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Trenčianske korzo deväťročné
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V nedeľu sa uskutočnila Trenčianska nadácia už deviaty ročník Trenčianskeho korza. Tohoročné podujatie bolo venované kňazovi, profesorovi a spisovateľovi, čerpajúcemu z trenčianskej
histórie, provinciálovi Jozefovi Braneckému. V úvode preto zoznámili študenti Piaristického
gymnázia návštevníkov korza so životom tohto významného Trenčana.
V úvode kultúrneho programu sa predstavil spevácky
zbor gymnázia s interpretáciou
duchovných piesní (na snímke), na ktorý nadviazal príhovor riaditeľa školy Jána
Žákovica. Účastníkov korza
zároveň pozval na návštevu
interiéru školy. Veľa Trenčanov
túto ponuku neodmietlo a ich
zážitok umocnila prehliadka
vežičky na vrchole školy, ktorá
umožnila každému netradičné
pohľady na Trenčiansky hrad,
farský kostol, Mierové náNočná mora ľudí žijúcich v okolí starej
polikliniky sa možno
čoskoro stane minulosťou. Majiteľ jedného
z rodinných domčekov
v tejto lokalite, ktorý
spravil zo svojho dvora
zberný dvor, začal minulý týždeň za asistencie
mestskej polície odpad
odvážať!!!
Foto (msp)

mestie, Palackého ulicu...
Medzitým sa konal na Mierovom námestí program, v ktorom
sa predstavili študentky Strednej umeleckej školy v Trenčíne
v dobových kostýmoch, Dixieland z Piešťan, výtvarník Július
Bruna so svojimi karikatúrami,
iba 16-ročný žonglér Slíže
Perfecto, Mária Muráriková
s predajom svojich medovníkov
a ďalší. O správnu atmosféru
sa postaral už tradičný moderátor Ferdinand Rybníček.
text a foto (jč)

Na desiatej Pohode
100 interpretov z 15
krajín
str. 8

Akcia „Papuča“

V plnom prúde sú preventívne kontroly, zamerané na nedisciplinovaných psičkárov, akcia „Pes“ a trenčianski mestskí policajti obohatili svoj register akcií o ďalšiu „prepadovku“, nazvanú akcia „Papuča.“
Akcia je zameraná tentokrát kde dopravné značky zakazujú
na nerešpektovanie dopravných stáť či zastaviť. Parkoviská pre
predpisov hlavne na pešej zóne autobusy (napr. pri futbalovom
a v miestach, vyhradených na štadióne) či miesta, určené pre
parkovanie pre autobusy a in- parkovanie invalidov, boli tiež
validov. Počas prvých troch preplnené, lenže nie tými, pre
„prepadoviek“ zistili policajti ktorých sú určené.
Vzhľadom k výsledkom akcie
155 porušení zákona. Ich porušovateľom uložili 69 blokových a množstvu nedisciplinovaných
vodičov budú trenčianski mestpokút a vyzbierali 41 300 Sk.
Vodiči najčastejšie nerešpek- skí policajti akciu pravidelne
(th)
tovali zákaz parkovania či už na opakovať.
Foto (msp)
pešej zóne alebo na miestach,
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Mladí výtvarníci v nových priestoroch
Od pondelka 15. mája sa 487 žiakov výtvarného odboru trenčianskej Základnej umeleckej školy (ZUŠ) vzdeláva v nových
priestoroch, v objekte bývalého Centra voľného času (CVČ) na
Hviezdoslavovej ul., v susedstve materského centra Srdiečko.
Je to voľný objekt vo vlastníctve mesta s plochou podobnou tej,
ktorú výtvarníci využívali doteraz.
Dôvod sťahovania bol prozaický, priestory na Palackého
ul. 29, kde sídlil výtvarný odbor ZUŠ-ky doteraz, sú určené
na asanáciu, pretože majiteľ
objektu tu chce v rámci svojho podnikateľského zámeru
vybudovať polyfunkčný objekt
s obchodnými a reštauračnými
priestormi a 250-timi parkovacími miestami. „Pre ZUŠ sme
našli priestory v bývalom CVČ,
ktorý je síce perspektívne
určený na iné účely, ale v súčasnosti sa dali do poriadku
tak, aby sa tu mohli vzdelávať žiaci výtvarného odboru,“
hovorí vedúci útvaru školstva
a sociálnych vecí MsÚ Jozef
Baláž. Podľa jeho slov sa tu
v rekordne krátkom čase po-

Mestská veža opäť
otvorená
Prvý jún je Dňom detí a zároveň dňom, kedy sa už tradične spúšťa sezóna mestskej veže. Pre deti sú však
oslavy tohto sviatku pripravené na sobotu 3. 6., kedy
budú mať možnosť, okrem
zaujímavého
programu
v centre mesta, v sprievode
dospelých navštíviť zdarma
mestskú vežu a pokochať sa
pohľadom na naše mesto.
Zároveň bude pre nich pri
veži pripravená minuloročná
osvedčená detská pošta,
v ktorej budú môcť zanechať
odkaz či list pre primátora,
o tom, čo by chceli v meste
zmeniť, vytvoriť a pod. Listy
budú doručené priamo primátorovi, ktorý bude na všetky otázky a podnety detí odpovedať. Najčastejšie otázky
a podnety detí sa dozviete
v nasledujúcom čísle Infa
a na webovej stránke www.
trencin.sk. Mestská veža
bude počas letnej sezóny od
1. júna do 30. septembra
otvorená denne od 10.00
– 20.00 h.
(rl)

a toaliet. Vlastné sťahovanie
začalo vo štvrtok 11. mája.
Riaditeľka ZUŠ Veronika
Soukupová neskrývala prekvapenie zo sťahovania pred koncom školského roku, ale spolu

Touto bránou chodia mladí výtvarníci od polovice mája na vyučovanie. Vzdelávajú sa v ôsmich učebniach, na ploche oveľa
väčšej ako predtým na Palackého ul.
Snímka (jč)
darilo zabezpečiť údržbárske s kolegami učiteľmi pochopila
práce, boli vymaľované steny, situáciu. „Tieto priestory sú
urobili opravy elektroinštalácie hádam ešte lepšie ako na
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Palackého ul. Sú určite väčšie, čo poteší výtvarníkov,
pretože ako sa vtipne traduje,
keď prišli kolegovi dvanásti
žiaci na hodinu, už namiesto
veľkého formátu rozdával
menšie výkresy, aby sa vôbec
do triedy vmestili,“ glosovala
po obhliadke nové priestory.
Najviac ju teší, že vypaľovaciu
pec i grafický lis umiestnia do
samostatnej miestnosti. „Deti
budú môcť robiť napr. grafiku
aj počas vyučovania a nerušiť
iných. Doteraz boli zložené
priamo v učebniach a pracovali s nimi len mimo vyučovacích
hodín,“ hovorí riaditeľka.
Sťahovanie žiakov Základnej
umeleckej školy v Trenčíne sa
týmto presunom však nekončí.
Hudobný aj výtvarný odbor čaká
ešte jedno sťahovanie – keď
sa uvoľnia objekty v bývalých
kasárňach SNP, ktoré Mesto
Trenčín na základe platnej legislatívy získa do vlastníctva
ako prebytočný majetok Ozbrojených síl SR.
(th)

Detské ihrisko v areáli nemocnice je obnovené!
Uplynulo už viac ako desať rokov od inštalácie detského ihriska v areáli trenčianskej nemocnice s poliklinikou v priestore
za pavilónom detského oddelenia. Vzniklo z iniciatívy primára
detského oddelenia Pavla ŠIMURKU ako sponzorský dar jednej
z trenčianskych firiem.
V súčasnosti sú detské ihriská už neoddeliteľnou súčasťou každej krajskej nemocnice.
To trenčianske sa však neobnovovalo, doba jeho životnosti
uplynula a stávalo sa viac nebezpečným ako detským. „Jednou z našich základných snáh
je odpútať myseľ dieťaťa od
hospitalizácie, lebo to je len
ďalšie priťaženie k chorobe.
Nemôže to však byť výlučne
len záujem zamestnancov. Je
to súhrn činnosti spolupracovníkov z viacerých sfér,“ opakuje už viac rokov P. Šimurka.
A je to vidieť aj na jeho oddelení. Začali tam kedysi výmenou
bielych stien za farebné. Našli
miesto aj na herňu s výbavou.
Televízory a počítače sú aj na
viacerých izbách. „Dôležitá je
aj prítomnosť rodičov detí do
6 rokov na oddelení. No a naše pedagogické pracovníčky
sa deťom úplne odovzdávajú,“

zdôrazňuje skúsený pediater.
V prípade znovuobnovenia
ihriska od slov k činom nebolo
ďaleko a spoluprácu v trojuholníku Mesto Trenčín, Trenčianska nadácia a Nemocnica
s poliklinikou zavŕšila v apríli
tohto roku firma Kupas generálnou opravou a dodaním nových prvkov na ihrisko. „Mesto
Trenčín poskytlo Trenčianskej
nadácii dotáciu z kapitálových
výdavkov rozpočtu mesta na
vybudovanie detského ihriska
v areáli nemocnice vo výške
100 tisíc Sk. Trenčianska nadácia následne oslovila firmu
Kupas na opravu a doplnenie
prvkov na detskom ihrisku
v nemocnici,“ popisuje genézu spolupráce Branislav Zubričaňák, poslanec Mestského
zastupiteľstva v Trenčíne,
dlhodobo uvoľnený na výkon
funkcie.
„Veľmi radi sme prijali

ponuku na spoluprácu pri obnove detského ihriska, ktoré
má slúžiť deťom nielen hospitalizovaným, pokiaľ im to
dovoľuje ich zdravotný stav,
ale hlavne deťom, ktoré spolu
s rodičmi prišli navštíviť svojich príbuzných. Projekt detského ihriska, ako mnohé iné
na území Trenčína, má slúžiť
Trenčanom i návštevníkom
Trenčína, a to je tiež jeden
zo spoločných cieľov nadácie
i trenčianskej samosprávy,“
pridáva sa do diskusie správkyňa Trenčianskej nadácie Alena Karasová.
„Kto neverí, nech tam
beží,“
takýmto
sloganom
končí jedna zo slovenských
ľudových rozprávok. Realita za
detským pavilónom trenčianskej nemocnice s poliklinikou
môže od apríla tohto roku
malým pacientom či návštevníkom pripomínať rozprávku,
v skutočnosti je to ale príklad
dobrej spolupráce všetkých
zainteresovaných subjektov na
užitočnom projekte.
(th)

25. 5. 2006
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Sprievodca mestským úradom (4)

