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Aby sa nám deti vracali
domov živé a zdravé
Mesto Trenčín v spolupráci s koordinátorom prevencie
úrazov, kriminality a násilia Samuelom Hruškovicom
poskytli trenčianskym školám brožúrku Mladý záchranár
– letné riziká.

Letné riziká predstavujú až
stopercentný nárast detských
úrazov. Prázdniny sú obdobím,
keď majú deti dostatok voľna a aj
viac času trávia samé. Športujú,
chcú byť pri vode, sú so starými
rodičmi, cestujú k moru, do hôr.
Číha na ne množstvo rôznych rizík. Doma im hrozia úrazy ako
obareniny, popáleniny, pády,
rezné rany. Vonku je to pád z bicykla, korčúľ, zo stromu, úrazy hlavy, zlomeniny, utopenie,
úraz krčnej chrbtice pri skoku
do neznámej vody, podbehnutie

pod auto. Treba si dávať pozor
aj na otravy jedovatými hubami
a rastlinami, na uštipnutie hadom a kliešťom. V neznámom
prostredí sa môžu deti stratiť.
Dôležitá je aj opatrnosť pri stretnutí s cudzím človekom, nadväzovaní nových kamarátstiev
s neznámymi osobami cez internet a na sociálnych sieťach.
„Nepriaznivá štatistika úrazov detí na Slovensku dokazuje,
že osveta a prevencia medzi deťmi je stále nedostatočná. Myslím
si, že staršia generácia viac dala

na rady svojich rodičov a učiteľov.
Rodičia a učitelia majú okrem
vzdelania aj veľa životných skúseností, veľa prežili a dobre vedia, čo môže mládež robiť a čo je
pre ňu nebezpečné,“ hovorí Samuel Hruškovic.
Myslí si, že množstvo rizík
a nástrah, ktoré na deti číha-

jú cez letné prázdniny, je dnes
oveľa väčšie, ako tomu bolo
v minulosti. Rôzne príklady
z reálneho života, ale aj rady,
ako nehodám predchádzať,
nájdu rodičia spracované pútavou formou aj na internetovej
stránke mladého záchranára.
www.mladyzachranar.sk. (EP)
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Je tu leto...
Čas, keď deti nemusia ísť do
školy, keď mnohí dospeláci majú
dovolenky. Dni sú dlhé a slnečné. To je výzva vyčistiť si hlavu.
Zmena prostredia, možnosť
myslieť na iné veci, oddýchnuť
si, vidieť úplne iné prostredie,
iných ľudí, vypnúť telefón, chodiť len tak po horách, ležať na
lúke, slniť sa pri vode, byť chvíľu
sám, byť spolu s rodinou, dopriať si leňošenie, zažiť dobrodružstvo, vychutnať si voľné
dni... nerobiť nič a robiť to naplno. Ideálne.
Letné dni ponúkajú veľa príležitostí a je na nás, pre ktorú
sa rozhodneme. Väčšina z nás
dá asi práci na pár dní zbohom.
A bude cestovať a dovolenkovať,
ako sa komu páči. A niektorí
možno zostanú doma, v kľude
vyupratujú celý byt, možno stihnú aj vymaľovať, no a aká by to
bola dovolenka bez zavárania
marhúľ, uhoriek, leča... ten pocit, čo všetko sa stihlo porobiť –
to budú debaty v práci!
A čo sa dá popritom zažiť počas leta len tak doma, v našom
meste? Centrum Trenčína ožije
vďaka koncertom, divadielkam
pre deti... Ak budete mať chuť
a čas, pozrite si, čo všetko tento
rok ponúka Trenčianske kultúrne leto, Detské divadelné leto,
Trenčianske historické slávnosti... Opäť bude pohoda, nielen
na Pohode, ale aj na letnom kúpalisku, na Ostrove, na Brezine... Hoci by sa dali vymenovať
viaceré rušivé momenty, Trenčín má v lete svoje čaro. Dýcha
zvláštnou atmosférou, skúsme
ju vnímať.
Je tu leto. Užite si ho – dovolenkovo, pohodovo, oddychovo
a bezpečne.
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Súd o jame rozhodol
v prospech mesta
Okresný súd v Trenčíne ukončil 20. júna pojednávanie
medzi mestom Trenčín a spoločnosťou Tatra Real Trade. Firma žiadala od mesta viac ako 2 milióny eur ako
odškodné za to, že nemohla postaviť podzemné garáže
a nadzemný polyfunkčný objekt pri bývalom Dome armády. Súd žalobu zamietol.

Osud jamy už takmer štyri roky zaujíma aj médiá.
FOTO (R)

Spor vznikol na základe
zmlúv o zriadení vecného bremena a zmlúv o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy. Investor tvrdil, že Mesto porušilo zmluvné
povinnosti. V dôsledku toho si
žalobou uplatnil právo na zaplatenie približne 2,2 milióna eur.
„Súd sa v prvom rade zaoberal platnosťou spomínaných
zmlúv. Dôvodom ich neplatnosti
je ich rozpor so zákonom. Neboli
schválené mestským zastupiteľstvom, hoci patria medzi najdôležitejšie právne úkony týkajúce sa
majetku mesta,“ – skonštatovala
v rozsudku sudkyňa Okresného

súdu Trenčín Alena Bieliková.
V dôsledku neplatnosti
zmlúv vznikla mestu Trenčín
povinnosť vrátiť žalobcovi všetko, čo bolo Mestu podľa týchto
zmlúv investorom uhradené. Šlo
o odplatu za zriadenie vecného
bremena a o preddavok na kúpnu cenu. Súd však vzhľadom na
námietku premlčanosti zaviazal
Mesto Trenčín zaplatiť žalobcovi
spolu iba 219 500 eur, teda približne o 30 000 eur menej ako
v roku 2007 získalo od investora.
Súd ďalej zamietol žaloby
o uplatnenie náhrady skutočnej

Súťažte a vyhrajte s INFO

(R)

Odpovedzte a vyhrajte
Štyri vstupenky na Trenčianske hradné slávnosti, ktoré
sa uskutočnia 4. – 5. augusta 2012 na Trenčianskom
hrade.
Ktorý panovník udelil mestu Trenčín v roku 1412 výsady
slobodného kráľovského mesta?

Odpovedzte a vyhrajte
Dve vstupenky na film Woodyho Allena Poznáš muža
svojich snov, ktorý premieta 20. – 22. júla 2012 Artkino
Metro.
Ako sa volá nový slovenský dokumentárny film
odpremiérovaný na 20. Art Film Feste, na výrobe ktorého
sa podieľal aj Trenčan Peter Kotrha?
Odpovede posielajte do 18. júla na info@trencin.sk.

škody a ušlého zisku v celkovej
sume takmer 1 630 000 eur.
„Určite sa odvoláme. Prišli sme sem hľadať zákonnosť
a spravodlivosť a nenašli sme
nič. Takže sa odvoláme,“ – povedal krátko po vynesení rozsudku
právny zástupca investora Pavol
Malich.
„S rozsudkom som veľmi spokojný. Som rád, že žijeme v právnom štáte. Je to potvrdenie spravodlivosti, pretože žiadať od
mesta 2,2 milióna za niečo, za
čo mesto nemôže, považujem za
nehorázne. Teším sa, že právo
a spravodlivosť vyhrali nad takouto aroganciou,“ povedal primátor Richard Rybníček, ktorý ešte
vo februári podpísal rozhodnutie o zrušení stavebného povolenia investorovi. Mesto Trenčín
je prvým stavebným úradom na
Slovensku, ktorý využil paragraf
127 odsek 3 stavebného zákona.
Ten doteraz nikdy nebol aplikovaný.
Podľa tohto paragrafu úrad
môže rozhodnúť o zrušení stavebného povolenia, pokiaľ sa pri
realizácii stavby objaví pamiatka
mimoriadneho významu. A to sa
v Trenčíne stalo.
„Mesto Trenčín nie je zodpovedné za to, že tu máme už
takmer štyri roky jamu. Konať
by mal štát. Očakávam, že v dohľadnej dobe sa k zrušenému stavebnému povoleniu vyjadrí Krajský stavebný úrad, aby sme mohli
jamu zasypať,“ tvrdí primátor.
„Vzhľadom na zložitosť rozhodovania sme požiadali ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja o predĺženie
lehoty na rozhodnutie o ďalších
60 dní,“ uviedol prednosta Krajského stavebného úradu Anton
Šumichrast.
ERIKA SÁGOVÁ
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Poslanci chcú Rybníčkovi zviazať ruky T
Poslanci mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa rozhodli
výrazne obmedziť kompetencie primátora. Richard Rybníček nesmie hýbať s jednotlivými položkami rozpočtu bez
odsúhlasenia mestským zastupiteľstvom. V praxi by to
znamenalo paralyzovanie práce mestského úradu a množstvo problémov. Preto primátor využije právo veta.

Návrh na zmenu zásad hospodárenia predložil poslanec
Milan Kováčik z poslaneckého
klubu Smer-SD. Na nej podľa
jeho slov pracoval mesiace tím
poslancov z poslaneckého klubu
Smer-SD v spolupráci s poslancom za Paliho kapurkovú veselú
politickú stranu. Podľa Kováčika poslanci nemali ani nemajú
podozrenie, že by mesto použilo
peniaze nehospodárne, ale chýba im väčšia informovanosť.



Paralyzácia
chodu mesta
Rybníček hneď na zasadnutí zastupiteľstva upozorňoval na
vážne dopady, ktoré tento návrh
prinesie. „Poprosil som poslancov,
aby nezmyselný a zmätočný návrh
nepredkladali,“ uviedol Rybníček. Akákoľvek nečakaná situácia, ktorá si vyžaduje okamžité
vyčlenenie ﬁnančných prostriedkov, sa totiž musí po novom
odobriť mestským zastupiteľstvom. Pri bežných haváriách, pri
platení súdnych poplatkov, poruchách na mestských budovách,
pri mimoriadnych situáciách,
ktoré nie sú zohľadnené v mestskom rozpočte, bude musieť zasadnúť mestské zastupiteľstvo.
„Predstavte si rodinu, ktorá
hospodári so svojím rozpočtom.
Má vyčlenené prostriedky na nájom, stravu, dovolenku, krúžky pre
deti. Nečakane im ochorie babka
z Kysúc. Na to, aby za ňou mohli
vycestovať a postarať sa o ňu, by
musela najskôr zasadnúť celá rodinná rada, takže by sa veľmi ľahko mohlo stať, že sa babka ich príchodu ani nedožije. Prenesené na
mesto, pre každú aj bezvýznamnú položku bude musieť zasadať

nie). Nebolo by tiež možné uhradiť v lehote splatnosti výdavky za
energie v nocľahárni, keďže bola
tuhšia zima, ako sa očakávalo.



Šikana a kapric?
„Mne tento návrh pripadá len
mestské zastupiteľstvo. Budeme ako obyčajná šikana. Dať primámusieť dúfať, že sa poslanci zídu torovi nulové kompetencie medzi
a budú uznášaniaschopní a pe- položkami v rozpočte vôbec neniaze vyčlenia. Dovtedy neopraví- znamená, že mestské zastupiteľme ani pokazený výťah, nevyrieši- stvo bude mať väčšiu kontrolu.
me havarijnú situáciu. V minulom Znamená to, že sa znefunkční
roku som urochod úradu,“
bil jedenásť takritizovala ná„Ak by bolo preukákýchto zmien
vrh viceprimázané, že primátor
rozpočtu, ktotorka Renata
ré pomohli zníKaščáková, ku
nehospodárne nažiť dlh mesta,
ktorej sa pridal
kladá s peniazmi,
ale aj napríaj poslanec Ján
klad podporili
Kanaba. „Ak by
má zastupiteľstvo
niektoré kulbolo preukázana to plné právo. Ale né, že primátor
túrne
podujatia. Týmto
nič také sa nestalo.“ nehospodárne
návrhom ponakladá s peJÁN KANABA, POSLANEC
slanci ohrozuniazmi, má zajú a komplikujú
stupiteľstvo na
život obyvateľov mesta,“ povedal to plné právo. Ale nič také sa neRybníček, ktorý podľa svojich stalo. Nevidím v tom logiku. Budú
slov konaniu poslancov prestá- sa musieť zvolávať mimoriadne
va rozumieť. V prípade nevyko- mestské zastupiteľstvá a to stojí

HLASOVANIE POSLANCOV

 Z prítomných 21
poslancov bolo za:
Ján Babič (nezávislý), Oto
Barborák (SMER-SD), Martin Barčák (nezávislý), Daniel Beníček (SMER-SD), Patrik Burian (HZDS-ĽS), Peter
Gašparovič (SMER-SD), Vladimír Gavenda (SMER-SD),
Eduard Hartmann (SNS),
František Koronczi (SMERSD), Emil Košút (SMER-SD),
Milan Kováčik (SMER-SD),
nania operatívnych zmien rozpočtu, by v minulom roku nebolo
možné uskutočniť niektoré akcie. Napríklad návšteva seniorov
v meste Zlín, keď nebol rozpočet
na dopravné (autobus a poiste-

Schvaľovanie územného plánu presunuté
Na júnovom mestskom zastupiteľstve sa mal schvaľovať nový
územný plán mesta, no tento proces bol presunutý z dôvodu potrebného odsúhlasenia čistopisu územného plánu dotknutými orgánmi. Ich stanovisko Mesto Trenčín požaduje preto, aby predišlo
prípadným nezrovnalostiam. Návrh územného plánu totiž dotknuté orgány posudzovali súbežne s pripomienkovaním verejnosti, organizácií a ﬁriem. Mesto teraz žiada odsúhlasenie čistopisu
územného plánu, v ktorom sú už vyhodnotené a zapracované pripomienky. Záujmom mesta je, aby bol nový územný plán schválený v čo najskoršom termíne bez akýchkoľvek komplikácií.

