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Volebná účasť v okrskoch v meste Trenčín v sobotu o 17. hodine presiahla 50 percent. V iných
regiónoch Trenčianskeho kraja prišlo do volebných miestností okolo 40 percent voličov.
Podľa informácií z niektorých
okrskov v Trenčíne účasť na
voľbách predstavuje zatiaľ 55
percent. Extrémom je napríklad
okrsok na sídlisku Sihoť, kde
odovzdalo hlas už 70 percent
zapísaných voličov. „A pomerne
veľa mladých bolo medzi nimi,“
povedala členka okrskovej volebnej komisie.
Víťazom volieb v Trenčianskom kraji sa stal Smer-SD
so ziskom 34 percent hlasov. Druhou stranou je SNS
s 15,9 percentnou podporou
voličov. Treťou najsilnejšou
stranou v kraji je SDKÚ-DS so
ziskom 15,0 percenta hlasov.
Nasleduje ĽS-HZDS so 14,3
percentami a KDH so ziskom
7,9 percenta hlasov občanov.
Pod hranicou zvoliteľnosti sa
nachádza KSS s podporou 4,7
percent hlasov, SF so ziskom 3,3
percent hlasov, ANO s podporou
1,2 percenta voličov a HZD, ktorej odovzdalo hlas 1,0 percenta

občanov. Ostatné subjekty získali menej ako 1 percento hlasov, SMK získalo 0,3 percenta.
V Trenčianskom kraji dosiah-

la volebná účasť 57,5 percent.
O výsledkoch v meste Trenčín
sa dočítate na str. 7.
(TASR, SITA)
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str. 12
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Sparty Praha
v Trenčíne
str. 15

Zmeny v trenčianskej MHD
Mesto Trenčín na základe podpísanej zmluvy so SAD Trenčín, a.s.,
o verejnom záujme určuje, aký bude
cestovný poriadok, ako budú autobusové linky premávať, na ktorých úsekoch a v akých časoch. SAD Trenčín
po dohode s mestom pristúpila od
začiatku júna na zmeny trasy liniek č.
2 a 6 tak, aby niektoré spoje zachádzali k obchodno-zábavnému centru
MAX, skúšobne zaviedla nočný spoj
zatiaľ trikrát do týždňa a vytvorila
novú linku č. 3, ktorá spojí s poliklinikou bez prestupovania Trenčanov
zo Zlatoviec a Záblatia a od firmy Old
Herold aj z Istebníka a Orechového.
Viac čítajte na str. 2

foto (mr)
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Zmeny v trenčianskej MHD
(Pokračovanie z 1. str.)
„Rozdiel medzi minulosťou a prítomnosťou je ten, že
Mesto Trenčín hrá významnú,
dominantnú úlohu ako zmluvný
partner dopravcu a konečne
sme mohli zareagovať na dlhodobé požiadavky občanov,
veď občania požadujú niektoré
úpravy už od začiatku tohto
volebného obdobia. Teraz sú už
realizovateľné. A nočný spoj je
jeden z nich,“ hovorí zástupca
primátora Anton Boc. Nočný
spoj zatiaľ premáva počas víkendových dní, začína na Zlatovskej
ul., pokračuje cez Hasičskú,
Opatovskú, Rázusovu, Rozmarínovú až na Juh. Všetky dôležité
mestské časti sú prepojené, či

Nové i doplnené spoje sú
predzvesťou celkovej zmeny
cestovného poriadku, pripravovanej na základe optimalizačnej
štúdie spracovanej Výskumným
ústavom dopravným. Štúdia
analyzuje súčasný stav, uvádza,
čo treba zlepšiť, zapracováva
požiadavky občanov a zamestnávateľov v Trenčíne. „Cestovný poriadok treba prispôsobiť
novej premávke na pozemných
komunikáciách. Máme viac
svetelných križovatiek, pribudli
kruhové objazdy, kde sa premávka zrýchľuje, máme aj nové
obchodné centrá a firmy, čím
sa mení dostupnosť občanov
do práce i za aktívnym oddychom či nákupmi,“ konštatuje
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• Linka č. 2 v smere z Nozdrkoviec na Opatovskú cestu
zastavuje pri obchodno-zábavnom centre Max o 8.58,
9.58, 10.58, 16.28, 17.28,
18.28, 19.55 a 21.25 h každý deň v týždni a o 22.26 h
len v pracovných dňoch.
• Linka č. 2 v smere z Opatovskej cesty do Nozdrkoviec
zastavuje pri obchodno-zábavnom centre Max o 10.19,
15.49, 16.49, 17.49, 18.49
a 20.49 h každý deň v týždni
a o 8.18 a 21.19 h len v pracovných dňoch.
• Linka č. 6 v smere z Opatovskej cesty na Zlatovskú
ul. zastavuje pri obchodno-zábavnom centre Max o 11.00,
17.13, 18.38 a 19.49 každý
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sobotu, nepremáva 24. 12.
piatok a 5. 1., 13. 4., 14. 9., 16. 11., nepremáva 6. 1., 14. 4.,1. 9., 15. 9., 17. 11.
pondelok a 27. 12., 18. 4., 2. 5., 9. 5., nepremáva 26. 12., 17. 4., 1. 5., 8. 5.

je to Zámostie, Sihoť, Opatová,
centrum alebo Juh. Cena je 25
Sk. Prvý spoj vyrazí tesne po
22.00 h a končí ráno po 5.00 h,
kedy začína riadna prevádzka.
„Sme naozaj zvedaví, nakoľko
bude spoj kapacitne naplnený. Veríme, že občania budú
spokojní a linku využijú. Počas
najbližších mesiacov vyťažiteľnosť spoja vyhodnotíme a dohodneme so SAD ďalší postup,“
dodáva A. Boc.

trenčiansky viceprimátor. Mesto
tak opäť plní požiadavku občanov z viacerých častí mesta.
Nový cestovný poriadok je logickým vyústením modernizácie
vozového parku v trenčianskej
SAD-ke. Číslovania autobusov
sa nezmenia, upravia sa trasy.
„Presmerovaním zrýchlime cestovanie a zvýšime bezpečnosť
cestujúcich. Niektoré spoje
nepôjdu cez Inoveckú ul., ale
cez Soblahovskú, prípadne Le-

gionársku ul. alebo Dlhé Hony.
Soblahovská ul. má nový asfaltový povrch, určite sa bude lepšie tadiaľ jazdiť. Vyžiadala si to
dopravná situácia. Križovatka
Inoveckej ul. s cestou smerujúcou na Juh od Električnej ul. je
nevyhovujúca, najmä pre kĺbové autobusy. Dlho tam čakajú,
lebo musia dať prednosť v jazde, MHD touto križovatkou skôr
spomaľujeme, ako zrýchľujeme.
Návrh sme robili citlivo s ohľa-

deň v týždni, o 8.53, 9.58,
16.04, 21.19 a 22.48 h
v pracovných dňoch a o 8.58,
13.38, 14.58 a 18.03 h cez
víkendy.
• Linka č. 6 v smere zo
Zlatovskej ul. na Opatovskú cestu zastavuje pri
obchodno-zábavnom centre
Max o 8.36, 10.28, 17,41
a 19.21 h každý deň v týždni, o 11.18, 16.32, 20.21
a 22.22 h v pracovných dňoch
a o 11.28, 14.36 a 15.46 h
cez víkendy.
Cestovné poriadky na
zastávkach MHD v Trenčíne
nájdete na webovej stránke
http://www.sadtn.sk/cestovny_poriadok_mhd.htm.

dom na frekventované zastávky. Napríklad prvú zastávku na
Inoveckej nahradí neďaleká pri
Smažienke na Dlhých Honoch,“
vyratúva predpokladané zmeny
A. Boc.
Na sídlisku Juh budú presunuté podľa dlhodobej požiadavky občanov niektoré spoje z Ul.
gen. Svobodu na Saratovskú ul.
Viac autobusov bude premávať
na Východnú ul. „Zmeny sa
spracovávajú, koncom augusta
by sme ich chceli spustiť do
praxe,“ uzatvára tému zástupca
primátora.
Tibor Hlobeň

Záplavová zóna
s novou tvárou
Záplavová zóna pri trenčianskych stavidlách získa novú
tvár. Považská odpadová spoločnosť (POS) zo záplavovej
zóny do konca mája odviezla
27,5 tony rôzneho odpadu,
k vyčisteniu prispeli aj žiaci
trenčianskych škôl a miestny
rybársky zväz, ktorý vyzbierali
a separovali dokopy 1 200 kilogramov odpadu.
V zóne sa robia základné
úpravy, ako kosenie a orezávanie kríkov. V súčasnosti
mestský záhradný architekt
spracováva štúdiu využitia územia. Mali by tam byť vytvorené
tri regulované ohniská a celý
priestor poslúži občanom na
šport a oddych, v letných mesiacoch napríklad na opaľovanie.
(SITA)
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Zmeny v rozpočte si vyžiadal čas
Mesto Trenčín môže od roku 2003 na základe prijatého všeobecne záväzného nariadenia urobiť
zmeny v rozpočte len dvakrát ročne. Návrh na prvé tohtoročné zmeny sa dostane na rokovanie
mestského zastupiteľstva 29. júna. Finančná a majetková komisia pri MsZ i mestská rada ich už
prerokovali a odporúčajú poslancom na schválenie. Zmeny sa týkajú najmä strategických projektov
v oblasti dopravy, ale nielen o nich sme sa porozprávali s primátorom Branislavom CELLEROM.
• Pán primátor, najviac finančných prostriedkov je navrhnutých na včlenenie do kapitoly
cestná doprava v rámci kapitálových výdavkov. Sumou 81
mil. Sk sa má financovať vybudovanie komunikácie v priemyselnej zóne (priemyselnom
parku) na Bratislavskej ul. ...
„Mestu Trenčín sa podarilo
získať dotáciu takmer 90 mil.
Sk na vybudovanie tejto komunikácie. V týchto dňoch je už
vyhlásené výberové konanie
na dodávateľa, aby na jeseň
mohla byť v zóne vybudovaná
cesta. Spracovávame žiadosť
na poskytnutie ďalších finančných prostriedkov z európskych
fondov, ktoré chceme použiť
na vybudovanie infraštruktúry
v tejto zóne. Veríme, že budeme v krátkom čase úspešní.
Ďalšie finančné prostriedky
chceme vyčleniť na vybudovanie
križovatiek Súdna – Električná
ul. a Električná ul. – K dolnej
stanici. Svetelná cestná signalizácia a drobné stavebné úpravy určite pomôžu riešiť dopravu
v tejto časti dolného mesta. Tu
navrhujeme doplniť rozpočet
o 6,7 mil. Sk.“
• Sú navrhnuté aj finančné
objemy na pokračovanie prác
na Juhovýchodnom obchvate
mesta, na druhú etapu, vybudovanie cesty zo sídliska Juh
do mestskej časti Kubra?
„V súčasnosti máme spracovanú technickú štúdiu a do
konca tohto roku chceme mať
spravený projekt pre územné
rozhodnutie ako preložku cesty
II/507. Táto stavba je na žiadosť mesta zahrnutá do zásobníka projektov Trenčianskeho
samosprávneho kraja, ktorý
má v správe cesty II. a III. triedy. V ďalšom programovacom
období v rokoch 2007–2013
bude možné aj takéto stavby
financovať z európskych zdro-