Starostlivosť o občanov nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi
Dotácia na stravu, školské potreby a motivačné štipendium

a rodiny v Trenčíne. Úradom
Mesto Trenčín sa v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, základnými a materský- práce, sociálnych vecí a rodiny
mi školami stará o nízkopríjmové rodiny s deťmi, ktoré si môžu zlepšiť svoju sociálnu situáciu potvrdené kópie tlačív, potvrdzuzískaním dotácií na stravu, kúpou školských potrieb – v školách (základné školy a špeciálne júce nárok na dotáciu na stravu,
základné školy) a predškolských zariadeniach (materské školy) a motivačnými príspevkami – pro- školské potreby a motivačný
spechovými štipendiami pre žiakov základných škôl.
príspevok je potrebné odovzdať
Dotácia na motivačný príspe- na Útvare školstva a sociálnych
Na dotáciu na stravu, školské nákup školských potrieb, a to do
potreby a motivačné štipendium výšky 500 Sk na školský polrok. vok sa vypláca rodičovi dieťaťa vecí Mestského úradu v Trenčímajú nárok deti, ktorých rodičia Dotáciu na školské potreby mož- alebo fyzickej osobe, ktorej je ne a v príslušnej základnej škosa nachádzajú v hmotnej núdzi no poskytovať v dvoch častiach, dieťa zverené do starostlivosti le, špeciálnej základnej škole,
a poberajú dávky a príspevky a to do 25. februára a do 25. nahrádzajúcej starostlivosť rodi- prípadne v materskej škole,
ktorú dieťa navštevuje.
v hmotnej núdzi (potvrdenie po- septembra. Po tomto termíne už čov.
Podrobnejšie
informácie
Vyplnené tlačivá „Vyhlásenie
skytne ÚPSVaR) a deti, ktorých nie je možné poskytnúť dotáciu
rodičov detí z rodín, ktorým sa o dotácii záujemcom poskytnú
príjem rodičov je najviac vo výš- na školské potreby.
Dotáciu na motivačný príspe- neposkytuje pomoc v hmotnej zamestnanci Útvaru školstva
ke životného minima. Rodičia
detí, ktorí majú záujem o dotá- vok možno poskytovať počas núdzi“ a „Formulár na posúde- a sociálnych vecí Mestského
ciu na stravu, školské potreby školského roka s výnimkou nie príjmu“ je nutné odovzdať úradu v Trenčíne.
(voj)
a motivačné štipendium si môžu prázdnin v júli a v auguste. Na na Úrade práce, sociálnych vecí
vyzdvihnúť tlačivo „Vyhlásenie dotáciu vo výške 500 Sk merodičov detí z rodín, ktorým sa sačne má dieťa nárok ak v poKlientske centrum mestského úradu
neposkytuje pomoc v hmotnej slednom školskom polroku má
služba občanom
núdzi“ a „Formulár na posúde- priemerný prospech najviac 1,5,
nie príjmu“ v Klientskom centre 300 Sk pre dieťa s priemerným
prospechom 2,5 alebo 200 Sk
Mestského úradu v Trenčíne.
Dotáciu na stravu možno po- pre dieťa, ktoré si v posledV úsilí vyjsť v ústrety požiadavkám občanov Mestský úrad
skytovať pre dieťa, ktoré navšte- nom školskom polroku zlepšilo
v
Trenčíne
v roku 2004 zrušil úradné hodiny a zaviedol novú
vuje predškolské zariadenie, priemerný prospech najmenej
službu
občanom
– klientske centrum. Občania majú tak už
základnú školu alebo špeciálnu o 0,5 oproti predchádzajúcemu
dva
roky
možnosť
vybaviť si všetky svoje záležitosti počas
základnú školu a ktorému rodič školskému polroku. Dotáciu na
pracovných
dní
nepretržite
a na jednom mieste.
prispieva na stravu každý stravo- motivačný príspevok nemožno
Ďalším
krokom
na
ceste
zlepšovania našich služieb je závací deň na každé jedlo vo výške poskytovať pre dieťa, ktoré zamer
zaviesť
otváracie
hodiny
aj v sobotu – ak o to verejnosť
nedbáva plnenie povinnej školnajmenej 1 Sk a najviac 5 Sk.
prejaví
záujem.
Dotáciu na školské potreby skej dochádzky, opakuje ročník
Preto si Vás, milí občania, dovoľujeme osloviť s otázkou:
možno poskytovať pre dieťa v prí- alebo malo za posledný školský
pravnej triede v predškolskom polrok zníženú známku zo spráVyužívali by ste možnosť vybavenia úradných záležizariadení a pre dieťa v škole na vania o dva stupne.
tostí na mestskom úrade aj počas soboty?

PRIESKUM NÁZOROV

Jedna otázka pre…
Mgr. Ivetu Plešovú z Útvaru právneho a matriky
MsÚ v Trenčíne
„Blíži sa predvolebná kampaň a každé mesto je podľa platnej
legislatívy povinné vyhradiť miesta, na ktorých možno 21 dní
pred voľbami (t. j. od 27. 5. 2006) umiestňovať volebné plagáty
a iné nosiče informácií. Ako vyzerá situácia v Trenčíne?“ (vm)
„Mesto Trenčín určilo na umiestňovanie volebných plagátov
a iných nosičov informácií betónové skruže, ktoré budú umiestnené výhradne na tento účel a na čas volebnej kampane od 27. 5.
2006 do uskutočnenia volieb na Jaselskej ul. pred Kultúrnym a metodickým centrom OS SR. Každému kandidujúcemu politickému
subjektu bude pridelená rovnako veľká plocha označená číslom.
Číslo pridelenej plochy je zhodné s číslom, ktoré kandidujúcemu
subjektu určila Ústredná volebná komisia. Vyhradená plocha musí
zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich politických strán alebo koalícií. Plocha na umiestňovanie volebných plagátov a iných
nosičov informácií sa poskytuje bezplatne, pričom umiestňovanie
volebných plagátov a iných nosičov informácií si každý kandidujúci
subjekt zabezpečí sám na vlastné náklady a zodpovednosť.“ (r)

áno

|

nie

(prosím, zakrúžkujte vašu odpoveď)

..........................................................................
(meno a telefón, príp. adresa)
Odpovede zasielajte do 10. 6. 2006 (alebo prineste osobne)
na Útvar marketingu – Mestský úrad v Trenčíne
Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín.
Hlasovať môžete aj telefonicky na telefónnom čísle
6504 217 alebo elektronicky – hlasovaním v ankete na
www.trencin.sk.
Ak na hlasovací lístok uvediete kontakt, budete zaradení
do zlosovania o vstupenky do kina ICC v MAXe, sadu reklamných predmetov mesta Trenčín a turistické publikácie
o Trenčíne.
(úmmsú)
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Trenčianske „šikmé veže“ ohrozujú chodcov
Zasadnutie Výboru mestskej časti (VMČ) Sever sa uskutočnilo
v Kultúrnom stredisku Sihoť v stredu 17. mája.

Tichá a upravená Zelnica sa zmenila na nepoznanie
Poslanec Ľubomír Dobiaš
upozornil na vandalizmus na
detskom ihrisku v časti Kubra,
kde výrastkovia ničia zariadenie, v pieskovisku sú rozbité
fľaše a nedopalky z cigariet
sa doslova dajú zametať. Jozef Čermák z Mestskej polície
Trenčín súhlasil s nepravidelnými, ale častými kontrolami
hliadok MP v tomto areáli.
J. Čermák informoval o ha-

varijnom stave murovaných
stĺpov v areáli bývalého Slovliku na Štefánikovej ulici, ktoré ohrozujú chodcov. „Tieto
trenčianske šikmé veže nie sú
spojené s podkladom, drží ich
iba plot. Ak ide okolo ťažký
kamión, rozkývu sa,“ popísal
kontrolu mestský policajt. VMČ
odporúča vyzvať majiteľa objektu na odstránenie havarijného
stavu.

Na Považskej ulici znepríjemňuje život obyvateľom činžiaka
parkovisko medzi domami,
jeho príjazdovú cestu si niektorí vodiči mýlia so závodnou
dráhou. Iní zasa parkujú na
trávnikoch. J. Babič zdôraznil,
že pri porušení vyhlášky treba
zavolať mestskú políciu.
Viacerí obyvatelia Hodžovej
ulice hovorili o problémoch
statickej dopravy na tejto živej
tepne mesta. Po vybudovaní
zimného štadióna začali parkovať autá na trávnikoch pred ich
domami, blokujú aj vchody do
garáží, navyše deti vystupujúce
z áut prebiehajú cez cestu za
kamarátmi a hrozí nešťastie.
Situácia je kritická nielen počas akcií na štadióne, ale aj
v čase rodičovských združení
v základnej škole. Mestská
polícia podľa slov zástupcu
náčelníka Jaroslava Sieberta
navrhla čiastočné státie na
chodníku pri domoch oproti štadiónu, ale dopravný inšpektorát
s týmto riešením nesúhlasil.
Predseda VMČ označil riešenie
parkovísk a cesty so zábranou
pred parkoviskom za nešťastné

kvôli vysokotlakovému potrubiu
plynu, ale riešenie je v jeho preložení na trávnik mimo potrubia
a vrátenie cesty do pôvodného
stavu.
Na križovatke Považská
– Gagarinova je autobusová
zastávka v smere do mesta
bez vyznačeného prechodu pre
chodcov. Kolízne situácie vznikajú najmä ráno počas príchodu detí do školy, ale aj počas
dňa. Stanovisko dopravného inšpektorátu podal J. Babič, lebo
podľa normy môže byť prechod
pre chodcov iba z chodníka na
chodník a chodník na strane od
garáží nie je.
Dve mladé ženy z Ulice Zelnica veľmi emotívne popísali,
ako im k horšiemu zmenilo
život budovanie kanalizácie na
ulici. Nákladné autá a stroje
rozbili povrch cesty a odvtedy je
na nej blato a kaluže. Dažďová
voda odtekala samospádom do
polí a teraz ju odrážajú nánosy
hliny do dvorov a vytápa domy.
Počas sucha zasa obťažuje ľudí
všadeprítomný prach. Hlina na
ceste je aj pri novostavbe bytovky Pod Sokolicami.
(la)

Emil Bulko novým poslancom na Juhu
Poslanci Výboru mestskej časti (VMČ) Juh na svojom zasadnutí v pondelok 15. mája súhlasili s predajom plochy tržnice
na sídlisku s podmienkou preloženia jej zariadenia na mestské
trhovisko na Ulici 28. októbra.
V Základnej škole na Východnej ulici je zlý stav striech,
ktoré zatekajú na viacerých
miestach. Do 30. apríla mali
dať riaditelia škôl návrhy na
väčšie opravy kvôli zmene
rozpočtu. Poslanci podľa predsedu VMČ Jána Bezáka návrh
riaditeľky školy podporia.
Branislav Zubričaňák informoval o začiatku rekonštrukcie
ihriska školy na Novomeského
ulici 2. júna, ktorá bude trvať
16 týždňov a už v septembri
bude slúžiť deťom.
Poslanec B. Zubričaňák
žiada opraviť rozbité sklo na
zastávke na Saratovskej ulici a opravu chodníkov okolo
Južanky, zničených pri stavebných prácach na obchodnom
centre. Občania sa sťažujú aj

na dopravné značenie, zabraňujúce využívať parkovisko pri
Južanke.
Občianka z Ulice generála
Svobodu požiadala o postavenie ochranného múrika pri
kontajneroch a o úpravu terénu
za domom, ktorý bol rozkopaný kvôli oprave teplovodného
potrubia. Jedna zo sťažností
sa týkala parkovania vozidiel
na príjazdovej ceste k domu
č. 24, 26 a 28 na Ulici Mateja
Bela, kde sa v kritickej situácii
nedostanú hasiči ani sanitka
a podľa dopravnej značky je to
chodník pre cyklistov a autá
tam nemajú čo robiť.
Kritika sa vzniesla aj na
schodištia na sídlisku, schody
sú nerovnomerné, každý inej
výšky i dĺžky (napríklad na Ulici

