
 Cieľom pilotného projektu 
je zvýšenie kultúry cestovania, 
komfortu a bez-
pečnosti cestujú-
cich a návštevní-
kov železničných 
staníc. „Stanica, 
ktorá vzíde z pro-
jektu, by mala byť 
miestom, v ktorom 
sa podarí spojiť čo najkomfort-
nejšie cestovanie s maximál-

nym využitím času stráveného 
čakaním na 
železničné spo-
jenia prostred-
n í c t v o m 
adekvátneho 
kultúrno-spolo-
čenského vyži-
tia a služieb. 

Našou ambíciou je, aby sa mo-
derná železničná stanica stala 
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Stovky Trenčanov, ale i návštevníkov zo širokého okolia si v pondelok 27. júla nenechali ujsť 
slávnostné otvorenie Trenčianskych historických slávností. Tie už tradične odštartovala vo ve-
černých hodinách na trenčianskom Mierovom námestí slávnostná salva z dela. Život v centre 
mesta sa tak na týždeň opäť vrátil do čias panovníka Matúša Čaka Trenčianskeho, kedy boli na 
dennom poriadku rytierske turnaje a ulice sa hemžili dvornými dámami, zbrojnošmi, sokoliarmi 
či konskými záprahmi.  (Viac na str. 14)

Z OBSAHU

Trenčín ožil históriouTrenčín ožil históriou

Vážení čitatelia,
po dvojmesačnej prázdnino-
vej prestávke je tu aktuálne 
vydanie novín Info. Prináša 
všetko podstatné, čím mesto 
žilo počas júla a augusta. 
Počnúc týmto číslom mení 
Info svoju periodicitu. Odte-
raz ho budete dostávať do 
schránok v rozšírenom vyda-
ní raz mesačne.
 V poslednom období sa 
množili sťažnosti na dis-
tribúciu Infa. Ak noviny vo 
svojej schránke nenájdete, 
kontaktujte, prosím, redak-
ciu na telefónnom čísle 
032/650 42 17, alebo pošli-
te svoje pripomienky na mai-
lovú adresu: info@trencin.sk, 
prípadne písomne na adresu 
INFO, Mierové námestie 2, 
911 64 Trenčín a my postú-
pime vašu reklamáciu distri-
bútorovi.   (r)

Trenčianska železničná stanica je zaradená do projektu 

Železnice Slovenskej republi-
ky (ŽSR) odštartovali v stredu 
5. augusta projekt Moderná 
stanica, ktorý je zameraný na 
obnovu vybraných železničných 
staníc v spolupráci so súkrom-
nými partnermi. Medzi prvými 
štyrmi stanicami, pre ktoré sa 
začal výber partnerov a bola vy-
písaná verejná obchodná súťaž, 
je aj mesto Trenčín. 

foto (jč)

foto (jč)

aj miestom stretnutí a príjemne 
stráveného času,“ zdôraznila 
ciele projektu hovorkyňa ŽSR 
Martina Pavlíková.
 Medzi primátormi dotknu-
tých miest a ŽSR prebieha 
intenzívna komunikácia s cie-
ľom dosiahnuť čo najlepšiu 
spoluprácu.

  Pokračovanie na str. 2.

Moderná stanica

Okrem Trenčína sú 
do projektu zaradené 
aj železničné stanice 
v Prievidzi, Žiline 
a Bratislave – Novom 
meste. 

foto (jč)
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 Miesto posledného odpočin-
ku sa bude budovať etapovito 
a umožní rôzne druhy pochová-
vania. Kompromisom medzi tráv-
natými a betónovými hrobmi by 
mala byť betónová obruba hrobov 
v rovine so zemou. Samozrejmos-
ťou bude urnový háj. S výstavbou 
krematória sa nepočíta.
 Mesto deklarovalo svoj zámer 
čo najmenej zasahovať do exis-
tujúcich záhradiek. V ich sused-
stve zostane zachovaný les ako 
prirodzená bariéra medzi nimi 
a najbližším miestom na pocho-
vávanie. Vzdialenosť najužšieho 
lesného pásu od záhradiek je 
šesťdesiat metrov. Kamenný 
múrik s výškou okolo jeden a pol 
metra so zatrávneným násypom 
zo strany polí je jedným z navrho-
vaných riešení oplotenia. Ďalšou 
možnosťou je živý plot.
 S navrhovaným riešením sú 

spokojní aj členovia Záhradkár-
skej osady „Za Halalovkou“ č. 
15 – 19. Mestu Trenčín zaslali 
písomný súhlas spolu s viacerý-
mi podmienkami, ktoré žiadajú 
pri výstavbe nového cintorína 
zabezpečiť. 
 Pozemky pod plánovaným cin-
torínom sú sčasti vo vlastníctve 
mesta, lokalita navyše umožňuje 
dobré dopravné napojenie. Cel-
ková plocha cintorína bude pri-
bližne 30 hektárov.
 M. Mistrík

AKTUALITY2 / INfO

Dokončenie z prvej strany. 
 Zahrnutie trenčianskej želez-
ničnej stanice do projektu vní-
ma Mesto Trenčín veľmi pozitív-
ne. „Železničná stanica je jedna 
z vizitiek mesta, ktorá oslovuje 
prichádzajúceho návštevníka.
Vítame a podporujeme preto 
akúkoľvek snahu zo strany ŽSR, 
ktorá bude viesť k inovácii na-
šej železničnej stanice tak, aby 
sa zvýšil štandard kultúry ces-
tovania, ponúkaných služieb aj 
bezpečnosti,“ povedal na mar-
go budúcej obnovy trenčianskej 
železničnej stanice primátor 
mesta Branislav Celler. 
 Investorom projektu nebu-

dú ŽSR, ale súkromní partneri. 
Tí by sa mali zaviazať vykonať 
obnovu železničných staníc 
prostredníctvom investícií, pri-
čom ako protihodnotu získajú 
od ŽSR právo dlhodobo užívať 
komerčné priestory v rámci re-
vitalizovanej stanice. Súťažiť 
sa bude prostredníctvom pia-
tich parametrov, pričom najdô-
ležitejším bude celková výška 
preinvestovaných prostriedkov. 
Výsledky nájdenia vhodných 
súkromných partnerov pre prvé 
štyri stanice by mali byť známe 
koncom roka 2009. 

 (ŽSR, md)

Trenčianska železničná stanica je 
zaradená do projektu Moderná stanica

Nový mestský cintorín bude mať úpravu parku
Podľa navrhovaného archi-
tektonického riešenia bude 
nový mestský cintorín, ktorý 
vyrastie v lokalite pod Východ-
nou ulicou, vyzerať ako park. 
Súčasťou cintorína má byť le-
sík, lúka so skupinami stromov 
či vyvýšená vyhliadka s krížom. 
Počíta sa tu s vybudovaním 
troch vstupov a rovnakého poč-
tu parkovísk pre návštevníkov. 
V centrálnej časti vyrastie dom 
smútku s alejou stromov.

Vo vozovom parku mestskej polície pribudlo nové auto. Kiu Ce-
e´d, ktorá má doposiaľ najazdených len 200 kilometrov, získali 
od štátnej polície výmenou za štvorročný automobil Škoda Fabia 
combi s radarom. Ten už dlhšiu dobu nemohli z legislatívnych 
dôvodov používať.

Mestskí a štátni policajti si 
navzájom vymenili dve vozidlá

 Výmena sa uskutočnila  v uto-
rok 25. augusta na Krajskom 
riaditeľstve policajného zboru 
v Trenčíne. „Auto s namontova-
ným radarom Ramer budú štátni 
policajti využívať predovšetkým 
na území mesta a v jeho okolí,“ 
informovala policajná hovorkyňa 
Katarína Hlaváčová.
 Náčelník trenčianskej mest-
skej polície (MsP) Stanislav Bero 
zhodnotil výmenu vozidiel ako 

obojstranne výhodnú. Na ces-
tách v meste možno stretnúť päť 
áut s insígniami MsP. Podľa Bera 
by chceli vozový park postupne 
obnovovať. 
 „Zostáva dotiahnuť do úspeš-
ného konca administratívne zále-
žitosti s prepisom vozidiel a od 
budúceho týždňa môže nové 
auto mestskej polície slúžiť svoj-
mu účelu,“ dodal primátor Celler.
 Text a foto: (mr)

Do vozového parku mestskej polície  >
pribudla nová Kia.
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Kontrolný výjazd si primátor 
namieril na Bezručovu ulicu
Už o niekoľko dní uplynie termín, do ktorého by mala byť ukon-
čená rekonštrukcia športového areálu pri Základnej škole na 
Bezručovej ulici. Či stavebné práce pokračujú podľa plánu bol 
v pondelok 24. augusta v teréne skontrolovať aj primátor Bra-
nislav Celler.

 Kompletná rekonštrukcia 
športového areálu, vrátane 
úpravy okolia jednotlivých špor-

tovísk, by mala byť ukončená 9. 
septembra. „Ako som sa sám 
na mieste presvedčil, práce už 

Spolu so zástupcami realizačnej firmy si primátor prezrel  >
stav areálu dva týždne pred dokončením.

finišujú. Ešte chýba položiť nie-
koľko metrov dlažby na chod-
níky, dorobiť povrch jedného 
z multifunkčných ihrísk, vysadiť 
zeleň a doladiť niekoľko detai-
lov. Termín ukončenia sa oproti 
harmonogramu mierne posu-
nul, nakoľko sa počas výstavby 
odkryl teplovod, ktorý bol v ab-
solútne zlom technickom stave. 
A nakoľko vedie pod ihriskami, 
bolo nevyhnutné ho rekonštruo-
vať. Ale dnes už všetko prebie-
ha tak, aby boli práce dokon-
čené v plánovanom termíne,“ 
povedal po osobnej kontrole 

areálu primátor.
 V zrekonštruovanom areáli  
budú mať školáci k dispozícii 
okrem atletického oválu (2) aj 
dve multifunkčné ihriská na 
basketbal a volejbal (3), jedno 
na hádzanú, futbal či nohejbal 
(4). Pribudne aj doskoková drá-
ha (1) a detské ihrisko s malou 
lezeckou zostavou určené pre 
menšie deti (5). Nové športo-
viská, na ktoré bude dohliadať 
správca, bude môcť využívať 
v mimovyučovacích hodinách  
aj verejnosť. 
 text a foto (md)
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Nový školský rok 2009/2010 už klope na dvere. O pár dní v stredu 2. septembra sa školy opäť naplnia škôlkarmi a školákmi, ktorí si 

budú počas najbližších desiatich mesiacov plniť svoje povinnosti. Tie však čakajú aj na ich rodičov. Prinášame niekoľko základných 

informácií o organizácii nového školského roka, o poplatkoch a možnostiach dotácií v materských a základných školách, ako aj škol-

ských zariadeniach, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín.

Organizácia školského roka 2009/2010
Prvý polrok sa začína 1. septembra 2009 (polrok). 
Slávnostné otvorenie školského roka a pravidelné vyučovanie  
podľa schváleného rozvrhu hodín, ktorý bude rešpektovať psy-
chohygienické požiadavky a využiteľnosť odborných učební 
a telocvične školy, začína 2. septembra 2009 (streda).
Prvý polrok sa končí 29. januára 2010 (piatok). 
Druhý polrok sa začína 1. februára 2010 (pondelok).  
Vyučovanie v druhom polroku začína 2. februára 2010 (utorok)  
a končí 30. júna 2010 (streda), kedy žiaci dostanú vysvedčenie.

Prázdniny v školskom roku 2009/2010

termín prázdnin Nástup do školy

Jesenné  29. 10. 2009 – 30. 10. 2009 2. 11. 2009

Vianočné  23. 12. 2009 – 8. 1. 2010 11. 01. 2010

Polročné 1. 2. 2010 2. 2. 2010

Jarné 22. 2. 2010 – 26. 2. 2010 1. 3. 2010

Veľkonočné 1. 4. 2010 – 6. 4. 2010 7. 4. 2010

Letné 1. 7. 2010 – 31. 8. 2010 2. 9. 2010

Rodičovské poplatky
Poplatky v materských, základných a základných umeleckých  
školách, školských jedálňach a ostatných školských zariadeniach 
určuje zriaďovateľ – Mesto Trenčín. 
Riaditelia týchto škôl a školských zariadení sa pri stanovení výšky  
príspevku riadia schváleným VZN Mesta Trenčín č. 13/2008, kto-
rým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. 

A. Poplatky v materských školách 
Výška príspevku v materských školách je 14% sumy životného  
minima pre jedno nezaopatrené dieťa, čo je v súčasnosti 11,61 € 
(349,50 Sk).
Uhrádza sa vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.  
Rodič neuhrádza príspevok za dieťa:  

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej do-
chádzky – tzv. predškoláci,

b) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia 

súdu,
d) keď má dieťa prerušenú dochádzku na viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo ro-
dinných dôvodov preukázateľným spôsobom.

Príspevok sa ďalej neuhrádza v čase školských prázdnin alebo  
počas prerušenia prevádzky MŠ z vážnych dôvodov.

B. Poplatky v školskej jedálni

Výšku príspevku v školských jedálňach je určená nasledovne: 
a) Materská škola
 Desiata  0,27€ (8,10 Sk)
 Obed  0,59€ (17,80 Sk)
 Olovrant  0,20€ (6 Sk)
 Spolu  1,06€ (31,90 Sk)

b) Základná škola
 Stravníci od 6 – 11 rokov (žiak 1. – 4. ročníka): 
 obed – 0,82 € (24,70 Sk).
 Stravníci od 6 – 11 rokov (žiak 1. – 4. ročníka) v hmotnej 

núdzi: 0,03 € (0,90 Sk) platí zákonný zástupca, zostatok 
dopláca ÚPSVaR, resp. sociálny útvar. 