jov. Do konca roku chceme
mať spracovanú štúdiu uskutočniteľnosti vybudovania tzv.
premostenia Váhu sever, t.j.
v úseku medzi Opatovou a Sihoťou IV smerom ku Skalke.
Výhľadovo sa uvažuje, že tento
most by po roku 2015 mohol
úplne uzavrieť obchvat mesta
Trenčín. Aj keď je to vzdialené
obdobie, štúdia uskutočniteľnosti by nám mala povedať,
za akých podmienok je to realizovateľné a najmä vymedziť
koridor na tento most, pretože
v danom území sa plánuje aj
ďalšia výstavba.“
• Dôjde k úpravám rozpočtu aj
v rámci cestnej dopravy?
„Chceme zvýšiť dotáciu
pre SAD o 8 mil. Sk na sumu
20 mil. Sk. V zmysle zmluvy
s týmto autodopravcom tak
vykryjeme stratu z roku 2005,
ktorá sa vytvorila v SAD v rámci
prevádzkovania MHD v Trenčíne a upravíme financovanie
v roku 2006. Čiastku určenú
na stavebnú údržbu komunikácií navrhujeme upraviť o 2 mil.
Sk, ktoré poslúžia na úpravu
chodníkov na sídlisku Nad tehelňou.“
• Spracovávať sa bude aj
projekt pre územné rozhodnutie na vybudovanie tzv. novej
Nábrežnej ul., ktorá súvisí
s modernizáciou železničnej
trate a uvoľnením nábrežia?
„Ak chceme mať do konca roka urobený projekt pre
územné rozhodnutie s využitím
dnešného železničného mosta
ako cestného s vyústením cez
Žabinskú na Bratislavskú ul.,
musíme finančné prostriedky na
tento projekt predložiť poslancom na schválenie. Rovnako aj
na prebudovanie Ul. M. R. Štefánika v úseku od hotela Tatra
popri Kasárňach SNP. Chceme
tam budovať chodník, prípadne
robiť iné úpravy, aby v ďalšom

období boli kasárne sprístupnené aj od Ul. gen. Štefánika.
To sú hlavné a podstatné veci
v rámci cestnej dopravy. Na
projekty od obchvatu až po Ul.
gen. Štefánika navrhujeme vyčleniť sumu 7 mil. Sk, aby sa
postupne mohli realizovať.“
• Do návrhu na zmenu rozpočtu sa dostala aj položka na inžinierske siete pod objekt pre
ľudí bez prístrešia?
„Vzhľadom na situáciu,
ktorú priniesla posledná zima,
chceme mať do jesene pripravené územie. Zatiaľ je vytypovaných viacero lokalít, kde by
sme chceli dať unimobunky na
zimné obdobie a treba k nim
pritiahnuť inžinierske siete. Na
to navrhujeme vyčleniť finančnú
čiastku 2 mil. Sk.“
• Zmení sa rozpočet aj v oblasti pamiatkovej starostlivosti?
„Pri plánovanom predláždení nádvoria farského kostola chceme zvýšiť finančné
prostriedky na uskutočnenie
geologického prieskumu. Nevyhnutná je aj rekonštrukcia
múru mestského opevnenia,
kde dochádza k deštrukcii navĺhaním. Múr sa musí zaizolovať
a odvodniť farský kostol. Tam
dochádza k zvýšeniu o dva mil.
Sk. Čiastkou 5 mil. Sk chceme
riešiť odkanalizovanie farského
kostola. Navrhujeme zvýšiť rozpočet o 5 mil. Sk na prvú etapu
rekonštrukcie
evanjelického
cintorína. Práce by mali začať
v letných mesiacoch.“
• Trenčiansky rozpočet je
v posledných rokoch štedrý
voči deťom a mládeži. Pocítia
to aj pri terajších zmenách?
„V oddiele rozvoj obcí – detské ihriská navrhujeme zvýšiť
čiastku na údržbu detských
ihrísk o 600 tisíc Sk, na prevádzku zimného štadióna o 3,4
mil. Sk, v materských školách
sa zvyšuje rozpočet o 2,7 mil.

Sk. Peniaze budú použité na
odstránenie havarijných stavov
na budovách materských škôl,
na opravu niektorých tepelných zdrojov a náklady spojené
s energiami. Ďalších 710 tisíc,
čo je 500 Sk na jedno dieťa,
pribudne v každej MŠ na nákup
hračiek. Základným školám
pribudne 500 Sk na každého
žiaka, ktoré budú účelovo použité na nákup nových učebných pomôcok. O 1,2 mil. Sk
navrhujeme zvýšiť čiastku pre
potreby školských klubov detí.
Nesmiem zabudnúť ani na to,
že sme získali v pripomienkovom konaní v rámci ministerstva školstva 4 mil. Sk.“
• Sú zahrnuté do zmeny v rozpočte aj stavebné úpravy na
zimnom štadióne?
„Čiastku vo výške 6 mil. Sk
navrhujeme vyčleniť na rekonštrukciu mládežníckych šatní
a sociálnych zariadení, ktoré sa
v tomto období realizujú a v letnom období budú ukončené.“
• Pán primátor, ste spokojný
so zmenami v rozpočte, ktoré
budú predložené poslancom
MsZ, alebo sa mohli presadiť
aj iné?
„Teší ma, že v rámci bežných príjmov sa zvyšuje o 15
mil. Sk príjem z dane z príjmu
fyzických osôb, ktorú mesto
prevzalo v rámci fiškálnej decentralizácie, nakoľko plnenie
je približne o 20 % vyššie ako
v roku 2005. Mestská rada
odporučila zastupiteľstvu odsúhlasiť 1,5 mil. Sk ako dotáciu
pre Hospic milosrdných sestier
na dofinancovanie odkúpenia
budovy tak, aby hospic mohol
ďalej fungovať bez problémov. V rozpočte sme vyčlenili
6,5 mil. Sk aj na odkúpenie
priestorov kina Metro, ktorá
bola schválená už v mestskom
zastupiteľstve. Som rád, že sú
tam strategické veci z hľadiska
dopravy, ak by som mal návrh
zhrnúť do jednej vety, môžem
povedať, že nevyhnutné veci,
ktorých riešenie si vyžiadal čas,
sú do návrhu zmien zakomponované.“
Za rozhovor poďakoval
Tibor Hlobeň
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Začína projekt separovaného zberu plastov
Mesto Trenčín v spolupráci s Považskou odpadovou spoločnosťou, a.s., v rámci príprav na celoplošné zavedenie separovaného
zberu komunálneho odpadu v Trenčíne pripravuje projekt s názvom Experiment v separovanom zbere plastov v meste Trenčín.
Počas tohto experimentálneho projektu bude v individuálnej bytovej výstavbe (IBV) mesta Trenčín zavedený separovaný zber
plastov formou vrecového systému.
Občania, bývajúci v lokalitách zahrnutých do projektu,
dostanú vrecia, do ktorých
uložia určený plastový odpad.
V pravidelných vývozných termínoch (každých 14 dní) pracovníci Považskej odpadovej spoločnosti, a.s., odvezú naplnené
vrecia, vyložené pred rodinným
domom. Pri odbere vriec zároveň rozdistribuujú nové vrecia
na zber plastov. V praxi to
znamená, že domácnosť, ktorá
napríklad vyloží 3 kusy vriec naplnených plastovým odpadom,
dostane výmenou 3 kusy nových vriec a podobne.
Keďže do experimentu sa
zapojí veľké množstvo domácností, nie je technicky možné,
aby sa distribúcia vriec a aj
samotný zber vykonával v popoludňajších hodinách. Pracovníci Považskej odpadovej
spoločnosti, a.s., preto prázdne vrecia uložia v blízkosti

poštovej schránky, prípadne na
vonkajšom oplotení pozemku
(podobne, ako sa distribuujú
informačné letáky obchodných
reťazcov). Distribúcia vriec začne už 26. júna 2006.
Projekt separovaného zberu
plastov potrvá do 31. októbra.
Po ukončení sa vyhodnotí a na
základe výsledkov mesto navrhne čo najefektívnejší trvalý
spôsob zberu plastov v individuálnej bytovej výstavbe. Pre
Trenčanov, bývajúcich na sídliskách v bytovkách, sa v súčasnosti pripravuje zavedenie
separovaného zberu plastov
formou 1100 litrových nádob
so špeciálnou úpravou na zber
plastov. Predpokladaný termín
zavedenia donáškového systému zberu plastov je na rozhraní
júla a augusta.
Do experimentu v IBV sú
zahrnuté Dlhé Hony, Pod Sokolice, Sihoť, Zlatovce, Nové

Zlatovce, Záblatie, Zámostie,
Kvetná, Orechové, Istebník,
Horné Orechové, Kubra, Kubrica, Opatová, Belá, Biskupice,
Dolné mesto, Noviny a Stred
mesta.
Čo do vriec určených na separovaný zber plastov patrí:
PET fľaše (plastové fľaše z nealkoholických nápojov, sirupov
a podobne) bez zvyškov tekutín. Označenie PET je na spodnej časti fľaše.
HD-PE fľaše (fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov,
aviváže, destilovanej vody,
tekutých mydiel, „bandasky“
neznečistené olejom a inými
nebezpečnými chemikáliami)
LD-PE fólie (vrecká od mlieka
čisté, číra fólia alebo farebná
s potlačou – tzv. igelit), LLD-PE
fólie (pružná „lepkavá“ obalová
fólia – tzv. streč fólia, mikroténové vrecká a tašky), PS (polystyrén – obaly z elektrospotrebičov a podobne).
Čo do vriec určených na separovaný zber nepatrí:
znečistené plasty, viacvrstvové obaly kov-plast (krabice od
mlieka, džúsov a iných nápo-

UPOZORNENIE:
PET fľaše pred uložením do
vriec je potrebné stlačiť a odstrániť z nich uzáver. Nestlačené PET fľaše z dôvodu svojho
veľkého objemu zaberajú veľký
priestor vo vreci.