Lákadlom pre detské hry je jama na trávniku na Východnej
M. Bela, Saratovskej a na Západnej).
Na Východnej ulici za konečnou zastávkou autobusov sú
na chodníku dve veľké jamy,
kde chýba asfalt. Poslanec
Miloš Kohout zdôraznil, že pri
prehliadke ciest po zime boli
zahrnuté do opráv a poslanci
zistia, prečo neboli odstráne-

né. Navyše pred vchodom číslo
19 zíva v trávniku už dlhší čas
veľká jama po oprave potrubia.
Hoci je vzorne označená, je to
pasca na zvedavé deti.
Na záver Branislav Zubričaňák oznámil, že s miestom poslanca namiesto odstupujúcej
poslankyne O. Löbovej súhlasil
náhradník Emil Bulko.
(la)
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Matej Korvín a rozkvet Uhorska
Kráľ Matej Korvín po dohode s Jiskrom centralizoval politickú moc v Uhorsku.
V roku 1467 definitívne
skoncoval s bratríkmi v bitke pri Veľkých Kostoľanoch.
Uskutočnil rozsiahlu peňažnú a daňovú reformu, ktorou sa mu podarilo zvýšiť
kráľovské príjmy až na 800
tisíc zlatých ročne. Uskutočnil aj reformu kráľovskej
kancelárie a súdnictva. Kráľ
Matej založil v Bratislave
prvú univerzitu v Uhorsku
– Academiu Istropolitanu,
ktorá počas jeho panovania
šírila vzdelanosť a renesančné myšlienky. Okrem
hospodárskeho a kultúrneho rozmachu je najväčšou
zásluhou Mateja Korvína
fakt, že dokázal v mnohých
bitkách poraziť Turkov. Počas jeho panovania bola
turecká expanzia do Európy
na niekoľko desiatok rokov
zastavená. Za panovania
Mateja Korvína sa celkovo Slovákom ako etniku
v Uhorsku darilo. Pätnáste
storočie potvrdilo jeden zaujímavý trend zo štrnásteho
storočia – kľúčové udalosti
uhorskej politiky sa odohrávali na Slovensku. Uhorský
snem sa už od čias Žigmunda Luxemburského stretával najmä v Bratislave. Bolo
to však aj preto, že slovenské mestá (najmä banské)
boli najbohatšie. Bolo preto
zaujímavé o ne bojovať (Huňady versus Jiskra), dávať
ich do zálohy (Žigmund Poliakom), alebo zabezpečiť
ich prosperitu a vyberať
od nich čo najväčšie dane
(Matej Korvín). Tento trend
zostal zachovaný aj v nasledujúcich dvoch storočiach.
Dôvody však boli iné – Turci
totiž obsadili centrálnu časť
Uhorska.

Danglár

Trenčín v 15. storočí
Budovanie opevnenia hradu do konečnej podoby
O celkovom postavení Trenčína vo vrcholnom stredoveku
možno povedať, že patril do
skupiny miest prvej kategórie (nielen na Slovensku, ale
v celom Uhorskom kráľovstve),
ktoré sa potom na prelome
14. a 15.storočia zvykli nazývať kráľovskými mestami. Darovanie Trenčianskeho hradu
a panstva rodine Zápoľských
(1494) tento vývoj v Trenčíne
pribrzdili, a tak malo mesto
všetky atribúty kráľovského
mesta okrem jediného – nepatrilo kráľovi. Podľa zachovaných
prameňov vieme, že ešte v roku
1464 kráľ Matej Korvín uvoľnil
časť z kráľovských tridsiatkov
(cla), ktoré malo mesto použiť
na budovanie opevnenia.
Počas panovania rodu Zápoľských v neskorších rokoch
došlo potom k najväčšiemu
zdokonaleniu
obranyschopnosti hradu. Bola vybudovaná
dvojpodlažná budova Kasární
hradnej posádky a Južné opevnenie, ktoré malo s definitív-

V súčastnosti je južné opevnenie miestom rytierskych a šermiarskych turnajov
foto (a)
nou platnosťou vyriešiť starú
slabinu hradu - zraniteľnosť
smerom od Breziny, ktorá sa
zvyšovala najmä rýchlym rozvojom delostreleckej techniky.
Koncepcia celého Južného

opevnenia z prelomu 15. a 16.
storočia má pravdepodobne
korene v Adriatickej oblasti
(Dubrovnik), v tom čase pod
talianskym vplyvom.
(rk)

Viete že: v Európe na sklonku 15. storočia vrcholil hon na čarodejnice? Pápež Inocent VIII. vydal listinu,
ktorou získali inkvizítori rozsiahle právomoci a ich obetiam hrozili cirkevné tresty. Matej Korvín získal
českú korunu vďaka tomu, že českého kráľa Jiřího z Poděbrad ako kacíra pápež exkomunikoval z cirkvi
a zosadil z trónu. (Musel si ju však ubrániť proti poľskému kráľovi Kazimírovi.).
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Modrý gombík zafarbil Trenčín
Výstavu Týždeň modrého gombíka otvorila v pondelok 15. mája
v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl SR pracovníčka Slovenského výboru UNICEF pre získavanie zdrojov Ingrid
KOPČOVÁ. Záštitu nad touto výstavou prevzal trenčiansky primátor Branislav CELLER.
„Výstavy sme odštartovali
vo všetkých krajských mestách
a v 50 mestách sa uskutočnila
zbierka na podporu aktivít UNICEF, nazvaná Týždeň modrého
gombíka. Tento rok smerujeme
našu pomoc sirotám v Ugande.
V tomto africkom štáte zo 16
miliónov detí žijú dva milióny
ako siroty,“ uviedla I. Kopčová. Sú to často deti vo veku
od 10 do 18 rokov, ktoré sa
musia okrem seba postarať
aj o mladších súrodencov. Ak
nebudú chodiť do školy, majú
v budúcnosti nulové šance na
normálny život. Okrem toho sú
zneužívané, týrané a nemajú
zabezpečené základné životné podmienky. UNICEF buduje
v Ugande centrá, kde sa deti

môžu uchádzať o pomoc.
„V Trenčíne sme sa stretli
s fantastickým prístupom zo
strany mesta a pána primátora,
je to jediné mesto na Slovensku, kde sa zbierka koná počas
celého týždňa,“ tešila sa mladá
pracovníčka UNICEF. Príkladná
je aj aktivita stredných škôl
v meste počas celej akcie.
„Jedná sa o ušľachtilý projekt, organizovaný na celom
svete uznávaným subjektom,
orientovaný na pomoc deťom.
Rozhodoval som sa iba niekoľko sekúnd, lebo považujem za
prirodzené pomôcť deťom a ponuku na spoluprácu beriem
ako česť,“ vyznal sa Branislav
Celler.
„Peniaze zo Slovenska putu-

I. Kopčová a B. Celler počas vernisáže výstavy Týždeň modrého
gombíka
Snímka: (jč)
jú do centrály v New Yorku, ale
my určujeme, na čo sa tieto finančné prostriedky použijú. Pri
zbierke na Slovensku pomáhajú dobrovoľníci z 90 škôl a 27
materských centier,“ dodala I.
Kopčová.
Slovenský výbor UNICEF

vybral v minulom roku počas
Týždňa
modrého
gombíka
3 147 515 Sk, z čoho v uliciach
sa vyzbierali necelé dva milióny
korún. Využité boli na zabezpečenie pitnej vody a sanitácie
školákom vo Východnom Timore v juhovýchodnej Ázii.
(la)

Na 14. ročníku Art Filmu viac ako 150 filmov
Prípravy nastávajúceho 14. ročníka filmového festivalu Art Film,
ktorým ožijú Trenčín a Trenčianske Teplice od 23. júna do 1.
júla, vrcholia. Posledný júnový týždeň ponúkne priaznivcom
filmárskeho umenia viac ako 150 krátkych i dlhometrážnych,
dokumentárnych aj hraných snímok v troch súťažných a informatívnych prehliadkach.
„Divákovi chceme ukázať,
že filmy nie sú len tie, ktoré
sa premietajú v kinách a reprízujú v televízii, ale že kinematografia predstavuje obrovský
poklad. Pripomenúť si film sa
totiž dá aj v televízii, ale zažiť
ho môžem len v kine,“ povedal
umelecký riaditeľ festivalu Peter Hledík.
Hlavná súťaž celovečerných
hraných filmov má názov Modrý
anjel / Blue Angel. Tohto roku
v nej bude medzinárodná porota hodnotiť 10 titulov. Súťažná
sekcia krátkych, dokumentárnych, animovaných a experimentálnych filmov Artefakty/
Artefacts prinesie 30 titulov,
súťažná sekcia študentských
filmov Na ceste/On The Road
21 filmov. Do trojice festivalových súťaží sa v tomto roku

prihlásilo celkom 785 snímok.
Nesúťažné
informatívne
sekcie ponúkajú Kultové filmy
20. storočia, najvýznamnejšie
diela roku 1956 Pred 50 rokmi
a výber z obľúbenej dlhoročnej
prehliadky To najlepšie z projektu 100. V sekcii Lesné jahody si môžu diváci vychutnať
prehliadku švédskych filmov,
škandinávsku tvorbu priblížia
i Fínske biele noci. K novinkám
14. ročníka Art Filmu sa tiež
pridá to najlepšie z indonézskej
kinematografie v sekcii Indonézsky film. Najnovšie snímky
z domova predstaví Slovenská
sezóna, novinky zo susedných
krajín zase Najbližšie od hraníc. Špeciálnymi sekciami sú
Pocta Vladimírovi Müllerovi,
Zlatá kamera - snímky tohtoročných laureátov Andrzeja Wajdu

a Dušana Hanáka a Hercova
misia, teda doposiaľ nezverejnené diela tohtoročných laureátov ocenenia Actor´s Mission
Award. Podľa umeleckého riaditeľa P. Hledíka bude najväčším
lákadlom Art Filmu informatívna sekcia Kultové filmy 20.
storočia. Dvanástku najlepších
snímok z tohto obdobia reprezentujú filmy ako Frigo na mašine, Casablanca, Psycho, Hnus,
Bonie and Clyde, Niekto to rád
horúce, Spievanie v daždi či
Čeľuste. Zámerom prehliadky,
o ktorej vraj P. Hledík sníval
celých 12 rokov, je objasniť divákovi, čo pojmom kultový film
označuje profesionálna terminológia.
Jedným z hlavných cieľov pripravovaného Art Filmu je osloviť najmä mladých. „Zažili sme
už mladých divákov a po niekoľkých rokoch sme si uvedomili,
že pre nich nezlepšujeme podmienky. Zmeny majú dosiahnuť, aby k nám prišli tí najlepší
diváci, takzvaní batôžkari,“ tvrdí

