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Preplnený priestor pod pódiom, aký sa nepodarilo dosiahnuť ani najväčšej avizovanej hviezde 10. ročníka
Pohody, americkému Pixies, zaznamenala počas svojho koncertu domáca skupina Bez ladu a skladu
Počas 14. a 15. júla nemalo trenčianske letisko bežnú prevádzku. Uskutočnil sa tu multikulturálny festival Bažant Pohoda.
Pre návštevníkov boli pripravené štyri stage. K tomu sa hralo
divadlo a diskutovalo v TATRA BANKA ARÉNE. V TEATRO TATRO bola zase filmová projekcia a ARTFORUM CAFÉ poskytovalo
prezentáciu kníh a rozhovory so známymi osobnosťami slovenského kultúrneho života.
Festival skvelej hudby a dobrej nálady otvorili na hlavnom
BAŽANT STAGE Marián Varga
a Bratislavský komorný orchester. Iba dve hodiny predtým
zažiaril v TATRA BANKA ARÉNE
pred 800-členným publikom
Marián Labuda v monodráme
Tiso. O vhodnosti výberu hry
Divadla Aréna svedčil dlhý záverečný potlesk obecenstva.
Ďalším ťahákom Pohody
bola americká hudobná legenda Pixies. Zo slovenských kapiel bavili Vidiek, Para LePayaco
a Hex. Z „blízkeho zahraničia“
sa predstavili Mňága a žďorp,
Ondřej Havelka s orchestrom
Melody Makes a predovšetkým

vyhlásená šansoniérka Hana
Hegerová. Tá sa musela na
pódium vrátiť dvakrát, pretože
návštevníkov uchvátila skladbami Levandulová a Lásko má.
Rozlúčila sa piesňou Čerešne.
Pred vystúpením Bez ladu
a skladu, ktoré uviedol jej bývalý bubeník Richard Rybníček
sa na hlavnom BAŽANT STAGE
nie náhodou objavil primátor
Mesta Trenčín Branislav Celler.
Ten priamo na pódiu odovzdal
Cenu primátora mesta za rozvoj
kultúry organizátorovi festivalu
Pohoda Michalovi Kaščákovi.
„Tak o tomto som naozaj nevedel. Ďakujem, je to prekvapenie. S mestom Trenčín sa nám

dobre spolupracuje,“ povedal,
keď cenu ukázal tlieskajúcemu
davu. Viac o Pohode čítajte na
str. 8–9.
(mr)

Svetový pohár
v maratóne
rýchlostných
kanoistov
str. 16
Foto (mr)

Primátor Mesta Trenčín odovzdal na jubilejnej desiatej Pohode
Cenu primátora Mesta Trenčín za rozvoj kultúry hlavnému organizátorovi M. Kaščákovi. „Pohoda ako najväčší festival svojho
druhu na Slovensku už dávno prerástol hranice našej krajiny a je
nepochybne najväčšou akciou poriadanou na území mesta. V prvom rade patrí vďaka za to jednému skvelému trenčianskemu
rodákovi – Mišovi Kaščákovi,“ zdôvodnil tento krok B. Celler.
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Verejná zbierka v prospech Fondu
Dr. Klaun bola uzatvorená
Deň klaunov, ktorý sa v Trenčíne konal 27. mája, už mnohým jeho návštevníkom pripomínajú iba
klaunovské penové nosy, ktoré si počas neho kúpili. Pre Fond Dr. Klaun Trenčianskej nadácie
je však stále aktuálny. Počas Dňa klaunov totiž začínala verejná zbierka, ktorej cieľom bolo
zhromaždiť financie na rozšírenie počtu divadelných predstavení pre deti, ktoré podstatnú časť
svojho detstva trávia odlúčené od rodín v špecializovaných zariadeniach – v domovoch sociálnych
služieb, internátnych základných školách, …
Verejná zbierka trvala do 30.
júna a dalo sa do nej prispieť
kúpou klaunského nosa, vložením peňazí do zapečatených pokladničiek, prípadne prevodom
finančnej čiastky na bankové
konto verejnej zbierky. Dňa 11.
júla komisia zbierku uzatvorila
a s potešením skonštatovala
neuveriteľné číslo: počas verejnej zbierky bolo zhromaždených
spolu 168 940,80 Sk.
Najväčšiu časť z tejto sumy

tvorili príspevky v hotovosti, jej
súčasťou však boli aj bankové
prevody. Časť prevodov bola
identifikovateľná menom darcu,
mnohé z nich však aj anonymné.
Najvyšším darom od súkromného darcu bola poukázaná suma
vo výške 50 000 Sk. Niektoré
prevody mali aj svoje odkazy –
väčšina z nich bola jednoduchá
– „pre Dr. Klauna“, „pre deti“
… Pri vklade 5 000 Sk z Prešova bol však aj dlhší odkaz: „Po-

ZOS má novú bezbariérovú kúpelňu
Mesto Trenčín venuje trvalú podporu zlepšovaniu podmienok pri
vzdelávaní a športovaní mládeže či starostlivosti o prestárlych
občanov. Toto konštatovanie potvrdzujú praktické činy, s ktorými sa dennodenne stretávame.

trebujete ich viac ako ja.“
Keďže verejná zbierka bola
súčasťou projektu, ktorý bol
vybraný pre podporu Nadáciou
SPP, k tejto sume by mali pribudnúť ďalšie financie. Vzhľadom na sumu, ktorú pomohli
poskladať svojimi príspevkami
všetci láskaví darcovia, na
konto Fondu Dr. Klaun by po
uzatvorení všetkých formalít
mala pribudnúť od Nadácie SPP
suma v maximálnej možnej výške – t. j. 50 000 Sk.
Fond Dr. Klaun v mene všetkých detí, ktoré uvidia divadelné
predstavenia vďaka príspevkom

Číslo 15/ročník VIII
z verejnej zbierky, ďakuje tým,
ktorí do nej prispeli a pomohli
dobrej veci. Ďakuje tiež všetkým
viac ako 80 dobrovoľníkom
z rôznych organizácií i jednotlivcom, ktorí pomáhali pripraviť
Deň klaunov.
Počas Dňa klaunov holandskí
priaznivci Fondu Dr. Klaun
– mesto Utrecht a spoločnosti VITAAL Utrecht a HOEK
Maarssen – odovzdali Fondu
Dr. Klaun symbolický šek na 40
elektrických skútrov, ktoré na
Slovensko dodajú v priebehu
roka a ktorými Fond pomôže
ľuďom so zdravotným postihnutím. Päť skútrov z prvej zásielky
má už svojich nových majiteľov
v Trenčianskych Stankovciach,
Jasovej, Nemčiňanoch, Malých
Vozokanoch a Trstenej. Odovzdané boli tiež 3 invalidné
vozíky. Ponuku ďalších pre deti
i dospelých si možno pozrieť
na webstránke Fondu Dr. Klaun
www.drklaun.sk.
Jana Sedláčková

Mestskú hradbu odvodnia, aby nespadla
Mestské hradby pod farským kostolom v Trenčíne odvodnia,
na múre dochádza k deštrukcii vlhnutím. Mesto sa rozhodlo
aj betónový povrch v okolí kostola nahradiť vhodnejšou dlažbou. Odborníci po prieskumoch navrhli odvodniť priestor, aby
voda nezatekala do múra, hrozila by totiž podobná situácia,
aká postihla už neexistujúcu narušenú hradbu Trenčianskeho hradu. Podľa primátora Branislava CELLERA hradbu
zvnútra odizolujú.