Mário Krist (SMER-SD),
Rastislav Kudla (SMER-SD),
Róbert Lifka (Paliho kapurková, veselá politická strana),
Stanislav Pastva (SMER-SD),
Ladislav Pavlík (SMER-SD),
Tomáš Vaňo (HZDS-ĽS)

 Proti:
Ján Kanaba (nezávislý), Renáta Kaščáková (SaS), Dušan
Paška (nezávislý), Patrik Žák
(nezávislý)
našich občanov peniaze. Zbytočne zaťažíme náklady mesta. Je to
len obyčajný kapric, vzdor, pomsta za niečo. Najmä keď poslanci
deklarujú, že sa to o pár mesiacov
môže zmeniť.“
Jeho slová potvrdili aj ďalší
poslanci, ktorí sa dožadujú väčšej spoluúčasti na rozhodovacích
procesoch mesta. Návrh kritizovala aj hlavná kontrolórka Libuša Zigová: „Apelujem na zdravý
sedliacky rozum a z pozície nezávislého kontrolóra vás prosím,
aby ste si sadli za jeden stôl a vyčistili si veci. Aby nevznikli riziká
a dôsledky, ktoré môžu vyplynúť.“
Primátor bude VZN tak, ako
ho navrhli a schválili poslanci,
vetovať.
RICHARD NEMEC

STRUČNE

renčianske materské školy
sa zapojili do projektu Daj
si vodu z vodovodu. V súťaži
o Naj vodný kostým z recyklovateľného materiálu sa podarilo uspieť v kategórii jednotlivcov SMŠ Slimáčik, v kategórii
kolektívov MŠ Švermova a MŠ
M. Turkovej. Divadielko o vode
nacvičili MŠ Považská a SMŠ
Slimáčik. Piaty ročník projektu pre deti materských škôl
v trenčianskom regióne pripravili Nadácia TVS a Trenčianska
nadácia. V grantovom kole získali ﬁnančnú podporu na svoje
aktivity škôlky Na dolinách, M.
Turkovej a SMŠ Slimáčik.

V

Trenčíne sa 26. mája
v areáli Detského domova Zlatovce – Na dolinách
konali celoštátne 22. športové
majstrovstvá detí z detských
domovov. Súťažili v ľahkej atletike, minifutbale, volejbale
a v stolnom tenise. Víťazi ﬁnálového zápolenia z Detského
domova v Liptovskom Hrádku
postúpili na Medzinárodné
športové hry detí z detských
domovov.

K

Posolstvu hrám XXX.
olympiády Londýn 2012
sa pripojil Trenčín 5. júna, keď
sa na Mierovom námestí rozhorela olympijská pochodeň.
Mesto prevzalo štafetu z Púchova a odovzdalo ju Dubnici
nad Váhom.

P

orcelán, hračky, murársku
lopatku a rôzne drobné
predmety vyniesli na povrch 7.
júna zo studne pri Vodníkovi
trenčianski hasiči. Na Štúrovom námestí cvičili vyzdvihnutie osoby spadnutej do studne.
Cieľom bolo preveriť hasičov
pri záchrane človeka pomocou
lezeckej techniky.

N

a štart Behu pre život sa
v Trenčíne postavilo v sobotu 9. júna 1142 bežcov, čím
opäť prekonali minuloročný
počet. Akcia priniesla do zbierky na unikátny laboratórny
prístroj na výskum rakoviny
Incucyte až 4120 eur. Bežcom
v cieli odovzdával medaily
známy hokejista Lubomír Sekeráš.

D

eň otvorených dverí u primátora mesta Richarda
Rybníčka 25. júna na svoju
návštevu Mestského úradu
využilo 6 občanov. Najbližšia
možnosť pre všetkých, ktorí
majú záujem aktívne komunikovať, vyjadriť svoje názory,
pripomienky, sťažnosti a námety, bude po letných prázdninách.
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Osud hokeja
je naďalej nejasný
V týchto dňoch mali na Zimnom štadióne Pavla Demitru začať prvé búracie práce na výmene chladiarenského zariadenia, výstavbe novej ľadovej plochy a mantinelov. Spoločnosť
Altis, ktorá prejavila záujem o kúpu štadióna, sa pôvodne
zaviazala začať práce 1. júla. Poslanci mestského zastupiteľstva ale predaj štadióna na zasadnutí 22. júna stiahli.

Predchádzali tomu poslanecké pripomienky k zmluve medzi
mestom a Altisom. Spoločnosť
sa vyjadrila, že potrebuje pripomienky poslancov prehodnotiť
a poslanci požiadali primátora
Richarda Rybníčka, aby mesto
zabezpečilo z vlastných zdrojov také opravy, ktoré umožnia
chladiace zariadenie s dvanástimi tonami čpavku spustiť. To si
vyžiada doposiaľ neznámu sumu
prekračujúcu 30 tisíc eur. Mesto
musí podľa zákona vyhlásiť verejné obstarávanie trvajúce niekoľko mesiacov. Dukla podľa všetkého minimálne začiatok hokejovej
sezóny nebude môcť odohrať na
trenčianskom zimnom štadióne.



Štadión sa
rekonštrukcii nevyhne
Primátor Trenčína Richard
Rybníček 19. júna na štadión po-

zval poslancov, revíznych a bezpečnostných technikov, civilnú
ochranu a ďalších odborníkov na
chladiacu technológiu zimných
štadiónov. Priamo v strojovni zapáchajúcej čpavkom diskutovali
o bezpečnosti štadióna a o miere
ohrozenia obyvateľstva. Všetci
sa zhodli, že štadión je v nevyhovujúcom stave a potrebuje zásadnú rekonštrukciu.
Rozpor medzi primátorom
a poslancami nastal v tom, že poslanecký klub Smer-SD žiadal,
aby mesto zabezpečilo základné
opravy chladiaceho zariadenia
tak, aby revízni a bezpečnostní
technici povolili spustiť štadión
a o predaji sa rokovalo až na budúci rok. „Sme ochotní upraviť
na mimoriadnom zastupiteľstve
rozpočet, aby mesto mohlo realizovať nevyhnutnú opravu v rámci
revízie,“ uviedol po rokovaní za-

Hrdzavé rúry
chladiarenského
zariadenia

stupiteľstva predseda poslaneckého klubu Smer-SD Daniel Beníček.

 Rokovania budú
pokračovať
Primátor navrhol predaj, aby
všetky potrebné práce zaplatil
súkromný investor a hokejisti čo najskôr hrali v dôstojných
podmienkach. Keď ale poslanci odmietli o tom rokovať, uviedol, že potrebuje čas na ďalšie
riešenie situácie. „Povedali sme
si s Altisom a s poslancami, že
na deﬁnitívne dotiahnutie zmluvy o predaji ešte potrebujeme čas.
Otázka predaja štadióna je stále
otvorená a budú pokračovať rokovania. Pre mňa je dôležitá jeho

bezpečnosť. Stále nie je jasné, ako
by sa k návrhu poslancov SmeruSD „dolátať“ štadión ešte na jednu sezónu, postavili orgány, ktoré jeho bezpečnosť majú schváliť.
Neverím, že suma, s ktorou prišli, bude stačiť. Stále si myslím,
že je potrebné štadión kompletne
zrekonštruovať,“ povedal Rybníček.
Primátor si uvedomuje, že
nesie zodpovednosť za bezpečnosť obyvateľov. „Všetci sa zhodli na tom, že štadión potrebuje
rekonštrukciu. Pokiaľ nebudem
mať istotu, že sa nič nestane, štadión sa neotvorí. Ale budem hľadať riešenie, aby sa to nestalo,“
dodal Rybníček.
(RN)

Poslanci viceprimátorke nedôverujú

Zrušili nariadenie o pití na verejnosti

Mestskí poslanci na zasadnutí zastupiteľstva 22. júna
odhlasovali vyslovenie nedôvery viceprimátorke Renate
Kaščákovej. Primátor dôvod na jej odvolanie nevidí.

Mestské zastupiteľstvo koncom júna rokovalo o proteste prokurátora voči VZN o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov. Prokurátor navrhol toto všeobecne záväzné nariadenie zrušiť. Stalo sa.

Primátor Richard Rybníček
za viceprimátorkou stojí a jej
odvolanie neplánuje. „Uznesenie poslancov rešpektujem, ale
o tom, kto bude viceprimátor,
rozhodujem podľa zákona ja. Viceprimátorka robí svoju prácu
dobre, preto zostane.“
Vyslovenie nedôvery navrhol
poslanec Branislav Zubričaňák.
Hlavným dôvodom malo byť porušenie zákona pri likvidácii neziskovej organizácie KIC, ktorej
bola Renata Kaščáková v minulosti riaditeľkou. Časť poslancov
sa k nemu pripojila, časť vyjadrila nesúhlas. „Zarazilo ma, že
takýto materiál s množstvom paragrafov sme dostali tesne pred
zastupiteľstvom,“ povedal Dušan Paška. Podľa poslanca Jána
Kanabu stúpila viceprimátorka
na otlak niektorým poslancom
pri riešení kultúrnych stredísk
a to mohlo byť pravým dôvodom

na vyslovenie nedôvery.
Viceprimátorka s ním súhlasí „Môže ísť o pomstu za to, že
sme stúpili na otlak poslancom,
ktorí mali už rozdané traﬁky.“
Návrh na vyslovenie nedôvery vníma Renata Kaščáková ako
politické hry. „Vôbec som nepochopila tento návrh, ani dôvody.
Hlavne to vôbec nesúvisí s výkonom funkcie viceprimátorky. Likvidácia neziskovej organizácie,
ktorú založilo mesto, je veľmi zdĺhavý a zložitý proces. Pripúšťam,
že tam mohli byť niektoré výklady
právnych krokov iné, ale je to už
s odstupom jedného roka, tak sa
neviem k tomu okamžite vyjadriť.“
Na otázku novinárov, či ju
rozhodnutie poslancov vnútorne nezaviaže, odpovedala: „Nie,
mne tento návrh pomerne polichotil, lebo to vyzerá, že si svoju
prácu robím asi dobre.“
(EV)

„Boli sme pripravení toto
VZN novelizovať, a teda čiastočne vyhovieť protestu prokurátora, čo zákon umožňuje,“ uviedla
vedúca právneho útvaru MsÚ
Katarína Mrázová. Poslanci
však novelizáciu odmietli. Na
návrh Roberta Lifku z Paliho
Kapurkovej veselej politickej
strany toto všeobecne záväzné
nariadenie poslanci úplne zrušili.
„Záležalo nám na tom,
aby sa nepilo na zastávkach,
v priestoroch detských ihrísk,
športovísk, školských zariadení. Poslanci rozhodli, že sa tam
môže piť,“ skonštatoval primátor Richard Rybníček.
„Toto VZN bolo prehnané,
moralizujúce. Nemám informáciu, že by zabránilo pitiu na verejnosti a ovplyvnilo napríklad
pitie bezdomovcov. Všetky záko-

ny umožňujú postihovať pitie na
verejnosti. To VZN bolo duplicitné,“ povedal R. Lifka.
Náčelník Mestskej polície
Trenčín Stanislav Bero si myslí,
že VZN malo svoje opodstatnenie. „Bezdomovci sa síce nedali
pokutovať, ale na základe tohto
VZN sme ich mohli z daného
miesta vykázať a uložiť im, aby
odpratali alkohol z verejného
miesta.“
Mestská polícia v zmysle
VZN o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
riešila v minulom roku celkovo
586 priestupkov a len v tomto
roku do 22. júna už 563 priestupkov.
V týchto dňoch vypracováva
právny útvar mestského úradu
návrh nového VZN na žiadosť
poslanca Jána Babiča.
(ES)
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Výstavba mosta bude pokračovať
Realizácia jednej z najväčších investícií Slovenskej správy
ciest v celej histórii – výstavba mosta v Trenčíne – bola
v polovici júna načas pozastavená. Dôvodom bolo zistenie ministerstva dopravy, že tu vyrastá iný most, ako bol
pôvodne vysúťažený. To, čo sa javilo pre Trenčanov ako
zlý žart, napokon dopadlo dobre. Most dostavajú.