P. Hledík, ktorý okrem kvalitnej
vzorky svetovej kinematografie sľubuje i výstavy fotografií,
koncerty, happeningy, autogramiády, festivalový jarmok a festivalovú kaviareň. Členovia slovenských a českých filmových
klubov, rovnako i poslucháči
slovenských a českých stredných a vysokých škôl umeleckých smerov a držitelia kariet
EURO<26 budú mať vstup na
festival zdarma. Práve v záujme
študentov sa neposunul termín
o týždeň skôr napriek tomu, že
posledný deň Art Film prekryje
otvorenie Medzinárodného filmového festivalu v Karlových
Varoch. Výber najlepších filmov
im chcú organizátori ponúknuť
až po maturitných a semestrálnych skúškach.
Diváci v Trenčíne môžu využiť tri zo štyroch sál s najmodernejšou projekčnou i zvukovou technikou multikina MAX
a Trenčín ponúkne aj premietania open air kina Bažant Kinematograf.
(SITA)
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José Piñera – žijúca legenda v Trenčíne
José Piñera, tvorca celosvetovo známej a úspešnej chilskej dôchodkovej reformy, venoval jeden deň svojej návštevy na Slovensku Trenčínu. V stredu 17. mája si pozrel historickú časť
mesta a potom ho prijal primátor Branislav Celler.
Počas prijatia trenčiansky primátor zdôraznil, že je pre neho
cťou privítať na pôde Trenčína
osobnosť celosvetového formátu, významného ekonóma a reformátora. Hosťovi predstavil
mesto Trenčín, jeho súčasnosť
a zámery do budúcnosti, ktoré
sú zhmotnené aj v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta do roku 2016. J. Piñera
sa o pláne vyjadril s uznaním,
podľa jeho slov ako predstaviteľovi voľného trhu sú mu jeho
princípy blízke.
Chilská dôchodková reforma
bola odštartovaná 1. mája 1981.
Ako minister práce a sociálnych
vecí Chile v období rokov 1978
až 1980 bol José Piñera zodpovedný za prípravu dôchodkovej
reformy, ktorá sa neskôr stala
príkladom pre reformy v mnohých iných krajinách nielen Latinskej Ameriky, ale aj krajín OECD
a viacerých transformujúcich sa
ekonomík.
Princípy chilskej reformy –
podpora súkromných penzijných
fondov, ukončenie fungovania
priebežného dôchodkového systému, posilnenie individuálnej

zodpovednosti a možnosti voľby
– sú dnes vďaka José Piñerovi
základom riešenia problémov
štátnych priebežných dôchodkových systémov na celom svete.
Ako zakladateľ a prezident Medzinárodného centra pre dôchodkovú reformu je José Piñera v súčasnosti vo svete považovaný za
najvýznamnejšieho
odborníka
v oblasti reformy dôchodkových
systémov. Túto problematiku
prednáša na významných svetových univerzitách a odborných
konferenciách, je ekonomickým poradcom mnohých vlád
a osobne sa podieľal na príprave
takmer každej reformy založenej
na princípe individuálnych účtov.
José Piñera je stálym
spolupracovníkom
prestížnej
washingtonskej výskumnej inštitúcie CATO Institute a spolutvorcom jeho Projektu privatizácie
systému sociálneho zabezpečenia, ktorý za sedem rokov svojho
trvania vytvoril komplexný návrh
reformy federálneho dôchodkového systému USA Social Security.
José Piñera bol členom expertného tímu trhovo orientova-

Trenčiansky primátor Branislav Celler (vľavo) víta na pôde mesta Josého Piñeru
Snímka (jč)
ných ekonómov, ktorí boli zodpovední za transformáciu chilskej
ekonomiky v 70-tych a 80-tych
rokoch minulého storočia. V pozícii ministra práce a sociálnych
vecí uskutočnil reformu trhu práce, ktorá výraznou mierou zvýšila
jeho flexibilitu a tým aj úroveň
zamestnanosti. Podieľal sa na
príprave rozsiahleho procesu
privatizácie chilskej ekonomiky
a v roku 1981 bol ministrom
banského priemyslu chilskej
vlády. Publikoval množstvo odborných článkov a napísal sedem kníh venovaných problematike dôchodkovej reformy, ktoré
boli preložené do piatich jazykov.
Jeho dielo El Cascabel al Gato
detailne pojednávajúce o priebehu chilskej reformy sa stalo

učebnicou pre reformátorov dôchodkových systémov.
José Piñera bol v roku 1993
nezávislým kandidátom na post
prezidenta Chilskej republiky.
Je držiteľom viacerých čestných
doktorátov. Ekonomické vzdelanie získal na prestížnej Harvardskej univerzite, kde mu bol
v roku 1974 udelený titul doktora ekonomických vied (PhD.).
Najuznávanejší reformátor dôchodkových systémov José Piñera potreboval iba šesť mesiacov
na prípravu radikálnej systémovej reformy chilského dôchodkového systému a po dvoch rokoch
sám odstúpil z funkcie zodpovedného ministra s vysvetlením,
že reforma je už uskutočnená.
(mp)

S klaunským nosom zadarmo aj do MHD
Pokus o vytvorenie rekordu v počte klaunov zhromaždených na
jednom mieste sa uskutoční v sobotu 27. mája v Trenčíne.
Klaunom sa stane každý, kto
si v rámci verejnej zbierky v prospech Fondu Dr. Klaun kúpi a samozrejme aj nasadí klaunský nos.
Pokus o rekord bude súčasťou
benefičnej akcie Deň klaunov.
Klaunský nos bude zároveň slúžiť ako cestovný lístok
v trenčianskej MHD. Autobusy
v ten deň od 9. do 15. hodiny odvezú zadarmo každého,
kto bude mať klaunský nos
nasadený na vlastnom nose.
Podľa manažérky fondu Jany
Sedláčkovej na splnenie podmienok potrebných pre uznanie
rekordu budú dohliadať rozhodcovia z agentúry Slovenské
rekordy. Do konečného počtu

bude započítaný každý, kto sa
medzi 10. a 12. hodinou zaregistruje s klaunským nosom na
jednom z registračných miest na
Mierovom námestí a o 12. hodine prejde rukami sčítacích komisárov pred hlavným pódiom.
Dosiaľ je platný rekord vytvorený v Martine pred niekoľkými rokmi, kedy sa tam zhromaždilo 565
ľudí s klaunskými nosmi. Fond
Dr. Klaun má pre Trenčanov pripravených 1500 nosov. „Určite
sa nebudú rátať červené nosy,
ktoré si ich majitelia privodia
predchádzajúcim hýrením v bare,“ poznamenala J. Sedláčková.
Každá koruna získaná kúpou
nosa pôjde na konto Fondu Dr.

Klaunské nosy sa objavili aj počas tohtoročného Trenčianskeho
korza v nedeľu 21. mája. Že by generálka na deň klaunov?
(jč)
Klaun, a tak pomôže zvýšiť počet návštev Dr. Klaunov u detí.
Fond Dr. Klaun je nadačným
fondom, ktorý už viac ako tri roky
financuje divadelné predstavenia
pre deti, ktoré musia z rôznych
príčin stráviť časť svojho detstva

odlúčené od rodičov - v domovoch sociálnych služieb, v špeciálnych internátnych školách pre
deti s rôznymi postihnutiami,
v detských oddeleniach nemocníc, v liečebniach a sanatóriách.
(TASR)
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Na desiatej Pohode 100 interpretov z 15 krajín
Desiaty ročník festivalu Bažant Pohoda privíta v rámci hudobného programu takmer 100 interpretov z 15 krajín sveta. Trenčianske letisko privíta festival po tretí raz. O necelé dva mesiace sa
v Trenčíne počas dvoch júlových dní predstaví niekoľko zvučných mien, ako napríklad americká alternatívna legenda Pixies,
írska kapela Frames alebo britská hip-hopová formácia Stereo
MCs. Organizátori sa tento rok ešte výraznejšie zamerali na
programovú pestrosť a vyrovnané žánrové obsadenie. Charakter
festivalu podporí rozšírený priestor pre sprievodné podujatia.
Vystúpenia hudobníkov prinesú tri open-air scény. Kryté
scény zastúpia veľký tanečný
stan s názvom Samsung stage, Tatra banka aréna s náročnejšou hudobnou produkciou,
vážnou hudbou, divadlom
a diskusiami a zachoval sa aj
štýlový šiator Teatro tatro venovaný v tomto roku výlučne
divadlu. Novinkou bude NAY
Tanečný dom, v rámci ktorého prebehne osem tanečných
workshopov od folklóru po
hip-hop. Samostatný priestor
v podobe kaviarne dostane
literatúra spolu s diskusiami
Ligy za duševné zdravie.

Carola. Invenčný hip-hop predvedú Stereo MCs, dancehall
zase jeho najväčšia európska
hviezda Gentleman, fúziu nu-jazzu a latino rytmov budú
môcť návštevníci festivalu zažiť
na vystúpení projektu Da Lata.
Súčasnú gitarovú scénu bude
reprezentovať švédska gitarovka The International Noise
conspiracy. Vo world music
dominuje speváčka s marockými koreňmi Natacha Atlas,
osviežením bude čerstvý držiteľ Latin Grammy za najlepší
album Kevin Johansen so
skupinou Nada či tohtoročný

s ktorým vystúpi Milan Lasica.
Po rokoch sa vracia hot jazzová
senzácia Ondřej Havelka a jeho Melody Makers či skupiny
Vidiek, Polemic a Hex. Domáci
hip-hop predvedú A.M.O., Vec
či Moja reč. Priestor tradične
dostanú aj nové tváre našej
a českej scény ako Lavagan-

držiteľ Oscara Gustavo Santaolalla so skupinou Bajofondo
Tangoclub a ich tangom 21.
storočia. S výnimkou Stereo
MCs a The Frames budú všetci
spomenutí umelci hrať na Slovensku prvýkrát.

ce, Diego, Eduardo Borsuci in
Optima forma, Knot Photogenic. Prvýkrát na festivale vystúpi symfonický orchester – pod
taktovkou dirigenta Júliusa
Selčana zahrá výber z diela
Svetozára Stračinu.