 Stravníci od 11 do 15 rokov (žiak 5. – 9. ročníka): 
 obed – 0,89 € (26,80 Sk).
 Stravníci od 11 do 15 rokov (žiak 5. – 9. ročníka) v hmot-

nej núdzi: 0,03 € (0,90 Sk) platí zákonný zástupca, zostatok 
dopláca ÚPSVaR, resp. sociálny útvar. 

B.1 Poplatky za diétne stravovanie:

Diétne stravovanie od septembra 2009 bude realizované v ZŠ,  
Ul. L. Novomeského a v MŠ, Opatovská. 
Náklady na nákup potravín určuje MŠ SR: 

a) Materská škola
 Desiata 0,319 €
 Obed 0,717 €
 Olovrant 0,239 €
 Spolu 1,275 €
b) Základná škola
 Obed pre 6 – 11 ročných: 0,996 €
 Obed pre 11 – 15 ročných: 1,075 € 

Rodič alebo zákonný zástupca platí za dieťa rovnaký príspevok  
ako za bežné stravovanie.

Prehľad poplatkov a dotácií na trenčianskych školách
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Rozdiel medzi bežným a diétnym stravovaním uhrádza  
zriaďovateľ. 
Rodič neplatí plnú sumu, ak dieťa/rodič poberá príspevky  
v hmotnej núdzi. 

C. Poplatky v základnej umeleckej škole

Výška príspevku je určená nasledovne: 
a) Štúdium pre žiakov bez vlastného príjmu:

– Individuálne vyučovanie (hudobné odbory): 8,1 % ak-
tuálnej sumy životného minima čo je v súčasnosti 15 € 
(451,90 Sk). 

– Skupinové vyučovanie (výtvarné, tanečné, literárno-
dramtické odbory): 5,6 % aktuálnej sumy životného mi-
nima čo je v súčasnosti 10,40 € (313,30 Sk). 

– Prípravné štúdium vo všetkých odboroch: 4,8 % aktu-
álnej sumy životného minima čo je v súčasnosti 8,90 € 
(268,10 Sk).

b)  Štúdium pre žiakov s vlastným príjmom:
– Skupinové vyučovanie: 7,4 % aktuálnej sumy životného 

minima čo je v súčasnosti 13,70 € (412,70 Sk).
– Individuálne vyučovanie: 9,2 % aktuálnej sumy životné-

ho minima čo je v súčasnosti 17 € (513,40 Sk). 
Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka po- 
žiada riaditeľa ZUŠ o zníženie príspevku a predloží doklad o tom, 
že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke 
v hmotnej núdzi v zmysle platnej legislatívy, môže riaditeľ ZUŠ 
rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku.

D. Poplatky v školskom klube detí a v Centre voľného času

Výška príspevku zohľadňuje náročnosť aj charakter záujmovej  
činnosti a je určená nasledovne:

a) Školský klub detí
 zriadený pri ZŠ s ročníkmi 1– 9:  6 % aktuálnej sumy život-

ného minima čo je v súčasnosti 11,10 € (334,70 Sk), 
 zriadený pri ZŠ s ročníkmi 1 – 4. (ZŠ, Potočná): 4 % aktu-

álnej sumy životného minima čo v súčasnosti predstavuje 
7,40 € (223,20 Sk).

b) Centrum voľného času 
 deti neplatia žiadny poplatok,
 dospelí platia 0,9 % sumy životného minima čo je v súčas-

nosti 1,70 € (50,30 Sk). 
Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka po- 
žiada o zníženie príspevku a predloží doklad o tom, že je pobe-
rateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej 
núdzi v zmysle platnej legislatívy, môže riaditeľ príslušnej ZŠ roz-
hodnúť o znížení alebo odpustení príspevku.

E. Dobrovoľné príspevky 

O výške príspevku rozhoduje združenie rodičov školy. 
Výška je v každej škole individuálna. 
O použití vyzbieraných peňazí rozhoduje združenie rodičov  
školy.

Dotácie
Štátne dotácie tzv. normatív na žiaka, ktorý zabezpečuje výchov- 
no-vzdelávací proces – 1 095 € (32 988 Sk).
Štátne dotácie určené na podporu sociálne odkázaných detí  
a žiakov, ktorých zákonní zástupcovia sú poberateľmi príspev-
kov a dávok v hmotnej núdzi.

Dotácia na stravu pre MŠ a ZŠ 

Vymedzuje ju výnos MP SVaR č. 23609/2008 – II./1 z 26. 11.  
2008.
Dostáva ju dieťa vtedy, ak žije v rodine, ktorá poberá príspevky  
a dávky v hmotnej núdzi na obdobie 6 po sebe nasledujúcich 
mesiacov.
Na každé hlavné jedlo prispieva štát sumou 1€(30 Sk) Sk/dieťa/ 
deň, rodič musí doplatiť od 0,03 do 0,17€ (0,90 – 5,10 Sk), výšku 
určuje zriaďovateľ školy.
Celkovo prispieva štát sumou 500 Sk mesačne – prispieva 1 €  
(30 Sk) /dieťa/deň.
Rodič musí škole oznámiť, že príjem rodiny nepresahuje sumu  
životného minima a priniesť potvrdenie o jeho výške. 

Dotácia na školské pomôcky

Podmienky pridelenia sú rovnaké ako v prípade dotácie na  
stravu.
Štát prispieva najviac sumou 33,19€ (1 000 Sk) ročne na dieťa. 
Nárok má aj žiak MŠ, ktorý má v nasledujúcom roku nastúpiť do  
1. ročníka.
Školám sa vypláca polročne ( škola zabezpečuje nákup školských  
pomôcok v danej hodnote ), a to do:

 – 25. septembra,
 – 25. februára.

Preplácanie cestovného

Určuje ju smernica MŠ SR č. 9/2009-R z 25. 6. 2009. 
Nárok má žiak, ktorý dochádza do školy mimo trvalého bydliska  
v rámci určeného školského obvodu. 
Ministerstvo školstva poskytuje financie na žiaka vo výške nákla- 
dov na cestovné. 
Peniaze uhradí príslušná škola rodičovi alebo inému zákonnému  
zástupcovi vždy spätne ( mesačne či polročne si určí škola).
Žiak nemusí na preplácanie cestovného doložiť mesačný cestov- 
ný lístok. Náklady sa určia výškou ceny žiackeho/študentského 
cestovného lístka. Dieťa do školy môžu voziť rodičia autom, ale 
preplatené dostane len v hodnote žiackeho cestovného lístka.

Sociálne štipendium v ZŠ
Vymedzuje ho výnos MP SVaR č. 23609/2008-II./1 z 26.11.2008  
s platnosťou od 01.01.2009:
Sociálne štipendium nie je viazané na prospech žiaka. 
Rodičia žiaka, ktorí poberajú príspevky a dávky v hmotnej núdzi,  
dostanú na školopovinné dieťa (teraz aj predškoláka) motivačný 
príspevok vo výške 16,59 € (500 Sk).
Štipendium sa môže poskytovať mesačne formou preddavku,  
a to do 25. dňa v mesiaci.
Rodič musí škole oznámiť, že príjem rodiny nepresahuje sumu  
životného minima a priniesť potvrdenie o jeho výške.

Príspevky Mesta Trenčín
Sú určené na nasledovné aktivity v oblati školstva, výchovy  
a vzdelávania:

a) nákup interaktívnych tabúľ,
b) nákup elektrotechnických stavebníc,
c) modernizáciu výpočtovej techniky v školách,
d) náklady na výučbu plávania detí MŠ a žiakov ZŠ,
e) náklady na sociálnych zamestnancov škôl,
f) na materiálno-technické vybavenie škôl

– na jedného žiaka MŠ aj ZŠ – 16,60 € (500 Sk),
– na jedného žiaka ZUŠ a CVČ – 10 € (300 Sk),

g) kosenie areálov škôl,
h) údržbu školských športových areálov.
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Trenčiansky Notre Dame opeknel

Garáže na Šafárikovej ulici 
by nutne potrebovali opravu

 Storočnicu svojho založenia 
privíta Kostol Notre Dame v no-
vom šate. Počas letných prázd-
nin vymenil Rímsko-katolícky 
úrad v Trenčíne na kostole okná 
a novú tvár dostala aj fasáda 

budovy, ktorá bola v zlom stave. 
Jesenné oslavy sa teda môžu ko-
nať v dôstojnom prostredí vyno-
veného kostola.

 Text a foto: (la)

 Mesto Trenčín si nechalo vy-
pracovať stavebno-technické po-
súdenie objektu, ktoré má uká-
zať možnosti ďalšieho postupu.
 „Do návrhu programového 
rozpočtu mesta pre rok 2010 
plánujeme zaradiť investičnú 
akciu na úrovni vypracovania 
projektovej dokumentácie pre 

stavebné povolenie. Všetko 
bude závisieť od finančnej kon-
dície mesta,“ informoval špe-
cialista pre investície mesta 
Viliam Hubinský.
 Južania dúfajú, že sa ich prob-
lém podarí vyriešiť v najkratšom 
možnom čase.
 (mr), foto: (užpd)

Výstavba čerpacej stanice v Opatovej znepokojuje 
niektorých obyvateľov
Pri hlavnej ceste oproti motorestu v Opatovej v smere do Tren-
čína plánuje spoločnosť Atlas Trade, s r.o., vybudovať čerpaciu 
stanicu. Benzínová „pumpa“ tu nebude žiadnou novinkou. V mi-
nulosti už na rovnakom mieste stála. Majitelia rodinných domov 
na Mníšnej ulici, ktoré stoja v bezprostrednej blízkosti benzínky, 
sa však obávajú, že prídu o jedinú cestu vedúcu k obydliam.

 Hoci Mníšna ulica je mest-
skou komunikáciou, leží na 
súkromných pozemkoch. Preto 
sa obyvatelia tejto ulice obrá-
tili so žiadosťou o majetkové 
vysporiadanie dotknutého úze-
mia na Mesto Trenčín. To plá-
nuje skúpiť súkromné pozem-
ky pod cestou a získať ich do 
svojho vlastníctva. Majiteľom 
za meter štvorcový pôdy pod 
verejnou komunikáciou ponúka 
16,60 eura. V súčasnosti už 
proces vysporiadania prebieha 
a v najbližšom období má dôjsť 
k predaju pozemku pod cestou 
do vlastníctva mesta.
 Zástupcovia mestského 
úradu rokujú s vlastníkmi do-
tknutých pozemkov a budúcimi 
investormi čerpacej stanice. 
Všetci súhlasia s potrebou kom-
plexného riešenia dopravy v tej-
to lokalite. „Obyvatelia Mníšnej 
ulice sa nemusia obávať, že sa 
nedostanú do svojich domo-
vov. Mesto kladie podmienku 

zabezpečiť bezproblémový ve-
rejný prístup do okolitých ne-
hnuteľností. Okrem toho musí 
investor vypracovať komplexné 
dopravné riešenie danej loka-
lity s prihliadnutím na budúce 
investície a zabezpečiť bezpeč-
ný prístup občanov Opatovej 
na zastávky SAD,“ informoval 
poslanec Výboru mestskej čas-
ti Sever a predseda Komisie 
životného prostredia, dopravy 
a investícií MsÚ Jozef Mertan.
 Ešte začiatkom augusta 
predložil investor projekt na 
posúdenie Útvaru životného 
prostredia a dopravy MsÚ 
v Trenčíne. Z pohľadu Mesta 
Trenčín je návrh čerpacej sta-
nice akceptovateľný, pretože 
zohľadňuje verejný záujem a je 
v súlade s územným plánom. 
 Po zrealizovaní projektu sa 
Mníšna stane slepou ulicou 
s obojsmernou premávkou. 
Nové chodníky pre peších po-
zdĺž zastávok budú prepojené 

s existujúcimi chodníkmi na 
Mníšnej a Potočnej ulici. Or-
ganizácia dopravy v danom 
úseku sa sprehľadní presným 
vymedzením jazdných pruhov, 
autobusových zastávok, parko-
vacích miest a napojení miest 
ležiacich mimo cesty. Vybuduje 
sa osvetlený priechod pre chod-

cov so stredovými ochrannými 
ostrovčekmi.
 Ďalším krokom je vydanie 
územného rozhodnutia, ktoré 
presne zadefinuje usporiadanie 
a využitie dotknutej lokality. 

 Text a foto: M. Mistrík

Na pozemku oproti rodinným domom na Mníšnej ulici  >
v Opatovej by mala vyrásť čerpacia stanica.

Trhliny v stenách, stropy poškodené plesňami a presakujúcou 
vodou či miestami nefunkčná hydroizolácia. To sú problémy, 
s ktorými bojujú majitelia dvadsiatich šiestich do svahu zapus-
tených súkromných garáží na Šafárikovej ulici 12 – 20 na naj-
väčšom trenčianskom sídlisku Juh.