„Zistili sme, že Slovenská
správa ciest (SSC) sa dohodla so
zhotoviteľom stavby na zásadnej
zmene projektu. Zhotoviteľ navrhoval nové riešenie a SSC tieto
zmeny neprerokovala s minister-

stvom dopravy,“ uviedla Katarína Šimková z Tlačového odboru
Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja.
Navyše hrozilo riziko, že Európska komisia tento projekt ne-

preplatí z eurofondov, pretože
navrhované zmeny projektu obchádzali pravidlá verejného obstarávania, a tým pádom aj pravidlá čerpania prostriedkov zo
štrukturálnych fondov.
„Podnikli sme všetky potrebné opatrenia, aby sa most podarilo dostavať v zmluvne stanovenom termíne, teda do jesene
2014, a to v súlade s platnou legislatívou,“ ubezpečila K. Šimková.

V deň našej uzávierky,
28. júna, sa na stavbe
uskutočnil kontrolný
deň, na ktorom stavebný dozor vydal pokyn
pokračovať vo výstavbe podľa pôvodného
vysúťaženého projektu
v súlade s platným stavebným povolením.
(ES), FOTO (JČ)

Letné kúpalisko je otvorené
Od 30. júna sa Trenčania môžu kúpať. Vstupné na kúpalisku na Mládežníckej ulici sa oproti minulej sezóne
nezmenilo. Rovnaké sú aj prevádzkové hodiny.

Termín tohtoročného otvorenia letného kúpaliska bol naplánovaný už začiatkom roka. „Po
minuloročných
skúsenostiach
sme pristúpili k najekonomickejšiemu riešeniu. Celý proces otvorenia letného kúpaliska nie je jednoduchý a vyžaduje si komplexnú
prípravu od opráv, údržby, atď.
V poslednej fáze sme čakali už
len na stanovisko Regionálneho

úradu verejného zdravotníctva,“
povedal Robert Buchel z Mestského hospodárstva a správy
lesov, m.r.o., ktorá kúpalisko
prevádzkuje. V minulej sezóne
bolo otvorené 36 dní s celkovou
návštevnosťou 44 000 ľudí a prevádzkovými nákladmi 95 000
eur. „V sezóne 2012 chceme zachovať kvalitu služieb ako počas
minulej sezóny. Našou snahou je

zlepšiť úroveň občerstvenia na
kúpalisku. Hlavnou prioritou
však je čistota a kvalita vody a samozrejme bezpečnosť návštevníkov. Prevádzka bude rovnaká ako
počas minulých sezón, len dúfame, že bude viac slnečných dní.
Výška vstupného sa nemení a zostáva na úrovni minulej sezóny,“
doplnil Buchel. V júli je kúpalisko otvorené od 9. hodiny. Svoje
brány zatvorí počas pracovného
týždňa o 19. a cez víkend o 20.
hodine.
(R)

Našli v kríkoch čiernu skládku aj hrdzavú sekeru
Spolu päťtisíc dobrovoľníkov pomáhalo v piatok a v sobotu 15. a 16. júna pri rôznych aktivitách po celom
Slovensku. Do projektu Naše Mesto Nadácie Pontis sa
zapojilo jedenásť miest. Trenčania upratovali v zátoke.

Brigádnici vyčistili celú Zátoku pokoja, zarastajúce atletické ihrisko, hrádzu od budovy
Západoslovenskej energetiky až
takmer po lodenicu a priestor
medzi hrádzou a Váhom. Najťažší úsek bol podľa nich pod
cestným mostom, kde v kríkoch
objavili čiernu skládku. Najpozoruhodnejším nálezom bola
pomerne funkčná sekera. Bri-

gádu organizovalo občianske
združenie Pre Prírodu. Peniaze
na vrecia, rukavice a náradie získali s 10-percentnou spoluúčasťou cez grant od Nadácie Pontis, ktorá si predsavzala zapojiť
do tohoročného projektu Naše
Mesto aspoň päťtisíc dobrovoľníkov z ﬁriem aj jednotlivcov.
Ponúkla pomoc 152 neziskovým organizáciám, ktoré nema-

jú kapacity, ani ﬁnančné zdroje,
aby si pomohli sami. Občianske
združenie Pre Prírodu svoj projekt nazvalo „Načerpajte energiu v Zátoke pokoja“. Prihlásilo sa šesť dobrovoľníkov, z toho
päť zo Západoslovenskej energetiky, a. s. – tím správy energetických zariadení Sever a jedna
dobrovoľníčka individuálne, traja dobrovoľníci prišli bez prihlásenia. V rámci celého Slovenska
sa zapojili okrem dobrovoľníkov
z verejnosti zamestnanci z 80 ﬁriem a organizácií.
(EV)
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ZO ZÁPISNÍC VMČ
Výbor mestskej časti Západ
sa zišiel 30. mája v ZŠ na Veľkomoravskej ulici. Okrem
prerokovania žiadostí, týkajúcich sa predaja alebo prenájmu pozemkov, hovorili poslanci s občanmi o niekoľkých
problémoch. Zaujíma ich ďalší osud chodníka s vypílenými
stromami na Veľkomoravskej
ulici, rozpadávajúce sa ihrisko na Kvetnej ulici, existencia
kúpaliska na Zlatovskej ulici,
pokračovanie modernizácie
železnice, sťažovali sa na málo
obchodov v Zámostí. Ďalšie
verejné zasadnutie sa konalo
27. júna, po uzávierke INFO.
Zasadnutie Výboru mestskej časti Juh sa konalo 4.
júna v KS na Juhu. Zaoberalo sa najskôr odpoveďami na
požiadavky vyslovené na minulom stretnutí. K nim pridali
niekoľko ďalších požiadaviek:
výrub borovice ohrozujúcej
občanov na Východnej ulici,
opravu viacerých chodníkov,
riešenie problémov s parkovaním. Obyvatelia Východnej
ulice sa zaujímali o výstavbu veľkokapacitnej garáže na
rozhraní ulíc Halalovka a Východná. Júlové zasadnutie sa
koná 2. 7. o 18.00 hodine v KS
na Juhu.
Výbor mestskej časti Sever
zasadal 3. júna v KS Opatová. Odsúhlasil názov novej
ulice Na kameni, ktorá vzniká výstavbou domov v lokalite Kubra pri hlavnej ceste.
Poslanci upozornili na hromadenie vody po dažďoch na
Smetanovej ulici, poškodené
lavičky na Mládežníckej ulici,
zhnité lístie na viacerých uliciach, katastrofálny stav lávky pre peších na železničnom
moste, suché stromy a padajúce konáre v areáli bývalého
Výskumného ústavu ovčiarskeho a medzi Klementisovou
a Pádivého ulicami, poškodené chodníky na Rozmarínovej
a Šoltésovej ulici, zlý stav Žilinskej ulice, žiadali riešiť zatopený suterén KS Opatová.
Občania sa zaujímali o ďalšie
zámery s KS Opatová, čistenie vpustí, prepad cesty v križovatke Opatovská, Niva,
nevyhovujúci autobusový prístrešok v Opatovej, sťažovali
sa na zle vyspádovanú štátnu
cestu, v dôsledku čoho im zateká do dvorov.
(EV)
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Harmonogram vývozu separovaných zložiek 7 – 12/2012 Trenčín
JÚL
1N
2P
3U
4S
5Š
6P
7S
8N
9P
10 U
11 S
12 Š
13 P
14 S
15 N
16 P
17 U
18 S
19 Š
20 P
21 S
22 N
23 P
24 U
25 S
26 Š
27 P
28 S
29 N
30 P
31 U

AUGUST

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
FIRMY
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4

Sklo 1
Sklo 2
Sklo 3
Sklo 4

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2

DECEMBER
1S
2N
3P
4U
5S
6Š
7P
8S
9N
10 P
11 U
12 S
13 Š
14 P
15 S
16 N
17 P
18 U
19 S
20 Š
21 P
22 S
23 N
24 P
25 U
26 S
27 Š
28 P
29 S
30 N
31 P

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4

Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1
Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2
FIRMY
Sklo 3
Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4
Nádoby 4

1S
2Š
3P
4S
5N
6P
7U
8S
9Š
10 P
11 S
12 N
13 P
14 U
15 S
16 Š
17 P
18 S
19 N
20 P
21 U
22 S
23 Š
24 P
25 S
26 N
27 P
28 U
29 S
30 Š
31 P

SEPTEMBER

FIRMY
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4

Sklo 1
Sklo 2
Sklo 3
Sklo 4

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
FIRMY
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

Vysvetlivky:
Plasty
Vrecia 1
Vrecia 2
Vrecia 3
Nádoby 1
Nádoby 2
Nádoby 3
Nádoby 4
FIRMY

1S
2N
3P
4U
5S
6Š
7P
8S
9N
10 P
11 U
12 S
13 Š
14 P
15 S
16 N
17 P
18 U
19 S
20 Š
21 P
22 S
23 N
24 P
25 U
26 S
27 Š
28 P
29 S
30 N

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
FIRMY
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

Sklo 1
Sklo 2
Sklo 3
Sklo 4

OKTÓBER
1P
2U
3S
4Š
5P
6S
7N
8P
9U
10 S
11 Š
12 P
13 S
14 N
15 P
16 U
17 S
18 Š
19 P
20 S
21 N
22 P
23 U
24 S
25 Š
26 P
27 S
28 N
29 P
30 U
31 S

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4

Papier 4
Nádoby 1

FIRMY

Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4

Sklo
Sklo 1
Sklo 2
Sklo 3
Sklo 4

Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
FIRMY
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

Nádoby 1
Nádoby 2 Sklo 1
FIRMY Sklo 2

Zlatovce, Orechové, Horné Orechové, Istebník, Záblatie, Zámostie
Noviny, Biskupice, Soblahovská ul. a okolie, Centrum, Dolné
mesto
Opatová, Kubra, Kubrica, horná a dolná časť Kukučínovej ulice
Juh, Belá
Sihoť, Zámostie
Noviny, Biskupice, Pod Sokolice, Centrum
Dolné mesto, Soblahovská, Dlhé Hony
firmy

individuálna bytová výstavba – Sihoť, Hodžova, Noviny, Zlatovce
Juh, Belá
Sihoť, Zámostie, Opatová, Orechové, Istebník, Záblatie
Pod Sokolice, Centrum, Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny, Kubra,
Kubrica
firmy

mesto TN
mesto TN
mesto TN
mesto TN

Sklo 1
Sklo 2
Sklo 3
Sklo 4

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

Bioodpad
Bio od 1. 6. – 30. 9. každý týždeň v pondelok v lokalitách s BIO nádobami
Bio od 1. 11. – 31. 5. každý nepárny týždeň v pondelok v lokalitách s BIO nádobami
Papier
Papier 1
Papier 2
Papier 3

NOVEMBER
1Š
2P
3S
4N
5P
6U
7S
8Š
9P
10 S
11 N
12 P
13 U
14 S
15 Š
16 P
17 S
18 N
19 P
20 U
21 S
22 Š
23 P
24 S
25 N
26 P
27 U
28 S
29 Š
30 P

Nádoby 3 Sklo 3
Nádoby 4 Sklo 4

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

Vrecia 1 Nádoby 1
Vrecia 2 Nádoby 2
FIRMY
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4

Papier 2 Nádoby 1
Papier 3 Nádoby 2
FIRMY
Papier 4 Nádoby 3
Nádoby 4

Nádoby 1
Nádoby 2
FIRMY
Nádoby 3
Nádoby 4

Sklo 1
Sklo 2
Sklo 3
Sklo 4

Najskôr práca,
potom hra
Žiaci 8. A zo Základnej školy na Hodžovej ulici čistili od odpadkov časť hrádze Váhu a okolie potoka v Opatovskej doline.
Keďže les je aj miestom oddychu
a zábavy, po práci zostal čas na
lesné hry a opekačku. Ako informovala lesná pedagogička
Eva Bošková, navštívili aj čistiareň odpadových vôd a hľadali
odpovede na otázky týkajúce sa
čistoty vody a ovzdušia, zdrojov znečisťovania, obnoviteľných zdrojov surovín a šetrenia
energiami. Svojou aktivitou sa
zapojili do celoslovenskej kampane „Krok za krokom smerom
k lesu“.
(R)
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Preklady z rómčiny mali nalepené na celej stene
Jubilejný 20. Art Film Fest premietol aj neobyčajný dokument Zvonky šťastia autorskej dvojice Marek Šulík a Jana
Bučka. Pod strih sa podpísal Trenčan Peter Kotrha.