• Česko-slovenská
scéna

• Iné druhy umenia

• Headlinerom
festivalu
je americká alternatívna
legenda Pixies, v rámci alternatívneho gitarového rocku im
bude konkurovať írska kapela
Frames, ktorá je považovaná
za nasledovníkov svojich krajanov U2. „Program desiateho
ročníka má zdôrazniť charakter festivalu ako stretnutia
rôznych ľudí, rôznych hudobných žánrov a rôznych druhov
umenia. Chceme festival naplniť zaujímavými umeleckými
počinmi, s ktorými sa ľudia
bežne na Slovensku nestretnú,“ povedal organizátor Pohody Michal Kaščák. Takými
sú napríklad downtempové
hviezdy Zero 7, „zakladatelia
inteligentnej elektroniky“ skupina Coldcut, svetový líder štýlu grime Dizzee Rascal. Špičku
svetovej DJskej scény budú
reprezentovať bývalý člen legendárnej skupiny Underworld
Darren Emerson, britský DJ
a producent Andy C, ktorý je
jedným z najzvučnejších mien
v oblasti drum and bass či
špičkový techno DJ Marco

V rámci československej
scény sa po niekoľkých rokoch
snaženia podarilo potvrdiť
účasť legendy Hany Hegerovej. Na Bažant Pohode sa premiérovo predstaví aj prvý muž
slovenského jazzu Peter Lipa,

Hudobný program sa tento
rok intenzívnejšie ako kedykoľvek predtým dopĺňa a prelína
s inými druhmi umenia. Súčasťou sprievodných podujatí
bude sochárske sympózium.
Maľba a grafiti dostanú
priestor v podobe workshopov,

výtvarníci budú mať k dispozícii
aj múr pri hlavnej festivalovej
scéne. Novinkou budú tanečné workshopy, samostatný
priestor pre literárne čítania
a diskusie. Tradične bude na
festivale Bažant kinematograf.
Spevácky workshop na festivale zrealizuje Ida Kelarová, zúčastnení návštevníci budú mať
možnosť zaspievať si s ňou aj
na veľkej festivalovej scéne.
Bažant Pohoda ako prvý festival na Slovensku prichádza
so separáciou odpadu. „Na
festivale dostávajú každoročne priestor aj rôzne neziskové
organizácie. Snažíme sa ich
aktívne zapojiť do festivalového života, za jedno z najhodnotnejších tohtoročných vylepšení považujem separáciu
odpadu,“ hovorí M. Kaščák.
Odpad sa bude separovať
s pomocou združenia Priatelia
Zeme a spoločnosťou A.S.A.,
avšak dôležitý bude aj aktívny
prístup návštevníkov Bažant
Pohody.
Novinkou tohtoročnej Pohody bude takzvaná „zóna ticha“
v okolí malej kaplnky v odľahlej
časti areálu letiska. Nápadom
vytvoriť zónu pre relax sa M.
Kaščák inšpiroval na jeho obľúbenom festivale v Glastonbury.
Tohtoročný festival Pohoda sa uskutoční v Trenčíne
v dňoch 14. a 15. júla.
(SITA)
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Dni mesta Kragujevac
Na oslavy do srbského Kragujevacu, družobného partnera
Trenčína, odcestovali predstavitelia trenčianskej samosprávy
na čele s poslancom, dlhodobo uvoľneným pre výkon funkcie,
Branislavom ZUBRIČAŇÁKOM. V dňoch 4. až 7. mája 2006
Kragujevac navštívili aj zástupcovia ďalších partnerských miest
z Česka, Poľska, Talianska, Rumunska, Macedónska, Angoly,
Bieloruska, Spolkovej republiky Nemecko a USA.
Pre hostí, príležitostných
návštevníkov a pre vlastných
občanov organizátori pripravili
bohatý kultúrny program od
vystúpení folklórnych súborov,
cez vernisáže výstav obrazov,

mesta Kragujevac a predsedom snemovne Mestskej
skupštiny Kragujevac a účasťou na slávnostnom zasadnutí
skupštiny mesta Kragujevac,
na ktorých vzájomne deklaV lesoparku Spomen park sa nachádza miesto posledného odpočinku 44 popravených slovenských vojakov
vojakov zo 71. pešieho pluku
trenčianskeho. Neodmysliteľnou súčasťou bola preto návšteva mestského lesoparku
Spomen park, v ktorom sa
nachádza miesto posledného
odpočinku 44 popravených
slovenských vojakov. Stáť na
pôde posvätenej krvou našich
bratov bolo pre každého člena

pomstu za zabitých a ranených nemeckých vojakov.
Medzi obeťami vystupuje
do popredia 300 študentov miestneho gymnázia so
svojimi 18 profesormi a riaditeľom, ktorý prejavil v tom
zložitom čase súdržnosť s kolegami a študentmi, keď odmietol od Nemcov milosť so

Trenčiansku delegáciu, vedenú B. Zubričaňákom (vľavo), prijal primátor mesta Kragujevac Veroljub Stevanovič (v strede)
a predseda snemovne mestskej skupštiny
kvetín, keramiky, módnu prehliadku študentov gymnázia,
stretnutia športovcov.
Dni mesta Kragujevac prebiehali pre oficiálne delegácie
prakticky v dvoch vrcholoch,
t.j. ich prijatím primátorom

rovali rozvoj medzinárodných
vzťahov a spolupráce. Pre delegáciu Mesta Trenčín návšteva Kragujevacu mala hlbší rozmer, pretože obe mestá spája
od roku 1918 spomienka na
vzburu a popravu slovenských

Na pamiatku nevinných obetí postavilo Mesto Kragujevac Múzeum 21. októbra

V uliciach Kragujevacu bolo neustále veselo a rušno

delegácie mimoriadnym citovým zážitkom.
Sprievodcovia Trenčanov
zoznámili aj s ďalšou históriou lesoparku, ktorý v období
druhej svetovej vojny sa stal
jedným veľkým cintorínom,
v ktorom 21. októbra 1941
nemecké popravčie čaty postrieľali a pochovali do 30
hromadných hrobov 7000
obyvateľov Kragujevacu ako

slovami, „že ešte stále učí“.
Na pamiatku nevinných obetí
postavilo Mesto Kragujevac
Múzeum 21. októbra, v ktorom prostredníctvom exponátov z fotografií, osobnej písomnej dokumentácie obetí,
odkazov detí svojim rodičom
a výbornej sprievodkyne sa
návštevník zoznamuje, čo sa
v ten deň stalo.
Jozef Čery, foto (a)
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Projekt SOKRATES/COMENIUS v Trenčíne
V týždni od 14. do 20. mája hostila Základná škola na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne 28 žiakov
a učiteľov zo zahraničia. V rámci európskeho projektu SOKRATES školu navštívili hostia z Rybnika – Niewiadom (Poľsko), Iasi (Rumunsko), Tortoretto (Taliansko) a Aksaray (Turecko).
Projektová úloha, nesúca
sa v znamení motta „Kniha
– zabudnutý vynález“, mala
za cieľ zoznámiť žiakov zúčastnených škôl s legendami,
viažucimi sa na miesto pôsobenia školy a zapojiť žiakov
všetkých škôl do stvárnenia
obsahu knihy „Narnia“ – o le-

vovi, čarodejnici a skrini. Dej
knihy zapadá do rámca súčasných knižných detských
bestsellerov typu Harry Poter
a Pán prsteňov, takže o jej čítanie bol medzi žiakmi značný
záujem.
Náplňou stretnutia v Trenčíne bola prezentácia toho

Priznali im titul Magistra Hráškológie
Už aj vrabce na strechách
domov čvirikajú o tom, akí sú
na „Bezručke“ šikovní výtvarníci. Veru, svojimi dielkami sa
preslávili v Grécku, Česku aj vo
viacerých kútoch našej domoviny. Naposledy zožali slávu v rodisku malikána – Janka Hraška
v Turci na vyhodnotení projektu
– súťaže Janko Hraško v Slovenskom národnom literárnom
múzeu v Martine.
Deti z celého Slovenska
tu súťažili v literárnej tvorbe,
písaní SMS a v oblasti výtvarnej v kategóriách: Púpätká,
Hraškuľčatá, Hraščatá, Hrášky,
Hrachy a Staré struky. Organizátori zo Súkromnej základnej
školy BellAmos, katedry hra-

škológie, v spolupráci s Literárnym klubom Mädokýš pripravili
veselý program. Víťazom priznali titul magistra hraškológie.
V kategórii Hraškuľčatá zažiarila na druhom mieste naša
iba 6-ročná Natálka Husárová.
Víťazkami najpočetnejšej kategórie 10 a 11 – ročných výtvarníkov sa stali hneď tri Hraščatá
zo ZŠ, Bezručova ul.: 1. miesto
– Natálka Kaščáková, 2.
miesto – Emka Balaščáková
a 3. miesto – Martinka Lukšová. Máme teda v našom meste, v jednej základnej škole,
štyri malé slávne osôbky, vďaka ktorým, vraj, Janko Hraško
ešte žije...
(ap)

Takto kreslí 6-ročná Natálka Husárová

najlepšieho, čo žiaci zúčastnených škôl vytvorili pod dojmami z prečítanej knihy. Množstvo výtvarných prác i textov
(samozrejme v angličtine) potvrdili opodstatnenosť projektu a spoločné výsledky budú
súčasťou hodnotenia jeho
ročnej existencie. O vypracovanie a realizáciu projektu sa
pričinili najmä učiteľky Mária
Zachová a Lenka Oravcová
a priamo v akcii spolu aj ďalší
vyučujúci a žiaci školy na Veľkomoravskej ul.
Popri plnení si pracovných
a školských povinností zostal
čas aj na bližšie zoznámenie
sa s Trenčínom a jeho okolím. Po prijatí všetkých hostí
predstaviteľmi Mesta Trenčína navštívili Trenčiansky hrad

Číslo 11/ročník VIII
a ďalšie pamätihodnosti. Zúčastnili sa tiež na Jarnom vokálnom koncerte, kde aplaudovali veľmi dobrým výkonom
Univerzitného
speváckeho
zboru Trenčianskej univerzity
A. Dubčeka a Trenčianskeho
speváckeho zboru z Trenčína.
Záver pobytu venovali návšteve hlavného mesta SR Bratislavy.
Detskí účastníci boli ubytovaní v rodinách našich žiakov.
Po počiatočnom ostychu a zoznamovaní sa s prostredím
rodiny sa v závere pobytu
objavili aj slzy v očiach. Bolo
im dobre! Ďakujeme a tešíme
sa na stretnutie u nás – vyjadrovali svoje dojmy z pobytu
v Trenčíne. Bez porozumenia
rodičov by sa toto podujatie nedalo uskutočniť, preto
i týmto spôsobom ďakujeme
všetkým, ktorí sa o úspešnosť
tohto stretnutia pričinili.
Jozef Vakoš

Malí šoféri majú dopravné ihrisko

Slávnostné otvorenie detského dopravného ihriska pri
Materskej škole, Meďňanského ulica, sa konalo 12. mája
pri príležitosti výchovného dopravného projektu pod názvom
„Malí veľkí šoféri“, zameraného
na zvyšovanie bezpečnosti detí
ako budúcich účastníkov cestnej premávky.
Súčasťou jeho otvorenia
bola súťaž predškolákov, ktorá mala teoretickú a praktickú
časť. V teoretickej časti deti
preukazovali svoje znalosti
v poskytovaní prvej pomoci,
poznávaní dopravných značiek

i dopravných prostriedkov a podobne. Potom na kolobežkách
a bicykloch na dopravnom ihrisku svoje teoretické znalosti
preukázali v praxi. Na záver dostali z rúk príslušníka dopravnej
polície „vodičské preukazy“.
Poďakovanie patrí Trenčianskej nadácii za sponzorský dar,
sumu 20 tisíc Sk, od členov
Klubu darcov Trenčianskej nadácie, všetkým rodičom a učiteľkám, ktorí prispeli finančnými
prostriedkami a svojou prácou
na budovaní dopravného ihriska.
(dl)
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Divadlo, koncerty, festivaly
KS Dlhé Hony
 26. 5. o 19.30
COUNTRY MAJÁLES – premiéra kankánu v Trenčíne – účinkuje Country tanečná skupina Maryland a Country hudobná skupina Dostavník
 29. 5. o 16.00
Stretnutie poslancov VMČ Stred s občanmi
Mierové námestie
 27. 5. o 10.00
Deň klaunov – klauni vo všetkých tvaroch, formách aj podobách – divadlá, animácie, súťaže,
kreslenie, filmy...
 1. 6. o 10.00 Otvorenie mestskej veže
 2. 6. o 19.00 Folklórny súbor DRUŽBA
 5. 6. o 16.30
Detský folklórny súbor KORNIČKA
 7. 6. o 16.30
Detský folklórny súbor RADOSŤ
Klub Lúč
 1. 6. o 20.00
Live koncert: I OBJECT (USA) + A.N.S. (USA)
 3. 6. o 20.00
SKA PARTY
Krankenhaus
 2. 6. o 22.00
DRINKTEAM night
ArtKino
 3. 6. o 19.00
Hudobné divadlo Trenčín: Pašie
KS Juh – Kyjevská ul.
 4. 6. o 14.00
ZADANÉ PRE ŽENY – príjemné nedeľné popoludnie s poradňou pre ženy v odbore kaderníčka, kozmetička, vizážistka, pedikérka, nechtový
dizajn...
 6. 6. o 18.00
RICHARD ČANAKY – hudobný recitál gospelového speváka