Naposledy sa 13. júla odovzdávala do užívania nová bezbariérová kúpeľňa v Zariadení
opatrovateľskej služby (ZOS)
na Piaristickej ulici v Trenčíne.
Symbolickú stuhu prestrihla
poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Gabriela
Hubinská. Vstup do modra ladenej kúpeľne s dvomi sprchami, s odkladacím priestorom,
umývadlom, WC a priestorom
na hygienickú očistu zamestnancov pôsobil veľmi príjemne.
Riaditeľka Sociálnych služieb
Mesta Trenčín Alena Fischero-

vá pri tejto príležitosti uviedla,
že dôvodom pre vybudovanie
bezbariérovej kúpeľne bola
skutočnosť, že v zariadení sa
hygienická očista klientov vykonávala vo veľmi nevyhovujúcich
podmienkach.
Stavebné úpravy trvali až
šesť mesiacov, lebo stavebný
projekt nebol úplný, potreboval
dodatky a do priestoru novej
kúpeľne sa museli dotiahnuť
všetky inžinierske siete. Náklady predstavovali sumu 250
tisíc Sk, ktoré poskytlo Mesto
Trenčín.
Snímka a text (jč)

Mestskí poslanci zvýšili
rozpočet na vybudovanie
dažďovej kanalizácie na Mariánskom vŕšku, ako miestni
obyvatelia priestor v okolí
kostola priamo pod hradom
nazývajú. B. Celler dodal, že
hradbe nehrozí spadnutie,
dažďovú kanalizáciu urobia
teraz, aby nemuseli o niekoľko rokov rozbíjať dlažbu.
Celkové náklady na úpravy pri
farskom kostole sú vyčíslené
na 10,3 milióna korún.
Farský kostol postavili
v roku 1324, pravdepodobne
na základoch ešte staršej
stavby z polovice 13. storočia. Po požiari v roku 1886
bol začiatkom 20. storočia
upravený do dnešnej podoby postavením novej kopuly
veže, prefasádovaním a za-

sadením farebných vitráží do
okien a výmenou pôvodnej
tehlovej dlažby za dlaždice.
V chrámovom poklade sa
nachádza pozlátená gotická
monštrancia, ktorú v roku
1364 daroval kráľovi Ľudovítovi Veľkému cisár Karol
IV. pri príležitosti úspešných
mierových rokovaní konaných
na Trenčianskom hrade.
Opevnený okrsok farského
kostola, nazývaný i „Marienburg“, tvoril pôvodne súčasť
mestského opevnenia a chránil tiež prístupovú cestu na
hrad. Neďaleký karner je jedinou podstatne neporušenou
gotickou stavbou v meste
mimo Trenčianskeho hradu.
Postavený bol v druhej tretine
15. storočia ako kostnica.
(SITA)
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FÓRUM

Sprievodca mestským úradom (7)

Výška súm životného minima je upravená
Mesto Trenčín upozorňuje, že od 1. 7. 2006 sa zmenila výška
súm životného minima a z tohto dôvodu sa zvyšuje aj okruh posudzovaných detí na účely poskytnutia dotácie na stravu, motivačný príspevok a školské potreby.
Sumy životného minima
platné od 1. 7. 2006:
1. suma 4 730 Sk sa upravila
na sumu 4 980 Sk pre jednu
plnoletú fyzickú osobu,
2. suma 3 300 Sk sa upravila
na sumu 3 480 Sk pre ďalšiu
spoločne posudzovanú fyzickú
osobu,
3. suma 2 150 Sk sa upravila
na sumu 2 270 Sk pre nezaopatrené dieťa.
Posúdenie príjmu je založené

na dobrovoľnosti rodičov. Rodič
predkladá Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne vyplnený „Formulár na posúdenie
príjmu“ a príjmy za posledných

šesť po sebe nasledujúcich
mesiacov, rozpísané po jednotlivých mesiacoch.
Kritérium príjmu na dotácie
je splnené, ak priemerný mesačný príjem spoločne posudzovaných osôb za posledných
šesť po sebe nasledujúcich
mesiacov od zaradenia dieťaťa
do zoznamu detí, na ktoré sa

poskytuje dotácia, je najviac
vo výške životného minima pre
spoločne posudzované osoby.
Podrobnejšie
informácie
o dotácii na stravu, motivačný
príspevok a školské potreby záujemcom poskytne Útvar školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne.
(av)

Tabuľka na výpočet životného minima pre rodinu s deťmi
1 rodič + 1 dieťa

7 250 Sk

2 rodičia + 1 dieťa

10 730 Sk

1 rodič + 2 deti

9 520 Sk

2 rodičia + 2 deti

13 000 Sk

1 rodič + 3 deti

11 790 Sk

2 rodičia + 3 deti

15 270 Sk

1 rodič + 4 deti

14 060 Sk

2 rodičia + 4 deti

17 540 Sk

1 rodič + 5 detí

16 330 Sk

2 rodičia + 5 detí

19 810 Sk

1 rodič + 6 detí

18 600 Sk

2 rodičia + 6 detí

22 080 Sk

Jedna otázka pre…
Františka Kašického (na snímke vľavo),
ministra obrany SR
„Ako vidíte budúcnosť vojenských kasární pri železničnej stanici v Trenčíne? Budete prehodnocovať rozhodnutie vašich
predchodcov, ktorí tieto objekty uznali za prebytočný majetok
ozbrojených síl?“
(pt)

Zmena pracovnej doby
Vzhľadom na extrémne tropické horúčavy vedenie Mesta
Trenčín na základe Nariadenia
Vlády SR o ochrane zdravia
pred záťažou teplom a chladom mení od 17. 7. 2006
pracovnú dobu zamestnancov
Mesta Trenčín nasledovne:
• na pracoviskách útvarov architektúry a stratégie, marketingu, kultúry, majetku mesta,
ekonomickom, školstva a sociálnych vecí, životného prostredia a dopravy, interných služieb

a na útvare právnom a matriky
začína pracovná doba o 6.00
h a končí o 14.00 h,
• v klientskom centre, na podateľni mestského úradu a na
pracovisku matriky začína pracovná doba o 8.00 h a končí
o 16.30 h (s výnimkou piatka,
kedy sa úradné hodiny pre verejnosť končia o 14.00 h).
Nariadenie platí do 31. 7.
2006. Prosíme občanov, aby
svoje úradné záležitosti vybavovali len v tomto čase!

Rozhodnutie Tlačovej rady SR

„Určite ma bude zaujímať ekonomická súvislosť so zabezpečením veliteľstiev, pôsobiacich v Trenčíne. Niektoré podporné
jednotky nie sú dislokované v tomto meste. Nechám si predložiť
celú analýzu, ako k takémuto kroku došlo. Viem, že pri úvahách
o prebytočnosti tohto majetku zazneli negatívne názory z Generálneho štábu Ozbrojených síl SR. Oboznámim sa s nimi čo najskôr
a potom budem hovoriť s predstaviteľmi dotknutých subjektov, na
ktorých by tieto objekty mali prejsť. Celú problematiku chápem
v širších súvislostiach. Mojou myšlienkou je pripraviť projekt na
pomoc obciam a mestám, ale musí mať jasne stanovené pravidlá hry. To znamená, že ako neupotrebiteľný bude vyhlásený taký
majetok ozbrojených síl, ktorý je skutočne neupotrebiteľný a ktorý
rezort nepotrebuje. Potom môže slúžiť obciam, mestám a ich občanom.“
(th), foto (jč)

Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Miroslav Cipár
– predseda, Zuzana Ďurišová
– podpredseda a členovia Ivan
Kamenec, Peter Kerecman,
Gabriela Rothmayerová a Andrej Školkay vo veci vedenej
pod č. 3/2006 na zasadnutí
dňa 6. júna 2006 o sťažnosti
navrhovateľa Michala Piška,
regionálneho redaktora denníka SME, smerujúcej proti konaniu odporcu – redakcie periodika INFO TRENČÍN podľa § 8
Rokovacieho poriadku Tlačovej
rady schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu
novinárskej etiky v Slovenskej
republike dňa 30. marca 2006
rozhodla takto:
Tlačová rada Slovenskej

republiky konštatuje, že k porušeniu Kódexu novinárskej
etiky Slovenského syndikátu
novinárov v čl. V konaním odporcu došlo, a to pokiaľ ide
o povinnosť novinára neuverejniť pod vlastným menom
alebo skratkou žiadne cudzie
dielo.
Tlačová rada Slovenskej republiky vyslovuje v súvislosti
s konaním redakcie periodika
INFO TRENČÍN sankciu ZNEPOKOJENIE.
Vyzýva odporcu, aby publikoval
toto
rozhodnutie
v najbližšom možnom vydaní
svojho periodika po doručení
tohto rozhodnutia.
Miroslav Cipár – predseda
Tlačovej rady SR
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300 nových parkovacích miest na Juhu
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom 22. riadnom zasadnutí okrem iného schválilo predaj pozemku pod tržnicou na
Ul. gen. Svobodu spoločnosti South Centrum, s. r. o., Trenčín.
Za predaj hlasovalo 19 poslancov, jeden bol proti a dvaja poslanci sa zdržali hlasovania.
South
Centrum
mestu
Trenčín zaplatí za pozemok
na sídlisku Juh 1 191 000 Sk
(600 Sk/m2) a na jeho mieste vybuduje nové parkovisko
s kapacitou 300 parkovacích
miest. Proti návrhu na zasadnutí MsZ vystúpil poslanec
Milan Česal, ktorý dôvodil,

že „zlikvidovať tržnicu kvôli
tomu, aby sa tam vybudovalo
nejaké parkovisko, ktoré je aj
tak zbytočné, je nemiestne,
nehovoriac o tom, že tržnica
stála daňových poplatníkov
viac ako 6,5 milióna korún
a viem konkrétne, že boli aj
návrhy na jej prenájom.“ OpačTrhovisko svoje služby obyvateľom sídliska poskytovať už
nebude. Na jeho mieste spoločnosť South Centrum vybuduje
parkovisko.
ný názor na zrušenie trhoviska
mal poslanec Ľubomír Sámel:
„Investícia, aj keď vysoká,
bola v danom čase vybudovaná s dobrým úmyslom, ale zle
nasmerovaná. Stavba neplní
svoj účel, preto podporujem,
aby sa odstránila a pozemok
sa využil iným, lepším spôsobom.“
Mestské
zastupiteľstvo
zaviazalo spoločnosť South

Centrum aj odstrániť zariadenie
jestvujúcej tržnice a uložiť ho
v areáli Mestského hospodárstva a správy lesov, m. r. o.,
Trenčín. Náklady na premiestnenie
tržnice
predstavujú
finančnú čiastku približne 1
– 1,5 mil. Sk.
Čo si myslia o výstavbe nového parkoviska obyvatelia dotknutého sídliska Juh? Na to sa
INFO pýtalo priamo ich.