Garáže na Šafárikovej ulici >
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 Súčasťou nového ihriska 
budú preliezačky, šmýkačka 
s dopadovou dráhou, hojdačka 
a lavičky. „Ihrisko bude oplote-
né a o údržbu sa bude starať 
ten istý správca ako na ihris-
kách v Zlatovcach, na Obchod-
nej a Kvetnej ulici,“ vysvetľuje 
poslanec mestskej časti Západ 
Martin Barčák. Pozemok, na 
ktorom má ihrisko vyrásť, patrí 
mestu. V súčasnosti na ňom 
voľne rastie niekoľko desia-
tok malých ovocných stromov 
a okrasných drevín. Väčšinu 
z nich bude potrebné vyrúbať. 
Súčasťou návrhu nového det-
ského ihriska je však aj plán 
výsadby nových okrasných 
stromov a kríkov, ktoré budú 
plniť estetickú funkciu. „Na 
pozemku zostanú po úpravách 
len pôvodná slivka, tamariška 
a orech. Tie budú základom 

pre novú sadovnícku úpravu 
ihriska,“ zdôraznil Barčák. So 
stavebnými prácami, ktoré by 
mali trvať približne mesiac, by 
sa malo začať v auguste, naj-
neskôr v septembri. „Niekoľko-
krát sme upozorňovali na to, že 
v Záblatí nie je žiadne ihrisko 
pre deti. Snažili sme sa preto 
spolu so zástupcom primátora 
Tomášom Vaňom urobiť maxi-
mum, našli sme vhodnú loka-
litu, pripravili dokumentáciu. 
Som veľmi rád, že sa konečne 
našli aj finančné prostriedky na 
to, aby aj Záblatčania dostali 
také ihrisko, aké si zaslúžia,“ 
dodal Barčák.
 Mesto plánuje aj obnovu 
a výstavbu ďalších ihrísk. Vzhľa-
dom na súčasnú finančnú krízu 
sa však stále rozhoduje, ktoré 
ihriská to napokon budú.
 (md)
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Hasiči bojovali o pohár primátora

 Na futbalovom ihrisku v Zá-
blatí sa začiatkom augusta ziš-
lo 17 mužských a 10 ženských 
hasičských družstiev, aby súťa-
žili o Pohár primátora Trenčína. 
Požiarny útok najlepšie zvládli 

hasiči z Ihrišťa (okres Púchov), 
ktorí si odniesli pohár v obi-
dvoch kategóriách. Domáce 
mužské družstvo obsadilo 6. 
miesto a ženské družstvo 7. 
miesto. Text a foto: (la)

V Záblatí vyrastie ihrisko
Obyvateľom trenčianskej mestskej časti Záblatie už roky chýba 
detské ihrisko, kde by spolu so svojimi ratolesťami mohli tráviť 
voľné chvíle. Záblatčania však už nebudú musieť dlho čakať. 
Mesto Trenčín plánuje na svojom pozemku v časti Rybáre začať 
už o mesiac s výstavbou detského ihriska za približne 46 400 
eur (1 400 000 Sk).

Pozemok, na ktorom má vyrásť detské ihrisko, je v sú- >
časnosti zarastený ovocnými stromčekmi a kríkmi.

Hasiči zo Záblatia v akcii

Neporiadok v podchode už odstránili
V polovici júla zmizol z podchodu na Električnej ulici pri železnič-
nej stanici Trenčín – Predmestie neporiadok. Mesto Trenčín tak 
promptne reagovalo na upozornenie občana, ktorý sa len deň 
predtým sťažoval na nečistotu a rozhádzané injekčné striekačky 
v podchode a jeho okolí.

 Po upozornení občana na 
neporiadok boli situáciu v pod-
chode skontrolovať zamestnan-
ci mestského úradu. Na mies-
te našli neporiadok, našťastie 
tam však neboli rozhádzané 
žiadne injekčné striekačky. 

Prostredníctvom svojho dodá-
vateľa firmy Marius Pedersen 
sa okamžite začalo s čistením 
a úpravou vnútra podchodu ako 
aj jeho okolia. Celkové náklady 
na upratanie sa vyšplhali na 
172 eur (5 181 Sk). (r)

Pred... 

Po... 

foto (r)

foto (r)
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste

Ako to pokračuje s prípravou vý-
stavby druhého cestného mosta 
v Trenčíne. Dočkáme sa tento 
rok? Ďakujem. Tomáš Kutej
Útvar životného prostredia 
a dopravy:
 Mesto Trenčín nie je investo-
rom výstavby druhého cestného 
mosta, ale investorom je štát 
prostredníctvom SSC IVSC Žili-
na. Mesto Trenčín sa podieľalo 
na príprave projektovej dokumen-
tácie a zároveň sa v rámci svo-
jich možností usiluje o to, aby sa 
s výstavbou začalo čo najskôr. 
Vo vestníku EÚ bolo publikované 
predbežné oznámenie o výbere 
dodávateľa na predmetnú stav-
bu, ktoré je povinné zverejniť 
vzhľadom na výšku investície. 
Lehota, po ktorej je možné vypí-
sať tender na dodávateľa stav-

by, uplynula začiatkom augusta 
a podľa našich informácií je SSC 
pripravená vypísať súťaž na do-
dávateľa stavby.

Kto povoľuje osadzovanie veľ-
kých bilboardov popri mest-
ských komunikáciách? Aj sa  
potom ešte kontroluje osade-
nie bilboardu? Taký prípad je 
na Opatovskej ceste, ako sa 
vychádza zo Sibírskej ulice. Je 
tam nanovo osadený bilboard, 
ale 2 kôpky zeminy z osádza-
nia sú vedľa bilbordu. Nikto už 
tie kôpky zeminy neupratal.
 Karla Černá
Útvar životného prostredia 
a dopravy:
 Na umiestnenie reklamného, 
informačného a propagačného 
zariadenia na miestach vidi-

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta Trenčín alebo mestskej 
samosprávy? Neviete, ako a kde treba vybaviť konkrétnu zále-
žitosť?  Na oficiálnej webovej stránke mesta Trenčín odpovede 
na svoje otázky určite nájdete. Stačí, keď do formulára v rubrike 
Otázky a odpovede napíšete svoju otázku. V krátkom čase na ňu 
dostanete od mestského odborníka v danej oblasti odpoveď.
Z rubriky Otázky a odpovede vyberáme:

teľných z verejných priestorov 
pokiaľ sú spojené s pozemkom 
alebo so stavbou, sa vyžaduje 
povolenie podľa § 71 stavebného 
zákona. Povolenie vydáva a kon-
troly vykonáva Mesto Trenčín. Na 
umiestnenie bilboardu na križo-
vatke Opatovskej a Sibírskej ul. 
nebolo vydané povolenie. Mesto 
informáciu preverí a zabezpečí 
odstránenie nedostatkov.

Nebudete inštalovať do MHD 
akustické hlásenie zastávok? 
Ďakujem. Róbert Vávra
 SAD Trenčín pripravuje zave-
denie hlásičov zastávok zatiaľ do 
tých vozidiel MHD, ktoré sú prá-
ve zavádzané do prevádzky. 

Je možné si na trhovisku pri NS 
Družba prenajať predajné stoly 
alebo stánky aj na príležitostný 
predaj alebo je možné len dlho-
dobý prenájom. Ďakujem za od-
poveď.  Etela Kovacsová
 Na trhovisku pri NS Družba 
je možnosť prenájmu predaj-
ného zariadenia nasledovnými 
spôsobmi:

• dlhodobým prenájmom – kedy 
predávajúci zaplatí poplatok po-
verenému pracovníkovi (správco-
vi trhoviska) za predajné zaria-
denie minimálne na 2 mesiace 
dopredu, prenájom zariadenia sa 
realizuje na základe uzatvorenia 
nájomnej zmluvy, 
• príležitostným predajom – pre-
dávajúci zaplatí poplatok za pre-
nájom predajného zariadenia iba 
na 1 deň. 
 Správu a údržbu trhovis-
ka pri NS Družba zabezpečuje 
Mestské hospodárstvo a správa 
lesov, m. r. o., Trenčín. V prípa-
de záujmu o bližšie informácie 
kontaktuje Ing. Dobiaša na t. č. 
0902 911 047.

Koľko stojí a kde sa dá objed-
nať veľkoobjemový kontajner na 
drobný stavebný odpad? Cenu 
prosím vrátane odvozu odpadu. 
Ďakujem. Martin Kuzma
 Požadované informácie zís-
kate od pracovníkov spoločnos-
ti Marius Pedersen, a. s., na 
tel. číslach: 032/ 6520 615, 
0903/561 081. (r)

Zeleň v meste má nového správcu
Starostlivosť o lesopark Brezina, verejnú zeleň a detské ihriská 
v Trenčíne prebrala podľa zmluvy s mestom od 8. júla 2009 
spoločnosť Marius Pedersen, a.s. Tá bude vykonávať služby na 
základe mesačných objednávok. Marius Pedersen spolupracu-
je s Mestom Trenčín už od roku 2001 v oblasti odpadového 
hospodárstva.

 Víťazná firma vzišla zo súťa-
že vyhlásenej mestom. Celkovo 
si súťažné podklady vyžiadalo 
5 spoločností. S konkrétnymi 
ponukami prišli napokon dve. 
Zvíťazila firma, ktorá ponúkla 
nižšiu cenu vo všetkých štyroch 
vyhodnocovaných kritériách. 
„Postup mesta je v súlade 
s Plánom hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja, ktorý poslanci 
zastupiteľstva schválili uznese-
ním ešte v roku 2004 a podľa 
ktorého sa mesto riadi v stra-
tegických otázkach. Cieľom 
mesta je zlepšiť a skvalitniť 
verejnoprospešné služby tak, 
aby zodpovedali v čo najväčšej 
miere prianiam a predstavám 
obyvateľov Trenčína pri zacho-
vaní  optimálneho pomeru ceny 

a kvality,“ informovala Jana 
Marková z kancelárie trenčian-
skeho primátora. 
 O mestskú zeleň sa stará 
41 zamestnancov. K dispozícii 
majú traktorové kosačky, vyžín-
krovinorezy, motorové bubnové 
kosačky, motorové píly, nožni-
ce, traktory a nákladné vozidlá 
na odvoz pokosenej trávy. 
 Hneď zo začiatku začali s ko-
sením neudržiavaných plôch vo 
všetkých mestských častiach. 
„Najväčší dôraz kladieme na 
kompletnú údržbu verejnej ze-
lene. Popri kosení trávnatých 
plôch sa staráme o kríky, stro-
my a kvetinové záhony. Bude-
me dbať na to, aby práce pre-
biehali vo všetkých častiach 
mesta rovnako a súbežne. Ne-

kosíme však súkromné pozem-
ky,“ povedal generálny riaditeľ 
spoločnosti Marius Pedersen 
Martin Zigo. 
 Pokosenú trávu a konáre 

z orezaných stromov odvážajú 
na vlastnú skládku bioodpadu.  
 

 M. Mistrík, foto: (jč)

Mesto Trenčín vyhlasuje verejnú obchodnú 
súťaž na predaj nehnuteľností

AREÁLU BÝVALÝCH REŠTAURÁCIÍ

Súťažné podmienky sú uverejnené na webovej 
adrese Mesta Trenčín v štruktúre Mesto/Sa-
mospráva mesta Trenčín.
http://www.trencin.sk/predaj_majetku

Aj o kvetinové záhony v centre 
mesta sa stará nový správca.
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 V čase nešťastnej udalosti 
sa v areáli nachádzalo približ-
ne 35 tisíc ľudí. Organizátori 
festival ihneď po páde stanu 
predčasne ukončili a nariadili 
evakuáciu. Medzitým desiatky 
zdravotníkov a záchranárov po-
máhali zraneným. Sanitky ich 
odvážali do najbližších nemoc-
níc, ťažké prípady previezli do 
nemocníc v Martine a Žiline. 
 Okamžite po tragickej uda-
losti zasadol krízový štáb Mes-
ta Trenčín a primátor od 16.00 
h vyhlásil mimoriadnu situáciu. 
Hlavným cieľom bolo koordi-
novať dopravu osôb, ktoré ne-
mali k dispozícii iný dopravný 
prostriedok na odchod z are-
álu, a to všetkými dostupnými 
linkami SAD Trenčín. V mest-
skej športovej hale (MŠH) boli 
postihnutým osobám poskytnu-
té teplé priestory, čaj, polievka 
a vojenské spacie vaky. V pr-
vých hodinách bol prítomný aj 
lekár – dobrovoľník, neskôr sa 
dostavili aj členovia krízového 
intervenčného tímu Minister-
stva zdravotníctva SR, ktorí za-
bezpečovali službu aj v nočných 
hodinách. 

 Priestory MŠH v tomto čase 
využilo viac ako 500 účastníkov 
festivalu Pohoda, viac ako tri 
stovky z nich zostali v priesto-
roch športovej haly do ranných 
hodín. Priebežne získavali in-
formácie o odchode spojov do 
svojich domovov. Vydaných 
bolo viac ako 1 200 porcií tep-
lého jedla a 90 spacích vakov. 
K dispozícii boli sprchy s teplou 
vodou a toalety.
 Príčiny tragédie stále vyšet-
ruje polícia, ktorá začala vo veci 
trestné stíhanie pre zločin vše-
obecného ohrozenia. Organizá-
tori podali mesiac po tragédii 
na trenčianskom súde žalobu 
na nemeckú firmu Bossert Zel-
te, ktorá na júlovom podujatí 
postavila veľkokapacitný stan. 
Vyšetrovanie potrvá niekoľko 
mesiacov. 
 Návštevníci predčasne 
ukončeného festivalu Pohoda 
si môžu od 15. septembra do 
15. októbra nárokovať vrátenie 
časti vstupného. Agentúra Po-
hoda na požiadanie vráti 50% 
z ceny sobotňajšej vstupenky 
a 20% z ceny permanentky.
 (r)
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Mesto Trenčín ponúka na vypožičanie nehnuteľný majetok

 Uvedený nehnuteľný maje-
tok bude bezodplatne prene-
chaný vypožičiavateľovi naj-
mä na poriadanie kultúrnych 
a spoločenských aktivít pre 
mesto Trenčín.
 Uchádzači o uzatvorenie 
zmluvy o výpožičke predložia:
– Projektový zámer vypožičia-

vanej nehnuteľnosti na roky 
2010 – 2013 v členení:
a) popis súčasného stavu
b) harmonogram plánovaných 

aktivít a popis komplexného 
využitia nehnuteľnosti

c) popis ekonomického a mi-
moekonomického úžitku

d) manažment a administratív-

ne zabezpečenie
e) skúsenosti z realizácie po-

dobných projektov
f) finančná analýza na obdobie 

2010 – 2013 s identifiká-
ciou zdrojov financovania

– Výpis z príslušného registra 
(obchodný, živnostenský), nie 
starší ako 3 mesiace

Uzávierka ponúk je: 
15. 9. 2009.
Ponuky posielať na adresu: 
Mestský úrad, útvar kultú-
ry a CR, Mierové nám. 9, 
911 01 Trenčín
Prípadné informácie na 
tel. čísle: 0902 911 220, 
0902 911 165

Priestory KC JUH
súp. č. 3183

parc. č. 2337/140
k. ú. Trenčín

Priestory KC D. Hony
súp. č. 1508

parc. č. 756/2
k. ú. Trenčín

Priestory KC Kubra
súp. č. 63

parc. č. 1677
k. ú. Kubra

Priestory KC Sihoť
súp. č. 1730

parc. č. 1531/140
k. ú. Trenčín

Tohtoročný festival Pohoda 
poznačila tragédia
Tohtoročný trinásty ročník najväčšieho slovenského hudobné-
ho festivalu Bažant Pohoda na trenčianskom letisku poznačila 
tragédia. V sobotu 18. júla popoludní sa počas silnej veternej 
smršte zrútil obrovský otvorený stan, pod ktorým v tom čase 
sledovali jeden z koncertov stovky ľudí. Nešťastie neprežil 29- 
ročný Martin z Piešťan, traja mladí ľudia sa zranili ťažko a de-
siatky utrpeli ľahké zranenia.