Prednášky
Verejná knižnica M. Rešetku – Hasičská ul. 1
 25. 5. o 16.00
Láska v poézii členov Literárneho klubu OMEGA – literárno-hudobné pásmo
 30. 5. o 10.00
Beseda so spisovateľom Drahoslavom Machatom o knihe Majstri slova a významných slovenských dejateľoch
KaMC OS SR, klubovňa č. 227
 25. 5. o 16.00
Využívanie bezpilotných prostriedkov v rôznych
oblastiach leteckej činnosti
KS Juh – Kyjevská ul.
 6. 6. o 19.00
SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU – prednáša JUDr. Júlia Chlebanová
 7. 6. o 18.00
CHOROBY TRÁVIACEHO TRAKTU – prednáša K.
Čaklošová

KULTÚRNE POZVÁNKY
Výstavy
Galéria M. A. Bazovského

 21. 4. – 25. 6.
Klenoty českého moderného maliarstva 1907
– 1939 zo zbierok Českého múzea výtvarného
umenia v Prahe a Krajskej galérie výtvarného
umenia v Zlíně Nájdenie obrazu – Miloš Alexander Bazovský – diela z depozitára galérie
KaMC OS SR

 4. 5. – 31. 5.
Gen. Milan Rastislav Štefánik

 16. 5. – 11. 6.
10. AMFO Trenčianskeho kraja
Delová bašta Trenčianskeho hradu

 13. 5. – 4. 6.
10. výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja
Mestská galéria, Mierové nám. 22

 23. 5. – 1. 6.
Fotografie z predstavení Dr. Klaunov, detské
obrázky klaunov a drevené plastiky klaunov rezbára Vladimíra Morávka
Verejná knižnica M. Rešetku

 1. 6. – 30. 6.
Život mojimi očami – výstava výtvarných prác
študentov SOU strojárskeho v Trenčíne

Detské aktivity
Štúrovo námestie
 28. 5. o 15.00
1. vodník párty – vodnícke stretnutie pre malých
i veľkých, podmienkou je „vodné“ oblečenie
Galéria M. A. Bazovského
 30. 5. o 16.00
VÝTVARNÝ ATELIÉR pre všetky šikovné i „nešikovné“ deti do 14 rokov a ich rodičov
Mierové a Štúrovo nám., priestor pred KaMC OS SR
 3.6. o 9.30
MDD – program pri príležitosti Medzinárodného
dňa detí
Ostrov
 3. 6. o 15.00
Juniáles
Galéria M. A. Bazovského
 4. 6. od 14.00 do 16.00
FAREBNÁ NEDEĽA – tvorivé nedeľné popoludnie
pre všetky deti, ich rodičov a starých rodičov
 7. 6. od 9.30 do 11.30
GALERKOVO – hravé tvorivé dielne pre deti do
šesť rokov a ich rodičov
Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská ulica
 1. 6. o 10.00
SVET PATRÍ NÁM – medzi knihami o knihách
– podujatie pre deti pri príležitosti MDD
 1. 6. o 14.00
KLUB D – stretnutie dievčat pri diskusii o ženách
spisovateľkách
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Mierové nám.
032/743 44 15
27. 5. o 10.00
Pásmo
krátkych
animovaných filmov
s
klaunskou
tematikou ku
Dňu
klaunov
(Nadácia
Dr.
Klaun). Vstup voľný.
27. 5. o 19.00
ŠAŠEK A KRÁLOVNA
ČR, 1987, 111‘ Réžia: Věra
Chytilová. Filmová verzia
jednej z najvýraznejších hier
Divadla na provázku sa opiera o pantomimické umenie
B. Polívku a jeho ženy Ch.
Poullainovej.
Stredoveký
šašo a francúzska kráľovná, vydatá za starého nemeckého kráľa, hrajú tému
moci a poddanosti, ženskej
nadvlády skľučujúcej mužov
v ich slabosti a obdivnej pokore.
28. 5. o 16.30
AŽ PŘIJDE KOCOUR
ČR, 1963, 99‘ Réžia: Vojtěch
Jasný. Moderná rozprávka
o tom, ako do malebného
českého mestečka príde kúzelník s krásavicou Dianou
a kocúrom, schopným odhaliť skryté vlastnosti ľudí.
29. 5. o 19.00
PSIE DNI
Rakúsko/Nemecko, 2001,
121‘ Réžia: Ulrich Seid. Psie
dni sú neľútostným vykročením za kultivovanú fasádu
rakúskych predmestských
štvrtí, zarovnaných záhonov,
dômyselne vybudovanej siete uspokojovania primárnych
potrieb. V šiestich príbehoch
Seidl konkretizuje rozmanité
formy psychického a fyzického násilia vedome páchaného človekom na človeku.
31. 5. o 19.00
SEX A LUCIA
Španielsko, 2001, 120‘
Réžia: Julio Medem. Príbeh
plný telesnej vášne, bolestne hlbokej lásky a krehkej
mystiky. Dôraz na osudovosť mení súkromný príbeh
vášne, viny a odpustenia na
podobenstvo o zložitej previazanosti ľudských osudov.
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Preventívne protipožiarne kontroly
V zmysle zákona č. 314/
2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 121/2001
Z. z. o požiarnej prevencii
v znení neskorších predpisov,
Požiarneho poriadku Mesta
Trenčín a smernice primátora
mesta Trenčín č. 5/2006-D
Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol na území
mesta Trenčín je Mesto Trenčín
povinné vykonávať preventívne
protipožiarne kontroly. Na základe týchto zákonných povinností a v rámci prevencie proti
vzniku požiarov Mesto Trenčín
naplánovalo vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol
na území mesta Trenčín.
Hlavnou úlohou pri kontrolách je oboznamovanie občanov
s požiadavkami ochrany pred
požiarmi, a tým predchádzanie
vzniku požiarov v obydliach občanov. Prostredníctvom týchto
kontrol budú oboznamovaní aj
podnikatelia v prevádzkach,
v ktorých nevykonáva Štátny
požiarny dozor (ŠPD) Okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, s povinnosťami, ktoré im vyplývajú
z platnej legislatívy.
Vykonávaním preventívnych
protipožiarnych kontrol na úze-

mí mesta Trenčín boli poverení
členovia Dobrovoľných hasičských zborov Mesta Trenčín,
ktorí sa pri kontrolách budú
preukazovať preukazom člena
preventívnej skupiny spolu
s občianskym preukazom.
Zoznam členov: Martin Gažo,
Ľuboš Vlna, Pavol Vlna, Miroslav Vlna, Tibor Mikoláško, Radovan Horný, Jozef Krajčovič,
Peter Mitický, Martin Jarábek,
Jozef Mičo, Marek Bulko, Rastislav Ševčík.
Harmonogram kontrol:
Jún 2006
mestská časť Kubrica – rodinné
domy a prevádzky podnikateľov
nezaradené v ŠPD
mestská časť Opatová - rodinné
domy a prevádzky podnikateľov
nezaradené v ŠPD
mestská časť Záblatie - rodinné
domy a prevádzky podnikateľov
nezaradené v ŠPD
Júl 2006
mestská časť Kubra – rodinné
domy a prevádzky podnikateľov
nezaradené v ŠPD
mestská časť Sihoť – rodinné
domy a prevádzky podnikateľov
nezaradené v ŠPD
mestská časť Zlatovce – rodinné domy a prevádzky podnikateľov nezaradené v ŠPD

Únia žien Slovenska, krajská organizácia, v spolupráci s Verejnou knižnicou M. Rešetku v Tenčíne, Trenčianskym osvetovým
strediskom, Obvodnou organizáciou ÚŽS a Mestskou organizáciou ÚŽS Trenčín dovoľujú si vás pozvať na:

39. ROČNÍK VANSOVEJ LOMNIČKY
súťažný festival - prednes poézie a prózy
Obvodné kolo: 31. máj 2006 o 15.30 h – Verejná knižnica
M. Rešetku Trenčín, Hasičská ul., 2. posch.
Podmienky súťaže:
• ovládanie textu naspamäť (text v rozsahu 3–6 minút)
Podmienky súťaže sú pre všetky kategórie rovnaké.
Súťažného festivalu sa okrem členiek ÚŽS môžu zúčastniť
(ako v predchádzajúcich ročníkoch) i nečlenky, v prvej kategórii najmä študentky, pracujúce i nezamestnané dievčatá
a mladé ženy.
Všetky srdečne vítame!
Kategórie:
• 16–25 rokov – poézia a próza
• nad 25 rokov – poézia a próza
Zapojte sa do súťaže!
Prezentácia súťažiacich 31. 5. 2006 o 15.00 hod.
tel.: 0905 278 780

Číslo 11/ročník VIII
Mesto Trenčín prijme do pracovného
pomeru zamestnanca do funkcie:
referent registratúrneho strediska
Kvalifikačné požiadavky, ktoré musí uchádzač spĺnať:
1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, odbor archívnictvo
2. Znalosť platných právnych predpisov na úseku správy
registratúry, hodnotenia a vyraďovania záznamov a archívnej činnosti
3. Prax v odbore vítaná (nie je podmienkou)
Ďalšie požiadavky:
– bezúhonnosť (preukazuje sa odpisom z registra trestov
nie starším ako tri mesiace v zmysle § 3 ods. 4 zák. č.
552/2003 Z. z.)
– znalosť práce s PC
– komunikatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť, dôslednosť, presnosť, schopnosť pracovať pod stresom, zvládanie nárazovej práce
Zoznam požadovaných dokladov:
– žiadosť o prijatie do zamestnania
– profesijný životopis
– fotokópia dokladu o vzdelaní
– odpis z registra trestov
– priložiť súhlas so spracovaním a vedením osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
Uzávierka prihlášok: 16. 6. 2006 do 14.00 hod.
MIESTO DORUČENIA:
Mestský úrad v Trenčíne
Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Na zalepenú obálku uviesť „archivár“ – neotvárať.