Filmový
festival
tvoria
v očiach divákov hviezdy. Veľké aj malé, ligotavé i nenápadné. Pozornosť médií si užívala aj
rómska dvojica Mariena a Roman, hlavní protagonisti nového
slovenského dokumentárneho
ﬁlmu Zvonky šťastia. Bratranec a sesternica, ktorých v osade považujú za exotov, natoľko obdivujú Karla Gotta a Daru
Rolins, že okrem zbierania výstrižkov z novín, spievania ich
hitov, berú na seba dokonca ich
identitu. Režiséri dokumentu
cez optiku kamery sledujú, ako

Peter Kotrha pôsobí na
voľnej nohe v oblasti
dokumentu, filmu a videa. Je predsedom o. z.
DogDocs, ktoré produkuje filmy a organizuje
filmárske workshopy.

duo prespieva hit Zvonky šťastia a pošle ho na DVD známym
spevákom. Film mal premiéru
na 20. Art Film Feste v Trenčianskych Tepliciach. V sekcii Slovenská sezóna ho potom uviedol
festival aj v trenčianskom Artkine Metro 21. júna. Jeho „dozrievanie“ v strižni mal na starosti
Peter Kotrha, ktorého domovom
je stále Trenčín. Aká bola práca
na ﬁlme? „Strih bol náročnejší a špeciﬁcký vo viacerých úrovniach. Takmer celý materiál bol
nakrútený v rómčine, textom sme
rozumeli len prostredníctvom
prekladov, ktoré sme mali nalepené na celej stene,“ vysvetľuje.
Film je hraný dokument, ktorý aj
nazvali dokumentárna hra. „Režijný zámer bol, aby divák cítil, že
Roman a Mária hrajú, ale pri zachovaní čo najväčšej autenticity.“
Ako sa spolupracovalo s režisérmi Marekom Šulíkom a Janou
Bučkou? „Sedíš pred materiálom a z jednej strany na teba niečo hovorí Jana, z druhej Marek,
ktorý prípadne hrá na klarinet.
Boli to tri mesiace strihu, argumentácií a hľadania so sympatickým režijným tandemom. Určite
to stálo za to. A divákom sa výsledok páči, takže som spokojný.“
Jubilejný 20. ročník Art Film
Festu sa konal od 16. do 23.

Po premiére filmu v Trenčianskych Tepliciach si duo
rómskych spevákov zaspievalo a zatancovalo aj naživo.

júna v Trenčianskych Tepliciach
a Trenčíne. Slávna francúzska
herečka Emmanuelle Béart si
v nedeľu 17. júna prevzala ocenenie Art Film Festu Hercova
misia a vlastnoručne pripevnila mosadznú tabuľku so svojím
menom vo Festivalovom parku v Trenčianskych Tepliciach.
Hercovu misiu si prevzal aj jeden
z najobľúbenejších českých hercov Miroslav Donutil a na záver
Art Film Festu hviezdny oscarový herec Sir Ben Kingsley.
Zlatou kamerou ocenili jedného z najuznávanejších
ruských režisérov, ktorý prerazil aj v Hollywoode, Andreja Končalovského, slovenského

Leto v Trenčíne ponúkne niekoľko lahôdok
Mesto Trenčín pripravilo na letné mesiace sériu kultúrnych programov Trenčianske kultúrne leto a Detské
divadelné leto. Na týždeň obsadia centrum Rimania, so
Žigmundom Luxemburským oslávi mesto udelenie kráľovských výsad. Vďaka jedinečnej medzinárodnej výstave sa stane Trenčín opäť aj mestom textilu.

Mierové námestie sa každú
nedeľu o 16. hodine premení na
otvorenú koncertnú sálu. Pripravené sú hudobné koncerty rôznych žánrov aj tanečné vystúpenia. Neopakovateľný a jedinečný
zážitok ponúkne (8. 7.) jedno
z najlepších steelbandových telies v Európe MANGROVE
STEELBAND z Londýna. Na
námestie si 25-členný orchester odskočí z letiska, kde bude
hosťom festivalu Bažant Pohoda. Svojou hrou na množstvo
rôzne znejúcich oceľových bubnov či panvíc, hudobný nástroj

pôvodom z Trinidadu, rozihrajú
každú žilku v tele. Rodičia s deťmi môžu prísť do centra mesta už o hodinu skôr. Vždy v nedeľu o 15. hodine sa v priestore
pod Mestskou vežou (bývalé letné kino) začne detské divadelné
predstavenie. Podrobné informácie o predstaveniach a koncertoch sú uverejnené v KAM
v Trenčíne na 4. strane.
Už od 29. júna sa Trenčín
môže tešiť z prítomnosti medzinárodného Trienále textilu bez
hraníc 2012 – 2013. Do jeho tretieho ročníka zaslalo práce 204

umelcov z celého sveta a umelecká porota z nich vybrala 91, ktorí v súčasnosti vystavujú v Galérii M. A. Bazovského. Z toho
je 79 profesionálnych umelcov
a do študentskej kategórie bolo
vybraných 12 študentov celkovo
z 26 krajín. Popri klasickom závesnom textilnom obraze sa na
výstave prezentujú inštalácie,
textilné objekty, šperk aj video.
Sprievodnou prehliadkou je výstava Klubu textilných výtvarníkov Arttex v Trenčianskom múzeu a v Katovom dome. Textilné
dielo vytvoria aj návštevníci hudobného festivalu Pohoda, ktorý je partnerom trienále, pričom
budú mať do Bazovského galérie
vstup voľný.
Žigmund
Luxemburský
osobne odovzdá primátorovi
mesta listiny s kráľovskými vý-

kameramana Doda Šimončiča
a zakladateľa slovenského animovaného ﬁlmu, dramaturga
a režiséra Rudolfa Urca. Všetky
osobnosti osobne uvádzali svoje
snímky a diskutovali s divákmi.
Art Film Fest ponúkol ﬁlmovým nadšencom 13 sekcií vrátane pôct oceneným osobnostiam
a pre návštevníkov prichystal
157 ﬁlmov, 86 celovečerných
a 71 krátkych ﬁlmov z celého
sveta. Uskutočnilo sa 184 festivalových premietaní v šiestich kinosálach, v Trenčíne sa
premietalo v Artkine Metro, na
Mierovom námestí (Bažant Kinematograf) a v Cinemaxe.
(EV), FOTO: (AFF), R. STOKLASA

TRENČIANSKE

K U LT Ú R N E

L E TO
DETSKÉ

D I VA D E L N É

L E TO
sadami 30. júla. Otvorí tak Trenčianske historické slávnosti, ktoré do mesta opäť privedú rímsky
tábor s gladiátorskými súbojmi
a dobovým jarmokom. Hromadná bitka gladiátorov sa odohrá
v piatok na námestí, ktoré organizátori sľubujú premeniť na les.
Počas celého týždňa sa však bude
na slávnostiach odohrávať rímsky príbeh, ktorý vyvrcholí v sobotu na Trenčianskom hrade, kde
historické slávnosti budú pokračovať hradnými slávnosťami. Ich
19. ročník ozvláštnia tri dobové
tábory – kurucký, rímsky a turecký. Program slávností je uverejnený na www.trencin.sk.
(EV)
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Poznáme najvýraznejšie detské osobnosti mesta
za rok 2011/2012
V uplynulom školskom roku sa žiakom trenčianskych
základných škôl mimoriadne darilo. Dôkazom je dvadsaťpäť ocenení Detská osobnosť mesta Trenčín, ktoré
odovzdali najtalentovanejším z nich.

Najlepším matematikom
v školskom roku 2011/2012 je
siedmak Oliver Kuník (ZŠ Bezručova). Víťaz okresného kola
pytagoriády si na celoslovenskom kole vybojoval 7. miesto.
Najlepším geografom je deviatak Rastislav Blaho (ZŠ Dlhé
Hony), víťaz krajského kola geograﬁckej olympiády.
Najlepším fyzikom je deviatak Lukáš Kotleba (ZŠ Hodžova), víťaz krajskej fyzikálnej
olympiády. Úspešne reprezentoval školu aj v matematike a geograﬁi.
Najlepším biológom je de-

viatačka Barbora Bieliková (ZŠ
Dlhé Hony), víťazka krajského
kola biologickej olympiády.
Najlepším olympionikom
v slovenskom jazyku je ôsmačka
Paulína Podskubová (ZŠ Dlhé
Hony), víťazka krajského kola
olympiády slovenského jazyka,
ktorá na celoslovenskom kole
obsadila piate miesto.
Najlepším olympionikom
v anglickom jazyku je siedmačka Alba Maria Hernándezová
(ZŠ Dlhé Hony), víťazka krajskej
olympiády v anglickom jazyku
na celoslovenskom kole skončila
šiesta.

Ocenenie pre školu na Dlhých Honoch
Najúspešnejšou základnou
školou Trenčianskeho kraja
vo vedomostných a záujmovo-umeleckých súťažiach za
uplynulý školský rok je trenčianska ZŠ na Dlhých Honoch. Jej žiaci získali v rámci
obvodných a krajských súťaží najviac úspechov, škola tak
v celkovom hodnotení medzi
186 základnými školami kraja získala 317 bodov a putovný pohár prednostu Krajského
školského úradu. Riaditeľ ško-

ly Michal Galko prevzal ocenenie 20. júna na podujatí Talent Trenčianskeho kraja 2012,
ktoré organizuje Krajský školský úrad v Trenčíne. Za talenty kraja boli vyhlásení aj študenti trenčianskych stredných
škôl Zuzana Zajacová (Stredná umelecká škola), Alžbeta
Harárová, Ján Deván, Alžbeta
Devánová, Monika Slezáková,
Ľubica Jančová a Ivan Ševčík
(všetci Gymnázium Ľ. Štúra).
Blahoželáme!

Zbierali medaily na Grand Prix Brno
Pretekári z klubu
Laugaricio
Trenčín pod
taktovkou
trénera Dušana Hajmacha (na fotograﬁi) a jeho
inštruktora
Petra Kumičíka priviezli
z Grand Prix
v karate viacero cenných kovov. V športovom zápase kumite
6-ročných do 25 kg patrí zlato Simone Kudelkovej, striebro získal
David Včelík. Medzi mladšími žiakmi do 35 kg sa darilo Michalovi Kiššovi (striebro) a Martinovi Andrejkovi (bronz). V kategórii
12 – 13 ročných do 57 kg vybojoval bronz Lukáš Nedvěd. Brno
hostilo vyše 200 pretekárov z Poľska, Slovenska a Českej republiky. K úspechu blahoželáme!
FOTO: L. MANSSBARTOVÁ

Najlepším olympionikom
v nemeckom jazyku je Glenn
Fischer (ZŠ Hodžova). Víťaz
okresnej olympiády v nemeckom jazyku bol na krajskom kole
tretí.
Najlepšími Slávikmi sú dve
víťazky krajského kola súťaže
Slávik Slovenska tretiačka Nina
Kohoutová a ôsmačka Sára
Šteiningerová (obe zo ZŠ Dlhé
Hony).
Najlepšou rečníčkou je ôsmačka Paulína Podskubová (ZŠ
Dlhé Hony). Víťazka okresného
kola súťaže Štúrov a Dubčekov
rétorický Uhrovec na krajskom
kole obsadila tretie miesto.
Najlepšou recitátorkou je
deviatačka Dominika Žilková
(ZŠ Dlhé Hony), víťazka krajského kola Hviezdoslavovho Kubína.
Najlepšou speváčkou je
Monika Petríková (tretiačka
v Základnej umeleckej škole K.
Pádivého). Má za sebou niekoľko úspešných súťaží Stančekova Prievidza, Košice Petra Dvorského, Pieseň Lýdie Fajtovej,
Slávik Slovenska, kde sa umiestnila vždy v zlatom alebo v striebornom pásme. V uplynulom
školskom roku bola vyhlásená
za najlepšiu žiačku ročníkových
prehrávok prvého stupňa.
Najlepšou saxofonistkou je
Alexandra Tašárová (štvrtáčka
ZUŠ K. Pádivého), víťazka celoslovenskej súťaže v hre na saxofón v Starej Ľubovni.
Najlepšou výtvarníčkou je
Lívia Gažiová (ZUŠ K. Pádivého), ktorá na celoslovenskej súťažnej prehliadke žiakov Malé
graﬁcké formy Vrútky 2012 získala čestné uznanie.
Ocenenie si prevzali aj talentovaní športovci. Osemročná
Nasťa Vrábelová (ZŠ Hodžova)je školskou majsterkou SR
v gymnastickom štvorboji. Na
Majstrovstvách Európy vo ﬁtness detí v Maďarsku skončila
na druhom mieste. Nasťa je tiež
členkou družstva gymnastického štvorboja, ktoré získalo na
Majstrovstvách Slovenska tretiu priečku. Družstvo ďalej tvoria Klára Paulínyová, Marcela Hagarová, Ella Bartošíková
a Natália Brezanová. Prvenstvo
v Slovenskom pohári v športovej
gymnastike si tento rok vybojovala Kristína Pašková (ZŠ Veľkomoravská).
Cena patrí za uplynulý školský rok aj družstvu mladších
žiakov vo ﬂorbale zo ZŠ Hodžo-

va, ktoré skončilo na Majstrovstvách Slovenska ako „strieborné“. Tím starších žiakov skončil
na MSR vo ﬂorbale rovanko na
výbornej druhej priečke. Krajskí víťazi v malom futbale zo
ZŠ Novomeského získali v celoslovenskom kole druhé miesto.
Športová hokejová trieda 9. E
ZŠ Hodžova má za sebou päť
úspešných rokov. Cena je poďakovaním za ich úsilie. Iba o vlások unikol titul Majstra Slovenska v hokejbale družstvu žiakov
ZŠ Hodžova. Viac ako 20 medailí získala v sezóne 2011/2012
karatistka Simona Prpičová
(ZŠ Na dolinách). Napríklad
zlato na Svetovom pohári Harasuto v Poľsku, 2x zlato Európsky
pohár Rumunsko, celková víťazka Slovenských pohárov vo svojej kategórii, bronz MSR, striebro MSR družstiev, zlato a bronz
Grand Prix Slovakia.
Bedmintonistky Michaela
Rajcová a Martina Bažíková
(ZŠ Dlhé Hony) skončili v uplynulom školskom roku v celoslovenskom ﬁnále na 3. mieste.
Deviatak Jakub Fabo (ZŠ Kubranská) je 6-násobný majster
Slovenska. Dostal sa do užšieho
výberu na majstrovstvá sveta do
17 rokov, ktoré budú v septembri
v Košiciach.
Ôsmačka Bronislava Dobiášová (ZŠ Kubranská) získala tento rok na Majstrovstvách
Slovenska v krasokorčuľovaní
2. miesto a bola nominovaná na
EYOWF – mládežnícku olympiádu, ktorá bude v Rumunsku
tento rok.
Ocenenia talentovaným žiakom odovzdali v stredu 20. júna
v obradnej sieni Mestského úradu primátor Richard Rybníček
a viceprimátor Rastislav Kudla.