jov), linoleum, guma, molitan,
plasty s prímesou iných látok
– papierom, kovom, drevom,
plastové fólie použité na zakrývanie ako ochrana pri maľovaní
a stavebných prácach).
Otázky alebo podnety ohľadne
realizácie
experimentálneho
projektu môžete adresovať
na: mobil: 0903 561 081,
tel.: 032/652 06 15, fax:
032/640 13 40, e-mail:
trencin@mp-pos.sk
(POS)

Súťaž o najkrajšiu vegetačnú úpravu
V tomto roku sa uskutoční 11. ročník súťaže O najkrajšiu vegetačnú úpravu v meste Trenčín. Súťaž je určená širokej verejnosti
a v roku 2006 je vyhlasená v nasledujúcich troch kategóriách:

A

Kvetinová úprava okien
výsadby okenných a balkónových
a balkónov bytových
debničiek, nádob
domov

nádoby a misy vysadené
Kvetinová úprava
B okien, terás a múrikov letničkami, trvalkami a drevinami,
popínavé rastliny na konštrukciách
rodinných domov

C

Sadovnícke úpravy
okolia domov

záhony jarných cibuľovín, letničiek,
ruží, trvaliek, kompozičné riešenie
predzáhradky, okrasnej záhrady,
okolia domu

Do súťaže sa môžu záujemcovia prihlásiť písomne na
adresu Mestský úrad v Trenčíne, Útvar životného prostredia
a dopravy, Mierové námestie
2, 911 64 Trenčín alebo telefonicky na čísle 650 42 33 alebo
650 44 18 uvedením mena,
priezviska, presnej adresy

a doložením fotografií do 31.
augusta 2006. Obálky označte
heslom „Zeleň 2006“.
V prípade, že sa chcete zúčastniť a nemáte možnosť si
zabezpečiť fotodokumentáciu,
prihláste sa na útvare životného prostredia a dopravy MsÚ
alebo telefonicky na vyššie

uvedenom telefónnom čísle
(Ing. Barčáková). V každej kategórii sa vyhodnotia tri pekné
úpravy. Úpravy vyhodnotí komisia (menovaná primátorom
mesta), zložená z poslancov
mestských častí a pracovníkov
MHSL a útvaru architektúry
a stratégie MsÚ. Cenami pre ví-

ťazov budú poukážky na nákup
tovaru (rastlinný materiál, hnojivá a pod.) v celkovej hodnote
12 000 Sk. Odovzdanie cien sa
uskutoční na mestskom úrade
za prítomnosti zástupcov vedenia mesta a členov komisie.
(enviro)

22. 6. 2006
Od konca šestnásteho
storočia sužovali Trenčín požiare, mor a časté záplavy
z rozvodneného Váhu. Okrem
toho Trenčín neobišla najmä
dlhá vojna s Turkami, ktorá trvala s prestávkami takmer 15
rokov, dôsledky myšlienok reformácie prichádzajúcich z Európy a obrovské napätie medzi
vysokou šľachtou priklonenou
k novej viere a katolíckou kráľovskou mocou. V Trenčíne
boli silnými propagátormi protestantskej viery Ilešháziovci.
Do rúk evanjelikov prešli aj
vďaka nim nielen farský kostol a fara, ale aj celá správa
mesta, ktorého obyvateľstvo
sa v dvadsiatych rokoch 17.
storočia takmer celkom priklonilo k evanjelickej viere.
Reformačná cirkev kládla
dôraz na používanie domácej
reči a na potrebu vzdelávania,
čím prispela k nebývalému
rozvoju školstva a vzdelanosti
v Trenčíne a okolí.
Katolícki Habsburgovci sa
s rozšírením reformácie nikdy
nezmierili. Rozhodný postoj
zaujal cisár Rudolf II., ktorý využíval vojnový stav s Turkami
v Uhorsku na konfiškáciu majetku protestantských šľachticov. Tí proti tomu povstali
so snahou získať svoje majetky späť. V boji proti kráľovi
sa často neváhali hanebne
spojiť s Turkami. V r. 1605
v strašnej rabovačke vyplienili
radikálni Bočkajovi hajdúsi
celý Trenčín. Diplomatický
Ilešházi bol naopak zástancom mierových riešení, čím si
vyslúžil titul “záchranca Uhorska“ a ako prvý protestant
bol dokonca zvolený za uhorského kráľovského palatína.
Stavovské protihabsburské
povstania pokračovali až do
začiatku 18. storočia. Najznámejšími v Uhorsku boli okrem
Bočkajovho aj Betlenovo
a neskôr Rákociho povstanie.
V Čechách boli stavy prudko
potlačené v Bitke na Bielej
Hore r. 1620, po ktorej nasledovala násilná rekatolizácia
a vyhnanie nekatolíkov z krajiny. Mnohí z nich sa usadili
práve v Trenčíne.

HISTORKY Z HISTÓRIE
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17. storočie – ťažké časy pre kráľovskú
korunu, ťažké časy pre Trenčín
Danglár

Kráľovská koruna na Trenčianskom hrade
Sedmohradské knieža Gabriel Betlen viedol v Uhorsku
spolu s ďalšími šľachticmi
ale aj Turkami jeden z najsilnejších odbojov proti cisárovi
Ferdinandovi II. V Bratislave
sa pri dobytí hradu dokonca
zmocnil uhorskej kráľovskej
koruny! Po porážke českých
stavov na Bielej Hore musel
viesť dlhé rokovania s kráľom
o mieri. V Trenčíne si so svojimi vojskami urobil dočasné
sídlo. Keď napokon Mikulovským mierom cisár prisľúbil
náboženskú slobodu uhorským stavom, Betlen korunu
vrátil. Predtým však pobudla
v Trenčíne, kam ju previezol
5.apríla 1622 a tu bola uschovaná asi tri mesiace. O jej
bezpečnosť sa staral hlavný
strážca koruny Peter Revai

spolu s 50 šľachticmi. Betlen
mal takýto vzťah k Trenčínu

určite aj preto, lebo jeho syn
(niektorí historici uvádzajú,
že to bol jeho synovec) Peter
mal za ženu Katarínu, dcéru
Gašpara Ilešháziho - majiteľa
Trenčianskeho hradu a panstva. Mesto Betlenovi dokon-

ca zložilo prísahu vernosti
a poskytovalo mu aj vojenskú
pomoc.
Po mikulovských mierových rokovaniach zase obyvatelia Trenčína pred uhorskou korunou zložili prísahu
vernosti cisárovi a mesto
uhradilo všetky výdavky na
jej strážcov. Habsburgovci
hľadali všetky prostriedky na
rekatolizáciu
obyvateľstva.
V Trenčíne (nazývanom aj
„luteránsky Rím“ - kvôli silnej
prevahe evanjelikov) sa o to
pokúsili podporou činnosti
jezuitov, ktorí sa s pomocou
arcibiskupa usadili na Skalke
a neskôr aj v meste. Založili
gymnázium a pomocou osvety a propagácie vzdelanosti
a kultúry získavali postupne
obyvateľstvo na svoju stranu.

Viete, že: Trenčianska hudobná tradícia vychádza z obdobia pôsobenia jezuitov - neskôr piaristov,
vďaka ktorým sa v Trenčíne dodnes zachovali unikátne archívne záznamy barokovej hudby? Ich štúdiu a interpretácii sa venuje známy bratislavský súbor Musica Aeterna, ale i Komorný orchester
mesta Trenčín.
(rk)
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VÝSTAVBA

Číslo 13/ročník VIII

Namiesto bývalej Kotvy polyfunkčný objekt Magnus Center
Medzi viacerými stavebnými zmenami v meste je aj prestavba
a prístavba existujúceho objektu v mestskej časti Sihoť medzi
ulicami M. Rázusa, Kpt. Nálepku a Šoltésovej, oproti zimnému
štadiónu.
Všetky prípravné a prieskumné práce, potrebné pre vyhodnotenia hydrogeologického
posudku, sa vykonali v zimnom
období. Ich náročnosť a pracnosť
zvýšila
nevyhnutnosť
odstránenia
podkladových
a základových betónových
konštrukcií v suterénnej časti
objektu. V niektorých miestach
dosahovali hrúbku až 60 cm.
Pre odľahčenie stavby sa vybúrali aj vnútorné priečky prvého
nadzemného podlažia.
V apríli vydané stavebné povolenie umožnilo začať s vlastnou výstavbou. Postupne sa
vybúrala vonkajšia betónová
terasa s pôvodným vstupným
schodiskom i ďalšie pomocné
vonkajšie schodiská a garáže,
ktoré boli dodatočne pristave-

né k hlavnému objektu. Ďalej
sa demontovali všetky okná,
začalo sa s postupným odstránením strešnej konštrukcie
a obvodovej železobetónovej
rímsy. Taktiež sa začali realizovať preložky a prípojky inžinierskych sietí a stavbárov
čakajú výkopy a zemné práce
v mieste navrhovanej prístavby
objektu.
Generálnym
dodávateľom
stavby je firma HANT BA, a.s.,
Považské Podhradie. Podľa
časového harmonogramu výstavby, vypracovaného dodávateľskou firmou, je termín
ukončenia výstavby zmluvne
stanovený na máj 2007.
Objekt po dokončení poskytne obchodno-zábavné a oddychovo-relaxačné služby nielen

pre občanov mesta Trenčín,
ale aj návštevníkom zo širokého okolia. Svojimi funkčnými
a technickými parametrami,

ako aj zaujímavým architektonickým riešením sa zaradí
k moderným polyfunkčným objektom mesta.
(mr)

Na mieste bývalej Kotvy je dnes rušné stavenisko. Na jar 2007
tu má stáť polyfunkčný objekt Magnus Center

Stavebný ruch v „zlatej uličke“

Verejné WC už vo výstavbe
Stavenisko verejného WC na
Sládkovičovej ul. ožilo minulý
týždeň opäť stavebným ruchom
po dlhodobom archeologickom
výskume a verejnej súťaži na
nového dodávateľa stavebných
prác. Stavba si vyžiada dočasné odstránenie schodišťa vedúceho do sídla Trenčianskeho
samosprávneho kraja (TSK).
Návštevníci sa do budovy dostanú cez bezbariérovú rampu,
orientovať sa budú podľa vyznačených prenosných tabúľ.
Stavbu zhotovuje firma FKL

a brat. spol. s.r.o., Ludanice.
Doba výstavby má trvať 90 dní
a budú na ňu dozerať aj odborní
zamestnanci Krajského pamiatkového úradu a Trenčianskeho
múzea.
Návštevníci centra by mali
byť počas výstavby verejného
WC opatrní pri prechádzaní
vzhľadom na stavebný ruch
a z toho vyplývajúce nebezpečenstvo úrazu. Zvlášť pozorní
by mali byť cyklisti a ľudia
s deťmi.
(mr)