25. 5. 2006
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·tvrtok 1.6.2006
8.00 - PIE·ËANSKÉ HRY V ATLETIKE
Futbalov˘ ‰tadión
15.00 - DREVENÉ DIVADLO
BRATISLAVA: âERT A KAâA
Námestie slobody
16.00 - DETI DEËOM
Námestie slobody

Piatok 2.6.2006
16.00 - KONCERT SKUPINY S-BAND
Námestie slobody
17.00 - ODHALENIE PAMÄTNEJ
TABULE EUGENA SUCHO≈A
Ulica Eugena SuchoÀa
17.30 - MOSTY IV. VernisáÏ v˘stavy diel
francúzskych a slovensk˘ch v˘tvarníkov
KSC Fontána
19.00 - JAZZOVÉ PIE·ËANY 2006
Námestie slobody
20.00 - DISKOTÉKA NA VODE
Kúpalisko Eva

Sobota 3.6.2006
9.00 - PIE·ËANSK¯ DIXIELAND
Kolonádov˘ most
10.00 - POÎEHNANIE PRAME≈OV
Príhovory predstaviteºov mesta, SLK Pie‰Èany,
a.s. a cirkví, spevácky zbor Coro Laudamus
Hudobn˘ pavilón Harmony
Kúpeºn˘ ostrov
10.30 - SLÁVNOSTN¯ SPRIEVOD,
Prehliadka historick˘ch vozidiel
Trasa: Spoloãenské centrum na Kúpeºnom
ostrove, Kúpeºn˘ ostrov, Kolonádov˘ most,
Sad A. KmeÈa, smer k Domu umenia
11.30 - SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE OLKS
Prejavy predstaviteºov mesta, SLK Pie‰Èany,
a.s. a hostí, ukáÏky vystúpení uãastníkov
sprievodu Terasa Domu umenia

Hudobn˘ pavilón v parku:
13.00 - MYJAVSKÁ CIMBALOVKA
14.00 - DÍVâÍ SAXOFONOV¯
ORCHESTR LUHAâOVICE
14.45 - TAP DANCE QUARTET
14.50 - TRIO HUSLISTIEK STRINGS
15.00 - PRÍHOVOR PRIMÁTORA
MESTA PIE·ËANY REMA CICUTTA
15.10 - PRESSBURGER KLEZMER
BAND
16.05 - POETICKÉ SLOVO BOÎIDARY
TURZONOVOVEJ

16.10 - AVALON. Írske tance
16.40 - MELODY MAKERS & SESTRY
HAVELKOVY
17. 35 - VYHLÁSENIE V¯SLEDKOV
SÚËAÎE HISTORICK¯CH VOZIDIEL
„ZLATÉ STUHY PIE·ËAN – JAZDA
PRAVIDELNOSTI“
17.50 - ROMAN PAULECH A TANEâNÁ
SKUPINA W.A.C.
18.00 - TRIO HUSLISTIEK STRINGS
18.10 - TAP DANCE QUARTET
18.20 - POETICKÉ SLOVO BOÎIDARY
TURZONOVOVEJ
18.25 - MAGIC MOMENTS SHOW
18.45 - ROMAN PAULECH A TANEâNÁ
SKUPINA W.A.C.
18.55 - TRIO HUSLISTIEK STRINGS
19.10 - ZUZANA SMATANOVÁ
20.00 - BEATLES REVIVAL BAND
BROUCI

Námestie slobody
14.00 - C. A K. DYCHOV¯ KOMORN¯
ORCHESTER
15.00 - VOKÁLNA SKUPINA GAMA 2
Z USTRONE (POªSKO)
15.30 - FOLKLÓRNY SÚBOR MÁJ
16.00 - FOLKLÓRNA SKUPINA
NOVIâIANKA
16.30 - DYCHOVÁ HUDBA BOROVIENKA
17.30 - COUNTRY SKUPINY WANTED,
MUSTANG BAND A VÁH RIVER BAND
21.30 - LASEROVÁ A UV SHOW

Detské programy pred
Domom umenia
14.00 - DIRT JUMP A STREET
Exhibiãné ukáÏky skokov na bicykloch
15.30 - STREETBEAT
UkáÏky breake dance a hip-hop
16.00 - KARAOKE SHOW
MI·KY MARIENKOVEJ
18.00 - DIRT JUMP A STREET
Exhibiãné ukáÏky skokov na bicykloch

Park za Domom umenia
Po cel˘ deÀ skautsk˘ tábor s ukáÏkami hier
a cviãení

Vojenské historické múzeum
Pie‰Èany
9.00 - OTVORENIE MÚZEA (do 17.00 h)
10.00 - BLUDNÍ RYTIERI
Skupina historického ‰ermu
11.45 - V¯STREL Z DELA A KATAPULTOV

MESTO PIEŠŤANY

12.00 - DYNAMICKÉ UKÁÎKY
MÚZEJNEJ TECHNIKY
12.45 - LETECKÉ UKÁÎKY
VRTUªNÍKOV A LIETADIEL
13.15 - UKÁÎKA HISTORICK¯CH
BOJOV 2. SVETOVEJ VOJNY

Nedeºa 4.6.2006
Hudobn˘ pavilón
16.00 - VIOLIN ORCHESTRA S MÁRIOU
ELIÁ·OVOU

Námestie slobody
10.00 - VOKÁLNA SKUPINA GAMA 2
Z USTRONE (POªSKO)
11.00 - FOLKLÓRNY SÚBOR SLNEâNICA
13.00 - FOLKLÓRNY SÚBOR
STRIEBORNICA
14.00 - PARNÉ VALCE.SK

Hudobn˘ pavilón Harmony
na Kúpeºnom ostrove
9.30 - SÚËAÎ HISTORICK¯CH
VOZIDIEL „ZLATÉ STUHY“
11.30 - VYHLÁSENIE V¯SLEDKOV
SÚËAÎE „ZLATÉ STUHY“
9.00 – 18.00 - DE≈ OTVOREN¯CH
DVERÍ - SLOVENSKÉ LIEâEBNÉ KÚPELE
PIE·ËANY, A.S.

Sprievodné podujatia:
23.– 25.5. - ZÁZRAâN¯ ORIE·OK
Mestská kniÏnica, pe‰ia zóna, Kursalon
3.– 4.6. - V¯STAVA KAKTUSOV
MsKS, ul. A. Dubãeka
2.6. – 17.8. - JAZZOVÉ PIE·ËANY
Art Jazz Gallery, pe‰ia zóna,
hudobn˘ pavilón
17.6. - STREETBALL TOUR 2006
Námestie slobody,
priestor pred Domom umenia
Kultúrny program: KONTRAFAKT,
MOJA REâ, STREETBEAT
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ.
V PRÍPADE NEPRIAZNIVÉHO POâASIA
SA HLAVNÉ PODUJATIA BUDÚ KONAË
V DOME UMENIA, PROGRAMY PRE
DETI V KSC FONTÁNA

INZERCIA
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3. 6. 06

Oznam pre cestujúcu verejnosť

09:30 hod

Ag e n t ú ra TO NA S a m
M e s to Tre n č í n

– Zlatovce – Záblatie – Zlatovská – Gymnázium Ľ. Štúra – nemocnica – Juh III,
3. od 3. 6. 2006 bude upravená trasa na linkách MHD č.
2 a 6 tak, aby niektoré spoje
zachádzali k obchodno-zábavnému centru MAX na Ulici gen.
M. R. Štefánika.
Uvedené zmeny budú upresnené na letákoch v autobusoch
MHD Trenčín.

SAD Trenčín, a. s., v spolupráci s Mestom Trenčín pripravuje nasledujúce zmeny v MHD
Trenčín:
1. od 2. 6. 2006 bude zaradený do skúšobnej prevádzky
nočný spoj MHD Trenčín, ktorý
bude v prevádzke počas víkendu (piatok, sobota, nedeľa),
2. od 5. 6. 2006 bude zaradená do prevádzky linka MHD
s trasou Orechové – Istebník

Číslo 11/ročník VIII

Vá s p o z ý va j ú n a

POLICAJ
ZBOR

Richard Vida

3. 6. 06

09:30 hod.

Mierové + Štúrovo námestie,
pred Domom armády
Program:

Výbor mestskej časti Stred

POLICAJNÝ
ZBOR SR

Cirkus JACKO
(Ukrajina)

Výbor mestskej časti Stred pozýva občanov na stretnutie,
ktoré sa uskutoční dňa

OHudobné

29. 5. 2006 o 16.00 hod.
v Kultúrnom stredisku Dlhé Hony.

Kynológia O
pohotovostný PÚ O

OGOONIES

divadlo deťom

vojenská polícia O
železničná polícia O

Richard Vida

mestská polícia O

(ﬁnalista „Slovensko
hľadá superstar“)

Gabriela Hubinská, predsedníčka VMČ Stred

hasiči O

Súťaže: CK Bombovo, CK Slniečko, Cyklotrial, Rimania verzus žaby (ring bal), Indiánsky tábor
V prípade nepriaznivého počasia - KaMC OSSR (Dom armády)

Krížovka
Vážení čitatelia! Sme veľmi radi, že naše osemsmerovky a krížovky sa stretávajú s takým priaznivým ohlasom. Ďakujeme za vašu
priazeň. Správne znenie tajničky z č. 10 znie: „...bol tá sviňa.“ Zo všetkých správnych lúštiteľov sa pri žrebovaní šťastie usmialo na Teodóziu Prekopovú, Beckovská 17. Získava hrnček s logom mesta Trenčín. Výhru si môže vyzdvihnúť v redakcii. Srdečne blahoželáme!
Tajničku krížovky nám môžete poslať na adresu redakcie do 2. 6. 2006.
Sloskratka
venské Švajčiar.
príslovie noriem

1

Pomôcky:
juhoavšetko
dom.
v poriad- merický
partiaci epidémia dávať
SNV, MAON, omiloste- meno
uzdu
Írovi
nia
Anastá- ku, oukey pštrosoITO,
(koňom) HIR,
SEIMA
vitý vták
(skr.)
zie

3

trójsky
hrdina

EČ áut
Košíc
žel. správa
Austrálie

turecké
plavidlo
grécke
písmeno

zložia niečo
na niečom
umiestnené

INFO

neroztĺcť,
jednoduché
osvetľovacie teleso
poniže

model
kanóna
Autor:
Jozef
Páleník
zákonník
práce
(skr.)

juh po
česky

pozapájajú

účastinná
spoločnosť
znášal
utrpenie

2
staršia
ploš. miera

farebný
polodrahokam

nórske
sídlo

dom. meno
Leonarda
rádium
(zn.)

robí, činí
rev
maďarský
zápor
melódia
Amerícium (zn.) predložka
(6. pád)

Jarkino
porušenie
vernosti
španielska
vychovávateľka

Thor Delta
nápoj z
kávových
zŕn

výmena
statkov

výklopné
vedro
letecké
krídlo (skr.)

dvojica

okresný
výbor
(skr.)