2. júl 2012
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AURA štvrtá v Európe

Ocenili
darcov krvi
Za mnohonásobné darovanie krvi ocenil Slovenský Červený kríž vo Svetový deň darcov
krvi 14. júna aj 11 Trenčanov.
V obradnej sieni Mestského
úradu odovzdali bezpríspevkovým darcom krvi trenčianskeho regiónu tri Kňazovického
medaily, šesť Janského diamantových plakiet a 31 Janského
zlatých plakiet. Za 80 odberov
získal Diamantovú plaketu profesora MUDr. Jana Janského
aj Petr Rozsíval. Zlatú plaketu profesora MUDr. Jana Janského za 40 odberov si prevzal

Na Majstrovstvách Európy
v street dance show sa v júni
v Ústí nad Labem pretancovala dvojica Barbora Ševčíková
a Janka Bulková z trenčianskej tanečnej skupiny AURA
na štvrté miesto. Dvojica Tomáš Furák a Marta Blašková
skončila deviata. Na európskom tanečnom šampionáte sa
zúčastnilo viac ako dvetisíc tanečníkov zo 16 krajín. Blahoželáme!
FOTO: J. ČERY

Peter Ambros, Peter Duchovný, Robert Illeš, Miloš Koščák,
Ján Machovič, Milan Neurwith,
Stanislav Sedláček, Tibor Ukuš,

Rastislav Žáčko a Roman Žuffa. Blahoželáme a zároveň ďakujeme!

Trenčín sa tešil z Gagarinovho pohára
FOTO: R. STOKLASA

Cennú trofej vybojoval slovenský reprezentačný obranca Dominik Graňák s tímom OHK Dinamo
Moskva. Jeho hokejová kariéra sa
začala práve v Trenčíne, kde po
boku Mariána Gáboríka získal dorastenecký titul majstra Slovenska. Prestížny Gagarinov pohár za
víťazstvo v play-off Kontinentálnej
hokejovej ligy (KHL) zavítal na
Slovensko v piatok 15. júna. Oslavy sa konali v športovom areáli ZŠ
na Hodžovej ulici, kde Graňákovi
pomohol pohár zdvihnúť nad hlavu Tomáš Starosta (na fotograﬁi),
ktorý pohár pred dvoma rokmi
vyhral, ale na Slovensko ho vtedy
priviezť nemohol. Blahoželáme!

Trenčania druhí v Školskom pohári SFZ
Futbalisti AS Trenčín v drese ZŠ Novomeského obsadili na Školskom pohári žiakov
druhú priečku. Zdolali ZŠ sv.
Michala, Levice (8:0), ZŠ Nejedlého, Spišská Nová Ves (2:1)
a prehrali s Rohožníkom (3:4).
Vo štvrťﬁnále si poradili so ZŠ
Pribinova, Zlaté Moravce (6:0)
a v semiﬁnále pokorili aj ZŠ
s MŠ Školská, Žilina (3:2). Vo ﬁnále podľahli ZŠ Kornela Mahra
z Trnavy (0:6). Do súťaže organizovanej Slovenským futbalovým zväzom v spolupráci s ministerstvom školstva sa zapojilo
spolu 1044 chlapčenských a 398
dievčenských družstiev z celého
Slovenska. Mladíci pod vedením Vladimíra Cifraniča získali pre svoju školu 2000 eur.
(zdroj:www.astrencin.sk)
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ŠK 1. FBC Trenčín má
za sebou rekordnú
sezónu
Sezóna 2011/2012 bola pre
ﬂorbalový klub 1. FBC Trenčín
zatiaľ najúspešnejšia. Štyri zlaté medaily v jednej sezóne sú
historickým rekordom! Pripísali si 3 majstrovské tituly
a víťazstvo aj v 2. mužskej lige.
Majstrami Slovenska sa stali
extraligoví hráči, ale aj juniori a dokonca sa „zlatý“ úspech
podaril aj dorastencom. S prehľadom sa darilo aj hráčom
trenčianskeho „béčka“. Získali pohár za víťazstvo v druhej
lige. Klub má najbližšiu šancu
zaznamenať úspech vo ﬁnálovej fáze Ligy majstrov na jeseň
v Košiciach.

Kováč a Páleník
majstrami Slovenska
v behu do vrchu
Titul majstra Slovenska
v behu do vrchu veteránov získali 10. júna aj dvaja Trenčania. Ervín Páleník v kategórii
mužov nad 50 rokov časom
30:30 a Miroslav Kováč medzi
mužmi nad 60 rokov (33:38).
Majstrovstvá Slovenska v behu
do vrchu veteránov sa uskutočnili v rámci 8. ročníka Behu
trenčianskou Brezinou. Ako
za organizátorov informovala
Miroslava Hrubová, na štart
sa postavilo rekordných 196
pretekárov z celého Slovenska.
Okrem náročnej 8-kilometrovej trate preverila pretekárov
aj búrka, ktorá sa prehnala lesoparkom. Počet štartujúcich
Trenčanov sa tento rok zvýšil
na rekordných 45, nie všetci
však do cieľa dobehli. Celú trať
už po druhýkrát absolvoval aj
primátor mesta Richard Rybníček. Výsledky a fotogalériu nájdete na www.behbrezinou.webnode.sk

Hľadajú domov
V trenčianskej karanténnej stanici sú opäť noví
obyvatelia. Ak si plánujete zadovážiť psieho
spoločníka, možno vás
oslovia práve tieto psíky
bez domova.

spektrum
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UPOZORNILI STE NÁS

Na základných školách športovali
V posledný májový deň
prežívali žiaci 1. – 4. ročníka
Základnej školy na Ulici L.
Novomeského radosť zo športových úspechov na 15. ročníku športovej olympiády. Informovala o tom zástupkyňa
riaditeľa školy Mária Hollá.
Projekt športovej olympiády
podporil Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii PONTIS. Škola zo získaných ﬁnančných prostriedkov
zakúpila športový materiál,
ktorý budú využívať žiaci počas ďalších rokov.

Približne 10-mesačný kríženec Ody sa našiel 10. júna na ulici Duklianskych hrdinov. Je ťažké uveriť, že by ho mohol niekto
vyhodiť. Veľmi hravý, milý a prítulný psík je vhodný do bytu,
k deťom aj ku starším ľuďom.

V prípade záujmu možno
stanicu navštíviť osobne alebo využiť telefonický kontakt
0915 785 007. Podľa nariadenia,
ktoré platí v Trenčíne od 1. januára ľudia, ktorí si osvoja psíka z karanténnej stanice, budú
oslobodení od dane za psa.

FOTO: ARCHÍV ŠKOLY

Poznáte svojho policajta?
Celé územie mesta Trenčín je rozdelené do 28 okrskov.
Každý okrsok má svojho mestského policajta. Jeho fotograﬁu
aj s kontaktom nájdu občania

na internetovej stránke mesta.
Pre zlepšenie informovanosti
fotograﬁe okrskárov uverejňuje postupne aj mesačník INFO.
Pokračujeme v predstavova-

ní druhého obvodu, do ktorého
patria sídlisko JUH I a II, Lesopark Brezina, Noviny, Trenčianske Biskupice a Nozdrkovce.

Samostatný
inšpektor
Jozef Ször
má na
starosti
okrsok
s číslom 2.
Patria do
neho tieto
ulice a časti mesta: Partizánska, Soblahovská, Saratovská, Olbrachtova, Zelená,
Kúty, Dolný Šianec, J. Kráľa,
Tatranská, Krátka, Nová,
Cintorínska, Záhradnícka,
Hlavný cintorín.

Samostatný
inšpektor
Milan
Zeliezka
má na
starosti
okrsok
s číslom 3,
do ktorého
patria tieto ulice a časti
mesta: Legionárska, Soblahovská, Inovecká, Dlhé
Hony, 28. októbra, Kalinčiakova, Lidická, kpt. Jaroša,
Osloboditeľov, Družstevná,
Bezručova, Beckovská,
Východná, OD Kaufland.

Samostatná
inšpektorka
Žofia
Pillerová
má na
starosti
okrsok
s číslom 4.
Patria do
neho tieto ulice a časti
mesta: Električná, Legionárska, Rybárska, Karpatská, J.
Zemana, Poľná, Puškinova,
Palárikova, Narcisová,
Sasinková, Riznerova, Nové
prúdy, Stromová, Javorínska.

Tel.: 032/640 09 10
Mobil: 0902 911 502
E-mail: msp@trencin.sk

KONTAKT

Pravdepodobne súrodenci
Jey a Key boli nájdení 27. mája
na Študentskej ulici. Ide o krížencov ratlíka. Jey bol bez obojka a Key mal na krku ružový
obojok. Asi ročné psíky sú prítulné, aktívne a hravé, vhodné
do bytu k deťom i k starším ľuďom.

Deň detí oslávili žiaci zo
Základnej školy na Potočnej
ulici športom spolu s deťmi
zo ZŠ Skalka nad Váhom, ZŠ
Selec, ZŠ Mníchova Lehota,
ZŠ Ivanovce a ZŠ Chocholná
– Velčice na futbalovom ihrisku TJ Družstevník Opatová. Súťažili vo futbale, vybíjanej, v skoku vo vreci, štafete
a ﬂorbalovom slalome. Ako
informovala riaditeľka Zdenka Hricková, najkrajším darčekom pre deti bola návšteva
futbalistu Martina Škrteľa.

KONTAKT

Bono je kríženec jazvečíka.
Našli ho 30. mája pri Merkury
Markete. Približne 4-ročný psík
mal na krku hnedý látkový obojok. Je veľmi spoločenský a mierumilovný. Občas trochu žiarli.
Hodí sa do bytu aj na dvor do zateplenej búdy, k deťom aj k starším ľuďom. Hľadá pôvodného
majiteľa alebo nový domov.

FOTO: ARCHÍV ŠKOLY

Tel.: 032/640 09 10
Mobil: 0902 911 502
E-mail: msp@trencin.sk

(EV)

KONTAKT
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Tel.: 032/640 09 10
Mobil: 0902 911 502
E-mail: msp@trencin.sk
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Centrum právnej pomoci v Trenčíne

NAŠLI SME V POŠTE
V školskej jedálni im chutí
„Odkedy mávam takúto chutnú, „mamičkovskú“ stravu, verte, že sa mi do reštaurácií ani chodiť nechce,“ napísala vo svojom
liste Erika Foxová z Trenčína. Pochvalu a uznanie v ňom vyjadrila
v mene externých stravníkov kolektívu zamestnancov školskej jedálne Základnej školy na Dlhých Honoch.

Najbližší termín konzultácií Centra právnej pomoci je 26.
júl. Konzultačné pracovisko v bývalých priestoroch KIC
na Hviezdoslavovej ulici bude v tento deň ľuďom k dispozícii od 9. do 15. hodiny.

Ľuďom v núdzi by malo poskytnúť lepší prístup k spravodlivosti Centrum právnej pomoci.
Jedno z konzultačných pracovísk je od júna aj v Trenčíne. Jeho
chod zabezpečujú zamestnanci
kancelárie centra v Žiline zatiaľ
raz v mesiaci. Ide o štátnu rozpočtovú organizáciu zriadenú
Ministerstvom spravodlivosti
SR na základe zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám
v materiálnej núdzi. Podmienky
nároku na poskytnutie právnej
pomoci sú zverejnené na webovej stránke centra www.lega-

laid.sk. Ich splnenie posudzuje
centrum vždy pred samotným
poskytnutím právnej pomoci.
Žiadosť podáva klient na predpísanom tlačive, ktoré nájdu
na internetovej stránke centra www.legalaid.sk alebo tiež
na stránke Ministerstva spravodlivosti – www.justice.gov.
sk. Žiadosť nie je spoplatnená.
Kontaktná adresa: Kancelária
Žilina – Konzultačné pracovisko Trenčín, Národná 34, P. O.
Box B10, 011 00 Žilina, tel.:
041/700 25 75, 041/700 25 76,
fax: 041/700 21 52.