POĎAKOVANIE

Mesto Trenčín a primátor Branislav Celler osobitne ďakujú:
• Miroslavovi Ságovi – prevádzkovateľovi Mestskej športo-

vej haly v Trenčíne a všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomá-
hali organizovať situáciu v MŠH. 

• Spoločnosti SAD Trenčín a jej konateľovi Georgeovi Tra-

belssiemu za promptnú koordináciu dočasne evakuova-
ných osôb vozidlami MHD. 

• Martinovi Barčákovi s manželkou, Branislavovi Zubriča-

ňákovi, prevádzkam CINEMA MOVIES CLUB a Grand Res-

taurant Bašta za zabezpečenie teplých nápojov a jedla. 
• JUDr. Zdenkovi Hilčíkovi a Ozbrojeným silám SR za za-

požičanie spacích vakov. 
• MUDr. Jozefovi Zavřelovi za účasť a lekársku podporu. 
• Členom krízového intervenčného tímu MZ SR za neustá-

lu pomoc aj v nočných hodinách. 
• Príslušníkom Mestskej polície v Trenčíne za pomoc pri 

koordinácii dopravnej situácie, organizáciu dočasnej eva-
kuácie a zabezpečenie situácie v športovej hale. 

• Spoločnosti Marius Pedersen, a. s., za následné upratanie 
haly a okolitých priestorov.

Mesto Trenčín ako spoluorganizátor festivalu zároveň ďakuje 
za pomoc po tragédii všetkým záchranárskym zložkách, Jozefo-
vi Špaldovi a zamestnancom Strednej odbornej školy letecko-
technickej v Trenčíne ako aj Železniciam Slovenskej republiky.

V priestoroch mestskej športovej haly  >
našlo po nehode útočisko približne 500 ľudí.

Foto: (jm)
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I. kategória 
základné školy

A. Predmetové olympiády 
a postupové súťaže vyhláse-
né Ministerstvom školstva 
SR

Geografia

Milan Zongor – ZŠ, Dlhé 
Hony
 Úspešne 
reprezentu-
je školu na 
športových 
a vedomost-
ných súťa-
žiach. Na okresnom kole ge-
ografickej olympiády obsadil 
opakovane 1. miesto, v kraj-
skom kole sa umiestnil na 2. 
mieste. Vo voľnom čase sa 
venuje rôznym športom, letec-
kému modelárstvu, skautingu 
a turistike. 

Matematika

Veronika Mudroňová – ZŠ, 
Dlhé Hony
 N a v š t e -
vuje triedu 
s rozšíreným 
vyučovaním 
cudzích jazy-
kov, ktorých 
štúdiu sa venuje i mimo ško-
ly. Jej všestrannosť potvrdzujú 
úspechy i v matematických sú-
ťažiach. Každoročne je úspeš-
nou riešiteľkou matematickej 
olympiády, Pytagoriády i ce-
loslovenských súťaží Maks 
a Klokan. Najčerstvejším úspe-
chom je 2. miesto v krajskom 
kole matematickej olympiády. 

Dejepis

Kristína Kumová – ZŠ, Dlhé 
Hony
 Je víťaz-
kou kraj-
ského kola 
I. ročníka 
de jep i sne j 
o l ympiády . 

Príprava na olympiádu bola 
o to ťažšia, že bola neznáma. 
„Súťaž nebola ľahká. Obsaho-
vala učivo z minulého roka, 
súčasné aj regionálne dejiny. 
Pripravovala som sa štúdiom 
veľkého množstva literatúry,“ 
opísala svoje pocity Kristína 
zo súťaže. 

Anglický jazyk – kategória 1C

Martin Schvarcbacher – ZŠ, 
Hodžova
 M a r t i n 
vyniká mi-
mor iadnym 
nadaním na 
cudzie jazy-
ky, anglicky 
komunikuje s ľahkosťou a pri-
rodzenosťou. Porotu na okres-
nom kole anglickej olympiády 
očaril svojím všeobecným roz-
hľadom, zaujíma sa i o výpočto-
vú techniku, rád si zašportuje.

Anglický jazyk – kategória 1B

Roman Jaška – ZŠ, Hodžova
 Reprezen-
toval školu 
na olympiá-
de anglické-
ho jazyka. 
V okresnom 
kole získal 
1. miesto 
a v krajskom kole sa umiestnil 
na 2. mieste. Roman sa venu-
je štúdiu anglického jazyka už 
niekoľko rokov. Za jeho vynika-
júcimi výsledkami je však ak-
tívny záujem o jazyk aj v mimo-
vyučovacom čase. 

Nemecký jazyk 

Martin Králik – ZŠ, Hodžova
 Martinova 
k rea t i v i t a , 
nápadi tos ť 
vo vyjadro-
vaní a vzťah 
k nemecké-
mu jazyku na-
šli uplatnenie práve v jazykovej 

olympiáde nemeckého jazyka. 
Zúčastňuje sa jej už viac rokov 
a dosahuje výborné výsledky, 
čo sa prejavilo aj umiestnením 
na 2. mieste krajského kola 
v silnej kategórii 1B.

Slovenský jazyk

Barbora Bútorová – ZŠ, 
Dlhé Hony
 B a r b o r a 
má veľký 
talent na 
jazyky, ovlá-
da anglický, 
n e m e c k ý 
a taliansky jazyk. Má široké 
spektrum záujmov, rada číta, 
tancuje, venuje sa zimným 
športom a basketbalu. Na 
olympiáde zo slovenského ja-
zyka sa zúčastnila prvýkrát, 
na krajskom kole sa umiestni-
la na 3. mieste, kde zúročila 
svoje doterajšie vedomosti zo 
slovenského jazyka.

Súťaže zamerané na 
umenie, literatúru, hudbu

Umelecký prednes 

a interpret rozprávok, 

športová gymnastika

Monika Decká – ZŠ, Východná
 M o n i k a  
sa venuje 
dvom ob-
lastiam – 
gymnastike 
a umelecké-
mu predne-
su. V oboch je veľmi úspešná. 
V súťaži Rozprávkové vretienko 
obsadila v okresnom aj kraj-
skom kole 1. miesto a v celo-
slovenskom kole získala Cenu 
za pozoruhodný výkon. V kraj-
skom kole súťaže v prednese 
poézie a prózy Podjavorinskej 
Bzince obsadila 2. miesto. Jej 
recitátorské kvality ocenil ďa-
kovným listom aj podpredseda 
vlády a minister školstva SR Ján 
Mikolaj. Výborné úspechy zoža-

la aj v gymnastike. V krajskom 
kole gymnastického štvorboja, 
v kategórii C zvíťazila a postú-
pila na Majstrovstvá SR.

Rétorika

Zuzana Betáková – ZŠ, 
Veľkomoravská
 Z u z a n a 
úspešne re-
prezentu je 
svoju školu 
vo viacerých 
sú ťaž iach: 
v prednese 
umeleckého textu, v rétorike, 
v olympiáde zo slovenského 
jazyka i vo viacerých športo-
vých disciplínach, najmä vo vo-
lejbale. Úspešná bola v rámci 
okresu i kraja. Najúspešnejšia 
je v rétorike, v ktorej už dru-
hýkrát postúpila do celoslo-
venského kola. Zuzka aktívne 
pracovala aj v mestskom det-
skom parlamente ako jeho 
predsedníčka. 

B. Športové súťaže vyhlaso-
vané Ministerstvom školstva 
SR a Slovenskou asociáciou 
športu

Cezpoľný beh

Družstvo žiakov – ZŠ, Na 
dolinách
Družstvo žiakov v zložení M. 
Čakloš, L. Kyselica a M. Ran-
ko získalo titul majstrov Slo-
venska v cezpoľnom behu. 
Chlapci sú žiakmi športovej 
triedy so zameraním na futbal, 
a tak ako sú výborní v behu, 
vynikajú aj vo futbale. Repre-
zentujú školu aj FK AS Trenčín, 
za ktorý hrajú futbal vo svojej 
vekovej kategórii. 

Hod kriketovou loptičkou 

Dominique Michele Maršová 
– ZŠ, Dlhé Hony
 Dominique hrá hádzanú 
už 6 rokov v HK Štart Trenčín 

Detské osobnosti mesta Trenčín 2009
V predchádzajúcom čísle INFA sme uverejnili článok zo slávnostného vyhlásenia najúspešnejších žiakov a družstiev 
trenčianskych základných a umeleckých škôl Detská osobnosť mesta Trenčín 2009. Dnes prinášame krátke me-
dailóny a fotogalériu ocenených.
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s veľmi dobrými výsledkami. 
Viackrát tiež úspešne repre-
zentovala školu vo vybíjanej, 
hádzanej, basketbale, street-
bale, volejbale, futbale a v ľah-
kej atletike. Jej posledným 
úspechom je 1. miesto v hode 
kriketovou loptičkou výkonom 
58 m na okresnej súťaži v ľah-
kej atletike. V krajskom kole 
obsadila 3. miesto výkonom 
60,62 m.

Atletika (beh na 300 m, vrh guľou)

Kristína Kvasnicová – ZŠ, 
Kubranská
 Kristína je 
všestranne 
z a m e r a n á 
športovkyňa, 
výborná bež-
kyňa. Začína 
sa špecia-
lizovať na sedemboj. Repre-
zentovala školu vo volejbale, 
basketbale aj florbale. Medzi 
jej koníčky patrí jazda na koni 
a hra na gitare. Radosť robí aj 
atletickému oddielu v Dubnici 
nad Váhom. 

Malý futbal

Družstvo starších žiakov – 
ZŠ, Na dolinách
 Družstvo starších žiakov 
v malom futbale – J. Zimen, L. 
Pagáč, L. Kyselica, N. Feren-
čík, M. Masár, S. Marušinec, 
A. Michalík, M. Holúbek, J. 
Panák – zvíťazilo v krajskom 
kole a zabezpečilo si účasť 
na Majstrovstvách Sloven-
ska. Úspešní futbalisti – žiaci 
športovej triedy so zamera-
ním na futbal, vynikajú nielen 
vo veľkom, ale aj v malom 
futbale. 

Malý futbal

Družstvo mladších žiakov – 
ZŠ, Na dolinách
 Družstvo mladších žiakov 
v malom futbale – J. Zemano-
vič, R. Holíček , E. Vasko, Ľ. 
Valaštín, M. Vlček, M. Polhor-
ský, E. Polák, J. Jánošík, R. 
Hladký, P. Brlej , R. Julíny – sa 
stali majstrami kraja v malom 
futbale a týmto víťazstvom si 
zabezpečili účasť na Majstrov-
stvách Slovenska.

Gymnastický štvorboj

Družstvo žiačok – kategória 
B – ZŠ, Východná
 Družstvo žiačok kategórie 
B – O. Csiriková, A. Jacková, 
Z. Drhová, V. Havierová a K. 
Páleníková – si vybojovalo 2. 
miesto na Majstrovstvách SR 
v gymnastickom štvorboji. 
Za úspechmi gymnastiek sú 
skryté hodiny tréningov, kon-
dičných cvičení, donekonečna 
opakovaných a zdokonaľova-
ných zostáv na gymnastických 
náradiach. 

Hádzaná

Družstvo žiakov – ZŠ, 
Hodžova
 Družstvo žiakov – M. Hudec 
(kapitán), O. Petre, M. Tren-
čan, M. Záborský, O. Habánik, 
R. Matejka, M. Dovina, M. 
Ďuračka, M. Bača, M. Daňo 
– získalo 2. miesto v krajskej 
súťaži v hádzanej.

Karate

Lucia Bacová – ZŠ, Hodžova
 Lucia reprezentovala školu 
v basketbale, futbale, florba-
le a atletike. Už sedem ro-
kov sa aktívne venuje karate. 
V minulom školskom roku sa 
stala majsterkou Slovenska 
v kumite (športovom zápase) 
v individuálnej súťaži aj v sú-
ťaži družstiev. Na Európskom 
pohári v Bratislave obsadila 3. 
miesto. 

Stolný tenis

Družstvo žiakov – ZŠ, 
Kubranská
 O úspech, 2. miesto v kraj-
skom kole školskej súťaže 
v stolnom tenise, sa zaslú-
žilo družstvo žiakov – A. Pa-
luš, M. Machara a D. Hricko. 
Anton Paluš a Dušan Hricko 
sú členmi stolnotenisového 
klubu Kubran a patria medzi 
najúspešnejších hráčov svojej 
kategórie. 