čes.
spisovateľ
znášaj
utrpenie

býv. jap.
gymnasta
štátny
(skr.)

abvolt
(skr.)

matka
vlastní
zbraň
s tetivou

citoslovce hlasu
žaby
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Striedavé úspechy futbalovej prípravky 97 AS Trenčín
Cez víkend pokračovala
súťaž prípravkárov ďalším už
v poradí 14. kolom. V sobotu
sa „B“ mužstvo AS Trenčín
97, ktoré hráva majstrovské
zápasy o kategóriu vyššie,
predstavilo v zápase s o rok
starším „B“ výberom Dubnice. V nekompletnom zložení,
spôsobenom
ochoreniami,
nedokázali chlapci i napriek
zlepšenému výkonu v druhom
polčase svojmu súperovi odolať. Minimálne jeden gól si
však zaslúžili streliť. Z hráčov,
ktorí nastúpili, sa opäť vo veľmi dobrom svetle predviedli
Andrej Mizerák, Lukáš Mizerák a Michal Bella. Ostatní
podali štandardný výkon, čo
na o rok staršieho súpera tento raz nemohlo stačiť, aj keď
mužstvo zdobia víťazstvá s
o rok staršími výbermi Myjavy

a Nového Mesta nad Váhom.
V nedeľňajšom dueli s Myjavou sa očakávalo, či „A“ mužstvo prípravky 97 AS Trenčín
dokáže potvrdiť zlepšujúcu sa
jarnú formu. Pri absenciách
Andreja Hatalu a Erika Prekopa
čakal na chlapcov náročný súboj z hľadiska kondície, keďže
nemali k dispozícii hráčov na
striedanie. Svoju úlohu zvládli
bravúrne a súpera zdolali hladko po jednoznačnom priebehu.
Strelecky sa darilo najmä Peťovi Habánikovi, autorovi 4 gólov.
Pochvala však patrí všetkým,
ktorí v zápase nastúpili. Po
víťazstvách nad TTS Trenčín,
Dubnicou „B“ a Myjavou tak
stále majú reálnu šancu vybojovať si postup na záverečný
finálový turnaj.
Dubnica „B“ 96 – AS Trenčín „B“ 97 7:0 (4:0)

ZŠ, Dlhé Hony – víťaz volejbalového turnaja učiteľov
Volejbalový turnaj učiteľov vyvrcholil finálovým turnajom v telocvični ZŠ, Hodžova ul. Počas
celého školského roku zápolilo
v základných skupinách 12 základných škôl Trenčianskeho
okresu a družstvo pracovníkov
Mestského úradu v Trenčíne.
Semifinálové turnaje rozhodli o štvorici najlepších, ktorí
sa stretli vo finálovom turnaji.
V zápase o 3. miesto zvíťazila
ZŠ M. Rešetku Horná Súča nad
ZŠ Nemšová 2:0. Vo finále zví-

ťazilo po urputnom boji družstvo
ZŠ, Dlhé Hony nad družstvom
MsÚ Trenčín 2:1.
Na záver turnaja boli ocenení aj najlepší jednotlivci. Za
najlepšieho hráča bol vyhlásený L. Petrtýl (MsÚ Trenčín), za
najlepšieho smečiara M. Galko
(ZŠ, Dlhé Hony), za najlepšiu
hráčku M. Švajková (MsÚ). Za
najvšestrannejšieho hráča posledného desaťročia bol vyhlásený Pavol Halgoš (ZŠ, Dlhé
Hony).
(mg)

Volejbalisti z trenčianskeho MsÚ skončili na druhom mieste.
Titul najlepšieho hráča turnaja si však odniesol L. Petrtýl (stojí prvý sprava) a cenu pre najlepšiu hráčku M. Švaková (dole
v strede).

AS Trenčín: Róbert Trefný (96)
– Andrej Mizerák, Róbert Bulejko, Tomáš Rebroš, Matúš
Holček – Michal Bella, Dominik
Švehla, Martin Frolo – Lukáš
Mizerák, Andrej Jakuš (96).
AS Trenčín „A“ – Myjava
10:1 (6:1) – Habánik 4, Bariš

a Škára po 2, Hrabovský, Vaculík.
AS Trenčín: Roman Kyška
– Matej Vaculík, Radko Škára,
Denis Jančo – Jakub Hrabovský, Richard Bariš – Peter Habánik.
Marek Marčok

Mladí karatisti z Karate klub Európa Trenčín pod vedením
Branislava Zubričaňáka (4. dan) sa zúčastnili na záver sezóny majstrovstiev SR detí a mládeže v Košiciach. Zo siedmich
trenčianskych pretekárov najúspešnejšími so ziskom zlatých
medailí skončili Ingrida Suchánková (vľavo) v kategórii kumite starších žiačok a Filip Nguyen (v strede) v kategórii kumite
starších žiakov. Zbierku medailí rozšírili bronzoví medailisti Jakub Králik v kategórii kata starších žiakov, Ingrida Suchánková
a Romana Havierová (vpravo) v kategórii kata starších žiačok.
Členovia Karate klubu Európa Trenčín svojím výkonom potvrdili,
že patria medzi popredné kluby karate na Slovensku.
Snímka a text (bz)

Pretekári z ŠK Real team Trenčín Patrik Raucký (2. miesto)
kata chlapci, Barborka Poleková (3. miesto) kata st. žiačky po zisku cenných miest na medzinárodnej súťaži Zvolen cup v konkurencii
300 pretekárov. Ďalšia členka ŠK Real teamu Kristína Kosecová
zúročila svoju formu v kumite mladšie žiačky + 40 kg na Majstrovstvách Slovenska v Košiciach. Vo finále podľahla košickej konkurentke a odniesla si zaslúžené druhé miesto.
foto a text: (lb)
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Registračné miesto č. 8 – Trenčín – Ostrov, bikrosová dráha (za
tenisovým areálom)

10.00 – 17.00 h
– prekonávanie prekážok na bicykli
– základná výučba cyklotrialu
– jazda na špeciálnych pretekárskych bicykloch
Registračné miesto č. 9 – viacúčelové ihrisko pri Gymnáziu Ľ. Štúra +
telocvične Gymnázia Ľ. Štúra

09.00 – 17.00 h

Súperom nášho mesta je POPRAD

– hokejbalový turnaj žiakov
– športové aktivity v telocvičniach
Registračné miesto č. 10 – Lesopark Brezina

Program „Deň výzvy 2006“ – tribúna na Mierovom námestí:

10.00 – 17.00 h

10.00 h

– aktivity detí s rodičmi na ihrisku, turistika
– skautský chodník
Registračné miesto č. 11 – umelá lezecká skala – vstup od železničného mosta

Otvorenie CHD 2006. Spoločné vystúpenie trenčianskych klubov
karate – KK Ekonóm, KK Akadémia, KK Interkan, KK Laugarício,
ŠK Real Team

10.30 – 12.00 h
Vystúpenia žiakov MŠ, ZŠ a SŠ

12.00 – 16.30 h
Vystúpenia tanečných súborov a športových klubov mesta Trenčín:
TS Goonies, TS Korzo, TS Koral, TS Drobci, South Side, Džamal,
Honkadori Aikido Dojo, ŠK Profesionál,módne prehliadky OZC
MAX, Musher klub Trenčín, FK SOS TTS Trenčín, J. Kazíková

16.30 – 17.00 h
Rocková skupina KALIMERO
Registračné miesto č. 1 – Mierové námestie

10.00 – 17.00 h
– pílenie dreva
– skákanie cez švihadlá a cez gumu
– rôzne iné aktivity
Registračné miesto č. 2 – Mestská krytá plaváreň + letné kúpalisko

10.00 – 17.00 h
– bazénové potápanie s prístrojom
– basketbal, plážový volejbal, nohejbal, stolný tenis, plávanie (vstup
voľný)
Registračné miesto č. 3 – Športová hala AŠK Dukla Trenčín, Štefánikova ulica

10.00 – 17.00 h
– testovanie kondície odborníkmi z AŠK DUKLA Trenčín
Registračné miesto č. 4 – Sokolovňa – Mládežnícka ulica

10.00 – 17.00 h
– posilňovňa pre verejnosť, loptové hry (basketbal, volejbal)
Registračné miesto č. 5 – Štúrovo námestie

10.00 – 17.00 h
– triafanie loptičkou na cieľ
– hádzanie šípkami na elektronický terč
– skákanie cez gumu
Registračné miesto č. 6 – KaMC OS SR (bývalý Dom armády)

10.00 – 17.00 h
– preťahovanie lanom
– hokejbalová bránka + hokejky
– súťaž v skákaní vo vreciach
– stolnotenisový stôl
– streetbal
– skákanie cez gumu, rôzne iné aktivity
Registračné miesto č. 7 – Regrutačné stredisko v Trenčíne (pred KaMC
OS SR)

10.00 – 17.00 h
– športové aktivity pre všetkých

10.00 – 17.00 h
– lezenie na umelú stenu v interiéri pod dohľadom skúsených horolezcov

13.00 – 17.00 h
– Skalka nad Váhom – cvičná skala (len v prípade pekného počasia)
– lezenie zaisťované horným lanom pod dohľadom skúsených horolezcov
Registračné miesto č. 12 – farské schody – Farská ul.

10.00 – 17.00 h
– chôdza alebo beh po schodoch – kto ako zvládne
Registračné miesto č. 13 – Trenčianska univerzita A. S. Dubčeka

8.00 – 20.00 h
– Športový deň rektora
Registračné miesto č. 14 – Materská škola, Ulica M. Turkovej

9.00 – 12.00 h
– polykarpová stavebnica
– pohybové aktivity pre deti MŠ
Registračné miesto č. 15 – Základná škola, Východná ulica
– športové aktivity pre deti II. stupňa
– lezenie na umelú horolezeckú stenu

19.00 – 21.00 h
– aerobik pre deti a dospelých
Registračné miesto č. 16 – Základná škola, Ulica L. Novomeského
– športové aktivity pre deti II. stupňa
Registračné miesto č. 17 – Kondično–relaxačné štúdio Gabrhel – sídlisko Sihoť IV + Fitness Zulu (budova Slovakotexu, 1. poschodie)

10.00 – 17.00 h
– posilňovňa pre verejnosť
Registračné miesto č. 18 – Fitness Jarábek – sídlisko Juh

10.00 – 17.00 h
– posilňovňa pre verejnosť
Registračné miesto č. 19 – Kultúrne stredisko JUH + Regrutačné
stredisko v Trenčíne

10.00 – 16.30 h
– športové aktivity pre deti MŠ a I. stupňa ZŠ
– zábavné aktivity pre handicapované deti
Registračné miesto č. 20 – Centrum voľného času Juh + ZŠ, Východná ul.
– športové aktivity pre deti
V mestskej športovej hale o 13.00 h sa bude konať tradičné
športové stretnutie v malom futbale medzi zamestnancami MsÚ
v Trenčíne a zamestnancami MÚ družobného mesta Uherské
Hradište z Českej republiky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín a Zdravotná poisťovňa Dôvera budú na Mierovom námestí merať percento tuku
v organizme, obsah kysličníka uhoľnatého, tlak, hladinu cukru a iné.
Organizátori: Mesto Trenčín, MhaSL, m. r. o., TJ Mladosť, MK Slovenský Orol, OŠC Trenčín, Potápačské stredisko LAUG-DIVE Trenčín, AŠK
DUKLA, BIKE TRIAL TEAM Trenčín, Slovenský skauting – Bufinky, Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne
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