UPOZORNENIE PRE CHODCOV
Podchod pri Tatre bude uzavretý
V júli a auguste bude pre rekonštrukciu uzavretý podchod pri
hoteli Tatra. Chodcov upozorní na obchádzkové trasy dopravné
značenie. Pri ceste z centra mesta na mestskú časť Sihoť a železničnú stanicu bude trasa pre chodcov vedená cez podchod na Hasičskej ulici, ďalej chodníkom na Hasičskej ulici, križovatkou na
Námestí SNP (pri Verejnej knižnici M. Rešetku) alebo popred
hotel Tatra, chodníkom na Ulici gen. M. R. Štefánika a svetelnou
križovatkou pri budove Dukly na Ulici Kragujevackých hrdinov.
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Súťažili v tvorbe školských časopisov
V 17. ročníku súťaže základných škôl mesta a okresu Trenčín v tvorbe školských časopisov
získali zlaté pásmo (zá)Školáčik Základnej školy na Bezručovej ulici, ŽIRAFA žiakov ZŠ na
Dlhých Honoch, NONSTOP zo
ZŠ na Kubranskej ulici a časopis
žiakov ZŠ na Veľkomoravskej
ulici s názvom DOMINO. Do
strieborného pásma porota zaradila časopisy DOLINÁČIK

zo ZŠ Na dolinách, ÚSMEV ZŠ
s MŠ J. Smreka Melčice-Lieskové, BOCIANY ZŠ Svinná, ŠKOLÁK ZŠ Soblahov a ÚSMEV zo
ŠZŠI V. Predmerského. Bronzovým pásmom boli ohodnotené
časopisy KOCKA ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, CHOCHOLÚŠIK ZŠ Chocholná –
Velčice, ÚLET ZŠ Východná
a časopis STUDNIČKA zo ZŠ
v Mníchovej Lehote.
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Kam mizne vaše INFO?
„Na našom sídlisku sa rozmohla „móda“, že zopár starších
„podnikavcov“ každý deň obieha všetky vchody a odnáša noviny
a letáky hromadne-súkromne do zberu papiera, za čo získajú toaletný papier. Potom my, ostatní občania, nevieme, čo sa v Trenčíne deje,“ napísal Peter Wild z Juhu I. Požiadali sme distribučnú
spoločnosť, aby mesačník INFO vkladala do poštových schránok
tak, aby ho mohol vybrať iba majiteľ schránky. Ak sa i napriek
tomu priamo do vašej schránky INFO nedostane, prosím informujte redakciu.
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste


Kedy a ako bude mesto riešiť problém pravidelného zatápania hlavnej cesty a priľahlých chodníkov na Východnej
ulici?
Samuel Rybnikár
Benjamín Lisáček, útvar interných služieb:
Jedným z hlavných problémov zanášania vpustí na Východnej ulici je slama padajúca z automobilov zásobujúcich
blízku kotolňu. V dôsledku toho
tu musí mesto objednávať častejšie čistenie vpustí ako na
iných uliciach. Zostatky zimnej
údržby boli vyčistené 26. apríla.
Objednávka na ďalšie čistenie
vpustí bola realizovaná 14. júna.
Treba podotknúť, že niektoré situácie, napr. minuloročnú „povodeň“ na Východnej ulici sme
nedokázali ovplyvniť, vzhľadom
k zanedbanej údržbe potoka nad
kotolňou, za ktorú je zodpovedné Povodie Váhu. V danej situácii by aj akokoľvek čisté vpuste
nestačili vsiaknuť „vykoľajený“
potok.



Veľa ľudí, čo majú záujem
o psa, nevie kontakt na útulok…
Mário Lehocký
Petra Ožvaldová, o. z. Trenčiansky útulok:
Máme svoju web stránku. Nie je ešte celkom upravená,
ale
informácie
sú
tam a je funkčná stránka
(www.utulok-trencin.sk).



Ako je to s umiestnením
satelitnej antény na fasáde alebo balkóne obytného domu?
Správca hovorí, že na fasádu
treba povolenie a na balkón
nie.
Imrich Repka
Beáta Bredschneiderová, útvar
stavebný, životného prostredia,
dopravy a investícií:
Satelitná anténa nie je stavba
ani stavebná úprava. Je to technické vybavenie stavby, ktoré
nepodlieha povoleniu ani ohláseniu stavebnému úradu. Pri
uchytení antény na spoločných
častiach bytového domu je potrebné dodržať ustanovenia zák.
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov.



Kde presne je umiestnený
kontajner na obnosené šatstvo
na ulici 28. októbra a ako často ho vyvážajú?
Božena

Zuzana Čachová, útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií:
Na ulici 28. októbra je kontajner na zber šatstva a textílií
umiestnený na rohu tržnice pri
KS Dlhé Hony. Tieto kontajnery sa vyvážajú zatiaľ 1 x týždenne, resp. podľa potreby. Ak občan nájde preplnený kontajner,
môže nás informovať na tel. č.
032/6504 418. Požiadali sme aj
ﬁrmu Revenge, a.s., ktorá je majiteľom týchto kontajnerov, aby
označila každý kontajner informáciou o telefónnom čísle, aby
bolo možné v prípade potreby
kontaktovať priamo túto ﬁrmu.



Kto zodpovedá za detské
ihrisko v Lesoparku Brezina?
Ihrisko je v dezolátnom stave.
Nie je to práca vandalov, ale
zub času. Zo zhnitých driev trčia klince, dosky sú rozpadnuté a je len otázkou času, kedy
tam hrajúce sa deti utrpia
úraz.
Jozef Jakuš
Robert Buchel, Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o.:
O danom stave ihriska v Lesoparku Brezina vieme. Momentálne sa naceňuje materiál
potrebný na opravu. Samotný
rozsah prác bude realizovaný
vlastnými zamestnancami pravdepodobne už v júli.

ko odpadkami, okamžite vykoná zákrok podľa zákona. Tieto
osoby sú riešené napomenutím
a vždy sú upozornené na dodržiavanie poriadku a na slušné
správanie.

Vo Vašom prípade za uzavretie manželstva na Matričnom
úrade v Trenčíne neplatíte správny poplatok. Predložíte platné
občianske preukazy a prvopisy
rodných listov.

 Ako je to s venčením psíkov
v karanténnej stanici? Viem,
že to bolo zakázané.
Dadka
Petra Ožvaldová, o.z. Trenčiansky útulok:
Snažíme sa z karanténnej
stanice už čoskoro spraviť aj útulok, aby sa dalo oﬁciálne venčiť.
Ale do toho času venčenie nie je
možné.

 Chcem sa spýtať, či
a v akom časovom rozmedzí sa
plánuje výstavba kanalizácie
na ulici Mlynská v Opatovej.
Martina Laginová
Beáta Bredschneiderová, útvar
stavebný, životného prostredia,
dopravy a investícií:
Dobudovanie
kanalizácie
v Opatovej (uliciach Mlynská,
10. apríla, Horeblatie, časť Opatovskej ul. a ďalšie ulice v Opatovej) je súčasťou tzv. „veľkého
projektu“ pripravovaného spoločnosťou Trenčianske vodárne
a kanalizácie, a. s., Trenčín na
realizáciu v najbližšom období.
Stavby zaradené do tohto projektu majú vypracovanú projektovú dokumentáciu a vybavené
stavebné povolenie. Realizácia
závisí od získania ﬁnančných
prostriedkov z fondov EÚ.

 Aký poplatok sa platí za
uzavretie manželstva? Obaja
máme trvalý pobyt v Trenčíne, chceme sa zosobášiť tu na
matrike, sme slobodní a sme
občania SR. Je okrem rodných
listov a občianskeho preukazu
nutné mať aj nejaké iné doklady alebo potvrdenia?
Denisa Dudašková
Beáta
Chropeňová,
útvar
klientskeho centra a matriky:

Všetky informácie a omnoho viac
nájdete na mestskej webovej stránke

www.trencin.sk

 Kto zodpovedá za detské
ihrisko „Opávia“ na Beckovskej ulici? Je to skôr posedenie pre bezdomovcov, opilcov,
ktorí od rána 7.00 hod. už sedia a pijú do večera. Vulgárne
nadávky a krik nie je nič príjemné na počúvanie. Potrebu
robia do kríkov pod okná, do
podchodov a priamo aj na ihrisku. Tak sa pýtam, či by nebolo možné odstrániť lavičky
alebo robiť častejšie kontroly
ihriska.
Andrea Záhoráková
Petr Vojtěch, mestská polícia:
Detské ihrisko Opávia je monitorované hliadkami Mestskej
polícia priebežne 2 až 3-krát
denne. Taktiež sú na toto ihrisko vykonávané časté výjazdy
na požiadanie občanov. Je nám
známe, že sa na tomto ihrisku
zdržiavajú bezdomovci. Ak naša
hliadka zistí, že títo ľudia budia
verejné pohoršenie svojím správaním alebo znečisťujú ihris-
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júl 2012
25. – 26. 7. | 19.30 | Príliš
mladá noc

ARTKINO METRO
Mierové nám. 4, tel.: 032/743 44 15,
www.lampart.sk
1. 7. | 16.00 | Lorax

Čo spravíte, keď chce vaša životná láska
skutočný strom a na svete už žiadne skutočné stromy nie sú? Odpoveď nájdete
v animovanej komédii, ktorá vznikla
v tvorivej dielni Chrisa Meledandriho.

Legendárny britský streetartista a graffiti writer Banksy, ktorý zatiaľ neodhalil
svoju identitu, a to ani napriek nominácii
na Oscara, prináša do kín provokatívny
mystifikačný dokument o street artovej
scéne. Zábavný a vzrušujúci dokument
o kulte pouličného umenia tento fenomén
zároveň odhaľuje, no aj relativizuje a ironicky zhadzuje sebastrednosť niektorých
umelcov.

Príliš mladá noc prináša príbeh o dvoch
dvanásťročných chlapcoch, ktorí sa deň
po Silvestri náhodne ocitnú na zvláštnej
oslave v byte mladej ženy a v spoločnosti
dvoch dospelých mužov. Deti sa v byte
zabudnú a prežívajú svoje prvé stretnutie
s láskou a sexualitou, prestanú vnímať čas
a neuvedomia si ani, že ich už doma hľadajú a možno po nich pátra aj polícia. Tento intímny a aktuálny príbeh autenticky,
až surovo zobrazuje súčasné partnerské
vzťahy, pričom nekompromisne odkrýva
ich prázdnotu.

18. – 19. 7. | 19.30 | Probudím
se včera

27. – 29. 7. | 19.30 | Tady
hlídám já

3. – 4. 7. | 19.30 | Banksy –
Exit Through the Gift Shop

ich teenagerskej dcérky Broskynky,
leňochoda Sida, tigra Diega a roztržitého krysoveveričiaka Scratta, aby prežili
nové napínavé dobrodružstvá. Práve
Scratt so svojou záľubou pre žalude a ich
ukrývaním spôsobí katastrofu nevídaných
rozmerov. Podarí sa mu zasadiť svoj žaluď
takým spôsobom, že pradávna Pangea
začne praskať a lámať sa na jednotlivé
kontinenty a vďaka pohybu litosferických
dosiek dôjde aj k rozdeleniu našej prehistorickej partie.
od 1. 7. | Ako porodiť
a nezblázniť sa

od 12. 7. | Magic Mike

Čo čakať, keď čakáte, je skvelá komédia
nakrútená podľa rovnomenného bestselleru o piatich pároch, ktorých životy prevráti naruby nastávajúce rodičovstvo.
Vo filme si zahrali Cameron Diaz, Jenifer
Lopez, Elizabeth Banks, Chace Crawford, Brooklyn Decker, Anna Kendrick,
Matthew Morrison, Dennis Quaid, Chris
Rock, Rodrigo Santoro, Ben Falcone a Joe
Manganiello.
od 5. 7. | Nežnosť

Sympatický štyridsiatnik Petr Kovář dostane úžasnú šancu vrátiť sa na chvíľu do
svojich študentských čias, do júna 1989,
aby konečne vyznal lásku svojej bývalej
spolužiačke Eliške. Má opäť osemnásť, ale
zostalo mu vedomie i pamäť štyridsiatnika. Snaží sa získať sympatie Elišky, ale
musí zvládať aj študentské povinnosti,
s čím nepočítal. Zabudol tiež, ako odlišné
bolo školstvo pred nežnou revolúciou a čo
to znamená byť znova v koži študenta
v časoch, keď sa pánom profesorom hovorilo súdruhovia.
20. – 22. 7. | 19.30 | Poznáš
muža svojich snov

Tady hlídám já je rodinným filmom pre
všetky generácie, ktorý nadväzuje na
tradične žánrovo úspešné české komédie.
Jeho poslaním nemá byť iba dobre pobaviť diváka, ale otvoriť v ňom i emocionálnu rovinu chápania medziľudských
vzťahov. Má ukázať i to, ako sa dieťa
môže cítiť v spoločnosti osamotené, i keď
sa blízki navonok o neho veľmi pozorne
starajú.
28. – 29. 7. | 17.00 |
Madagaskar 3

V treťom pokračovaní sa s filmom Madagaskar ocitnete v Európe. Známa partia
tentokrát s pomocou cirkusu cestuje
Európou s jediným cieľom: dostať sa
domov do New Yorku. Melmana, Glóriu,
Alexa a Martyho bude opäť prenasledovať
smola spojená so šťastím. Madagaskar
opäť ako dve predchádzajúce časti prináša
množstvo zábavy.