Juraj Haring:
„Môj názor na
zmenu trhoviska na parkovisko je, že
je to o ničom.
Je to zbytočná

lebo parkovacích miest pred
Južankou je dosť.“

Anketa s obyvateľmi sídliska Juh
Súhlasíte s výstavbou
parkoviska na mieste
trhoviska?
Dušana Štefániková: „Súhlasím s tým,
aby sa na
tržnici Juh vybudovalo parkovisko, lebo
parkovacích miest je tu stále
málo.“
Michal Beňo:
„Myslím si, že
parkovisko by
tu malo byť.“

Eva Suroňová: „Čo sa týka tej
výstavby, mne nevadí, že sa to

bude robiť. Ak je pritom polyfunkčný dom, malo by byť pri
ňom aj parkovisko. Tržnica je aj
tak nevyužitá.“
Ladislav Ševčík: „Bývam tu
veľmi málo. Ak tu parkovisko
bude, nijako hlboko mi to vadiť
nebude.“

investícia.“

Eva Chupáčová: „Neviem posúdiť, ako je trhovisko využité.
Neviem, či sa tam niečo deje,
ale viem, že parkovacích miest
na Juhu je málo, každý sa na to
sťažuje.“

Miroslav Šeri:
„Podľa mňa
sa tržnica príliš nevyužívala, takže parkovisko, to by
sa asi dalo.“

Marika Beňová: „Myslím
si, že parkovisko,
ak
bude funkčné
pre obchodné
centrum Južanka, je namieste.“

Ivan z Juhu:
„Hovorím, že
je to zbytočné.
Trhovisko nie
je využité, to
je fakt. Ale namiesto toho
dávať parkovisko je zbytočné,

Peter z Juhu:
„Vzhľadom
na to, že sa
tam schádzali
mladiství pod
vplyvom alkoholu, nebola
tržnica využívaná na to, na čo
bola stavaná.“
Miroslav Mičík:
„Veľmi
s tým nesúhlasím,
aby
tam bolo parkovisko. Myslím si, že pri
Južanke pred Billou je viacero
parkovacích miest.“
Stranu pripravil:
Miroslav Řádek
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HISTORKY Z HISTÓRIE

Trenčín s príchodom 19. storočia
Po ťaživých udalostiach z prelomu
17. a 18. storočia potreboval Trenčín
niekoľko desiatok rokov, aby sa spamätal z vojen, chorôb a živelných pohrôm,
ktoré zažil. Postupne sa pozviechali
remeslá, obchod, obnovoval sa kultúrny život, školstvo. Celkovo sa počas
18. storočia v Trenčíne rozvinulo až
41 rôznych remesiel. Remeselníci sa
spájali do cechov a tvorili dôležitú spoločenskú vrstvu. Na prelome 18. a 19.
storočia mesto opäť poznamenali vojny – tentoraz napoleonské, ktoré sa
prejavili napríklad veľkým zdaňovaním,
ale aj obrovský požiar. Pomery sa však
pomerne rýchlo opäť skonsolidovali
a remeslá i obchod sa úspešne vyvíjali
až do konca feudalizmu. V majetkových pomeroch obyvateľov boli značné
rozdiely. Za ctihodných mešťanov boli
považovaní iba tí bohatší, ktorí mali
aj svoje meštianske práva udeľované
mestskou radou. Do 19. storočia vstúpil Trenčín ako mesto strednej veľkosti,
ktoré si zachovalo svoj slovenský charakter. Tradične tu žilo aj veľa Židov. Na
konci 18. storočia mali už v meste svoju synagógu a v polovici 19. storočia
bolo v Trenčíne až 12 % obyvateľstva
židovského pôvodu. Na konci feudalizmu pribudli k meštianskej vrstve aj
tzv. honoraciori – vzdelanci. Boli to učitelia, úradníci, lekári, právnici, maliari,
sochári, hudobníci a pod. Revolučné
„meruôsme“ roky neobišli ani Trenčín.
Zložitá politická situácia po roku 1848
viedla v druhej polovici 19. storočia
aj v Trenčíne k napätým vzťahom počas Bachovho absolutizmu a k silným
maďarizačným tlakom. Rozvoju tovární v Trenčíne dlho bránila zaostalosť
dopravy. Najbližšia železničná stanica
bola v Uherskom Hradišti, kam z Trenčína trvala cesta poštovým kočiarom 9
hodín po hradskej ceste, na ktorej bol
najslabším miestom drevený most cez
Váh. Často ho ničili povodne a ľadochody. V 19. storočí zaznamenalo mesto
stavebný rozvoj. Problém bývania vzrastajúceho počtu obyvateľov sa riešil
prestavbou pôvodných alebo výstavbou
nových objektov, ktoré slúžili ako mestské nájomné domy. Na námestí sa koncom storočia hojne prestavovali staré
meštianske domy. Využili sa múry pôvodného mestského opevnenia, ktoré
už dávno stratili svoj obranný charakter
a pri výstavbe a rekonštrukcii domov
začali mešťanom prekážať.
(rk)

Danglár

Prvá železnica
Trenčín bol až do konca 19.storočia
bez železnice. V prípade porúch na
moste museli obchodníci svoj tovar
prekladať a cez rieku prepravovať kompami a člnmi. Železničná trať viedla
z Trnavy iba po Nové Mesto, kde sa
v roku 1875 pre nedostatok financií
zastavila.
Až v roku 1879 sa trať s veľkou
slávou predĺžila až do Istebníka, pričom železničná stanica v Istebníku sa
oficiálne nazývala Trenčín. Prvý vlak
s čestnými hosťami na čele s ministrom vítalo podľa kroník až 1500 občanov a súčanská dychovka, ktorá hrala
Rákocyho pochod. Radosť zo železnice
kalila iba skutočnosť, že bola ďaleko od
centra a stále oddelená nespoľahlivým
mostom. Aj minister musel zosadnúť
z fiakra a ísť kus cesty pešo, pretože
most bol práve poškodený povodňou.
Otázka ďalšieho priebehu Považskej
železnice bola preto v ďalších rokoch
predmetom množstva memoránd, diskusií a sporov. Dnes, po viac ako sto
rokoch sa zdá, že vedenie hlavnej železničnej trasy po ľavom brehu Váhu
je samozrejmé. V časoch, o ktorých
píšeme, však mala veľa prívržencov
s rozumnými argumentami aj trasa na
pravom brehu. Tí napríklad tvrdili, že by

sa ušetril most v Trenčíne a podobne.
Dôležitou bola najmä otázka možnej
straty príjmov, ktoré malo mesto z mýta
cez Váh. Tvorili až jednu tretinu mestského rozpočtu. Až po vzrušenom hlasovaní v mestskom zastupiteľstve sa
14. januára 1883 Trenčania nakoniec
rozhodli podporovať „ľavý variant“. Ďalšiu stavbu železnice potom namiesto
finančne slabej účastinnej spoločnosti
prevzal do svojich rúk štát a stavbu
zadal firme Rugel a Sager. Trať z Istebníka do Žiliny postavili v neuveriteľnom
tempe - za desať mesiacov! Železničný
most bol prvým veľkým moderným technickým dielom v Trenčíne. Konštrukciu
zostavila a dodala firma Milde a comp.
z Viedne.
Celá stavba mosta trvala 6 mesiacov, pri skúške most zaťažili piatimi lokomotívami. 28. októbra 1883 bola trať
do Žiliny hotová a ako prvé ňou prešli
zvláštne vlaky s ministrom a stovkami
hostí. Ich cestu zakončil v upravenej žilinskej výhrevni slávnostný banket pre
300 hostí, ktorý organizoval bratislavský hoteliér Palugyai.
(zdroj: Trenčín – Vlastivedná monografia 1, Alfa Bratislava 1993, str. 138,
139)
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VMČ Juh – oprava komunikácií
Predseda VMČ Ján Bezák
predložil pripomienky občanov.
Občania z bytovky na Šmidkeho ulici smerom od materskej
školy žiadajú vypíliť strom, ktorý zatieňuje okná. Pozastavil sa
nad skutočnosťou, že na Juhu
nie sú opravené všetky výtlky,
spomenul napríklad Bazovského ulicu. Žiada preto kontrolu
vykonaných prác. Poukázal na
nesplnenú staršiu požiadavku
opraviť oporný múrik na Šafárikovej ulici (na začiatku od Vansovej), ktorému hrozí zrútenie.
Je nespokojný aj s odkladaním
rekonštrukcie Novomeského
ulice, hoci sú na túto akciu vyčlenené peniaze v mestskom
rozpočte. Ďalšou „ťahajúcou
sa“ akciou je aj oprava schodíšť