V minulých dňoch stavebný ruch zasiahol aj centrum
Trenčína, konkrétne zanedbaný priestor za Trenčianskou
synagógou na Mierovom námestí. Účelom rekonštrukcie je
dostavbou pôvodného objektu
vytvoriť dôstojný priestor pre
obyvateľov a návštevníkov Trenčína. Po dokončení stavebných

prác na jeseň tohto roka majú
byť v objekte umiestnené nové
obchody a kaviarne. V ďalšej
etape sa predpokladá obnovenie uličky smerom k mestskej
veži. V dlhodobom výhľade súvisí rekonštrukcia s opätovným
oživením synagógy ako galerijno – muzeálneho priestoru.
(mr)

22. 6. 2006
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TÉMA TÝCHTO DNÍ

Voľby do NR SR 2006 v meste Trenčín
Podobne ako v celoštátnom
priemere bola zaznamenaná nižšia účasť voličov. Vo voličských
zoznamoch bolo zapísaných
46 958 voličov. Počet platných
hlasovacích lístkov bol 26 778.
Zo zahraničia prišlo 53 hlasovacích lístkov. Voľby mali nerušený
priebeh a nedošlo k žiadnym mimoriadnym situáciám.
V meste Trenčín zvíťazil Smer
– sociálna demokracia so ziskom 28,69% (7683 hlasov). Druhá SDKÚ – Demokratická strana
získala 25,80% (6910 hlasov).
Ľudová strana HZDS 12,57%

(3366 hlasov), Slovenská národná strana 10,84% (2903 hlasov)
a
Kresťansko-demokratické
hnutie 7,91% (2118 hlasov).
Strany, ktoré v meste Trenčín neprekonali 5% hranicu
zvolitelnosti: SF 4,71% (76),
KSS 3,89% (1042), ANO
1,53% (411), ZRS 0,20% (54),
HZD 1,12% (300), OKS 0,67%
(179), Nádej 0,39% (105), Prosperita Slovenska 0, 28% (78),
SĽS 0,18% (49), SDĽ 0,12%
(32), ASV 0,11% (30), SLNKO
0,09% (25), Misia 21 0,09%
(24) a SOS 0,04% (11).

Výsledky parlamentných volieb 2006 v meste Trenčín
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5

9

1
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0
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0
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0
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0

1

0

45

1
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4

0
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5

4
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0
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1
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64

2

2
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0

1
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2
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8

1
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2

0
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1
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5
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0

1

0

1
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3
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0

6
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3
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1

2
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0
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0
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1

1

0

3

0

1
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3

8

0
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1

1

95
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2
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185
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2
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1. ĽB, 2. SOS, 3. Misia 21, 4. SDĽ, 5. ZRS, 6. KDH, 7. SLNKO, 8. ANO, 9. HZD, 10. SMK, 11. SF, 12. OKS, 13. Prosperita Slovenska, 14. ĽS-HZDS, 15. ASV, 16. KSS, 17. SĽS, 18. SDKÚ-DS, 19. SMER-SD, 20. SNS, 21. Nádej
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Štrnásty ročník Art Filmu myslí aj na mladých

Art Film program
Hlavná súťaž celovečerných
hraných filmov má názov
MODRÝ ANJEL / BLUE ANGEL
a tohto roku v nej bude medzinárodná porota hodnotiť
10 titulov. Súťažná sekcia
krátkych,
dokumentárnych,
animovaných a experimentálnych filmov ARTEFAKTY /
ARTEFACTS prinesie 30 titulov a súťažná sekcia študentských filmov NA CESTE / ON
THE ROAD 21 filmov. Celkom
sa do trojice festivalových súťaží tohto roku prihlásilo 785
snímok.

Informatívne sekcie
Nesúťažnými
prehliadkami
tohtoročného Art Filmu budú:
KULTOVÉ FILMY 20. STOROČIA – podľa výberu M. Ciela
PRED 50 ROKMI – najvýznamnejšie diela roku 1956
TO NAJLEPŠIE Z PROJEKTU
100 – výber z obľúbenej dlhoročnej prehliadky
LESNÉ JAHODY – prehliadka
švédskych filmov
FÍNSKE BIELE NOCI – prehliadka fínskych filmov
INDONÉZSKY FILM – prehliadka indonézskych filmov
SLOVENSKÁ SEZÓNA – najnovšie slovenské filmy
NAJBLIŽŠIE OD HRANÍC
– prehliadka nových diel zo
susedných krajín
ART FILM FEST – distribučné
predpremiéry a filmy ocenené
na medzinárodných fórach
POCTA VLADOVI MÜLLEROVI
– podľa výberu a pod vedením
Richarda Müllera
ZLATÁ KAMERA – snímky
tohtoročných laureátov – A.
Wajdu a D. Hanáka
HERCOVA MISIA – diela
tohtoročných laureátov ocenenia Actor\‘s Mission Award
OFICIÁLNY VÝBER

Semináre
a workshopy
Na tohtoročnom Art Filme sa
uskutoční i viacero podujatí

Program 14. ročníka medzinárodného filmového festivalu Art Film, ktorý od 23. júna do 1. júla premení Trenčín a Trenčianske Teplice na jednu z najväčších slovenských slávností kinematografie,
je viac ako inokedy zameraný na mladých.
Pod mottom Art Film – Najlepší začiatok leta klubu. Akreditácia umožňuje návštevu všetkých
im organizátori ponúknu nesúťažné prehliadky festivalových filmových predstavení, odovzdávašpeciálne vybraných snímok, ale i koncerty slo- nia cien Hercova misia na teplickom Moste slávenských skupín. Na veľkom formáte filmového vy, tlačových konferencií a diskusií s tvorcami aj
plátna si môžu nielen mladí návštevníci vychutnať sprievodného programu, ktorý je výrazne bohatší
v rámci prehliadok Kultový film, Pred 50. rokmi ako po minulé roky.
V hudobnej časti Art Filmu zahrajú skupiny
a Najlepšie z projektu 100 predstavenia najzaujímavejších a najpútavejších diel zo zlatého fondu Cirkus, Stereo, Funkiez, Lavaganca, Para, Vidiek
svetovej kinematografie. Medzi inými premietnu a iní. Akreditovaní účastníci festivalu budú môcť
aj snímky Bonnie a Clyde, Butch Cassidy a Sun- v Trenčianskych Tepliciach navštíviť 24. júna od
dance Kid, Bezstarostná jazda, Čeľuste, Psycho, 20:00 DJ‘s Party Rádia Okey v hoteli Slovakia
Invázia lupičov tiel, Zabíjanie, Stopári, Brazil, a tiež záverečnú party 1. júla od 22:00 v hoteli
Monty Python: Zmysel života a Pink Floyd: The Slovakia, kde sa predstavia dídžeji Kinet, MaWall. V sekcii Art Film Fest majú možnosť vidieť gálová a Tibor Holda. Na 30. júna od 22:00 je
premietania distribučných predpremiér a snímok vo festivalovom kine MAX v Trenčíne pripravená
ocenených na medzinárodných fórach, ako na- Bezstarostná filmová noc, teda nočný filmový
príklad Nepohodlný, Faktótum, Dobrú noc a veľa maratón plný prekvapení. Akreditačný preukaz
šťastia, Match Point – Hra osudu či Čas, ktorý slúži zároveň aj ako vstupenka do exkluzívnej
zostáva. Už tradične nebudú na festivale chýbať Festivalovej kaviarne v Kúpeľnej dvorane Trennočné predstavenia open air kín Bažant Kinema- čianske Teplice, kde sa v rámci cyklu Každý večer naživo budú o dobrú náladu starať poprední
tograf v Trenčíne aj Trenčianskych Tepliciach.
Študentským možnostiam prispôsobili or- slovenskí hudobníci a dídžeji: Marián Čekovský
ganizátori i zvýhodnené vstupné. Poslucháči a Pop Jazz Trio, Funkiez, AC+, Sylvia Josifoska
slovenských aj českých stredných a vysokých Trio, El Poderoso, Lucia Lužinská a All Time
škôl umeleckého smeru sa na Art Filme môžu Jazz Trio. Finančne nenáročné ubytovanie je
akreditovať zdarma, ak predložia potvrdenie k dispozícii v ubytovni Mestského športklubu TJ
o štúdiu. Bezplatný vstup zaručuje tiež Karta Slovan v Trenčianskych Tepliciach s priestorom
mládeže EURO<26, rovnako aj platný preukaz na stanovanie zdarma. Núdza nebude i o cenovo
(SITA)
člena slovenského alebo českého filmového prístupné občerstvenie.

SPRIEVODNÉ PODUJATIA 23. 6. – 1. 7. 2006
23. 6. 2006 (piatok)
Trenčín
17.30 h Pešia zóna pred ODA Trenčín
Open air koncert – Cirkus, Stereo, Funkiez
19.30 h KaMC OS SR (ODA) Trenčín
Slávnostné otvorenie festivalu – na pozvánky

25. 6. 2006 (nedeľa)
Trenčín
Nákupné centrum MAX, kaviareň STEPS
Vernisáž – Ctibor Bachratý – Art Film 2005

28. 6. 2006 (streda)
Trenčín
16.00 h Mestská galéria
Vernisáž – Dušan Hanák – Záznamy a odkazy.
Fotografie filmového režiséra
20.00 h Trenčiansky hrad
Stredoveký večer „Povesť o studni lásky“
– na pozvánky

30. 6. 2006 (piatok)
Trenčín
19.00 h Mierové nám.
Open air koncert „Bezstarostná jazda“ – Lavaganca, Para, Vidiek
„Spanilá jazda“ motorkárov Easy Riders do
Maxu
22.00 h Kino MAX Festival
„Bezstarostná filmová noc“ – nočný filmový
maratón plný prekvapení
Výstavy počas celej doby festivalu:
Trenčín
24. 6. – 1. 7. 2006
Nákupné centrum MAX, kaviareň STEPS
Ctibor Bachratý – Art Film 2005
24. 6. – 1. 7. 2006
Mestská galéria Trenčín
Dušan Hanák – Záznamy a odkazy. Fotografie
filmového režiséra
Zmena programu vyhradená.