CINEMAX
Romantická komédia vypovedajúca
o manželstve, rozvodoch a nevere. Horkým humorom ilustruje, aké ľahké je pre
naše ilúzie zo seba spraviť blázna.

Krehký, poetický a humorný film o výnimočnosti lásky i osobnom znovuzrodení.
Francúzska romantická komédia s „Améliou“ Audrey Tautou v hlavnej ženskej
úlohe, nakrútená podľa rovnomenného
románu Davida Foenkinose, ktorý získal
10 literárnych cien, bol preložený do 21
jazykov a ktorého sa predalo viac ako 700
tisíc výtlačkov.

Vo svojom novom filme režisér Steven Soderbergh otvára dvere do sveta mužských
striptérov. Film je inšpirovaný skúsenosťami Channinga Tatuma z doby, kedy
pracoval ako striptér a o svojej hereckej
kariére len sníval. Tatum však vo filme nehrá sám seba, ale svojho staršieho radcu
Mika. Jeho postavu stvárnil Alex Pettyfer.
Matthewa McConaugheyho uvidíme v roli
Dallasa, bývalého striptéra a súčasného
majiteľa klubu, v ktorom Mike so svojím
žiakom vystupujú.
od 19. 7. | Do Ríma s láskou

od 5. 7. | Černobyľské
denníky

V tomto filme ide o príbeh skupiny
šiestich mladých turistov, ktorých nudia
klasické ponukové katalógy cestovných
kancelárií a chceli by zažiť niečo naozaj
výnimočné, čo sa vymyká bežným dovolenkovým predstavám. Najmú si sprievodcu, ktorý im sľubuje extrémny zážitok
– exkurziu do mesta Pripjať, kde voľakedy
bývali zamestnanci černobyľského jadrového reaktora. Napriek mnohým varovaniam sa tam vyberú, aby čoskoro zistili, že
katastrofa spred 25 rokov si vyberá svoje
obete aj v súčasnosti. Mesto duchov nie je
totiž opustené úplne...

ZOC MAX, M. R. Štefánika,
tel.: 032/741 92 40, www.cine-max.sk

od 12. 7. | The Amazing
Spider-Man

od 1. 7. | Doba ľadová: Zem
v pohybe

Príbeh Petera Parkera medzi svojimi
rovesníkmi nie veľmi obľúbeného stredoškoláka. V detstve ho opustili rodičia
a jeho výchovy sa ujali strýko a teta. Tak
ako väčšina dospievajúcich sa aj Peter

Do kín sa po troch rokoch vracia obľúbená mamutia rodinka Mannyho, Ellie,

snaží zistiť, kým vlastne je a prečo sa
z neho stal človek, ktorým je. Keď Peter
objaví tajný kufrík, ktorý patril jeho otcovi, pustí sa do pátrania príčin zmiznutia
svojich rodičov…

Režisér Woody Allen pri svojej ceste po
Európe tentokrát navštívil hlavné mesto
Talianska, kde si zahral s osudmi niekoľkých rôznych ľudí. Film sa skladá zo štyroch poviedok.
od 19. 7. | Vrásky z lásky

Oto je bývalý učiteľ a vo svojom veku má
už veľa vrtochov, ktorými komplikuje
život svojmu synovi a neveste. Teraz ho

2 | KAM
čaká náročná operácia a Oto sa rozhodne,
že je tá správna doba, aby vyhľadal niekoho, kto kedysi veľmi dávno ovplyvnil jeho
život. Stretnutie s herečkou Janou je ale
iné, ako si predstavoval. Napriek tomu je
to práve táto vitálna dáma, ktorá nemieni
rezignovať na aktívny život...
od 26. 7. | Návrat temného
rytiera

Gotham sa zmieta v temnotách neistoty
potom, čo bol jeho maskovaný ochranca
uznaný vinným zo zločinov, ktoré boli
pre dobro ľudstva. Nedôveru v Batmana
a to, čo predstavuje, nahradila u väčšiny
nenávisť a pohŕdanie. Joker možno zhnije
v kobke v Arkhamu, ale s úsmevom. Lov
na netopierieho muža je totiž v plnom
prúde a gothamské policajné zložky pod
vedením komisára Jima Gordona nie sú to
jediné, čo ide alteregu miliardára Bruce
Wayna po krku.

kam v trenčíne

VÝSTAVY
GALÉRIA
M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, tel.: 032/743 68 58,
www.gmab.sk
Miloš Alexander Bazovský –
stála expozícia

Dielo Miloša Alexandra Bazovského je
dominantou zbierkového fondu galérie
a patrí ku skvostom slovenského výtvarného umenia. Inovovanú expozíciu Miloša
Alexandra Bazovského, pripravenú pri
príležitosti 40. výročia založenia galérie,
tvorí 52 malieb a 18 kresieb.

číslo 7 | ročník XIV

KONCERTY
TRENČIANSKE

K U LT Ú R N E

L E TO
každú nedeľu o 16.00

MIEROVÉ NÁMESTIE
1. 7. | 16.00 | Wings of Dixie,
kapela Leteckých síl USA

1. 7. – 2. 9. | 3. trienále textilu
– Bez hraníc 2012

Divadielka pod Mestskou vežou
každú nedeľu o 15.00

BÝVALÉ LETNÉ KINO POD
MESTSKOU VEŽOU

Po tretíkrát sprostredkuje trienále textilu
konfrontáciu veľkého počtu umeleckých
originálov v tejto výtvarnej disciplíne
a jeho foriem spracovania a nových médií.
Popri klasickom závesnom textilnom obraze sa na výstave prezentujú inštalácie,
textilné objekty, šperk aj video. Sprievodnou prehliadkou bude výstava Klubu
textilných výtvarníkov Arttex v Trenčianskom múzeu v Trenčíne a v Katovom
dome. Otvorenie Trienále textilu bez
hraníc a jeho vernisáž sa uskutoční dňa
29. 6. 2012 o 18.00 hod. v Galérii M. A.
Bazovského v Trenčíne.

Wings of Dixie je dixielandovou sekciou
kapely leteckých síl USA v Európe The
United States Air Forces in Europe Band.
Tento „americký hudobný veľvyslanec“
má už takmer 60 rokov a sídli na vojenskej
základni v nemeckom Ramsteine. Po celý
tento čas intenzívne koncertujú v celej Európe, juhovýchodnej Ázii aj Afrike, hrávajú
pre vojakov, pre verejnosť, ale aj pri najvyšších diplomatických udalostiach.
8. 7. | 16.00 | Mangrove
Steelband (GB)

2. – 31. 7. | Mária Vykysalá –
Na hodvábe maľované

1. 7. | 15.00 | O kráľovi
Jonášovi – Divadlo Žihadlo

Bubnovačka 25-člennej steelbandovej
zostavy (koncert z Pohody).

Príbeh o tom, ako sa ježibaba takmer kráľovnou stala, ako pána kráľa zlou kliatbou
začarovala a ako mu z toľkého nešťastia
gašparko a princeznička malá pomáhala.

15. 7. | 15.00 | O ježibabe
Klotilde – Harry Teater

Kde bolo, tam bolo, čo je všetkým deťom aj
dospelým veľmi dobre známe, bola jedna
rozprávková krajina, v ktorej žila istá...
22. 7. | 15.00 | Uštrikovaná
rozprávka – Teatro Neline

Nech sa páči, nakupujte, lacno predám,
všetko čo tu mám... Mám nový tovar,
doštrikovala som ho len včera. Volajú ma
Štrikuľka – šikuľka – rada štrikujem, háčkujem, prepletám, zapletám, s bavlnkami
sa hrám.
29. 7. | 15.00 | Smetiak –
Theatre Fortissimo

Viete koľko zázračných vecí nájdete v smetiaku?

6. 7. | 19.00 | Trio Romantique

Melódie, ktoré vás osviežia na duši a na
chvíľku prenesú do sveta romantického
snenia. V programe zaznejú skladby: J.
Brahmsa, F. Liszta, A. Dvořáka, C. Debussyho, A. Piazzolla a i. Účinkujú: Lubomír
Čermák (husle), Martin Švajda (violončelo), Jan Šimíček (klavír).

13. 7. | 19.00 | Simplify
a Witch Wife

Autorke hodváb učaril pre svoju prirodzenosť, jemnosť a vznešenosť. Vystavené
diela sa vyznačujú originalitou, vyjadrujú
autorkinu osobnosť, nehu a lásku. Vernisáž sa uskutoční 2. 7. o 17.00 hod.

POSÁDKOVÝ KLUB
(bývalý Dom armády)
Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 333 815
3. – 31. 7. | PK tam u nás – od
Borčíc po Vršatec

Výstava amatérskych fotografií Jána
Žovinca.

ART CENTRUM
SYNAGÓGA
Hviezdová ulica
6. 7. – 5. 8. | 16. Výtvarné
spektrum Trenčianskeho
kraja 2012

Krajská súťažná výstava neprofesionálnej
výtvarnej tvorby. Vernisáž sa uskutoční 6.
7. o 16.00 hod.

Čítanie rozprávok pre najmenšie deti a ich
rodičov s Materským centrom Srdiečko.
Miesta konania: Hasičská ul. č. 1, 1. posch.
a pobočka Juh (v KC Aktivity), pobočka Dlhé
Hony (v OC Družba).
17. 7. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

Miesto konania: pobočka Kubra (v Kultúrnom centre Kubra).

VEREJNÁ KNIŽNICA M.
REŠETKU V TRENČÍNE
Hasičská 1, 1. posch.
2. – 31. 7. | 8.00 – 17.00 |
Ponuka aktivít pre žiakov ZŠ
počas letných prázdnin:

Sládkovičova ul., tel.: 032/650 42 10

Pokojne sa vyberte so šašom Šó hoci aj na
Kockohrad, veď to vymyslel len aby sa mohol s vami hrať.

Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 333 815

16. 7. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

MESTSKÁ VEŽA

8. 7. | 15.00 | Šašo Šó na
Kockohrade – Divadielko
Dunajka

POSÁDKOVÝ KLUB
(bývalý Dom armády)

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE

DIVADLO

L E TO

Hudobno-poetické pásmo.

PRE DETI

filmy pre náročného diváka každú stredu
večer, vstupné 3,50 €, s filmkartou 2 €.

D I VA D E L N É

27. 7. | 19.00 | Rozhovory
s mojim mestom – Divadielko
Dotyky

Hudobné a tanečné vystúpenia

ARTMAX

DETSKÉ

ÁTRIUM KOLÉGIA
PIARISTOV

Koncert rockovej a poprockovej kapely.
15. 7. | 16.00 | Zuzana
Vlčeková VV Jazz Quintet
feat. Dušan Húščava

Jazzový koncert s osobnosťami slovenského jazzu.
22. 7. | 16.00 | Erbetes
Quartet

Koncert tanečnej, jazzovej a populárnej
hudby.
29. 7. | 16.00 | Opatovanka

Koncert dychovej hudby – tradičné ľudové melódie.

Každý deň s inou rozprávkou
Klasické príbehy plné dobrodružstva, zábavy, boja dobra so zlom a skrytých múdrostí
– čítačka s tvorivou dielňou a výstavkou
výtvarných prác
Do knižnice 2 – nakazení čítaním!
Celoslovenská aktivita zdôrazňujúca, že
byť nakazený čítaním je zdravé a že práve
knižnice sú miestami, kde sa táto nákaza
najviac šíri...
Olympijské hry Londýn 2012
Diskusia o disciplínach, rekordoch a zaujímavostiach zo sveta olympijských hier
spojená s tvorbou netradičnej koláže výtvarných prác.
Spoznávame vaše detské idoly
Výzva pre deti, ktoré by chceli prísť predstaviť svoju obľúbenú, obdivovanú osobnosť
z umeleckého, verejného alebo súkromného života a dokážu ju stvárniť opisnou alebo výtvarnou formou, spojená s výstavkou
vytvorených prác.
Bližšie informácie získate na tel. čísle
032/7460715 alebo na deti@vkmr.sk. V prípade kolektívu detí prosíme o nahlásenie
vopred.