a chodníkov na celom sídlisku.
Zástupca primátora Anton
Boc vysvetlil, že na súvislú
opravu komunikácií bol vypracovaný návrh na realizáciu v meste v sume 25 miliónov korún.
Z toho sa na Juhu budú realizovať súvislé opravy parkoviska
a komunikácie Ulice J. Halašu,
Šmidkeho a parkovisko oproti
cintorínu na Saratovskej ulici.
Opraví sa aj asfaltová plocha pri
garážach na Ul. gen. Svobodu.
Na Juhu II sa vyasfaltujú všetky
betónové plochy a prístupové
komunikácie na Halalovke.
Asfaltobetónový koberec sa
položí v termíne od 20. júna do
18. augusta a v tomto období
tu nebudú môcť parkovať autá.
(la)

Dažde splavujú hlinu na chodník cez rekreačnú plochu medzi
ulicami Halalovka a M. Bela

VMČ Sever: Cesty a životné prostredie
ulice. Počas sucha sa kvôli
prašnosti nedajú vetrať domy
v ulici, počas dažďa je zasa „zásobárňou“ blata. Poslanec Ľubomír Dobiaš uzavrel diskusiu
na túto tému: „Je to povinnosť
mesta zo zákona, preto žiadame vyriešiť dopravno-bezpečnostnú situáciu na tejto ulici.“
Zhoršenie životného prostredia – takto vnímajú občania
výrub stromov nad plynovým potrubím na Hodžovej ulici od školy k obchodu. Sľúbené okrasné
kríky neboli do termínu v apríli
vysadené. Aj zrušenie retardéra
pri škole považujú za mínus.
Rušná premávka v parku M.
R. Štefánika pri reštaurácii
Markus vadí viacerým obyvateľom Trenčína. Mestská polícia
monitoruje tento úsek a denne
namontuje dve – tri „papuče“
na autá vodičov, nerešpektujúcich zákaz vjazdu.
(la)

Hlavná ulica má na jednej strane úzky chodník, na druhej žiadny
Snímky (a)

Obyvateľov Kubrice trápi
neosvetlená cesta od kyselky
po začiatok tejto mestskej časti, rovnako aj kvalita vozovky.
Navrhli aj predĺženie každého
druhého spoja linky č. 1 do Kubrice, čím sa ušetrí linka č. 11.
Pracovník MsÚ Jozef Švajdleník
pripomenul, že od augusta bude
platiť nový cestovný poriadok
MHD, ktorému predchádzal
výskum žilinskej univerzity. Na
kvalitu cesty mesto nemá dosah, lebo je to komunikácia III.
triedy v správe VÚC.
Obyvatelia ulice Volavé napísali na mestský úrad žiadosť
na opravu povrchu cesty po
výstavbe kanalizácie. Mesto
v odpovedi uvádza, že oprava
povrchu neprichádza do úvahy,
jedine rekonštrukcia tejto komunikácie.
Výdatné letné dažde otvorili
diskusiu ku stavu Kukučínovej

Dlhodobou témou je stav na
Hlavnej ulici. Otrasy spôsobené
prechádzajúcimi kamiónmi narúšajú plynové potrubie, ťažké
autá znepríjemňujú život tunajším obyvateľom. Ďalšou ranou
sú rýchlo chodiace vozidlá.
Predseda VMČ Martin Barčák
súhlasí s občanmi a navrhuje
obmedzenie rýchlosti na 40 km
za hodinu.
Veľa áut chodí z diaľnice do
Zlatoviec, hoci je to zakázané.
Občania sa pýtali, či nie je možné dať výnimku na odbočenie
z diaľnice do Zlatoviec pre ľudí,
ktorí tam bývajú. Otázka bola aj

Jazerá na Kukučínovej ulici neslúžia na rekreáciu

VMČ Západ – čierne skládky

na ulicu Na vinohrady, ktorá je
jednosmerná, hoci sa tam dve
osobné autá obídu. Náčelník
Mestskej polície Trenčín František Országh upozornil, že
výnimka sa nedá udeliť, lebo
privádzač v Zlatovciach slúži iba
Správe diaľnic a diaľničnej polícii. Ulica Na vinohrady nemá parametre pre obojsmernú cestu.
Občanov Zlatoviec trápi aj
vyvážanie komunálneho odpadu
smerom do Zlatovskej doliny.
Vzniknuté čierne skládky vedľa
cesty budú musieť dať do poriadku majitelia pozemkov.
(la)
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Nový prevádzkovateľ – veľké plány
Zmluvu o prevádzkovaní karanténnej stanice a Zmluvu o výpožičke na päť rokov podpísali 12. júla Mesto Trenčín a občianske
združenie Pomoc zvieratám – Tierhilfe Trenčín. Karanténna stanica existuje od roku 1997, kedy sa Mesto Trenčín rozhodlo
riešiť existujúci problém s túlavými psami. Jej doterajším prevádzkovateľom bolo Mestské hospodárstvo a správa lesov Trenčín, m.r.o. (MHSL).
Podľa dohody je Pomoc zvieratám – Tierhilfe, o. z., povinné
zabezpečovať najmä veterinárnu starostlivosť umiestnených
psov a viesť evidenciu prijatých
zvierat pri ich odovzdávaní do
karanténnej stanice. Mesto
Trenčín je oprávnené počas
prevádzkovania stanice občianskym združením kontrolovať
evidenciu psov, dodržiavanie hygienických podmienok a plnenie
všetkých ostatných povinností.
Na financovanie karanténnej stanice bude Mesto Trenčín
zo svojho rozpočtu poskytovať
dotáciu. Pre druhý polrok roka
2006 je v rozpočte vyčlenená
čiastka vo výške 410 000 Sk.
Združenie Pomoc zvieratám
– Tierhilfe chce najmä zlepšiť súčasnú situáciu a kvalitu
života psov i sprostredkovanie nového domova pre tieto
zvieratá. V budúcnosti chce

prestavať karanténnu stanicu
na interaktívny útulok. Choré a zranené psy by mali byť
umiestnené a ošetrené podľa zdravotného stavu. Taktiež
chce integrovať budúci útulok
viac do mesta, nakoľko karanténna stanica je teraz umiestnená na vzdialenom okraji mesta pri bývalej mestskej skládke
za Novými Zlatovcami.
Nový prevádzkovateľ plánuje
na mieste stanice vybudovať
výbeh pre psov. Časom si vedia predstaviť aj cvičisko, ale
pozemok, na ktorom stanica
existuje, je na takéto aktivity
príliš malý. Taktiež by privítali
pomoc od obyvateľov. Yvonne
Besuden, predsedníčka združenia, pre INFO povedala: „Hľadáme najmä dobrých ľudí, ktorí by
nám psíkov venčili, pretože sú
veľmi aktívni a potrebujú viac
pohybu.“

Yvonne Besuden a jeden z jej psích priateľov
Združenie má viaceré ambiciózne ciele. Okrem iného chce
psom zabezpečovať nový domov aj prostredníctvom vlastnej web stránky.
„Aj cieľom Mesta Trenčín je
prebudovať karanténnu stanicu
na typ trvalého útulku. Predpokladáme, že nový partner
bude iniciatívny a predloží návrhy v súlade so štandardom
Európskej únie a spoločne
s mestom bude hľadať ich riešenie. To sa týka aj zväčšenia
či premiestnenia priestorov.
V tejto chvíli hovoriť o časovom
horizonte budúceho zväčšenia

či premiestnenia stanice je
však predčasné, veď len minulý
týždeň bola s novým partnerom
podpísaná zmluva,“ uviedla
po podpise zmluvy prednostka
MsÚ Iveta Orgoníková.
Mesto Trenčín by podľa
prednostkiných slov privítalo aj
iniciatívu okolitých miest a obcí, ktoré majú záujem umiestniť psov v karanténnej stanici,
na spoločné riešenie situácie.
V súčasnosti pre nedostatok
miesta môžu tam byť umiestnení len psi, odchytení na území
mesta Trenčín.
(mr, th)

Začína sa rekonštrukcia verejného osvetlenia
V druhej polovici júla sa začne rozsiahla rekonštrukcia verejného osvetlenia v Trenčíne podľa zmluvy medzi mestom a spoločnosťou SIEMENS, s.r.o., z roku 2003. Súčasťou prác bude
rekonštrukcia a výmena osvetľovacích stožiarov a svietidiel.