22. 6. 2006
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Art Film budú zdobiť poprední tvorcovia filmov
Okrem legendy filmového plátna Jacqueline Bisset si ocenenie známe ako Hercova misia odnesie
z tohtoročného Medzinárodného filmového festivalu Art Film Trenčianske Teplice - Trenčín (MFF
Art Film) aj český herec Lubomír LIPSKÝ.
Od roku 2001 okrem toho MFF Art Film v spolupráci so Slovenským literárnym fondom udeľujú aj
cenu Zlatá kamera. Pravidelne ju dostávajú domáci a zahraniční filmoví profesionáli najrôznejších povolaní za výrazný prínos do oblasti kinematografie.
Na nadchádzajúcom 14. ročníku Art Filmu si toto
ocenenie prevezme poľský režisér Andrzej Wajda
a slovenský scenárista a režisér Dušan Hanák.
Ako každý rok, aj tento bude vyhodnocovanie v
rukách poroty. Rozhodne totiž o novom držiteľovi
festivalového ocenenia – Modrý anjel, ktoré dostane víťaz hlavnej súťaže celovečerných hraných
filmov. Tento rok v nej bude porota hodnotiť desať
titulov. Súťažná sekcia krátkych, dokumentárnych,
animovaných a experimentálnych filmov Artefakty
ponúkne tridsať titulov a sekcia študentských filmov pod názvom Na ceste 21 filmov. Do trojice
festivalových súťaží sa tento rok prihlásilo spolu
785 snímok.
Porote 14. ročníka Art Filmu bude predsedať
britský režisér John Irvin. O osude filmov rozhodne
so zvyškom poroty, ktorú bude tvoriť domáci filmový kritik, historik, encyklopedista a vysokoškolský
učiteľ Richard Blech, americký filmový kritik, reži-

Art Film s Fialovou
a Kramárom
Prezident 14. ročníka Medzinárodného
filmového festivalu Art Film Trenčianske
Teplice - Trenčín (MFF Art Film) Milan Lasica sa na tohtoročný festival teší nielen
pre filmovú atmosféru, ale aj na herečku
Zuzanu Fialovú. Herečka, ktorá bude
moderovať otvárací ceremoniál po boku
svojho kolegu Maroša Kramára, totiž prezradila, že pri tejto príležitosti si kúpila aj
novú róbu. „Vlani bola na festivale veľmi
dobrá atmosféra a zároveň vyšlo aj počasie. Tento rok možno počasie nebude
také priaznivé, ale atmosféra bude ešte
lepšia,“ povedal M. Lasica, ktorý sa Fialovej poďakoval za nadštandardný výzor. Tá
ho zasa označila za najšarmantnejšieho
prezidenta na Slovensku. Herec Maroš
Kramár sa okrem filmov mimoriadne teší
aj na turecké kúpele.
Počas filmového sviatku budú filmy bojovať o Modrého anjela. Autorkou sošky,
ktorá je hlavným festivalovým ocenením,
je Ingrid Višňovská. Ako hlavný materiál
použila pri vytvorení Anjela mladá umelkyňa bronz. Krídla sú vybrúsené z modrého skla a podstavec tvorí vzácne drevo.
(SITA)

sér a publicista Ron Holloway, maďarský režisér
Zoltán Kamondi, český publicista a filmový kritik
Antonín J. Liehm a chorvátsky kameraman Živko Zalar. Z Českej republiky okrem toho porotu
doplní aj spisovateľ, scenárista, dramatik a prekladateľ Jiří Stránský. Ženskú časť poroty bude
reprezentovať režisérka, scenáristka a herečka
Katarína Šulajová.
Aj tento rok bude na Art Filme pôsobiť porota
Medzinárodnej federácie filmových klubov FICC.
Jej členmi sú Thomas Ahlqvist zo Švédska, Peter
Gavalier zo SR a Veit Geldner z Nemecka.
Festival ponúkne svojim divákom v siedmich
sálach 170 krátkych a dlhometrážnych filmov, medzi ktorými budú rovnako hrané aj dokumentárne
snímky. Pripravené filmy pochádzajú zo 40 krajín
a návštevníci ich uvidia na troch súťažných a mnohých informatívnych prehliadkach.
Art Film sa bude konať pod záštitou predsedu
vlády SR Mikuláša Dzurindu. Prezidentom festivalu je herec, režisér a textár Milan Lasica a
umeleckým riaditeľom filmový režisér a zakladateľ
festivalu Peter Hledík. Producentsky ho zastrešuje Ján Kováčik.
(SITA)

Art Film otvorí Jacqueline Bisset
Herečka Jacqueline BISSET otvorí 14. ročník
Medzinárodného filmového festivalu Art Film. Urobí
tak v piatok 23. júna o 19:30 v trenčianskom Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl SR
pred premietaním klasického filmu Françoisa Truffauta Americká noc, v ktorom hrá hlavnú úlohu. V
sobotu o 15:30 si Bisset preberie na Moste slávy
v Trenčianskych Tepliciach cenu Hercova misia. V
ten istý deň o 16:30 Art Film uvedie v kine Kúpeľná
dvorana jej najnovšiu snímku Vybrané umenie lásky, ktorá vznikla v roku 2005 v réžii Johna Irvina.
Jacqueline Bisset, vlastným menom Winnifred
Jacqueline Fraser-Bisset, sa narodila 13. septembra
1944 vo Veľkej Británii v rodine lekára a advokátky
francúzskeho pôvodu. Počas štúdia na francúzskom
lýceu v Londýne sa začala venovať tancu, po roku
1962 pracovala ako fotomodelka. V druhej polovici
60. rokov sa začala objavovať vo filmoch. Medzi jej
prvé patrí Fortieľ a ako ho získať z roku 1965. Po
úspechu snímky Aféra v Kapskom Meste odišla do
Hollywoodu, kde zažiarila vo filmoch Detektív, Bullitov prípad, Letisko, Život a doba sudcu Roy Beana
a podobne. Medzi jej náročnejšie úlohy patrí Julie
Baker v psychologickej dráme Americká noc. Publikum ju však pozná najmä zo snímok Muž z Acapulca,
Vražda v Orient exprese či Sudca a jeho kat. Za herecké výkony vo filmoch The Sweet Ride, Kto zabíja
najlepších európskych šéfkuchárov?, Pod sopkou a
Johanka z Arcu bola nominovaná na Zlaté glóbusy.
(SITA)

pre novinárov. Festival pripravuje odborné semináre
a workshopy:
• Produkcia a finančné zabezpečenie filmov vo Fínsku
• Director´s space – európsky režisér Goran Paskaljevič
• Workshop Thoma Palmena
(riaditeľ MFF Umea)
• Režisér Peter Carpentier
predstavuje Mníchovskú filmovú školu

Sprievodný program
Bohatší ako v minulosti bude
sprievodný program. Uskutočnia sa výstavy fotografií
slovenského režiséra Dušana
Hanáka, talianskej fotografky
Lucie Gardin a slovenského
fotografa Ctibora Bachratého.
V oboch mestách sa budú
konať atraktívne koncerty,
vystúpenia,
autogramiády,
happeningy. V Trenčianskych
Tepliciach sa bude konať
festivalový filmový jarmok,
otvorená bude aj festivalová
kaviareň.

Festivalové kiná
Trenčín
• kino MAX Festival
• Bažant Kinematograf
(Štúrovo námestie)
Trenčianske Teplice
• Kino Kursalón
• Kino Prameň
• Bažant Kinematograf

Akreditácia
Trenčianske Teplice
Kúpeľná dvorana, 1. posch.
23. – 30. 6. 2006, 9.00 – 21.00 h
1. 7. 2006, 9.00 – 12.00 h
Trenčín
Kino MAX FESTIVAL
23. – 30. 6. 2006, 9.00 – 21.00 h
1. 7. 2006, 9.00 – 12.00 h
Cena dennej akreditácie je
50 Sk. Platí pre všetky filmové projekcie v Trenčianskych
Tepliciach a v Trenčíne. Lístky
budú k dispozícii v pokladni
Kina MAX Festival v Trenčíne
a v Trenčianskych Tepliciach
v Info Centre.
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Lásky hra osudná v lahodiacom ľahkom štýle

Kino Hviezda v Trenčíne bolo
15. júna miestom ďalšej premiéry Trenčianskeho hradného
divadla. Predviedlo dramatic-

álnosť je platná aj dnes, veď
láska a ľudský život nie vždy
znamenajú najväčšiu hodnotu,
častokrát prevládne pretvárka
a honba za peniazmi.
Oproti predchádzajúcim premiéram sme zaznamenali spoluprácu amatérskych divadel-

chváliť výkony režiséra a hercov
Ladislava Žišku v úlohe intrigána Brighellu, Miloša Slemenského v úlohe siláka Trivalina,
Borisa Bilčíka v úlohe básnika
Gillesa, Jarmilu Ondrejovičovú
a Janu Majčíkovú v úlohách
učenca Dottore a klauna Sca-

níkov s dlhoročným režisérom
Novej scény v Bratislave, trenčianskym rodákom Petrom J.
Oravcom, ktorá priniesla svoje
ovocie. Inscenovaná komédia
sa niesla v nezvyčajnom temperamente, tempe a pre oko
a náturu diváka lahodiacom
ľahkom štýle. Preto treba po-

ramouche, Janette Strhársku
v úlohe mladej ženy Izabely,
Slávku Cvrkovú v úlohe starej
kupliarky, Zuzanu Mišákovú
v úlohe prológa, muzikantov
Tibora Grofika a Ferdinanda
Rybníčka za hudobný doprovod.
(jč)

aktivity ako Lienka, Mravčekovo bludisko, Kukačka, zakukaj, Kamienkova cesta, Les
– zdroj kyslíka, Lúka a liečivé
rastliny, Bádatelia a ďalšie
motivovali deti k aktívnemu
spoznávaniu prírody a chápaniu jej významu pre život. Zážitky čerpali na svojich indiánskych výpravách do blízkeho
lesoparku Brezina, k potoku
na Halalovke, na Trenčiansky
hrad či školskú záhradu. A tak
z detí sa postupne stávali nie-

len obdivovatelia prírody, ale
aj jej ochranári a odborníci na
výskum fauny a flóry.
Súčasťou projektu bolo aj
záhradné divadelné predstavenie zo života indiánov, na ktoré pozvali rodičov a priateľov
školy. Získané zážitky a zručnosti pretavené do šťastného
úsmevu a nadšenia detí boli
tým najlepším dôkazom pre
autorov projektu, že cieľ je splnený.
Nadežda Andelová

kú prvotinu bratov Čapkovcov
Lásky hra osudná, obsahovo
postavenú na kritike vtedajšej
spoločnosti. Pre svoju aktu-

Indiánske leto
Prvé letné lúče otvorili v Materskej škole, Šafárikova ul.
projekt nazvaný Indiánske leto
pre 145 detí a ich učiteľky.
Školská záhrada sa premenila
na tri indiánske osady s originálnymi indiánskymi stanmi,
veľkými drevenými totemami

a terčmi na strieľanie šípov.
Všetky deti aj s učiteľkami sa
na dva týždne obliekli do indi-

ánskych odevov, vyzdobili sa
čelenkami, originálnymi príveskami a opaskami, vymysleli
si indiánske mená a začali sa
pohybovať v prírode.
Projekt Indiánske leto vyplnil celodenné pobyty detí
materskej školy predovšetkým

v prírode, kde hravou formou
spoznávali a učili sa chrániť
živú i neživú prírodu. Pripravené
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Divadlo, koncerty, festivaly
Piano club
 26. 6.
Rock‘n roll all night long – Blues brothers z Prievidze – Blue 8, Capitan Slice
KS Juh
 26. 6. o 18.00
SLUHA – divadelné predstavenie E.M. Rumánkovej podľa rovnomennej novely Kristíny Royovej
Klub Lúč
 30. 6. o 20.00
COOL & SCHOOL – open air minifestival hudobných kapiel

Prednášky
Verejná knižnica M. Rešetku – Hasičská ulica 1

 29.6. o 16.00
Literárny klub Omega

Výstavy
Galéria M. A. Bazovského

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

 12. 6. – 1. 7.
Maľba, kresba, plastika – prezentácia výtvarného odboru ZUŠ

 1. 7. – 3. 8.
Južné Thajsko – potulky z ciest – výstava fotografií
Mestská galéria – Mierové nám. č. 22

KaMC OS SR

 22. 6. o 16.00

 23. 6. – 1. 7.

