu-
dieb Pádivého Trenčín je vo 

svojom 27. ročníku spojený 
s oslavou 100. výročia naro-
denia skladateľa. 
 Štyri dni pestrej kultúrnej 
ponuky dávajú možnosť kaž-
dému vybrať si svoj žáner 
podľa kvality.
 Podrobný program nájde-
te na www.trencin.sk, 
www.samnajavisku.sk a na 
skladačkách s programom.

Víkend plný kultúry prežijú 
Trenčania od štvrtka 11. septembra 

do nedele 14. septembra
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