Líniová výstavba verejného osvetlenia sa
bude týkať nasledujúcich lokalít:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potočná ulica, katastrálne územie Opatová
Centrum Dlhé Hony, k.ú. Trenčín
Ulica Ľudovíta Stárka 2, k.ú. Zlatovce
Nám. Dr. prof. Hlaváča, k.ú. Kubra
Sihoť I, k.ú. Trenčín
Noviny, k.ú. Trenčín
Zámostie, k.ú. Istebník, Zlatovce, Hanzlikovská
Opatovská cesta I, k.ú. Trenčín, Opatová
Ostrov + hrádza, k.ú. Trenčín, Istebník
Sihoť II, k.ú. Trenčín
Vážska cyklomagistrála, k.ú. Trenčín

Počas dvoch rokov bude
vybudovaných viacero obojstranne žiarovo-pozinkovaných
stožiarov, vrátane podzemného
medzistožiarneho
káblového

rozvodu napojeného zo stožiara
verejného osvetlenia. Osadzovať sa tiež budú nové stožiare
do nových monolitických stožiarových základov. Objavia sa

na uliciach K mlyniskám, Ľudovíta Stárka, Námestí Dr. prof.
Hlaváča. Obyvateľom Sihote
II zabezpečí zlepšenie osvetlenia okolia ich obydlí nové
verejné osvetlenie. Týka sa to
Gagarinovej ul., Ul. M. Turkovej, Osvienčimskej, Považskej
a Šoltésovej ul. Najmasívnejšie
sa výstavba verejného osvetlenia bude týkať Vážskej cyklomagistrály – na hrádzi pri Váhu
bude osadených 79 nových
stožiarov. V Trenčíne pribudne

spolu 109 nových svetelných
stožiarov.
Nad miestnymi komunikáciami budú svietiť úsporné moderné svietidlá, stožiare nad chodníkmi budú zakončené čírymi
a opálovými plastovými guľami.
Svetelné body budú rozmiestnené tak, aby vyhovovali platným
normám, v miestach s nízkou
intenzitou osvetlenia sú navrhované ďalšie svetelné rozvody.
Rekonštrukcia
verejného
osvetlenia sa dotkne všetkých
mestských častí Trenčína. Medzi prvými bude rekonštruovaná
iluminácia farského a piaristického kostola, židovskej synagógy, Morového stĺpu a Malej
Skalky. S nimi bude opravované osvetlenie Pod Sokolicami,
na Bratislavskej ulici, Hornom
Šianci, Juhu I a II, Sihoti I a Partizánskej ulici.
(mr)
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Neoficiálnym headlinerom Pohody boli Bez ladu a skladu
a súčasný šéf českej Febio TV
Richard Rybníček. BLAS vypískali fanúšikovia len jediný raz
– keď ohlásili poslednú pieseň
vystúpenia. Dostali tak prídavok v podobe jedného z najväčších hitov skupiny Udavač.
Všetkým, ktorí by BLAS najradšej videli znova pracovať na nových skladbách, Mišo Kaščák

Radošinci na Pohode
K úspešným divadelným
predstaveniam na jubilejnej
pohode patrilo aj vystúpenie
Radošinského naivného divadla (RND). Na Pohode zahrali
hru s názvom Desatoro. RND,
ktoré má povesť liahne skvelých hereckých a divadelných

Keďže k pódiám viedla cez letisko cesta pridlhá, návštevníkov
do cieľa vozili aj takéto štýlové Pohoda taxíky
Domáca kapela trenčianskej Pohody Bez ladu a skladu
(BLAS) bola podľa vyjadrení viacerých návštevníkov neoficiálnym headlinerom dvojdňových
hudobných slávností na miestnom letisku. „Tento festival
nechceme stavať na tom, že
headlinerom je niekto konkrét-

neexistujúcej skupiny uviedli
BLAS ako svoje definitívne posledné vystúpenie v kariére napriek tomu, že tak urobili aj na
Pohode v roku 2003. Rozlúčkovým gestom bolo i predstavenie čerstvého 2DVD s názvom
8505. „Nechceli sme nič krstiť, zámerom bolo priviesť sem

Stanislav Štepka sa okrem predstavenia divadelnej hry Desatoro zúčastnil aj diskusie v TATRA BANKA ARÉNE na tému
„Načo je nám náboženstvo“. Zisťoval počas nej, kto bol dedom
Ježiša Krista.
odkázal: „Nie je reálne postaviť
skupinu znova na nohy. Napriek
tomu, že nikto z nás nie je geniálnym hudobníkom, vždy sme
boli dosť poctiví, čo sa týka
cvičenia a skúšok. Dnes to tak
už nevieme urobiť - bohužiaľ už
nevieme urobiť fungujúcu skupinu.“

talentov, má za sebou viac
ako 40-ročné pôsobenie. Jeho
hry Človečina, Kronika komika,
Jááánošííík, Tata, Hra o láske
a mnohé ďalšie zabávajú už
niekoľko generácií divákov. Na
Pohode zahrali hru Desatoro,
ktorá mala premiéru vo februári
tohto roka.
Radošinci prišli na Pohodu

Dvojdňový festival dokáže unaviť
ny – snažíme sa ho dávať dokopy tak, aby bol celkovo silný.
Budem však len rád, keď by
medzi tie silné časti mala patriť aj naša skupina,“ reagoval
organizátor a spevák legendy
trenčianskeho undergroundu
Michal Kaščák. Jeho skromnému vyjadreniu však odporoval
preplnený priestor pod pódiom,
aký sa nepodarilo dosiahnuť ani
najväčšej avizovanej hviezde
10. ročníka Pohody, americkým
Pixies.
Výnimočný koncert dnes už

ľudí, ktorým vďačíme za veľa,“
spresnil M. Kaščák. Spomienkový DVD záznam obsahuje
dva nosiče s filmom Bez ladu
a skladu, ktorý zachytáva kapelu v rokoch 1985 až 2005,
videoklipy a záznamy z celkom
štyroch koncertov.
Stovky fanúšikov potešili
hudobníci skladbami ako Píšte
všetci modrým perom, Tunel,
Elektráreň alebo Parné valce.
Počas úvodného hitu Odtnite
mu hlavu sa za bicie posadil
bývalý generálny riaditeľ STV

Niektorí účinkujúci prišli na Pohodu naozaj zďaleka. Toto je
člen Gangbé Brass band z Beninu
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Takmer hladký
priebeh Pohody
Na vystúpenie viac ako 100
umelcov z 15 krajín dozeralo
vyše 200 policajtov. Podľa organizátora Michala Kaščáka
sa ho tento rok zúčastnilo 20
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Peter Lipa na Pohodu
doniesol platinu za
Lipa spieva Lasicu
Džezmen Peter Lipa si so
sebou na trenčiansku Pohodu
priniesol platinovú platňu, ktorú od svojho vydavateľstva zís-

Počasie tohtoročnej Pohode prialo a k jedinečnej nálade
prispela aj takáto panoráma na vrch Inovec
druhýkrát a ich riaditeľ, umelecký šéf, spisovateľ, dramatik,
textár, herec, spevák a tiež zakladateľ Stanislav Štepka nám
poskytol krátky rozhovor:
• Je pre vás vystupovanie
na festivale Pohoda niečím
odlišné od iných vystúpení?
„Je to iné. Je to na inom
mieste, pre iných ľudí a v inom
prostredí. To je zaujímavé pre
naše divadlo a verím, že aj pre

tých, ktorí sú na nás zvedaví
a prídu sa na nás pozrieť. Navzájom sa predstavíme. Tu sú
diváci, ktorí by nás radi videli
a my sme ich divadlo, ktoré
rado príde za nimi.“
• Ako sa divadlo cíti na
festivale Pohoda?
„Sme tu druhýkrát a druhýkrát sa cítime výborne. Je
tu skvelá atmosféra, čo nie je
žiadna fráza, ale je to pravda.“

Pohodové ARTFORUM CAFÉ v sobotu privítalo Milana Lasicu.
Vystriedala ho ďalšia hviezda – jazzová legenda Peter Lipa.
– 25 000 návštevníkov. Polícia nezaznamenala vážnejšie
incidenty. Zdravotníci museli
ošetrovať iba ľahké poranenia

kal za 10 000 predaných kópií
albumu Lipa spieva Lasicu. Na
festivale ju plánoval oficiálne
odovzdať spoluautorovi plat-

Počas úvodného hitu kapely Bez ladu a skladu Odtrhnite mu
hlavu sa za bicie posadil bývalý generálny riaditeľ STV a súčasný šéf českej Febio TV Richard Rybníček.