Trenčianske mestské hradné opevnenie – pred-

ART FILM – Sprievodná výstava pri príležitosti

náša Dr. Roman Zemene

filmového festivalu ART Film

 22. 6. o 16.00

Mestská galéria – výstavná sieň – Mierové nám. 16

Popis využívania dopravných lietadiel na pre-

 7. 6. – 30. 6.

pravu osôb a materiálu v civilnom a vojenskom

Absolventská výstava prác žiakov výtvarného

letectve – prednáša Ing. Sadloň

odboru Základnej umeleckej školy v Trenčíne

 26. 6. o 9.00

Výstavisko TMM

Slovenské mince od roku 1993 (miestnosť č.

 24. 6. od 7.00 do 12.00

301)

 4. 7. o 16.00
Liečivá proti varoáze (miestnosť č. 229)
MC Srdiečko

 26. 6. o 10.00
Podporná skupina mamičiek v dojčení

Burza starožitností a zberateľských predmetov
Verejná knižnica M. Rešetku

 1. – 30. 6.
ŽIVOT MOJIMI OČAMI – výstava výtvarných prác
študentov SOU strojárskeho v Trenčíne
KS Juh

 29. 6.
Sexuálny život počas tehotenstva a po pôrode -

 27. – 30. 6. od 8.00 do 18.00

prednáša MUDr. Hašto. Čas konania prednášky

Výstava zručnosti a šikovnosti žiakov ZŠ a MŠ

bude spresnený v MC Srdiečko

Detské aktivity
Pozvánka
na výstavu trenčianskych
výtvarníkov

MC Srdiečko

 22. a 29. 6.
Tvorivé predpoludnie s tetou Aničkou
KS Juh – amfiteáter

J. Činčár, J. Krajčo, V. Kudlík,
P. Marček, I. Mosný, L. Moško,
R. Moško, J. Oravec, M. Petrík,
J. Vydrnák
Miesto: Mlyn Trenčianske Biskupice

Vernisáž sa uskutoční štvrtok
22. 6. 2006 o 17.00 hod.
Počas nej vystúpi skupina Next Page
Doba trvania: 22. 6. – 25. 6. 2006.
Denne od 10.00 hod do 18.00 hod

 27.6. o 9.00
Dovidenia škola
Galéria M. A. Bazovského

 27. 6. od 16.00 do 17.30
Výtvarný ateliér – pre všetky šikovné i „nešikovné“ deti do 14 rokov a ich rodičov
Verejná knižnica M. Rešetku – Hasičská ul. 1

 27.6. o 10.00
Čítajme všetci – čítanie je super – slávnostné
vyhodnotenie

INfO / 11
Mierové nám.
032/743 44 15
23. 6 a 25. 6.
o 19.00
Iné svety
ČR/SR, 2006,
78 min. Film
skúma 6 rôznych hrdinov na
jednom z koncov
globálneho sveta. Hovorí sa im
„šaleni vychodňari“ a sú produktom „made in Šariš“.
25. 6. o 16.30
Film pre pamätníkov: Slávnosť
v botanickej záhrade
Československo, 1969, 95
min. Mozaikovité rozprávanie
o krčmárke Márii, večnej neveste, vytrvalo a márne vodiacej k oltáru otca svojich dcér
Pištu.
26. 6. o 19.00
Praha očami...
Dánsko/Francúzsko/Holandsko, 1999, 84‘ min. Štyria
režiséri, ktorí majú k českej
metropole pevný osobný vzťah,
nakrútili svoje verzie ľúbostného príbehu, situovaného do
Prahy.
28. 6. o 17.30
Krátky film o zabíjaní
Poľsko, 1987, 81 min. Filmová
verzia jednej časti Kieslowského televízneho cyklu „Dekalóg“
prispieva ako variácia piateho
prikázania („Nezabiješ“) do
diskusie o treste smrti.
28. 6. o 19.30
Krátky film o láske
Poľsko, 1988, 86 min. Upravená verzia ďalšieho dielu „Dekalógu“.
30. 6. a 2. 7. o 19.00
Lesní chodci
ČR/SR/Francúzsko,
2003,
95 min. Príbeh dvojice romantických tulákov, ľudí z okraja
spoločnosti s osudom odcudzenosti a zmareného života,
hľadajúcich samých seba vo
svete, ktorý nedáva veľa šancí
žiť podľa vlastných predstáv.
3. a 5.7. o 19.30
Mexická jazda
Mexiko 2001, 106 min. Film
Mexická jazda (presný preklad
názvu je A s tvojou mamou
tiež) v sebe spája klasickú
road movie s ľahko erotickou
tragikomédiou.
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Farbičky – Čarbičky
Prekrásna modrá obloha a na nej prechádzajúce sa teplom vyžarujúce slniečko privítalo 15. júna účastníkov jubilejného 15. ročníka podujatia „Farbičky – Čarbičky“ v priestoroch sociálneho
zariadenia DEMY v Trenčíne.

Riaditeľ zariadenia Tibor
Gavenda vyjadril radosť z toho, že na toto podujatie prijali
pozvanie kamaráti z Domova
sociálnych služieb z Dolného
Lieskova, Domova sociálnych
služieb z Adamovských Kochanoviec, Špeciálnej základnej
školy V. Predmerského v Trenčíne, Domova sociálnych služieb
Karola Matulaja v Bratislave,
Domova sociálnych služieb Domino z Prievidze a Chráneného
bývania Trenčín-Juh. Po tomto

úvode deti postupne prešli
pripravenými výtvarnými dielňami, kde pripravovali pracovné
tašky, maľovali na výkresy, na
kachličky, kreslili na betónovú
stenu, pracovali s hlinou na
hrnčiarskom kruhu, pripravovali
rôzne šperky, náramky a náhrdelníky a podobne. Popopludní
čakalo na deti prekvapenie,
ktoré pre nich pripravila svojím
vystúpením skupina historického šermu „Bludní rytieri“ z Beckova.
Text a foto: (jč)

Číslo 13/ročník VIII

PRVÁ DETSKÁ UNIVERZITA V TRENČÍNE
Vysoká škola manažmentu (City University) organizuje
v letných mesiacoch júl – august 2. ročník Detskej letnej
univerzity pre záujemcov vo
veku od 6 do 15 rokov na
tému Piráti. Tak ako minulý rok, aj toto leto budú deti
v dopoludňajších hodinách
konverzovať v angličtine s vysokoškolskými
profesormi
a budú mať možnosť osvojiť
a zdokonaliť si základy práce
s počítačom v počítačových
laboratóriách. Popoludňajší
program bude vyplnený športovými aktivitami a hrami,
v ktorých budú mať deti možnosť zažiť veľa zábavy pri objavovaní tajomstiev pirátov a ich
pokladov. Letná univerzita pozostáva z týždenných blokov,

v ktorých skúsení animátori
a profesori poskytnú celodennú starostlivosť o deti v čase
od 8. hodiny do 16. hodiny.
Záver týždenného bloku bude
ukončený pravou slávnostnou
promóciou, v ktorej každý poslucháč dostane diplom University of the Pirates Island.
Detská univerzita, jedinečná
svojho druhu, bude organizovaná v priestoroch budovy
City University a jej blízkom
okolí v Trenčíne a v Bratislave.
Bližšie informácie o University of the Pirates Island
získate od Dany Dankovej,
B.S.B.A., ddankova@cutn.sk
alebo na stránkach www.vsm.
sk.
(jč)

Cyklošovia na Strečne
Cyklošovia sú členovia cykloturistického krúžku ZŠ, Trenčín, Na dolinách. Počas svojej
päťročnej existencie pravidelne
organizujú ku koncu školského
roka výlety po našom krásnom
Slovensku. Nebolo tomu inak
ani v tomto roku, keď sa rozhodli v dňoch 9. až 11. júna
2006 navštíviť okolie Strečna.
Počas jazdy na bicykloch to
nebola nudná cesta, obohatená o návštevu rázovitej obce
Čičmany, overenie si svojich
zemepisných vedomostí, odreagovanie sa na motokárach
v Lietavskej Lúčke.

Cyklošovia si uctili aj pamiatku francúzskych partizánov
pri pamätníku pod Strečnom
a vystúpili na hrad Strečno,
z ktorého si pozreli prekrásnu
panorámu údolia Váhu. Trojdňový výlet sprevádzalo príjemné slnečné počasie, vyhli sa
mu pády a boli len dva defekty.
A tak i napriek únave z prekonanej trasy 210 km z tvárí mladých cykloturistov po príchode
domov vyžarovala spokojnosť
zo športového výkonu, najmä
keď ich čakala sladká odmena
v podobe veľkej torty.
(BAKY)

Vyhodnotenie ankety
V termíne od 5. mája do 10.
júna sme v rámci zlepšovania
služieb občanom uskutočnili
prieskum názorov, v ktorom
sme zisťovali stanovisko občanov, či by využívali možnosť vybavenia úradných záležitostí na
mestskom úrade aj počas soboty. Na základe prieskumu a rozhodnutia mesta bude Klientske
centrum skúšobne otvorené po
prázdninách, od septembra t.r.
aj počas soboty v predpoludňajších hodinách. Z doručených
anketových lístkov sme vyžrebovali týchto výhercov:

J. Lančarič, J. Zemana 19
Jan Bureš, Soblahovská 59
Pavol Nedorost, Považská 41
Mária Kováčiková, Halalovka 2
Jarmila Strapinová, Hollého 8
B. Aková, Hodžova 51
M. Vavačka, M. Bela 49
Milan Patka, Šmidkeho 1
Peter Kováčik, Šafárikova 6
Kristína Repková, Poľovnícka 35
Výhercovia si svoju výhru
môžu prevziať na mestskom
úrade – útvar marketingu. Srdečne blahoželáme!
(r)
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Zriadenie dočasnej nocľahárne sa osvedčilo
Nepriaznivé poveternostné podmienky v tomto zimnom období
postihli najmä ľudí bez prístrešia, ktorí boli vo zvýšenej miere
odkázaní na pomoc. Na základe súhlasu Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva zriadilo Mesto Trenčín od 24. januára
do 21. marca 2006 dočasnú nocľaháreň s kapacitou 30 miest
v bývalej MŠ, Gagarinová ul. Trenčín.
V objekte boli vyčlenené dve
miestnosti pre mužov, jedna pre
ženy a hygienické zariadenie.
Obvodný úrad – odbor krízového riadenia v Trenčíne poskytol 30 lehátok a 60 prikrývok,
Sociálne služby mesta Trenčín,
m.r.o., uteráky. Teplú stravu
– večere zabezpečovala spoločnosť s.r.o. GASTROPOLUS pod
Juhom – prevádzka jedáleň ZŠ,
Hodžova ul. v Trenčíne, raňajky
- čaj a rožky podávali dobrovoľníci Charitatívno-sociálneho

centra v Trenčíne.
Zamestnanci útvaru školstva a sociálnych vecí MsÚ
v Trenčíne denne zabezpečovali
materiálne podmienky pre chod
nocľahárne. Finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti
nocľahárne boli vyčlenené
z rozpočtu mesta – grantového
programu pre neštátne subjekty
charitatívneho zamerania, pre
bezdomovcov. Celkové náklady na prevádzku predstavovali
čiastku 196 766 Sk.