Malý futbal 

Družstvo žiakov I. stupňa – 
ZŠ, Hodžova
 Tretie miesto v krajskom 
kole súťaže malý futbal Mc 
Donald’s cup si vykopalo druž-

stvo chlapcov v zložení – J. 
Pekár (kapitán), A. Čvanda, R. 
Beďatš, O. Oravec, S. Švajka, 
T. Žatko, A. Arnold, L. Getta, 
V. Klemens, T. Konečný a I. 
Goljer.

II. kategória – 
základné umelecké 
školy

Výtvarník

Dávid Sedláček
 Ž i a k 
Z á k l a d n e j 
ume l e c ke j 
školy Karo-
la Pádivého 
v Trenčíne 
získal už nie-
koľko zaujímavých ocenení na 
súťažiach doma i v zahraničí. 
Veľkým úspechom je aj oce-
nenie, ktoré Dávid získal na 
Medzinárodnom bienále gra-
fiky detí a mládeže v poľskej 
Toruni. V grafike bodoval aj na 
bienále Malé grafické formy 
vo Vrútkach. Úspešný bol aj 
v súťaži Bohúňova paleta, kde 
sa umiestnil v Zlatom pásme. 
Cenu získal aj na súťaži Ma-
ľovaná zuška ako aj na me-
dzinárodnej súťaži v českých 
Lidiciach. 

Inštrumentalista

Petra Sládečková
 P e t r a 
je žiačkou 
Z á k l a d n e j 
ume l e cke j 
školy Karo-
la Pádivého 
v Trenčíne 
už päť rokov. Momentálne štu-
duje 2. ročník hry na priečnej 
flaute. Pravidelne vystupuje na 
koncertoch, kultúrnych poduja-
tiach i súťažiach. Na celoslo-
venskej súťaži „Flauto dolce“ 
v hre na dychových nástrojoch 
v Nižnej nebola po prvýkrát, 
vo svojej kategórii obsadila 2. 
miesto. 

Spevák

Dominika Paláková
 Dominika je študentkou 

Piaristického gymnázia Jozefa 
Braneckého v Trenčíne, ktoré 
navštevuje štvrtý rok Študuje 
hudobný odbor – spev. Zúčast-
nila sa via-
cerých spe-
v á c k y c h 
súťaží ako 
Trenčianske 
hodiny, Pie-
seň Lýdie 
Fajtovej, Slávik Slovenska či 
na Medzinárodnej súťaži Iu-
ventus Canti vo Vrábľoch. Naj-
väčším úspechom bola celo-
slovenská spevácka súťaž 
v Banskej Bystrici v rámci det-
ského hudobného festivalu 
Jána Cikkera, kde sa umiestni-
la v Zlatom pásme.

III. kategória 
mimoriadna cena

Rebeka Petrtýlová – ZŠ, 
Bezručova
 R e b e k a 
má všestran-
né záujmy. 
Zapojila sa 
do geogra-
fickej olym-
piády, do 
výtvarných súťaží, ale najväčší 
úspech dosiahla v celosloven-
skej súťaži Expert, kde sa v ka-
tegórii anglický jazyk umiestni-
la na 1. mieste.
 
Mladí záchranári – ZŠ, Ul. L. 
Novomeského
 Družstvo žiakov – A. Hehe-
jíková, A. Brázdová, M. Slezák 
a D. Gabriel – sa zúčastnilo 
majstrovstiev Slovenskej re-
publiky v súťaži Mladí záchra-
nári civilnej ochrany v Lopuš-
nej doline pri Svite. Prebojovali 
sa tam svojimi víťazstvami 
v obvodovom i krajskom kole, 
kde preukázali svoje vedo-
mosti a zručnosti v streľbe, v 
hasení požiarov, dopravnej vý-
chove, zdravotníckej príprave 
či v topografii. V konkurencii 
15 družstiev z celej republiky 
sa umiestnili na 3. mieste.

Ľubica Kršáková, 
redakčne upravené
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 Do súťaže mohli ich vlastní-
ci prihlásiť hnuteľné alebo ne-
hnuteľné kultúrne pamiatky, na 
ktorých skončili rekonštrukčné 
práce v uplynulom kalendárnom 
roku. Podmienkou prihlásenia 
bolo ukončenie komplexnej ob-
novy či zreštaurovania kultúrnej 
pamiatky alebo jej ucelenej časti. 
Cieľom súťaže je oceniť komplex-
nú, profesionálnu a výnimočne 
kvalitnú prípravu a realizáciu reš-
taurovania kultúrnych pamiatok 

z hľadiska prínosu pre ochranu 
pamiatkových hodnôt. 
 Opevnenie kostola, ktorého 
druhú etapu rekonštrukcie dokon-
čilo mesto vlani v novembri, slúži 
dlhodobo ako oporný múr Mari-
ánskeho námestia a je súčasťou 
mestského hradbového opevne-
nia. Investičná akcia pozostávala 
z komplexnej rekonštrukcie múru 
z hľadiska stavebného, pamiat-
kového a reštauračného. Tejto 
etape však predchádzala v roku 
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Mestské opevnenie súťaží o titul Pamiatka roka 2008
Ministerstvo kultúry (MK) Slovenskej republiky aj v tomto roku 
vyhlásilo súťaž o najkrajšie zrekonštruované kultúrne pamiatky. 
Do štvrtého ročníka súťaže Pamiatka roka – Fénix 2008, ktorej 
poslaním je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných 
kultúrnych pamiatok k ochrane kultúrneho dedičstva, sa zapo-
jilo aj Mesto Trenčín. O cenu Fénix, ale aj motivujúcu finančnú 
odmenu 8 300 eur (250 tisíc korún) bude bojovať s projektom 
II. etapy rekonštrukcie opevnenia rímskokatolíckeho Kostola 
Narodenia Panny Márie.

Mesto Trenčín v zmysle § 4 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 školy: 

Materská škola, M. Turkovej 5, 911 01 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 bez-
úhonnosť • 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 vzde-
laní • výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace • návrh 
koncepcie rozvoja materskej školy
Uzávierka prihlášok je 3. septembra 2009. Prihlášky posielaj-
te na adresu: MsÚ Trenčín – útvar školstva, Mierové námestie 
2, 911 64 Trenčín. Obálku označiť “Výberové konanie, názov 
a sídlo materskej školy“.

VÝBEROVÉ KONANIE

2006 prvá etapa rekonštrukcie, 
ktorá bola zameraná na odvod-
nenie opevnenia a odstránenie 
nadmernej vlhkosti muriva. 
 Všetky prihlásené pamiat-
ky bude počas jesene hodnotiť 
odborná porota. Na základe ich 
hodnotenia udelí minister kul-
túry Marek Maďarič oceneným 
titul Kultúrna pamiatka roka. 
Lákadlom pre súťažiacich je aj fi-
nančná odmena vo výške 33 194 
eur (1 milión korún) spojená 
s udelením titulu, ktoré môžu byť 
najviac štyri. 
 Výsledky súťaže vyhlási MK 

v októbri pri príležitosti výročia 
založenia prvej špecializovanej 
štátnej inštitúcie na ochranu 
pamiatkového fondu na území 
Slovenska v podmienkach pr-
vej Československej republiky. 
Osvedčenie o udelení titulu Kul-
túrna pamiatka roka, symbolu 
súťaže a finančnú odmenu odo-
vzdáva minister kultúry počas 
slávnostného vyhlásenia výsled-
kov súťaže v priestoroch Dvorany 
ministerstva kultúry. Porota však 
môže rozhodnú aj o tom, že titul 
Kultúrna pamiatka roka neudelí.
 (md), foto: (užpd)

Po rekonštrukcii >

Počas rekonštrukcie >

 Literárny klub Omega pri Ve-
rejnej knižnici Michala Rešetku 
v Trenčíne pripravil literárnu 
noc venovanú výtvarníctvu. 
Účastníci si v úvode pripome-
nuli desiate výročie úmrtia tren-
čianskeho maliara Jána Šípku, 
besedovali o knihe, o živote 
a diele tohto výtvarníka očami 
a srdcom autorov Aleny Hejlo-

vej a Lea Kuželu. Jozef Vydrnák 
predstavil nové logo knižnice 
(na snímke) a o jeho výtvarnej 
tvorbe hovoril Rudolf Dobiáš. 
Vydrnákovu poéziu predniesol 
Ivo Veliký a vlastnou hudobnou 
tvorbou akciu podporil Dušan 
Žember s Milošom Žáčikom.

 Text a foto: (la) 

Verejná knižnica má nové logo
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Nádejní architekti vystavovali svoje návrhy
Od polovice júla až do konca augusta patrili vnútorné priesto-
ry Centra rozvoja mesta na Farskej ulici študentskej výtvarnej 
a architektonickej výstave, na ktorej sa návštevníci mohli oboz-
námiť s návrhmi možného využitia pravého brehu Váhu v Trenčí-
ne vrátane areálu bývalých Odevných závodov.

 Výstavu pripravil Útvar archi-
tektúry a územného plánovania  
MsÚ Trenčín v spolupráci s Fa-
kultou architektúry Slovenskej 
technickej univerzity v Bratisla-
ve. Vysokoškoláci ukázali 25 
vízií, ako si predstavujú využitie 
pravého vážskeho brehu v bu-
dúcnosti. Medzi vystavovanými 
prácami boli aj návrhy dvoch štu-
dentov z Francúzska a študentky 
z Lotyšska.
 „Výsledok spolupráce medzi 
mestom a fakultou architektúry 
je veľkou inšpiráciou pre ďalší in-
vestičný rozvoj na území mesta. 
V uplynulom roku mali študent-

ské návrhy na využitie železnič-
ného mosta po modernizácii tra-
te veľký ohlas. Rovnako zaujali 
aj tohtoročné práce,“ informo-
vala vedúca Útvaru architektúry 
a územného plánovania v Trenčí-
ne Adriana Mlynčeková.
 „Mladí tvorcovia nám ponúk-
li nezaťažený pohľad na využitie 
plôch pri rieke. Po vlaňajších 
skúsenostiach a tohtoročných 
pozitívnych ohlasoch som pre-
svedčený, že mesto bude s ar-
chitektmi kooperovať aj v budúc-
nosti,“ povedal primátor Trenčína 
Branislav Celler.
 Text a foto: (mr)

Časť vystavovaných prác v Centre rozvoja mesta >

Na mestskej veži vyhliadkový 
ďalekohľad aj súťaž
Novou atrakciou pre návštevníkov i obyvateľov nášho mesta je 
vyhliadkový ďalekohľad umiestnený na hornej ochodzi Mestskej 
veže. Ponúka netradičný pohľad na hrad, mesto a blízke okolie.

 Ďalekohľad ponúka 24-násob-
né priblíženie, takže záujemcovia 
si môžu zblízka prezrieť detaily 
hradu, prečítať nápis na erbe 
nad vchodom a dokonca aj na-
zrieť do hniezda dravých vtákov 
na hradbách... 
 Pozornému oku návštevníkov 
však chceme dať do pozornosti 
aj niekoľko zámerne nastraže-
ných indícií, ktoré budú od 21. 
augusta do konca septembra 
umiestnené na rôznych miestach 
hradu a budú viditeľné iba po-
mocou ďalekohľadu. Pripravil ich 
prevádzkovateľ veže – Kultúrno-
informačné centrum Trenčín, 
n.o., v spolupráci so správcom 
Trenčianskeho hradu – Trenčian-
skeho múzea ako súčasť zábav-
nej súťaže s názvom Spoznaj 
mesto, prispej a vyhraj. 
 Podmienkou účasti je zakú-

penie vstupenky na vežu s dopl-
ňovačkou v hodnote 1,50 eura 
(45 Sk) a odovzdať kupón so 
správnou doplnenou odpoveďou 
obsluhe veže, ktorá ho zaradí do 
zlosovania.  Kto odpovede nepo-
zná, môže ich nájsť práve pomo-
cou ďalekohľadu na zašifrova-
ných indíciách umiestnených na 
niekoľkých miestach na hrade. 
Cena za použitie ďalekohľadu je 
0,50 eura (15 Sk) /5 min. 
 Za celkovú cenu 1,50 – 2 eur 
(45 – 60 Sk) tak získa návštevník 
nielen zábavný pohľad na hrad 
a dobrý pocit, že svojou troškou 
prispel na rozvoj cestovného ru-
chu v Trenčíne (peniaze získané 
z príjmov na mestskej veži sú 
použité v plnom rozsahu na jej 
prevádzku), ale má aj šancu na 
výhru - slávnostnú večeru pre 
dve osoby, ktorú do súťaže veno-

val Hotel Tatra. Okrem nej majú 
účastníci súťaže možnosť vyhrať 
tričko alebo iný predmet podľa 
vlastného výberu z novej kolekcie 
suvenírov Kultúrno-informačného 
centra Trenčín. 
 Informujte sa priamo na mest-
skej veži, ktorá je otvorená den-

ne okrem pondelka od 10.00 do 
20.00 h. Vstup do veže je priamo 
zo Sládkovičovej ulice výťahom 
(pri ceste z Mierového námestia 
smerom k Štúrovmu námestiu 
v rohu budovy hneď za mestskou 
bránou vľavo).
 (KIC), foto: (jč)

ŠPECIALISTA CESTOVNÉHO RUCHU
vedúci/-a pracoviska klientskych 
služieb a predaja v kultúrno-
informačnom centre

Kvalifikačné požiadavky: 
– VŠ vzdelanie II . stupňa humanitného alebo 

ekonomického zamerania 
– prax na samostatnej pozícii minimálne 2 

roky – ideálne v oblasti cestovného ruchu 
s poskytovaním klientskych služieb (infor-
mačné kancelárie, cestovné kancelárie, re-
cepcie väčších hotelov, klientske pracoviská 
a pod.) 