Výborné swingové predstavenie predviedol Ondřej Havelka.
„A teď za Trenčín!“ prihováral sa publiku, keď ho učil spievať.
Sprevádzal ho jeho orchester Melody Makes.

a pomáhať pri niekoľkých ko- ne M. Lasicovi. Svojho kolegu
lapsoch.
však Lipa na Pohode už nezaVážne poranenia však pri ro- stihol. „Nič to, tak sa potešte
zoberaní pódií utrpel 21-ročný aspoň vy a pokojne si pozrite,
pracovník českej firmy, ktorá ako taká platinová platňa vyna festivale pomáhala. Mladík zerá v skutočnosti,“ odkázal
z Prahy po prevoze do nemocni- svojim priateľom na verejnej
ce zomrel.
diskusii spevák.
Dvojstranu pripravil Miroslav Řádek,
použité materiály sú aj z tlačovej agentúry SITA
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Zuzana Vaňousová – Maľované spomienky
Výstavné priestory na prízemí Trenčianskeho múzea patria až do
konca júla výstave na skle maľovaných obrazov Zuzany VAŇOUSOVEJ pod názvom „Maľované spomienky“.

Na vernisáži riaditeľka Trenčianskeho múzea v Trenčíne
Katarína Babičová konštatovala, že je na škodu veci,
keď taká nádherná a poetická výstava doposiaľ nenašla
svoje miesto vo výstavných
priestoroch v Trenčíne. Výstavu
a vystavujúcu umelkyňu bližšie
priblížila kurátorka výstavy, riaditeľka Považského osvetového
strediska v Považskej Bystrici
Danka Čižmárová.
Z. Vaňousová sa svojej záľube plnohodnotne začala venovať až na dôchodku. Prihlásila
sa do výtvarného krúžku v Púchove, kde jej radami pomáhali

predstavu, keď začala maľovať
na sklo. Na sklo namaľovala
stovky námetov a pesničiek
z rôznych regiónov Slovenska.
„Ľudové pesničky a ľudová
technika idú k sebe,“ tvrdí Z.
Vaňousová. Na skle maľuje
i sakrálne motívy. Známe sú
dvojobrázky s ornamentom
a modlitbičkami podľa knižky
Viliama Judáka Krížová cesta
národných svätcov, ktoré zdobia steny kňazského seminára
sv. Gorazda v Nitre. Jej obrazy
na skle maľované sú súčasťou
zbierok Slovenského národného múzea, Slovenskej národnej
galérie, Národopisného múzea

Trenčín z balóna
Trenčianska mestská veže je miestom výstavy fotografií pod
názvom Trenčín z balóna. Kôš z balóna na mieste pred vstupom do výťahu na mestskú vežu sa stal počas vernisáže tým
správnym ťahákom, ktorý vzbudzoval u viacerých Trenčanov
i návštevníkov mesta chuť vidieť niečo zaujímavé a nevídané,
pozrieť sa na Trenčín z vtáčej perspektívy.
Autor výstavy Alfonz Líška
so svojimi 24 fotografiami Trenčianskeho hradu, historického
centra, ale aj jednotlivých ulíc
mesta, rozmiestnených na stenách mestskej veže, umožnil
každému návštevníkovi priblížiť
to, čo vníma a prežíva letec
balóna počas letu. A tak každý
sa na chvíľu stal členom posádky teplovzdušného balóna.
Na vernisáži A. Líška opísal
svoje zážitky z letu balónom

veľmi jednoducho: „Vo výške
nad 300 metrov nevnímam
to, čo sa podo mnou deje.
Počujem len brechot psov.
Od kilometra nie je počuť už
vôbec nič, ani vietor, pretože
balón je ním unášaný.“
Keďže výstava fotografií potrvá až do 30. septembra, voľný čas prázdnin a dovoleniek je
dostatočným priestorom k jej
prehliadke ako aj k prehliadke
mestskej veže.
(SITA)
Zuzana Vaňousová (vpravo) so svojou neterou Zuzanou Krónerovou, v pozadí sú maľované spomienky umelkyne.
Snímka (a)
získavať sebadôveru akademickí maliari František Šesták,
Zdeno Horecký a reštaurátor
Vladimír Kožár. Jej vzácnym
učiteľom a človekom veľmi
blízkym bola národná umelkyňa
Mária Medvecká. Spomienky
na detstvo, spomienky na milých a blízkych ľudí, spomienky
na ťahavý spev kysuckých žien
ju inšpirovali zachytiť ich aj farebne. Postupne tieto myšlienky začali nadobúdať konkrétnu

v Prahe, ale nachádzajú sa aj
v súkromných zbierkach v celom svete.
Z obrázkov a výtvarných diel
Z. Vaňousovej vyžaruje pokoj
a pohoda, láska k prírode, ľudovej piesni a zvykom nášho
ľudu. Známa slovenská herečka Zuzana Krónerová pozdravila svoju tetu prednesením
poviedky z pera jej otca Jozefa
Krónera o pani učiteľke Remešíkovej.
(jč)

20. 7. 2006
Divadlo, koncerty, festivaly
Mierové námestie

 30. 7. – 1. 8.
Festival starej hudby: K PRAMEŇOM HUDBY

 30. 7. o 17.00
Koncert DIOSGYORGY ARANYSARK

 1. 8. o 17.00
Koncert DIOSGYORGY ARANYSARK
MUSICA POETICA a FISTULATORIS CONSORT

 2. 8. o 17.00
Koncert VODNÁ FAYKA a skupina orientálnych
tancov BAHAR SULTANA
KC Sihoť

 31. 7. o 10.00
VÝCHOVNÉ KONCERTY pre deti z materských
škôl
Átrium kolégia piaristov

 23. 7. o 19.00
Klavírne átrium študentov VŠMU v Bratislave

 30. 7. o 19.00
Akordeónové duo: BORIS LENKO a ALMA FLAMENERSBERGER
Steps pub

 22. 7.
MEXICAN NIGHT – Mexická noc

 29. 7.
HAVANA – Prekvapenie z Kuby
Scandal coctail bar

 20. 7.
MOJITO party v kubánskych rytmoch

 22. 7., 29. 7.
DJ Southboy a DJ Pablo Martelo a špeciálni
hostia

 28. 7.
DJs vz. Live SAX

Štvrtáci sa lúčili
Posledný júnový deň je tradične rozlúčkovým pre žiakov
a študentov základných a stredných škôl. V malotriednej ZŠ
Opatová sa lúčili so školou
štvrtáci, odchádzajúci na iné
školy. Zo štrnástich žiakov ich
11 bude pokračovať na osemročných gymnáziách a traja na
základných školách. V krátkom
programe pre žiakov a rodičov
školy spracovali vo veršoch
svoje účinkovanie v škole.
„Je nás štrnásť, predstavenie
končí, ďakujeme nastokrát.
Na túto školičku budeme
radi spomínať,“ končili svoje
vystúpenie. Na záver si veselo
zatancovali so svojou triednou
učiteľkou Zdenkou Hrickovou
a „tancujúcou“ kvetinou. (la)

KULTÚRNE POZVÁNKY
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Výstavy
Mestská galéria, Mierové námestie 22
 25. 7. – 13. 8.
JÁN STUPAVSKÝ – autorská výstava
Galéria M. A. Bazovského
 30. 6. – 17. 9.
STANO BUBÁN: Intimity
 30. 6. – 17. 9.
ĽUBO STACHO: 53 & 53
Mestská veža
 11. 7. – 30. 9.
Trenčín z balóna

Detské aktivity
Štúrovo námestie
 23. 7. o 10.00
DIVADLO PIRAŇA: O kozliatkach
 30. 7. o 10.00
TEATRO NELINE: Janko Polienko
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne
 26. 7. o 11.00
Há? Danky? Hádanky?
 26. 7. od 10.00 do 12.00
Deti! Zabudnite, ako plynie čas, príďte medzi nás!
KC Aktivity
 25., 27. 7. od 9.30 do 11.30
PRÁZDNINOVÉ KERAMICKÉ DIELNE
MC Srdiečko
 27. 7. o 10.00
TVORIVÉ PREDPOLUDNIE pre deti a ich
rodičov

Iné podujatia
Trenčiansky hrad
 22. 7. o 21.30 a 22.00
NOČNÉ PREHLIADKY
 31. 7. – 4. 8.
TRENČIANSKE HISTORICKÉ SLÁVNOSTI (viac
na strane 13)