V zmysle výzvy ministerky
práce ,sociálnych vecí a rodiny
Ivety Radičovej v spolupráci
s Úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny v Trenčíne boli
zabezpečené pre túto skupinu
obyvateľov dávky a príspevky
v hmotnej núdzi. Zákon o pomoci v hmotnej núdzi umožňuje
poskytnúť pomoc formou ustanovenia osobitného príjemcu
dávky a príspevkov v hmotnej
núdzi, čo mesto využilo v 19
prípadoch. Uvedené finančné
prostriedky boli použité na
čiastočnú úhradu nákladov na
prevádzku.
Priemerne denne využívalo
ubytovanie 18 občanov. Objekt
bol pravidelne pod kontrolou
Mestskej polície v Trenčíne.

Počas prevádzky neboli žiadne
vážnejšie výtržnosti, ani sťažnosti občanov. Problémy boli
so zdravotným stavom ubytovaných. V ôsmich prípadoch
bola nutná hospitalizácia v NsP
Trenčín.
Do realizácie projektu dočasnej nocľahárne bolo zapojených
40 dobrovoľníkov Charitatívno
– sociálneho centra Trenčín,
ktorí sa starali o dennú hygienu zariadenia a podávanie stravy. Zamestnanci Sociálnych
služieb, m.r.o., v Trenčíne zabezpečovali nočný dozor a základnú zdravotnú starostlivosť.
Zriadenie dočasnej nocľahárne
sa osvedčilo.
(dm)

Detí v materských školách takmer neubudne
Kanalizácia v meste Trenčín – časť Opatová
V
rámci
realizovanej
stavby „Kanalizácia Trenčín
– Opatová“ bolo ukončené
osadenie
kanalizačného
zberača BA v Opatovskej
ceste a v Potočnej ul. až
po napojenie na existujúci
kanalizačný zberač pri cintoríne. Ďalej boli realizované
stoková sieť v lokalite Niva
a Potočná ul. po ľavej strane potoka a kanalizačné
prípojky. Spolu s napojením
zberača BA na centrálnu
čerpaciu stanicu splaškových vôd bude realizované
aj predĺženie vodovodu. Kľú-

čové miesto stavby, ktorým
je kanalizačný podchod pod
železničnou traťou a štátnou cestou č. I/50, nebolo
z dôvodu projekčných zmien
rekonštruovanej železničnej
trate a nevyjasnenosti pozemkov upresnené. Spolu
s realizáciou kanalizačného
podchodu bude realizovaná aj hlavná čerpacia stanica pri Opatovskej ceste
a podružná na Nive. Po realizácii týchto prác budú vykonané úpravy komunikácií
a odovzdanie kanalizácie do
správy TVS, a.s., Trenčín.

Kanalizácia v meste Trenčín – časť Kubra
V rámci stavby „Kanalizácia Trenčín – Kubra“
bola na jeseň v roku 2005
realizovaná stoková sieť
v uliciach Zelnica, Záhrady a Kubranská, ku ktorej
v tomto roku pribudla v
uliciach Volavé, J. Hricku
a Pod horou. V týchto uliciach boli tiež realizované čerpacie stanice a sú
pripravené na pripojenia
elektrickej energie. Na kanalizácii Pod hájikom boli
realizované odľahčovacie

komory, ktoré sú podmieňujúcimi objektmi využívania jestvujúcej dažďovej
kanalizácie na odvod odpadových vôd. Do ukončenia
stavby chýba rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu
na Zelnici a kanalizácie
v koncovej časti na Záhradách. Po realizácii týchto
prác budú vykonané úpravy
komunikácií a odovzdanie
kanalizácie do správy TVS,
a.s., Trenčín.
(VH)

Školské zariadenia, m.r.o., Trenčín budú spravovať v školskom
roku 2006/2007 18 materských škôl a jednu základnú školu
s ročníkmi 1 – 4.
V súčasnosti je v materských školách 1421 detí predškolského veku. Na ich výchove a vzdelávaní sa podieľa 120
kvalifikovaných pedagogických
zamestnancov, na udržovaní
čistoty a na príprave zdravej
a kvalitnej stravy sa podieľa 78
prevádzkových zamestnancov.
Zápis detí do materských škôl
bol ukončený dňa 31. 3. 2006.
Predbežne je prihlásených v šk.
roku 2006/2007 v materských
školách 1400 detí. Nakoľko v
počte nie je veľký rozdiel vzhľadom na predchádzajúci školský rok, neprichádza k zmenám

v počte pedagogických a prevádzkových zamestnancov.
Materské školy poskytujú
okrem celodennej výchovno-vzdelávacej starostlivosti aj
metodicko-poradenské činnosti
pre rodičov a záujmové činnosti
pre deti predškolského veku.
Výsledky výchovno – vzdelávacej práce v materských školách sú na veľmi dobrej úrovni,
čo potvrdili výsledky troch komplexných inšpekcií Štátnej školskej inšpekcie v týchto zariadeniach v končiacom školskom
roku.
(ŠZTN)
Snímka: (jč)

OZNAMY
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Futbalový klub SOS TTS Trenčín organizuje
výber futbalových nádejí
pre mužstvá svojho ŠKOLSKÉHO ŠPORTOVÉHO STREDISKA
pri ZŠ, Kubranská cesta, ktoré hrajú II. a III. ligu mladších
a starších žiakov a súťaž „Prípraviek“. Výber sa uskutoční vo
všetkých vekových kategóriách žiakov

28. júna 2006 od 15.30 – 17.30
na futbalovom ihrisku LOT v Trenčianskych
Biskupiciach
Pre vekové kategórie:
rok narodenia 1992–1995 – starší a mladší žiaci
rok narodenia 1996–2000 – prípravky 1.–5. roč.
DIEVČATÁ POZOR!!!
Futbalový klub SOS TTS Trenčín zakladá aj dievčenské futbalové družstvá v rovnakých vekových kategóriách (1992–
2000). Výber sa uskutoční súbežne s chlapcami.
Súčasne oznamujeme všetkým úspešným aktérom „výberu“
možnosť nástupu do ZŠ, Kubranská cesta v Trenčíne od
školského roku 2006 - 2007, kde sú pre žiakov vytvorené
podmienky aj po športovo-technickej stránke vo veľmi dobrej
kvalite.
Prípadné informácie na telef. čísle: 0902 119 765

POZVÁNKA
Dovoľujem si Vás pozvať na zasadnutie Výboru mestskej
časti Západ, ktoré sa uskutoční
Jún – Mierové námestie

dňa 28. 6. 2006 (streda) o 15.30 h

22. 6.

16.30

Detský folklórny súbor

23. 6.

19.00

Folklórny súbor DRUŽBA

24. 6.

19.00

BAHAR SULTANA – skupina

29. 6.

16.30

Tanečná skupina GOONIES

19.00

KONCERT ZUŠ – Komorný

v Kultúrnom stredisku Zlatovce
Program: Otvorenie, požiadavky poslancov a občanov, žiadosti, rôzne, záver. Zasadnutia výborov mestských častí sú verejné. Členovia Výboru mestskej časti ZÁPAD srdečne pozývajú
občanov na svoje zasadnutia.

KORNIČKA

brušného tanca

orchester a spevácky zbor

CELIAKIA DIAGNOSTIKOVANÁ U DETÍ

(Átrium kolégia piaristov,
v prípade nepriaznivého

prednáša:

MUDr. KABÁTOVÁ, Jarmila
detský gastroenterológ
odborný garant SSC Piešťany

počasia v budove ZUŠ)
30. 6.

16.30

Dychová hudba BODOVANKA

Júl – Mierové námestie

dňa 25. júna 2006 o 15.00 h (nedeľa)
v KS Juh (za tržnicou)
Uvítame všetkých záujemcov, nielen členov spoločnosti
celiatikov.
SSC pobočka Trenčín, informácie: tel.: 0903 273 392

4. 7.

16.30

Folklórny súbor TRENČAN

5. 7.

19.00

Folklórna skupina KUBRAN

Zmena programu vyhradená.
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatia nekonajú.

22. 6. 2006
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V Trenčíne vzniká akadémia Sparty Praha
Najslávnejší český futbalový klub AC Sparta Praha otvorí futbalovú akadémiu v Trenčíne, ktorá bude predstavovať súčasť už
existujúcej akadémie AC Sparta v Prahe. Vo štvrtok 15. júna
predstavil spomenutý projekt v bratislavskom Dome novinárov
prezident AC Sparta Jozef CHOVANEC spolu s finančným riaditeľom a podpredsedom predstavenstva klubu Přemyslom BENEŠOM.
Podnetom k založeniu akadémie na Slovensku boli podobné
úspešné modely zahraničných
klubov. Nezanedbateľnú úlohu
pri tom zohrala aj pozitívna historická skúsenosť Sparty s účinkovaním slovenských futbalistov
v jej drese. Na základe úspešnej činnosti pražskej akadémie
vznikla myšlienka rozšíriť aktivity
zamerané na podchytenie futbalových nádejí z celého Slovenska,
pričom ide najmä o výber talentovaných chlapcov pri ich prechode
zo základnej na strednú školu.
Vedenie Sparty rozhodlo, že
mládežnícke mužstvo Sparty
v Trenčíne bude hrať v slovenských súťažiach (III. liga dorastu
namiesto TTS SOS Trenčín) pod
názvom Akadémia AC Sparta.
Prezidentom akadémie v Trenčíne sa stal bývalý prezident trenčianskeho klubu Pavol Hozlár.
Momentálne si buduje skautskú
sieť po celom Slovensku, pretože
akadémia Sparty sa nezameriava
len na nádeje z oblasti Trenčína,
ale z územia celého Slovenska.
„Ide o náš prvý krok a dúfam,
že sa osvedčí pri výchove budúcich reprezentantov. Rozhodli
sme sa v prvom slede našich
plánov pre Slovensko, pretože tu
nenarazíme na jazykovú bariéru.