– ovládanie nemeckého jazyka slovom 
i písmom (schopnosť plynule komunikovať 
s turistami o ponuke cestovného ruchu)

– znalosť práce na PC 
– znalosť ďalšieho svetového jazyka výhodou,  

nie je podmienkou
– kurz sprievodcu cestovného ruchu výho-

dou, nie je podmienkou
– prehľad o rezervačných systémoch predaja 

vstupeniek, cestovných lístkov a pod. 
výhodou – nie je podmienkou

– znalosť práce s registračnou pokladňou 
výhodou – nie je podmienkou

 
Ďalšie požiadavky:

– spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, 
osobnostné a morálne predpoklady, organi-
začné a komunikačné schopnosti, príjemné 
vystupovanie, tímový duch,

– znalosti z oblasti turizmu a cestovného 
ruchu a záujem o ich neustále rozširovanie, 

– základná znalosť legislatívnych noriem 
a pravidiel vyplývajúcich z práce v nezisko-
vej organizácii poskytujúcej verejno-
prospešné služby, prípadne znalosť rozpoč-
tových pravidiel samosprávy výhodou – nie 
je podmienkou 

Náplň práce a miesto výkonu:

 Vedúci klientskych služieb a predaja zodpo-
vedá za celkový chod a prevádzku informačnej 
kancelárie na Sládkovičovej ulici v Trenčíne, ako 
aj za chod a prevádzku mestskej veže. 

 Uvedené pracoviská poskytujú tieto služby 
pre turistov i občanov mesta: poskytovanie in-
formácií o kultúrnych, turistických a voľnočaso-
vých možnostiach v meste, širšom okolí ako aj 
o celkovej ponuke služieb cestovného ruchu na 
Slovensku, predaj vstupeniek na kultúrne podu-
jatia, predaj cestovných lístkov a rezervácie uby-
tovania prostredníctvom zavedených rezervač-
ných systémov, predaj suvenírov, propagačných 
materiálov a iných produktov – práca s registrač-
nou pokladňou a platobným terminálom. Nápl-
ňou práce je tiež sústavná aktualizácia a správa 
informačných databáz a webovej stránky, samo-
statné vedenie internej účtovnej a skladovej evi-
dencie s hmotnou zodpovednosťou za zverené 
prostriedky a riadiaca práca na zverenom úseku 
riadenia.

Platové ohodnotenie: dohodou
Termín nástupu: ASAP

Zoznam dokladov:

 K písomnej časti výberového konania (všetci 
uchádzači) je potrebné so sebou priniesť:
– žiadosť o zaradenie do výberového konania
– stručný životopis s priloženou fotograf iou
K osobnému pohovoru (len vybraní uchádza-

či) bude potrebné doplniť:

– úradne overený doklad o najvyššom dosiah-
nutom vzdelaní

– výpis z registra trestov nie starší ako tri 
mesiace

Priebeh výberového konania:

 Písomná časť výberového konania sa usku-
toční dňa 7. septembra 2009 (pondelok) o 10.00 
h vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Tren-
číne na 1. poschodí. Špeciálna príprava na ab-
solvovanie písomnej časti nie je nutná – ide 
o zistenie všeobecného prehľadu a základných 
predpokladov pre výkon obsadzovanej pozície. 

 Po vyhodnotení výsledkov vstupného pí-
somného dotazníka budú vybraní uchádzači 
pozvaní na osobný pohovor – termín im bude 
oznámený písomne. 

V Y H L Á S E N I E  V Ý B E R O V É H O  K O N A N I A

Kultúrno-informačné centrum Trenčín, n.o., podľa § 5 ods. 3 zákona č. 
552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:
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Trenčín opäť ožil históriou
Stovky Trenčanov, ale i návštevníkov zo širokého okolia si 
v pondelok 27. júla nenechali ujsť slávnostné otvorenie Tren-
čianskych historických slávností. Tie už tradične odštartovala 
vo večerných hodinách na Mierovom námestí slávnostná salva 
z dela.

 O povolenie poriadania turnajov prišli rytieri požiadať nielen 
pána Váhu a Tatier – Matúša Čáka Trenčianskeho, ale aj župa-
na Pavla Sedláčka a viceprimátora Tomáša Vaňa. Život v centre 
mesta sa tak na týždeň opäť vrátil do dávnych čias, kedy boli 
na dennom poriadku rytierske turnaje a ulice sa hemžili dvorný-
mi dámami, zbrojnošmi, sokoliarmi či konskými záprahmi.

 Pre najmenších bola veľkým lákadlom dobová replika kolo-
toča, teda drevený ručne poháňaný kolotoč, jazda na oslíkovi, 
ale aj možnosť nechať si pomaľovať tvár. Súčasťou historických 
osláv bol aj jarmok ľudovo-umeleckých výrobkov.

 Milovníci histórie si mohli vychutnať  skutočnú atmosféru 
stredoveku na Mierovom námestí až do piatka 31. júla. Počas 
celého týždňa lákal návštevníkov do Trenčína bohatý program, 
ako dobový pochod, vystúpenia sokoliarov či súboje šermiarov. 
Pastvou pre oči bola aj ohňová show na koňoch vo štvrtok 
večer.

 Počas víkendu 1. a 2. augusta sa šermiari, sokoliari, žonglé-
ri, ako aj jarmok remesiel a záprahy koní presunuli na Trenčian-
sky hrad, kde historické slávnosti vyvrcholili už 16. ročníkom 
Trenčianskych hradných slávností. Príjemné zážitky ponúkol aj  
Festival starej hudby AD FONTES MUSICAE – K PRAMEŇOM 
HUDBY. 

 V amfiteátri a na hornom nádvorí Trenčianskeho hradu čaka-
li malých aj veľkých divákov okrem šermiarskych, divadelných 
a tanečných vystúpení aj rôzne sprievodné akcie a súťaže. Naj-
očakávanejší však bol sobotný večerný galaprogram, na kto-
rom sa predstavili najlepšie šermiarske skupiny z Česka aj zo 
Slovenska. Nechýbala ani veľkolepá ohňová show a ohňostroj. 
Počas galaprogramu vyhlásili víťaza súťaže Sedem divov Tren-
čianskeho samosprávneho kraja. (r),foto: (jč)
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Nadšenci žijú folklórom
Trenčín sa dlhé roky pýši kvalitnými mládežníckymi folklórnymi 
súbormi. Medzi nimi si pomaly, ale isto budujú svoje miesto aj 
Nadšenci. Keď človek vidí, s akým oduševnením predvádzajú 
svoje umenie na pódiách, hneď je jasné, prečo si partia mladých 
ľudí vymyslela taký originálny názov.

 Folklórny súbor Nadšenci pô-
sobí v Trenčíne od roku 2006. 
Jeho členmi sú mladí a krea-
tívni ľudia, ktorých spája láska 
k folklóru a ľudovému umeniu. 
Základ súboru tvoria bývalí 
Trenčanisti. „Boli sme dobrá 
partia a silná generácia. Hoci 
sa po maturite v Trenčane kon-
čí, stretnutia niekoľkých z nás 
naďalej pokračovali. Postupne 
sme priberali nových záujem-
cov. V súčasnosti má súbor 
niečo vyše 30 členov v troch 
zložkách: tanečnej, speváckej 
a hudobnej,“ vysvetľujú Nad-
šenci. Nácviky sú každý piatok 
a nedeľu. Súbor má za sebou 
viac ako 40 vystúpení v Tren-
číne, ale aj v iných mestách 
a obciach. Vystupoval aj na ne-
dávnom festivale v Mníchovej 
Lehote. 
 „Medzi naše najdôležitejšie 
ciele patrí uchovávanie sloven-
ského folklóru, ľudových piesní, 

tancov a zvykov. Približujeme 
slovenský folklór širokej verej-
nosti, ale najmä deťom a star-
ším ľuďom. Do vystúpení vkla-
dáme rôzne moderné a vtipné 
prvky, čím chceme vystúpenia 
oživiť a zároveň sa odlíšiť od 
iných zoskupení, ktoré pôsobia 
v Trenčíne. Tiež sa snažíme za-
chovať folklórne jadro vystúpe-
ní,“ prezradili folkloristi.

Druhých potešia aj  
vypočujú 
 V spolupráci s Trenčianskou 
nadáciou sa Nadšencom poda-
rilo zrealizovať zaujímavé pro-
jekty. Program pre škôlky Nad-
šenie pre najmenších sa tešil 
veľkému úspechu. Projekt Prišli 
sme vás potešiť aj sa niečo na-
učiť bol pre zmenu určený se-
niorom v domovoch a kluboch 
dôchodcov v trenčianskom 
regióne. Ako napovedá samot-
ný názov, najskôr mládežníci 

 Najvyššia koncentrácia ku-
chárov na hektár sa vyskytla 
v sobotu 15. augusta v Trenčí-
ne na Štúrovom námestí. Špič-
koví slovenskí kuchári združení 
v Gourmet klube prácou oslávili 
svojho patróna sv. Vavrinca. 
„Na podujatí pod záštitou pri-
mátora Branislava Cellera ku-
chári ukázali svoju zručnosť, 

fantáziu, ponúkli zvedavcom 
jedlá plné vôní, chutí, pekne 
upravené, aby potešili všetky 
zmysly človeka. Šestnásť ku-
chárov ukázalo, ako sa dajú 
využiť tradičné slovenské suro-
viny,“ uviedol spoluorganizátor 
podujatia Martin Barčák.
 Text a foto: (la)

 Plavbu na neobvyklej lodi, 
športové vyžitie a veľa zábavy 
ponúkol jedinečný Festival dra-
čích lodí, ktorý sa uskutočnil 
v sobotu 8. augusta na rieke 
Váh v areáli autocampingu na 
Ostrove v Trenčíne. Na pla-
vidlách s dračím motívom sú-
ťažilo pod taktovkou bubeníka 
12 dvadsaťčlenných posádok. 
Na oboch súťažných tratiach 

dlhých 200 metrov a 1 km tri-
umfovala domáca posádka 
Trenčianski draci pred zmieša-
ným česko-slovenským tímom 
Vopičáci. V dvestometrovom 
šprinte si bronzové umiestne-
nie vybojovala Dračia légia so 
Zdenom Chárom, na kilometro-
vej trati dosiahol tretí najlepší 
čas tím Dračí dech.
 (r), foto: (jč)

potešili svojím vystúpením 
seniorov. Potom sa folkloristi 
započúvali do rozprávania star-
šej generácie. Hlavnou témou 
diskusie boli staré zvyky a tra-
dície v Trenčíne a okolí. Starkí 
vďačne porozprávali o svojich 
skúsenostiach a zážitkoch 
z mladosti, o zvykoch a tradíci-
ách či o pesničkách a tancoch, 
ktoré kedysi tancovali na zába-
vách a pri rôznych príležitos-
tiach. „Diskusia bola pre náš 
súbor obrovským obohatením. 
Zo starkých sršala nesmierna 

dobrota. Hneď sa pýtali, kedy 
zasa prídeme. Získané poznat-
ky chceme spracovať a neskôr 
ich použiť na vystúpeniach, aby 
autentický trenčiansky folklór 
pretrval aj ďalšie generácie. Dú-
fame, že sme seniorom naším 
vystúpením spríjemnili pobyt 
v domove dôchodcov,“ hovoria 
Nadšenci. Podľa odozvy z do-
movov dôchodcov sa mladým 
ich zámer naozaj vydaril.

 Martin Mistrík, 
 foto: (Nadšenci)

Mladí folkloristi potešili svojím vystúpením seniorov >

Kuchári sa predvádzali na námestíPo Váhu sa plavili dračie lodePo Váhu sa plavili dračie lode
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GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, tel.: 032/743 68 58, 
www.gmab.sk, gmab@gmab.sk 

3. 7. – 6. 9.  Juraj a Matej Čutek– 
Socha, maľba, grafika 
3. 7. – 6. 9.   Božena Augustínová – 
Rochovanská – 66 zím
11. 9. – 18. 10.   Oto Bachorík, Miloš 
Balgavý 

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

4., 11., 18., 25. 9. (10.00)  Mami 
spricht Deutsch
Mamičky sa rozprávajú po nemecky, vedie 
mama Nicole Fuchs a Elena Urbanovská.
8., 29. 9. (10.30)  Mommie ś English 
Club
Mamičky sa rozprávajú po anglicky, vedie 
mama Elena Urbanovská.
22. 9. (10.00)  Podporná skupina 
mamičiek v dojčení
Vedie laktačná poradkyňa Milka Hromníková.
Psychologické poradenstvo
Vedie Janka Lesajová. Bližšie informácie 
a rezervácia v MC Srdiečko. 
Právne poradenstvo
Telefonicky sa rezervujte v MC Srdiečko. 
Vedie Elenka Gogoláková. 
Poradňa prirodzeného plánovaného 
rodičovstva
Vedie Barbora Karellová.
16., 30. 9. (9.30)  Galerkovo 
Hravé tvorivé predpoludnie pre deti do 6 
rokov a ich rodičov. V Galérii M. A. Bazov-
ského vedie Monika Drocárová.
9., 16., 23., 30. 9. (17.00)  Cvičenie pre 
tehotné
V KC Dlhé Hony (presťahované do OC 
Družba) vedie pôrodná asistentka Zuzka 
Duncová.
16., 23., 30. 9. (17.00)  Cvičenie detí 
s rodičmi a tetou Žofkou Hrančovou
V Sokolovni v Trenčíne.
22., 29. 9. (17.00)  Cvičenie detí 
s rodičmi a tetou Štefkou Fabovou
V ZŠ na Novomeského ulici.
17. 9. (16.30)  EKO klub Srdiečko 
Stretnutie „EKO“ rodičov a odborníkov ve-
die Dagmar Sváteková.
19. 9. (9.00)  Rodičovský kurz pre 
budúcich rodičov 
Stretnutie s laktačnou poradkyňou, pe-
diatrom, právničkou, psychologičkou.
20. 9.  2. detská športová olympiáda 
27. 9. (17.00)  Znakovanie Baby Sings 
Seminár pre rodičov.
MC Srdiečko je otvorené: 
pondelok 15.00 – 19.00 h
utorok – piatok 10.00 – 19.00 h

VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Oddelenie pre deti a mládež, Hasičská 1

21. 9. (10.00)  Hľadáme stratenú 
rozprávku 
Deti a rodičia s MC Srdiečko čítajú vo Ve-
rejnej knižnici Michala Rešetku v poboč-
kách na Hasičskej ulici, na Juhu a Dlhých 
Honoch (v OS Družba).
22. 9. (10.00)  Hľadáme stratenú 
rozprávku 
Deti a rodičia si s MC Srdiečko čítajú vo 
Verejnej knižnici Michala Rešetku v poboč-
ke Kubra.
2., 9., 16., 23., 30. 9. (8.00)  Babi, pošli 
mi to mejlom
Inštruktáž na zvládnutie základov PC a ko-
munikácie prostredníctvom e-mailu pre 
seniorov. Námestie SNP 2.
3. 9. (16.00)  Literárny klub Omega 
Hasičská 1.
22. – 24. 9.  29. celoslovenský odborný 
seminár hudobných knihovníkov 
V rámci cyklu Poznávame Trenčanov odznie 
prednáška Jaroslava Pádivého o knihe Ka-
rol Pádivý v spomienkach a dokumentoch.
Hasičská 1.
24. 9. (16.00)  Ach, tie večné hádky
Interpersonálny konflikt v diskusii. J. Suš-
ka, Hasičská 1.
29. 9. (10.00)  Mohyla na Bradle 
zapísaná do zoznamu Európskeho 
kultúrneho dedičstva
Prednáška spojená s prezentáciou pub-
likácie Iva Velikého Štefánikove atribúty 
v Trenčíne.
7. – 19. 9.  Kultúrne poklady 
trenčianskeho regiónu v literatúre, 
Trenčiansky región v krásnej literatúre, 
Prírodné krásy Slovenska v literatúre
Výstavy na Nám. SNP 2.
7. – 19. 9.  Putovanie po európskych 
rozprávkových krajinách
Výstava na Hasičskej 1.
21. – 30. 9.  27. september – Svetový 
deň cestovného ruchu 
Výstava odbornej a populárno-náučnej lite-
ratúry o cestov. ruchu. Námestie SNP 2.

KULTÚRNE CENTRUM SIHOŤ
M. Turkovej 22, tel. 7434545, 0904 339401 
e-mail: kcsihot@pobox.sk

1. 9. (16.00)  Musica Poetica – 
Bratislavský hrad
2. 9. (15.00)  Otvorenie školského 
roku – hudobné kurzy (akordeón, gitara, 
flauta, klavír, spev)
2. 9. (16.30)  Musica Poetica – 
Trenčianske múzeum
9. 9. (9.00)  Alternatívna medicína
Osobné konzultácie – J. Sitár.
16. 9. (16.30  Musica Poetica

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

2. – 6. 9. (19.00)  Anjeli a 
démoni
Robert Langdon objaví dô-
kazy o znovuobnovení sta-
rovekého tajného bratstva 
známeho ako Ilumináti.
4. – 6. 9. (16.30)  Doba 
ľadová: Úsvit dinosaurov
Hrdinovia z prostredia pod bodom 
mrazu sa vracajú, aby zažili ďalšie 
dobrodružstvá v podzemnom svete 
dinosaurov i farebnej krajine plnej buj-
nej vegetácie.
9. – 10. 9. (19.00)  Shortbus 
Mozaikovitý dej sleduje osudy niekoľ-
kých obyvateľov New Yorku, ktorí preží-
vajú svoje sexuálne a ľúbostné vzťahy 
v undergroundovom klube Shortbus.
11. 9. (16.00)  Detské predstavenie: 
Happy feat
Príbeh mladého tučniaka Mumbla na-
rodeného v ríši tučniakov cisárskych, 
príslušníci ktorého si svojich životných 
partnerov hľadajú piesňou.
11. – 13. 9. (19.00)  Bratislavafilm 
Bratislavafilm je hraný hip-hopový 
dokument o živote v súčasnosti.
16. – 18. 9. (19.00)  Medzi stenami 
(Projekt 100) 
Adaptácia rovnomennej knihy zo škol-
ského prostredia, ktorej autorom je 
pedagóg a spisovateľ François Bé-
gaudeau. Bégaudeau si v nej zahral 
i hlavnú postavu, učiteľa Françoisa 
a jeho žiakov stvárnili skutoční štu-
denti neherci. 
19. – 20. 9. (19.00)  Proměny
Štyria ľudia, ktorí nemajú nič spoloč-
né, sú hrdinami vizuálne podmanivého 
filmu Proměny. 
23. – 24. 9. (19.00)  Annie 
Leibovitz: Život objektívom
Fascinujúci dokumentárny portrét za-
chytáva osobnosť legendárnej americ-
kej fotografky Annie Leibovitz.
25. – 27. 9. (19.00)  Anténa 
(Projekt 100)
Alegorická rozprávka inšpirovaná ne-
mými filmami, označovaná za surrea-
listickú verziu nášho vlastného sveta. 
30. 9. – 1. 10. (19.00)  Darjeeling s 
ručením obmedzeným
Zábavný príbeh troch bratov z Ameri-
ky, ktorí sa spolu už rok nerozprávajú. 
Vyrazia na cestu vlakom po Indii s cie-
ľom nájsť seba samých a obnoviť putá 
– byť opäť súrodencami ako kedysi. 

ARTKINO METRO
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Trenčianske múzeum.
19. 9. (6.30)  Vychylovka – Oravice
Zájazd s návštevou Múzea Kysuckej dedi-
ny a kúpaním v termálnej vode.
30. 9. (16.30)  Musica Poetica
Trenčianske múzeum.

KULTÚRNE CENTRUM AKTIVITY
Kultúrne stredisko Juh, Kyjevská 3183, tel.: 
658 26 08, 0915 784 886, 0910 942 549,
e-mail: info@kcaktivity.sk
2. 9. (15.00 – 17.00)  Zápis na klavír 
a gitaru
Magdaléna Staňová a Ivan Dobiaš.
3. 9. (17.00 – 19.30)  Zápis na gitaru 
a klavír
Ivan Dobiaš a Irena Buchtíková.
7. 9. (15.00 – 17.00)  Zápis na klavír 
Magdaléna Staňová.
2., 9., 16., 23., 30. 9. (20.00)  
Cvičenie pre ženy s Vladom 
Ondrovičom
3., 10., 17., 24. 9. (15.00)  Klub 
keramikárov
Keramické dielne pre priaznivcov 
keramiky.
7., 14., 21., 28. 9. (18.00)  Klub 
keramikárov
Keramické dielne pre priaznivcov 
keramiky.
8. 9. (17.00)  Čo dať deťom na desiatu?
Prednáška s praktickou ukážkou varenia 
s L. Bátkyovou.
7., 14., 21., 28. 9. (19.45)  Cvičenie 
pre ženy s Vladom Ondrovičom 
8., 22., 29. 9. (18.00)  Joga
9. – 12. 9. (10.00 – 21.00, posledný 
deň do 13.00)  Výstava bonsajov
Práca trenčianskych pestovateľov bonsa-
jov, ukážky tvarovania.
11. 9. (16.00)  Klub Veronika
Prednášky o liečivých rastlinách.
12. 9. (14.00)  Varenie gulášu v prírode
Rodinná turistika s pojená s varením. Ob-
jednávky v KC Aktivity.
12. a 13. 9. (9.00)  Reiki a náš svet
Prednáška M. Šnajdra.
14., 21., 28. 9. (19.00)  Brušné tance 
pre pokročilé
Brušné tance s Anide.
14., 21., 28. 9. (20.00)  Brušné tance 
pre začiatočníčky
Brušné tance s Anide.
17. 9. (18.00)  Zánik bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov
Právnická prednáška Júlie Chlebanovej 
spojená s bezplatným poradenstvom.
22., 29. 9. (15.00)  Klub malých 
keramikárov
Tvorivé dielne pre deti.
23., 30. 9. (16.00)  Tvorenie 
s potešením s tetou Aničkou 

Netradičné výtvarné trechniky pre deti od 
2 rokov s rodičmi.
25. 9. (15.00)  Aj my máme šikovné 
pršteky
Keramický krúžok pre deti ZŤP.
24. 9. (18.00)  Rozhovory o živote s J. 
Pevným
27. 9. (15.00)  Príďte medzi nás
Klubové stretnutie celiatikov.
27. 9. (10.00)  Folklórne tance Orientu 
s Najlou
Vystúpenie, ukážky a lektorský seminár.
30. 9. (9.30)  Keramický krúžok pre 
mládež ZŤP – rozvíjanie zručností
Keramické dielne pre klientov DSS – ZŤP.
 
CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská ul. 3, 032/74 337 63, 
0948 807 18, otvorené denne 
9.00 – 18.00

Každý pondelok (14.30, 16.00)  Joga
Každú stredu (16.00)  Angličtina
Každý piatok (9.00)  Kondično-
rehabilitačné cvičenie 
Pondelok – piatok: Kurz práce s PC 
Dohodou s vyučujúcim.
Kurz klavíra – dohodou s vyučujúcim.
Denne (9.00 – 18.00)  Právne 
poradenstvo, biliard 
Štvrtok (15.00)  Šachy 
Klubové stretnutie. 
Denne (9.00 – 18.00)  Čitáreň 
a knižnica, PC a internet, karty
Masáže – podľa objednávok.
Telocvičňa so stacionárnymi bicyklami

POSÁDKOVÝ KLUB
8. 9. (16.00)  Vypracovanie plánu 
vzdelávania inšpektorov zdravia včiel 
10. 9. (16.00)  Vrtuľníkové letectvo na 
Slovensku až do súčasnosti
Prednáša Milan Piták.
13. 9. (9.00)  Výmenné stretnutie 
zberateľov pivných kuriozít 
17. 9. (16.00)  Mince, medaily, plakety 
a vyznamenania s tematikou SNP
Prednáša Ján Dibala.
17. 9. (15.00)  XIII. VÁCLAVSKO-
MICHALSKÉ stretnutie seniorov
Pripravuje: Klub vojenských veteránov.
24. 9. (16.00)  Exkurzia na letisku 
Hričov
Náplň Vysokej školy dopravnej v Žiline 
v oblasti letectva.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU TRENČÍN
Východná 9, tel. 7433503, www.cvctn.sk

CVČ v školskom roku 2009–2010 otvára 
záujmové krúžky pre deti i dospelých vo 
svojich priestoroch.
Technické krúžky: rádioelektronika, le-

tecký modelár, lego s motorčekmi, krú-
žok modelových vláčikov, internet klub, 
PC pre začiatočníkov, PC pre seniorov, 
detský počítačový klub, PC pre dievčatá.
Umelecké krúžky: výtvarný, výtvarný pre 
handicapované deti, klub mladých vý-
tvarníkov, keramický, gitarový, street art 
a grafitti, fotografický, Šikulkovo a Darče-
kov, literárno-reportážny, šperkársky.
Športové krúžky: Gooniess mini, florbal 
(chlapci, dievčatá), gymnastika, šachy, 
cvičenia s fit loptou, karate, sebaobrana 
pre ženy, krúžok moderných tancov, po-
silňovňa, step, aikido, horolezecký.
Iné: in klub. magic T. G. klub, filmový klub 
s čajovňou, chovateľský, klub dievčat, 
Lišiačik, turisticko-poznávací, anglický ja-
zyk pre deti, anglický jazyk pre seniorov, 
krúžok priateľov zvierat, klubová škôlka.
Do záujmových krúžkov sa môžete 
hlásiť od 2.septembra v CVČ Trenčín, 
Východná 9, 911 08 Trenčín, telef.: 
032/ 743 35 02, cvctn@cvctn.sk 

TRENČIANSKE MÚZEUM
Mierové námestie 46, 032/743 44 31

7. – 30. 9.  No pasaran (Neprejdú)
Výstava k výročiu SNP.

MESTSKÁ GALÉRIA
Mierové námestie 22

10. – 27. 9.  Čo je človek
Rezbárske dielo Vladimíra Morávka.
Výstava je otvorená: 
utorok – piatok 10.00 – 17.00
sobota, nedeľa 13.00 – 17.00
11. 9.  sa v rámci výstavy uskutočnia 
Tvorivé dielne s autorom pod mestskou 
vežou od 9.00 do 18.00 hod.

XXIII. ročník festivalu Pri trenčianskej 
bráne bude 26. septembra
Na Mierovom námestí sa poslednú 
septembrovú sobotu uskutoční tradičný 
mestský festival ľudovej kultúry a zábavy 
Pri trenčianskej bráne. Podujatie v rámci 
Dní európskeho kultúrneho dedičstva po-
trvá od 9.00 do 18.00 hodiny.
Predstavia sa na ňom remeselníci so 
svojimi výrobkami, chýbať nebudú ani 
predavači burčiaka či iných jarmočných 
špecialít. Pódium na Mierovom námestí 
aj tento rok ožije vystúpením tanečných 
a folklórnych súborov.