Pozvánka do kina
ISTROPOLIS CINEMA
CENTER (ZOC MAX)
20. 7. – 26. 7.
DIVOČINA
Päť priateľov z newyorskej ZOO
na nebezpečnej záchrannej misii. Animovaná rodinná komédia
o tom, že najväčšou divočinou
je mesto a niet nad pohodu
v zoologickej záhrade…
RÝCHLO A ZBESILO 3
Absolútny
outsider
Sen
Boswell vidí v nelegálnych
automobilových závodoch jediný spôsob ako utiecť pred
realitou sveta zošnurovaného
konvenciami a nezmyselnými
zákazmi. Odchádza žiť do Tokia ku svojmu príbuznému,
kde prenikne do sveta drifterov, vyznávačov špeciálnej
automobilovej disciplíny, ktorú charakterizuje dym z páliacich sa pneumatík.
16 BLOKOV
Medzi životom a smrťou je
iba tenká čiara ako pre neworských policajtov, tak pre
ich svedkov.
27. 7. – 31. 7.
PIRÁTI Z KARIBIKU 2
Pokračovanie
úspešného
filmu z roku 2003. Ďalšie
dobrodružstvá kapitána Jacka Sparrowa, Willa Turnera
a Elisabeth. Tentoraz čelia
nadprirodzenej posádke, ktorej velí legendárny pirátsky
kapitán – napoly človek, napoly chobotnica.
LIBERTINE
Libertin predvádza vzrušujúci,
poburujúci a nakoniec dojemný príbeh muža, ktorý porušoval všetky pravidlá modernej
spoločnosti už v dobe, kedy
sa ešte len písala. Príbeh
sa odohráva na pozadí stuartovskej reštaurácie – v dobe
osvietenia, kedy rýchly vývoj
v oblasti vedy, náboženstva,
umenia a rastúci pocit sexuálnej slobody prispel k vzniku
moderného sveta.
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„Ostro“ sledované stavby
K „ostro“ sledovaným stavbám verejnosti patrí výstavba barbakanu a verejného WC na Sládkovičovej ul. a prerod cípu vymedzenom ulicami M. Rázusa a Hodžovou, kde pribudne pamätník
jednej z najvýraznejších postáv architektonického života Trenčína – architekta FERDINANDA SILBERSTEINA – SILVANA.
Na obe stavby sa v rámci
kontrolných dní zašiel minulý
týždeň pozrieť aj trenčiansky
primátor Branislav Celler. Čo
sa dozvedel?
Práce na pamätníku F.
Silbersteina-Silvana
finišujú.
Územie, ktoré dostane ráz
námestíčka, čaká už len kompletizácia (osadenie lavičiek,
osvetlenia, zelene a pamätníka). Dodávateľ zvládol aj prob-

lém s kameňom na lavičky, aj
keď bol nútený použiť náhradné
riešenie s tým, že kameň dodáva talianska firma, s ktorou sa
pôvodne nepočítalo. V polovici
augusta by mala byť stavba
skompletizovaná a pripravená
na kolaudáciu.
Viac práce je na Sládkovičovej ul. Výkop základovej jamy
a ryhy pre základové pásy je
ukončený a vykonáva sa beto-

Primátor B. Celler sa v rámci kontrolného dňa zašiel pozrieť aj
na výstavbu barbakanu a verejného WC na Sládkovičovej ul.
náž základových pásov. Práce
opäť komplikuje pamiatkový
nález, tentokrát v južnej časti
stavby – múr s nárožím. Postupne sa ručne rozoberá pod
dozorom archeológov. Dôležitá
pri prácach je aj ochrana bar-

bakanového múru pred poškodením zosunutým materiálom.
Napriek mnohým prekážkam sa
postup prác už nezastaví a termín odovzdania stavby – koniec
septembra t. r. nie je ohrozený.
(th)

J. Miklóš opäť predsedom
V Kultúrnom stredisku na Dlhých Honoch sa 11. júla uskutočnil IV. snem krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) v Trenčíne.

Výkop základovej jamy a ryhy pre základové pásy je už v súčasnosti ukončený a vykonáva sa betonáž základových pásov.

V polovici augusta by mala byť stavba Silbersteinového pamätníka skompletizovaná a pripravená na kolaudáciu.

Jej predseda Jozef Miklóš
v hodnotiacej správe uviedol,
že zaznamenali rast členskej
základne, ktorá má viac ako
desať tisíc členov, čo označil
za výsledok neúnavnej práce
v jej 131 základných organizáciách. V porovnaní s inými
krajskými organizáciami Jednoty dôchodcov Slovenska je
trenčianska podľa počtu členskej základne na treťom mieste na Slovensku. J. Miklóš
konštatoval aj zlepšenie spolupráce medzi organizáciami
JDS a samosprávnymi orgánmi najmä po stránke vecnej
a finančnej podpory.
Základné organizácie podporujú aktivity svojich členov
v kultúrno-spoločenskej oblasti, konkrétne – vystavovaním ručných prác, spievaním
v spevokoloch, účasťou na
turisticko-vzdelácich vychádzkach, skrášľovaním verejných
priestranstiev a podobne.
Osobitne bol na sneme zvý-

raznený podiel krajskej organizácie JDS:
• pri organizovaní prehliadky
speváckych zborov zložených
z dôchodcov v Trenčíne,
• v roku 2005 pri organizovaní celokrajského náučného
turistického zrazu za finančnej
podpory Trenčianskeho samosprávneho kraja, organizačne
zabezpečeného základnou organizáciou JDS v Hornej Súči,
• pri organizovaní Akadémie
tretieho veku, ktorá svojím
obsahom a rozsahom vzdelávania nemá na Slovensku obdobu a ktorá vstupuje tento
rok už do svojho jubilejného
20. ročníka,
• pri zriadení Univerzity tretieho veku na Trenčianskej
univerzite Alexandra Dubčeka
v akademickom roku 2002/
2003.
Po diskusii vyvrcholilo rokovanie snemu voľbou nových
orgánov. Predsedom ostáva
J. Miklóš.
(jč)

20. 7. 2006
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Predrománska rotunda na hrade zreštaurovaná
V závere minulého týždňa zažíval Trenčiansky hrad veľký sviatok. Po desiatich rokoch mravenčej práce výskumu a realizácie
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Pavol SEDLÁČEK,
generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Vladimír ČERVENÁK a primátor Mesta
Trenčín Branislav CELLER sprístupnili verejnosti prestrihnutím
stuhy novú archeologickú expozíciu v priestore zreštaurovanej
predrománskej rotundy.
„Myšlienka zriadenia väčšej
archeologickej expozície vznikla v období prírodovedného
spolku na konci 19. storočia,
oživená bola po vzniku prvej
Československej
republiky,
keď pribúdali nové archeologické nálezy z výskumov,“
priblížila históriu riaditeľka
Trenčianskeho múzea Katarína
Babičová. Ako ďalej povedala,
so systematickým výskumom
Trenčianskeho hradu boli spojené šesťdesiate roky minulého
storočia, keď v Trenčianskom
múzeu začala pracovať profesionálna archeologička Tamara
Nešporová. Veľké množstvo
nálezov bolo uložených v depozitároch Trenčianskeho múzea

a začiatkom sedemdesiatych
rokov min. st. boli ukryté v rotunde. Napriek svojmu veľkému
významu bola prekrytá doskami
a väčšina návštevníkov hradu
nevedela, aké skvosty sú pod
nimi skryté.
V roku 1995 vypracoval
Karol Chudomelka projekt na
prekrytie a prezentáciu rotundy
a s jej reštaurovaním začal Pamiatkostav Trenčín pod odborným dohľadom akad. sochára
Albína Okšu. Prečo trvalo
desať rokov? „Jednak to bol
nepravidelný prísun finančných
prostriedkov, čo spôsobila
i dvojnásobná zmena zriaďovateľov. Tesne pred dokončením
rekonštrukcie rotundy sa zrútilo

juhozápadné opevnenie Trenčianskeho hradu a finančné
prostriedky boli presmerované
na asanačné práce,“ povedala
K. Babičová. V decembri 2005
bola skolaudovaná stavebná
časť rotundy a začala sa záverečná etapa – príprava na

inštalovanie expozícií podľa architektonicko-výtvarného riešenia akad. arch. Mariána Strieženca. Konzervátorské práce
na freskových maľbách erbov
vykonala akad. mal. Dana Krajčová.
Snímka a text (jč)

OZNAMY
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Druhé kolo prijímacích skúšok na TnUAD
Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka sa v auguste
uskutoční druhé kolo prijímacích skúšok. Záujemcovia o vysokoškolské štúdium si môžu podať prihlášky do 31. júla 2006
na nasledovné fakulty a ústavy univerzity:
1. Na Fakulte špeciálnej techniky si možno podať prihlášku
na študijné programy:
– Výrobná technika v spracovateľskom priemysle (denné
a externé štúdium),
– Špeciálna strojárska technika (denné a externé štúdium).
2. Na Fakulte mechatroniky si možno podať prihlášku na študijné programy:
– Mechatronika (denné a externé štúdium),
– Manažerstvo kvality produkcie (denné a externé štúdium),
– Mechatronika cestných motorových vozidiel (denné aj
externé štúdium).
3. Na Fakulte priemyselných technológií (sídlo v Púchove) si
možno podať prihlášku na študijný program :
– Materiálová technológia (denné a externé štúdium).
4. Na Ústave zdravotníctva a ošetrovateľstva si možno podať
prihlášku na študijné programy:
– Ošetrovateľstvo (denné štúdium),
– Laboratórne vyšetrovacie metódy (denné štúdium).
5. Na Ústave prírodných a humanitných vied si možno podať
prihlášku na študijný program:
– Politológia, výberové konanie pre druhý stupeň – magisterské štúdium.