Trenčín sme vybrali pre seriózny
prístup v rokovaniach a zo strategického hľadiska sa nám toto
považské mesto javilo ako najvhodnejšie,“ uviedol prezident
Sparty J. Chovanec.
Prezident akadémie P. Hozlár:
„Chceme mať prehľad nielen
o hráčoch vo veľkých mestách,
ale dlhodobo chceme sledovať
vybrané nádeje a po konzultáciách s rodičmi ponúknuť im
účasť vo vzdelávacom systéme
Sparty. Lákadlom môže byť kvalitný tréningový systém založený
na metodickej spolupráci so
Spartou Praha. Dôležitá je aj
zdravá väzba s krajskou a mestskou samosprávou. Samozrejme, že sa uskutočnili rokovania
aj s trenčianskym prvoligovým
klubom AS. Máme predstavu,
že ročne sa aspoň jeden hráč
z nášho vzdelávacieho systému
objaví v A-mužstve Sparty Praha.
Ostatní budú mať možnosť hosťovať v slovenských mužstvách.
Akadémia však musí byť v prvom rade efektívna, pretože nesie logo špičkového európskeho mužstva. Sparta stále patrí
na Slovensku medzi populárne
kluby. V Trenčíne v poslednom
období vyrástli futbalovo napríklad Hološko, Brezinský, Ďuriš

Streetball po štyroch rokoch opäť v Trenčíne
Prvý prázdninový deň, 1. júla
sa v areáli ZŠ na Hodžovej ulici
pri štadióne Mariána Gáboríka
bude hrať streetballový turnaj.
Trenčiansky streetballový turnaj
je záverečným postupovým turnajom v rámci Streetball Tour
2006, ktorá vyvrcholí 16. júla
v Bratislave.
Streetball Tour je vôbec prvou
sériou populárnych streetballových turnajov, ktorá odštartovala v bratislavskom Ružinove. Po
Ružinovskom streetballe a turnajoch v bratislavskej Petržalke,
Piešťanoch a Dolnom Kubíne sa

o posledné miestenky na záverečný bratislavský Basketland
Cup 2006 bude hrať práve
v mekke trenčianskeho basketbalu na „sedmičke“.
O hudobnú produkciu sa
budú starať hip-hopoví umelci
Presso 63, 3ko2jitý a Bandaska
Sound System. Tímy sa môžu
prihlásiť cez www.basketland.
sk (informácie o streetballe)
alebo v trenčianskom Kultúrno-informačnom centre do piatich
kategórií. V prípade nepriaznivého počasia sa bude hrať v blízkej telocvični.
(mar)

a Ivana. Vybudovaním akadémie
nadväzujeme na konferenciu
SFZ, ktorá rokovala aj o rozvoji
futbalových akadémií do roku
2010.“
J. Chovanec priblížil filozofiu
Sparty v otázke vzdelávania na
akadémii: „Práca s mládežou
bola donedávna veľmi podceňovaná, ba až znevažovaná. Mužstvá sa orientovali na nákup
hotových hráčov. Spoločenský
vývoj však posunul riešenie tejto otázky vpred. Máme záujem
o systematickú prácu, nielen
o nákupy. Filozofiou akadémie
Sparty bude hráča vychovať tak,
aby jeho srdce bilo pre Spartu, a nie ho hneď ponúknuť na
futbalový trh. Pri umiestňovaní
akadémie na Slovensko sme
vychádzali z historických väzieb.
Napríklad Stanislav Griga reprezentuje blízkosť českého a slovenského futbalu.“
Primátor Trenčína Branislav

Celler ocenil budúci možný prínos akadémie Sparty pre mesto:
„Trenčín patrí medzi najstaršie
futbalové slovenské mestá, preto je založenie akadémie pre nás
cťou. Keď som po prvý raz počul
o tejto príležitosti, nepripadalo
mi to reálne, ale po potvrdení informácie som to začal považovať
za príležitosť vybudovať niečo pozitívne pre futbal.“
V trenčianskej akadémii Sparty by mali pôsobiť trénerskí odborníci „grigovského“ typu, ktorí
budú kvalifikovaní, dynamickí
a ochotní vzdelávať sa. Medzi prvých vybraných patrí Ján Blaháč
z Prievidze. Veľký dôraz sa bude
klásť na individuálny prístup
k mladým nádejam. „Už na jeseň
plánujeme stretnutie českých
a slovenských trénerov, pravdepodobne v Olomouci,“ doplnil
víziu možnej spolupráce J. Chovanec.
(SITA)

Sudoku
Vážení čitatelia!
Sme veľmi radi, že naše osemsmerovky a krížovky sa stretávajú
s Vašim priaznivým ohlasom. Správne znenie tajničky z č. 12 znie:
„nikdy neprídu“. Zo všetkých správnych lúštiteľov sa pri žrebovaní
šťastie usmialo na Vieru Sukupovú, Švermova 32. Srdečne blahoželáme a získava hrnček s logom mesta Trenčín. Výhru si môže
vyzdvihnúť v redakcii. Dnes predkladáme našim čitateľom po prvýkrát na riešenie sudoku. Vaše správne riešenie sudoku vystrihnite a pošlite na adresu redakcie do 30. 6. 2006, vrátane.
Úroveň: ľahká
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Juniori 1. FBC Trenčín bronzoví

Florbalisti 1. FBC Trenčín
vybojovali bronzovú medailu
na Majstrovstvách Slovenska
juniorov vo florbale. Cez víkend
3. – 4. 6. 2006 sa v hale SPU
Nitra uskutočnili finálové zápasy majstrovstiev Slovenska
do 19 rokov. Zverenci trénera
Branislava Kovalčíka vybojovali pre klub 1. FBC Trenčín historické prvé medailové umiestnenie. Turnaja sa zúčastnili
najlepšie slovenské mládežnícke celky: ŠK Slávia SPU DFA
Nitra, GTA Košice, Dragons
Tomašička, TJ Nižná , Dragons
Ružinov, 1. FBC Trenčín, GT 12
Košice a Florko Košice.
Dragons Ružinov – 1. FBC
TRENČÍN 5:3 (2:1)
Góly 1. FBC: Seriš 2, Porub-

ský
1. FBC TRENČÍN – GT12 Košice 8:1 (4:1)
Góly 1. FBC: Magdolen 2, Porubský 2, Pavlačka, Peter, Seriš, Heleš, Opatovský
Florko Košice – 1. FBC TRENČÍN 5:8
Góly 1. FBC Trenčín: Magdolen
2, Seriš 2, Porubský, Rybár,
Heleš, Pavlačka, Peter

Semifinále
TJ A – fbo Nižná – 1. FBC Trenčín 3:1 (2:0)
Gól 1.FBC: Magdolen

O 3. miesto
SPU Nitra – 1. FBC Trenčín
1:2 (0:0) – po trestných strieľaniach (2:3)
Gól 1.FBC: Hančík
Trenčania nastúpili proti domácemu celku s odhodlaním

Obhájili titul
V Mestskej športovej hale
v Bánovciach nad Bebravou
sa uskutočnili majstrovstvá
Slovenska v karate družstiev.
Pod vedením Branislava Zubričaňáka z oddielu Karate klub
Europa mesto Trenčín reprezentovali tri dievčatá, Ingrida
Suchánková, Romana Haviero-

zvíťaziť. Hra na oboch stranách
bola veľmi opatrná. V prvej časti zápasu mali hernú prevahu
hráči 1.FBC. Nitrania sa ale
miestami dostávali do veľmi
nebezpečných
protiútokov,
ktoré však nevyužili. Do druhej

časti hry nastúpili oba celky so
zabezpečenou obranou. Skóre
stretnutia otvoril Dominik Hančík, ktorý nečakanou strelou
prekonal brankára domácich
– 0:1. Florbalisti 1. FBC sa dlho
z gólu neradovali. Voľný priestor
v trenčianskej obrane Nitrania
využili a vyrovnali – 1:1. V závere stretnutia sa šance striedali
na oboch stranách. Ani jednu z nich už nedokázali hráči
oboch mužstiev využiť, a tak
sa rozhodovalo v trestných
strieľaniach. Trenčania mali
presnejšiu mušku. Najskôr
Podmanický, Porubský a nakoniec Seriš rozhodli v samostatných nájazdoch o bronzovej
medaile pre 1. FBC Trenčín.
Zostava florbalistov 1. FBC
Trenčín na M-SR v Nitre,
ktorí vybojovali 3. miesto:
Meszároš, Maltán, Pavlačka, Jozef, Heleš, Glonek,
Volek, Gajdošík, Bartl, Jurík
Seriš, Magdolen „C“, Porubský,
Podmanický, Pavlačka, Peter,
Rybár, Hančík, Kubica, Opatovský, Křivoš. Tréneri: Branislav
Kovalčík, Richard Rechňák.
(ms)

vá a Martina Oravcová, žiačky
športovej triedy karate v ZŠ na
Novomeského ul.
Dievčatá po roku obhájili 1.
miesto na majstrovstvách Slovenska v kategórii kata družstiev. Pripísali si tak do svojej
zbierky už 3. zlatú medailu z
majstrovstiev Slovenska. (bz)

Poslednými zápasmi sa počas dvoch posledných víkendov
zavŕšila súťaž futbalových prípraviek. „B“ mužstvo AS Trenčín 97, ktoré hráva majstrovské zápasy o kategóriu vyššie,
prehralo v Dubnici nad Váhom s o rok starším „B“ výberom
0:7. V dueli s Myjavou „A“ mužstvo prípravky 97 AS Trenčín
doma rozdrvilo súpera 10:1. O postupe na záverečný finálový turnaj sa malo rozhodnúť v poslednom súboji s lídrom
súťaže z Dubnice. Trenčania, žiaľ, nešťastne prehrali 1:2.
Snímka je z porady pred zápasom – (zľava) Matej Vaculík,
Richard Bariš, Radko Škára, Denis Jančo, Peter Habánik
a hlavný tréner Roman Marčok.
Snímka a text (rm)
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