VEREJNÁ KNIŽNICA M.
REŠETKU V TRENČÍNE
Pobočka Juh (v KC Aktivity)
4., 11., 18., 25. 7. | 10.00 –
12.00 | Knihy – hry – internet

Ponuka pre žiakov ZŠ, ktorí majú záujem
stráviť niekoľko hodín v prostredí kníh.

2. júl 2012
VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE
Pobočka Kubra (v KC Kubra)
2. – 20. 7. | 13.00 – 15.00 |
Internet – elektronický zdroj
informácií

Pre žiakov ZŠ.
4., 11., 18. 7. | 13.00 – 14.00 |
Z rozprávky do rozprávky

Rozprávkové popoludnia pre menšie deti.

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE
Pobočka Dlhé Hony (v OC Družba)
3., 10., 17., 24., 31. 7. |
Rozprávkové kráľovstvo –
čítačky

Rozprávky a príbehy bratov Grimmovcov,
Najkrajšie rozprávky z 1001 noci, Farebné
rozprávky, Čarodejné rozprávky.
12., 19., 26. 7. | Knižné
prázdninové nápady na hry
a aktivity

Maľovanie, kreslenie, strihanie, kúzlenie
s papierom, varenie, super relax – hry na
doma či vonku /Magická ruka, Tajomná
chuť, Kúzelné zrkadlo/.

GALÉRIA
M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, tel.: 032/743 68 58,
www.gmab.sk
11. 7. | 9.30 – 11.30 | Letné
tvorivé dopoludnie pre deti

Tvorivé dielne pre deti od 2 – 14 rokov a ich
rodičov.

OC LAUGARICIO
Belá 7271, tel.: 032/658 53 94,
www.laugaricio.com
28. 7. | 15.00 – 18.00 |
Prázdninové dielničky –
zabavme svoje ručičky

KULTÚRNE CENTRUM
STRED (pobočka
MC SRDIEČKO)
Ul. 28. októbra 2, tel.: 032/652 21 36
23. – 27. 7. | 9.00 – 12.00 |
Denný tábor v spolupráci
s Helen Doron

Kurzy angličtiny pre deti vo veku 5-6 rokov.
30. 7. – 3. 8. | 9.00 – 12.00 |
Denný tábor v spolupráci
s Helen Doron

Kurzy angličtiny pre deti vo veku 6-10
rokov.

odborným lektorským vedením tanečníka
a choreografa Laciho Strikea.

VOĽNÝ ČAS
MIEROVÉ NÁMESTIE
20. 7. | 19.00 | Sila rytmu – MS
Dance Studio Trenčín

Cvičenie pre ženy zamerané na posilňovacie cviky v intervalovom cvičení.

Show, v ktorej sa vystrieda množstvo tanečných štýlov.
30. – 31. 7. | Trenčianske
historické slávnosti

10. 7. | 9.00 – 12.00 | Výroba
označovacích tabuliek na
koterce

6., 13., 20., 27. 7. | 10.30 |
Mami spricht Deutsch

Mamičky sa rozprávajú po nemecky.
Oslávte odovzdanie kráľovských výsad
mestu Trenčín, sledujte 5 dielny príbeh
z Ríma, zúčastnite sa jarmoku a historického sprievodu mestom – SHŠ Wagus.

LETISKO TRENČÍN
5. – 7. 7. | Bažant Pohoda
2012

12. 7. | 9.00 – 12.00 | Psie
brošničky + glazovanie
výrobkov

24. 7. | 9.00 – 12.00 | Výroba
magnetiek so zvieracím
motívom
26. 7. | 9.00 – 12.00 | Výroba
príveskov a ozdôb
31. 7. | 9.00 – 12.00 | Pečenie
psích keksíkov / glazovanie
výrobkov

Špeciálne prázdninové dielničky pripravia
pre deti nezabudnuteľné chvíle s množstvom skvelých nápadov na využitie raz už
použitých materiálov, ktoré sa nájdu v každej domácnosti. Recyklovanie hrou.

2., 9., 16., 23., 30. 7. | 16.00 –
17.00 | Didi and Polly

Angličtina pre deti od 2 do 7 rokov s rodičom.

KULTÚRNE CENTRUM
AKTIVITY
Kyjevská 3183, tel.: 032/658 26 08,
www.kcaktivity.sk
2. – 6. 7. | Angličtina hrou cez
biblické príbehy

Civilizácie a biblické dobrodružstvá cez archeologické objavy.
9. – 13. 7. | Angličtina hrou

12., 19., 26. 7. | 10.30 – 11.30 |
Didi and Polly

Objavujeme stratené civilizácie a Dobrodružstvá Jacka Montanu.

Angličtina pre deti od 2 do 7 rokov s rodičom.

23. – 27. 7. | Letná škola
tanca Laciho Strikea

Týždeň plný zábavy, tanca a pohody pod

Ul. 28.októbra 2, tel.: 032/652 21 36
3., 10., 17., 24., 31. 7. | 9.00 –
9.45 | Joga pre mamičky

Cvičenie vhodné v období po pôrode, po
šestonedelí, môžete prísť s dieťatkom.
3., 17. 7. | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení

3., 10., 17., 24., 31. 7. | 17.30 –
18.40 | Joga v tehotenstve

Vhodný pohyb v období tehotenstva pre
rozhýbanie a uvoľnenie celého tela.
Najväčší slovenský letný open-air festival.

VÝSTAVISKO EXPO
CENTER a.s.
Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk
14. 7. | 8.00 – 12.00 | Burza
starožitností

POSÁDKOVÝ KLUB
(BÝVALÝ DOM ARMÁDY)
Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 333 815
3. 7. | 16.00 | Kočovanie,
chov včelích matiek. Poistné
udalosti (stav, riešenia...)

4., 11., 18. 7. | 17.00 | Cvičenie
pre tehotné

Vedie pôrodná asistentka Zuzana Duncová.
21. 7. | 9.00 – 14.00 | Kurz
prvej pomoci pre rodičov
malých detí

Vedie lektor RZP – asistenčné služby.
26. 7. | 16.30 | Nové
a moderné plienky pre moje
bábätko

Prednáška.

VEREJNÁ KNIŽNICA M.
REŠETKU V TRENČÍNE

Prednáša Jaroslav Karcol.

Hasičská 1, 2. posch.,
032/743 55 50, www.vkmr.sk

9. 7. | 16.00 | Celoročná
ochrana – chemické
ošetrovanie ovocných drevín
a zeleniny

12. 7. | 16.00 | Prezentácia
knihy Oľgy Nemcovej –
Košeckej: Skanzen mojich
lások

Prednáša p. Šatava.

Hviezdoslavova 6, tel.: 032/743 04 32,
www.mcsrdiecko.sk
Otvorené: pondelok 15.00 – 19.00,
utorok – piatok 10.00 – 19.00

KULTÚRNE CENTRUM
STRED (pobočka
MC SRDIEČKO)

Vedie laktačná poradkyňa Milka Hromníková.

17. 7. | 9.00 – 12.00 | Pečenie
keksíkov pre domácich
miláčikov
19. 7. | 9.00 – 12.00 | Potlač
šatiek na psie obojky

Hviezdoslavova 6, tel.: 032/743 04 32,
www.mcsrdiecko.sk

Mamy sa rozprávajú po anglicky.

1. – 31. 7. | Tvorivé
prázdninové workshopy

5. 7. | 9.00 – 12.00 | Spoločná
koláž z látky, farieb
a prírodných materiálov

MATERSKÉ CENTRUM
SRDIEČKO
4., 11., 18. 7. | 10.30 |
Mommies English Club

Kyjevská 3183, tel.: 032/658 26 08,
www.kcaktivity.sk

3. 7. | 9.00 – 12.00 | Výroba
keramických misiek pre
psíkov

2., 9., 16., 23., 30. 7. | 18.00
– 19.00 | Cvičenie pre ženy
s Vladom Ondrovičom
4., 11., 18., 25. 7. | 18.00 –
19.00 | Cvičenie pre ženy
s Vladom Ondrovičom

KULTÚRNE CENTRUM
AKTIVITY

TÁBORY PRE DETI

MATERSKÉ CENTRUM
SRDIEČKO

KAM | 3

kam v trenčíne

19. 7. | 16.00 | Jozef
Marek a jeho prínos do
veterinárneho lekárstva

V rámci cyklu Poznávame Trenčanov.

Prednáša Milan Mikuš.

GALÉRIA
M. A. BAZOVSKÉHO

KULTÚRNE CENTRUM
AKTIVITY

10., 24. 7. | 9.00 | Ateliér pre
seniorov

Kyjevská 3183, tel.: 032/658 26 08,
www.kcaktivity.sk
1. – 31. 7. | Cvičenie Pilates
s Marcelou Holodovou

Cvičenie Pilates je zamerané na hlboký
svalový systém, podporu krížovej chrbtice
a laterálne hrudné dýchanie. Bližšie informácie na tel. č. 0905 705 431.

Palackého 27, tel.: 032/743 68 58,
www.gmab.sk

Tento obľúbený program je orientovaný
na všetkých skôr narodených priaznivcov
výtvarného umenia. Návštevníci ateliéru
sa na jednotlivých stretnutiach bližšie venujú rôznym výtvarným technikám.
10., 24. 7. | 16.00 | Večerný
ateliér pre dospelých

Projekt je určený pracujúcim, ktorí sa

4 | KAM

kam v trenčíne

práve kvôli pracovným povinnostiam
nemôžu zúčastňovať na dopoludňajších
podujatiach organizovaných galériou.
Pre mnohých návštevníkov je stretnutie
s umením v galérii istým druhom relaxu,
cibrením ich talentu, či jednoducho aktívnym využitím voľného času.

22. 7. | 10.30 | Slávnostná sv.
omša

Púť na Skalke 2012
Skalka pri Trenčíne – Nová Skalka
17. 7. | 10.00 | Sviatok sv.
Andreja-Svorada a Beňadika
– Sv. omša

Po sv. omši uctievanie relikvií svätých patrónov a procesia na Starú Skalku.

číslo 7 | ročník XIV

Sympózium ORA ET ARS

Celebruje Mons. ThLic. Jozef Kkáľ, apoštolský protonotár, kanonik Baziliky P. Márie
Väčšej v Ríme, titulárny opát skalský.

Sympózium ORA ET ARS
bolo založené na duchovnú
podporu a všestranný rozvoj
starobylého pútnického miesta
benediktínov. Piaty ročník medzinárodného sympózia ORA
ET ARS na Skalke pri Trenčíne opäť presvedčivo potvrdil
svoj zmysel a cieľ. V tomto roku
sa tu zišlo 12 výtvarných umelcov z Poľska, Čiech a Slovenska
(v odboroch maľba, kresba, keramická tvorba, rezbárstvo, sochárstvo) a 5 tvorcov v literárnej

Púť na Skalke 2012
Skalka pri Trenčíne – Stará Skalka
21. 7. | 11.00 – 21.00 |
Prehliadka kláštora
21. 7. | 15.00 | Vernisáž
V. ročníka medzinárodného
výtvarno-literárneho
sympózia ORA ET ARS

21. 7. | 19.00 | Slávnostná
svätá omša

Celebruje Mons. Viliam Judák, diecézny
biskup.

sekcii. Súčasťou sympoziálnych
dní bol aj medzinárodný historický seminár, venovaný 12 storočiam kresťanstva v strednej
Európe.
Slávnostná vernisáž umeleckých diel účastníkov sympózia bude počas tradičnej púte
na Skalku 21. júla o 15.00 hod.
v areáli starobylého kláštora na
Veľkej Skalke. Od 1. augusta
do 8. septembra budú výtvarné
diela vystavené v priestoroch
Mestskej veže.

21. 7. | 19.00 | Inaugurácia
poštovej známky Skalka pri
Trenčíne
21. 7. | 22.00 | Mládežnícky
program

Účinkujú mládežnícke hudobné a spevácke skupiny.
21. 7. | 23.00 | Sv. omša

Celebrujú novokňazi nitrianskej diecézy
s udelením novokňazského požehnania.
22. 7. | 6.00 | Sv. omša

Celebruje Stanislav Strapko, miestny farár.
22. 7. | 8.00 | Gréckokatolícka
sv. liturgia

Celebruje Mons. O. Vladimír Skyba, generálny vikár Grécko-katolíckej bratislavskej
eparchie.

Účinkujú: spevácky zbor z Hornej Súče,
výtvarníci a literáti – účastníci sympózia.
Moderuje Štefan Bučko.
21. 7. | 21.00 | Staroslovienska
sv. liturgia
22. 7. | 8.00 – 18.00 |
Prehliadka kláštora

Počas púte bude možné navštíviť zrekonštruovanú kaplnku Narodenia Pána
a jaskyňu. Svätú omšu v kaplnke si treba
vopred dohodnúť s miestnym farárom –
kontakt 032/658 42 40.
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