V prípade záujmu o prenájom stánku pre 
remeselníkov informácie poskytne Útvar 
kultúry a cestovného ruchu – Dagmar 
Porubanová, tel.: 032/6504709, e-mail: 
dagmar.porubanova@trencin.sk. 
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Milí čitatelia! Za správne riešenie tajničky z osemsmerovky z č. 9/2009 bola vyžrebovaná Darina Holbayová, Bazovského ul. 6, 
Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká knižná cena. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku krížovky z Infa č. 10/2009 zasie-
lajte na adresu našej redakcie do 15. septembra 2009.
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Prerušenie distribúcie elektrickej energie 
Z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektric-
kej energie budú bez dodávky elektrickej energie nasledovné 
ulice: 
– v piatok 4. septembra 2009 v čase od 8.00 do 14.00 h –  
Gagarinova ul. od č. 14 – 36 párne
– v stredu 30. septembra 2009 v čase od 8.00 do 15.00 h: 
Piešťanská ul. od č. 13 – 21, Veľkomoravská ul. č. 3147  (r)

Výmena a predaj hokejových permanentiek 
 Hokejový klub Dukla Trenčín oznamuje, že výmena perma-
nentiek bude prebiehať od 2. 9. 2009 do 4. 9. 2009 v čase 
od 9.00 do 12.00 h a od 13.00 do 15.00 h. Predaj nových 
permanentných vstupeniek na sezónu 2009/2010 sa usku-
toční od 7. 9. 2009 v pracovných dňoch od 9.00 do 11.00 
h a od 13.00 do 15.00 h. Ceny permanentiek sú 112 eur 
(3 374 Sk) na sedenie a 53 eur (1 597 Sk) na státie. Platné 
sú na všetky zápasy sezóny vrátane play-off. Viac informácií na 
www.hkdukla.sk. (r)

Zasadnutie VMČ Juh 
Dovoľujeme si vás pozvať na zasadnutie Výboru mestskej 
časti Juh, ktoré sa uskutoční v pondelok 7. septembra 2009 
o 18. hodine v Mestskom kultúrnom stredisku na Kyjevskej 
ulici v Trenčíne.  (r)

OZNAMYKIC začalo s predajom cestovných 
lístkov na diaľkové autobusy
Od 10. 8. 2009 je možné si v priestoroch Kultúrno-informačného 
centra Trenčín, n. o., na Sládkovičovej ulici zakúpiť už aj cestov-
né lístky na diaľkové autobusové linky.

 Prostredníctvom zapojenia do 
centrálneho rezervačného systé-
mu AMS ponúkame cestovné líst-
ky na diaľkové autobusové spoje 
premávajúce v rámci Slovenska 
aj do zahraničia od viac ako 80 
prepravcov. Lístky je možné si 
zakúpiť na predajnom mieste na 
Sládkovičovej ulici buď priamo (t. 

j. bez predošlej rezervácie), ale-
bo na základe rezervácie, ktorú 
si klient urobí vopred na webovej 
stránke www.busportal.sk | on-
line nákup cestovných lístkov. 
Informácie získate osobne v Kul-
túrno-informačnom centre Tren-
čín, n. o., alebo telefonicky na č. 
tel. 032/6504 294. (KIC)
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Historická replika starogréckej 
bojovej lode zakotví 
v trenčianskom prístavisku
Jedinečná replika starogréckej bojovej lode, ktorej domovom sa 
už o niekoľko týždňov stane rieka Váh v trenčianskom prísta-
visku, absolvovala v piatok 31. júla svoju prvú 250-kilometrovú 
púť. Nie však na vode, ale na korbe kamióna, ktorý ju priamo 
z dielne v českom Přerove previezol na Oravskú priehradu. Uni-
kátne plavidlo, ktoré nemá obdoby v celom svete, tam čakalo 
nielen prvé oficiálne spustenie na vodu, ale aj preskúšanie in-
špektormi zo štátnej plavebnej správy.

 Myšlienka postaviť funkčnú 
napodobeninu lode, aká brázdi-
la rieky a moria pred viac ako 
2 500 rokmi, sa zrodila v hla-
vách nadšencov histórie Jaro-
slava Matejku, Pavla Vozárika 
a jeho syna Petra z trenčian-
skeho združenia Bludní rytieri. 
„Naše združenie v spolupráci 
s ateliérom P2Pottery začalo 
nad projektom, ktorý sme na-
zvali Cesta riekou Eridanos, 
uvažovať pred dvoma rokmi. 
Hoci sa špecializujem na oži-
venie histórie 15. storočia, roz-
hodli sme sa ukázať aj niečo 
z dávnejšej histórie, z antiky. 
Keďže u nás je z tohto obdobia 
známa obchodná tzv. Jantárová 
cesta, zvolili sme starogrécku 
veslicu. Tá nesie znak nielen 
námorníctva a obchodovania, 
ale je aj spojnicou pre celú Eu-
rópu. Je známe, že Iáson a ag-
ronauti sa pri úteku z Kolchidy, 
kde ukoristili zlaté rúno, plavili 
po Dunaji a neskôr po rieke zva-
nej Eridanos. Dodnes sa však 
nevie, kde sa presne nachádza-
la. Na jej brehoch sa však vraj 
nachádzal jantár, takže mohlo 
ísť aj o známu Jantárovú ces-

tu, ktorá prechádzala cez naše 
územie,“ spomína na zrod pro-
jektu Jaroslav Matejka. 

Meno zostáva  
utajené
 Repliku lode si dalo združenie 
postaviť v moravskom Přerove 
v dielni Radima Zapletala, ktorý 
vytvoril už tri desiatky replík pre 
zahraničných filmárov. Diváci 
ich mohli vidieť vo filmoch Tri-
stan a Izidora či letopisy Narnie. 
„Naša loď je dlhá 17 metrov, ši-
roká 3,2 metra a váži spolu so 
40 metrami štvorcovými plachty 
niečo cez 7 ton. Jej výroba trva-
la tri mesiace a spotrebovalo sa 
na ňu asi desať kubíkov dreva. 
Rovnako ako antickí stavitelia aj 
my sme použili ľahké druhy dreva 
– smrek, borovicu a smrekovec. 
Ako predloha nám slúžili prevaž-
ne antické stredomorské rytiny, 
ale aj rôzne kresby na antickej 
keramike,“ vysvetľuje.
 Jediné, čo tvorcovia tohto 
jedinečného projektu ešte taja, 
je meno lode. „Poviem zatiaľ 
len toľko, že je to ženské meno 
z gréckej mytológie, ktoré súvisí 
s týmto obdobím. Jej meno pre-

zradíme až pri krste. Ten mal byť 
pôvodne už 8. augusta na Orav-
skej priehrade, ale z administra-
tívnych dôvodov sme ho presunuli 
na neurčito,“ prezrádza Matejka. 
 Na Oravskej priehrade už 
historické plavidlo preskúšali 
inšpektori zo štátnej plavebnej 
správy. „Tie najhlavnejšie pre-
skúšania už máme za sebou 
a dopadli veľmi dobre. Ešte nás 
však nejaké čakajú,“ zdôrazňuje 
Matejka. 
 Po odobrených plaveckých 
skúškach bude loď kotviť v tren-
čianskom prístavisku, predo-

všetkým ako múzeum na vode. 
„Na lodi budú rôzne dobové 
predmety, napríklad keramika či 
zbrane. Keďže je funkčná, chce-
me organizovať pre záujemcov 
aj dobrodružné plavby. Na loď 
sa zmestí 25-členná posádka. 
Z toho však bude, rovnako ako 
v období antiky, 20 veslárov. Tí 
sa však ešte musia riadne za-
školiť,“ zdôrazňuje Matejka, kto-
rý nevylučuje, že sa Bludní rytieri 
so svojím dielom raz vydajú na 
Stredozemné more po stopách 
bájnych Argonautov.
 md, Foto: (jč)

Zvíťazila lokomotíva Hubert

 Splav netradičných korábov 
absolvoval v júli ďalší úspeš-
ný ročník. Recesistické „závo-
dy“ prilákali na Ostrov takmer 
dvadsať tisíc divákov. Palmu 
víťazstva si tentokrát odniesla 

lokomotíva Hubert s kapitánom 
Jánom Kučerkom. Víťazstvo Ku-
čerkova partia získala aj v mi-
nulom ročníku za Domček na 
stračej nôžke.
 Text a foto: (la)

Zaujímavý niekoľkotonový náklad na korbe kamióna  >
pútal počas prevozu veľkú pozornosť.

Otcovia projektu Peter Vozárik (ďalej) a Jaroslav Matejka  >
predviedli veslovanie zatiaľ len na suchu.
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Primátor sa stretol so Zdenom Chárom

Držiteľa Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu hokejovej 
NHL a víťaza ankety o najlepšieho hokejistu Slovenska v sezóne 
2008/09 Zdena Cháru prijal v utorok 25. augusta na Mestskom 
úrade v Trenčíne primátor Branislav Celler.

 Urastený hokejista si pri tej-
to príležitosti z rúk primátora 
prevzal ocenenie – Striebornú 
známku mesta Trenčín. 
 „Klobúk dole pred tým, čo 
sa Zdenovi podarilo dosiahnuť. 
Kde je chuť, vôľa a srdce, dá sa 
spraviť skutočne mnoho. Chára 
je toho jasným príkladom,“ ne-
šetril slovami chvály na adresu 

najvyššieho hráča NHL primá-
tor Celler. 
 Kapitán Bostonu Bruins 
s vďakou prijal ocenenie a pre-
zradil, že už koncom mesiaca 
odlieta do Ameriky, kde sa 12. 
septembra zapojí do predse-
zónneho kempu svojho tímu. 

 (mr)

Sedemdesiatročný futbal v Záblatí oslavoval
Od založenia záblatského futbalového klubu už uplynulo 
okrúhlych 70 rokov. Toto významné jubileum si priaznivci futba-
lu pripomenuli v sobotu 11. júla na miestnom ihrisku.

 Na slávnostnej členskej 
schôdzi futbalového klubu 
Družstevník Záblatie sa zúčast-
nili aj predseda Oblastného 
futbalového zväzu v Trenčíne 
Štefan Kolárik a sekretár zväzu 
Ján Žitňan. Pohárom a pamät-
ným listom symbolicky ocenili 
prácu jedného z najstarších 
futbalových klubov v regióne. 
Prezident klubu a zástupca 
primátora Tomáš Vaňo načrel 
v krátkosti do histórie, odovzdal 
pamätné listy s vecným darom 
zaslúžilým futbalistom a funkci-
onárom oddielu, medzi ktorými 
bol aj jediný žijúci člen z obdo-
bia založenia futbalu v obci Šte-
fan Minárik. Starí páni si potom 
spomenuli na svoje umenie aj 

na ihrisku. Výsledok nie je dô-
ležitý, ale vďačných fanúšikov 
potešili množstvom pekných 
gólov.
 Popoludní sa na zelenom 
trávniku predstavili štyri muž-
stvá na turnaji O pohár vicepri-
mátora Trenčína, venovanému 
jubileu futbalu v Záblatí. Domá-
cich riadne vyskúšali družstvá 
Televízie Markíza, Supporters 
(hráči a fanúšikovia Dukly 
Trenčín) a FO Vlková z východ-
ného Slovenska. Kolektívny 
výkon posunul na prvé miesto 
domáci Družstevník o skóre 
pred Markízou. Hráči Záblatia 
nastrieľali svojim súperom naj-
viac gólov a z ich stredu vyšiel 
aj najlepší strelec turnaja Jozef 

Plážové volejbalistky súťažili
Pri príležitosti 100. výročia založenia Slovenského orla – kres-
ťanskej telovýchovnej a športovej organizácie – sa v stredu 19. 
augusta uskutočnil nultý ročník beachvolejbalového turnaja žia-
čok na Zelenej vode pri Novom Meste nad Váhom.

 Pod vysokou sieťou bojova-
lo o celkové víťazstvo 10 dvo-
jíc z Trenčína, Nového Mesta 
nad Váhom a Piešťan. Víťazom 
turnaja sa stalo novomestské 
družstvo Leba – Klinčuchová, 
Bajčíková. Druhé miesto ob-
sadila piešťanská dvojica Ku-
sendová, L. Molnárová z tímu 

Tulene a na bronzovej priečke 
skončili Ségry – Vojtechová, 
Lacková z Nového Mesta. Po-
dujatie zorganizoval Slovenský 
Orol  Trenčín v spolupráci s vo-
lejbalovým klubom MKSO pri 
Piaristickom gymnáziu J. Bra-
neckého v Trenčíne.
 (im)

Čakloš. Viceprimátor Tomáš 
Vaňo odovzdal pohár pre víťaza 
kapitánovi Záblatia Miroslavovi 
Galbavému.
 Po skončení turnaja sa ko-
nala súťaž v kopaní pokutových 
kopov, medzi ženami vyhrala 
Martina Jurkovičová z Trenčína, 

najlepším strelcom bol Marek 
Kovalčík z Vlkovej.
 Výsledky: Markíza – Suppor-
ters 7:2, Záblatie – Vlková 3:1,  
Záblatie – Markíza 2:2, Vlková 
– Markíza 2:3, Vlková – Dukla 
3:2, Záblatie – Supporters 9:3.
 (la)

Volejbalový klub MKSO zároveň pozýva žiačky piateho 
a šiesteho ročníka ZŠ v sprievode rodičov na nábor do 
novotvoriaceho sa družstva mladých volejbalistiek. 
Bližšie informácie vám poskytnú na telefónnom čísle 
032/743 22 51 (ústredňa). Tréningy sú v utorok a štvrtok 
od 14.00 do 15.00 hod. v telocvični Piaristického gym-
názia na Palackého ulici 4 v Trenčíne.

Viceprimátor Tomáš Vaňo odovzdáva pohár kapitánovi  >
Záblatia Miroslavovi Galbavému.