Číslo 15/ročník VIII

Ochrana úrody pred požiarmi
Príčinami vzniku požiarov
v tomto období sú najčastejšie
– spaľovanie zvyškov slamy, vypaľovanie suchých trávnatých
porastov, zakladanie ohňov
v prírode a fajčenie. Ale škody
spôsobujú aj deti pri manipulácii s otvoreným ohňom a hrou
so zápalkami. Preto v čase zberu úrody je potrebné dodržiavať
tieto opatrenia:
• prednostne zabezpečiť rýchly
zber dozretých obilnín, najmä pri
železničných tratiach, pozemných komunikáciách a skládkach odpadov, dodržiavať zákaz
fajčenia;
• pri kombajnovom zbere obilnín na ploche väčšej ako 10 ha

zabezpečiť mobilnú akcieschopnú cisternu s vodou a traktor
s pluhom;
• techniku na zber úrody vybaviť lapačmi iskier a najmenej
jedným prenosným hasiacim prístrojom a pri stohovaní zabezpečiť na okamžité použitie zásobu
vody, najmenej 500 litrov.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne upozorňuje občanov,
že spaľovanie horľavých látok na
voľnom priestranstve sa môže
len výnimočne s písomným súhlasom okresného riaditeľstva.
Za porušenie zákona môže byť
uložená pokuta až do výšky
10.000 Sk.
OR HZZ Trenčín

MESTSKÉ HOSPODÁRSTVO A SPRÁVA LESOV,
m. r. o., Trenčín, Soblahovská 65, 912 50 Trenčín
V mesiacoch júl – august 2006 organizácia

prijme do pracovného pomeru:
2 x vodič, robotník

Oznam pre rodičov v materských školách v meste Trenčín
(doplnený o prevádzkovú dobu v MŠ počas letných prázdnin)
Riaditeľstvo Školských zariadení, m. r. o., Trenčín oznamuje
rodičom, že počas letných prázdnin (z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancov materských škôl) bude v mesiacoch JÚL
– AUGUST 2006 upravená prevádzka materských škôl v meste
Trenčín nasledovne:

Druh práce: riadenie a ošetrovanie prideleného vozidla alebo
mechanizmov, kontrola jeho častí a dielov k zabezpečeniu
bezpečnej prevádzky a bežné opravy na trati, dodržiavanie platných vyhlášok o podmienkach prevádzky motorových vozidiel
na pozemných komunikáciách a platnej vyhlášky o pravidlách
cestnej premávky, počas zimného obdobia výkon zimnej údržby
(ručné prehŕňanie, posyp) komunikácií, chodníkov a verejných
priestranstiev, podľa potrieb organizácie výkon práce v nočných
zmenách, výkon pomocných prác pri údržbe a tvorbe zelene.

V mesiaci JÚL budú v prevádzke materské školy:
Mestská časť:
Stred:

prevádzková doba:
MŠ, Ul. M. Nešporu

Sihoť + Kubra: MŠ, Švermova ul.
MŠ, Kubranská ul.

6.00 – 16.15
6.15 – 16.15
6.00 – 16.15

Zámostie:

MŠ, Na dolinách

6.30 – 16.15

Juh:

MŠ, Ul. K. Šmidkeho

6.00 – 16.30

Soblahovská:

MŠ, Legionárska ul.

6.30 – 16.00

V mesiaci AUGUST budú v prevádzke materské školy:
Mestská časť:

prevádzková doba:

Sihoť:

MŠ, Ul. Turkovej

6.15 – 16.30

Zámostie:

MŠ, Ul. Medňanského

6.30 – 16.30

Juh:

MŠ, Ul. J. Halašu

6.00 – 16.30

Soblahovská:

MŠ, Soblahovská ul.

6.30 – 16.15

V týždni od 28. 8. do 1. 9. 2006 (3 pracovné dni) bude prevádzka vo všetkých materských školách bez detí, z dôvodu prípravy
na nový školský rok 2006/2007. Riadna prevádzka v materských
školách sa začína 4. 9. 2006. Za porozumenie ďakujeme!

Požiadavky: dobrý zdravotný stav, vodičský preukaz „C“, prax
minimálne 3 roky.
Doba určitá, po zapracovaní možnosť prijatia na dobu neurčitú.

3 x vodič, cestný robotník
Druh práce: riadenie a ošetrovanie prideleného vozidla alebo
mechanizmov, kontrola jeho častí a dielov k zabezpečeniu
bezpečnej prevádzky a bežné opravy na trati, dodržiavanie platných vyhlášok o podmienkach prevádzky motorových vozidiel
na pozemných komunikáciách a platnej vyhlášky o pravidlách
cestnej premávky, počas zimného obdobia výkon zimnej údržby
(ručné prehŕňanie, posyp) komunikácií, chodníkov a verejných
priestranstiev, podľa potrieb organizácie výkon práce v nočných
zmenách, výkon pomocných prác pri údržbe a tvorbe zelene.
Požiadavky: dobrý zdravotný stav, vodičský preukaz „C“, prax
minimálne 3 roky.
Doba určitá, po zapracovaní možnosť prijatia na dobu neurčitú.
Informácie na personálnom a mzdovom oddelení, č. dv. 14,
15 u Ing. Janákovej a p. Gagovej, príp. tel.: 032/650 51 33,
650 51 34.

20. 7. 2006
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DOPRAVA, KRÍŽOVKA

Čitatelia nám píšu

Upozornenie vodičom

Neviem, v akom stave sú dopravné značky
v našom meste, ale v týchto dňoch som natrafil na jednu, ktorá nemôže plniť svoj účel
a ľahko môže zapríčiniť dopravnú nehodu.
Nachádza sa cestou zo sídliska Noviny,
keď pôjdete podjazdom po Jesenského ul.
a prídete na križovatku s hlavnou cestou Dol-

ný Šianec. Je tam
dopravná značka
Stop, ktorú však
vôbec nie je vidieť.
Treba takto riskovať vznik dopravnej nehody? Netreba kvôli tomu
robiť kontroly, jednoducho stačí ísť
a pozerať sa okolo
seba. Určite je za
to aj niekto zodpovedný.
Dávnejšie sa písalo o stromoch
a kríkoch, ktoré je
majiteľ povinný upraviť tak, aby nezasahovali do ciest a chodníkov. To sa však nie vždy
dodržuje a vo veľkej miere k tomuto stavu
prispieva aj zeleň verejná. Lenže to treba asi
niekomu pripomenúť. Takže týmto článkom
by som chcel pripomenúť všetkým, že povinnosti netreba zanedbávať.
Ludek

Mesto Trenčín z dôvodu zlepšenia statickej dopravy v okolí
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka pristúpilo k zmene
organizácie dopravy na uliciach
Študentská, Nábrežná a v časti Ul. gen. Goliána vytvorením
jednosmerných ulíc. V spojitosti
s novým dopravným značením museli byť zmenené i prednosti jazdy
v križovatkách nachádzajúcich sa
vo vnútrobloku Sihote I, ulíc Rázusová, Študentská, Nábrežná a Ul.
kpt. Nálepku). Kompletné zvislé
dopravné značenie je už osadené
a v najbližších dňoch bude ešte
vyznačené vodorovné dopravné
značenie.
Žiadame motoristickú verejnosť
o sledovanie a rešpektovanie nového dopravného značenia.
Útvar ŽPaD MsÚ Trenčín

Krížovka
Vážení čitatelia, sme radi, že aj osemsmerovka z minulého čísla bola pre Vás zaujímavou zábavou. Jej znenie je: „… slabosti, tak
áno.“ Výherkyňou, na ktorú v našej redakcii čaká publikácia Poznávame Slovensko – Trenčín a okolie, je Anna Stasová, Lavičková 10,
Trenčín. Srdečne blahoželáme! Vylúštenú krížovku INFO č. 15 posielajte na adresu našej redakcie do 28. júla.
Anglické potreba
druh
príslovie hokejistu papagája

zaprie,
odtají

náš filmový
Pomôcky: vzťahujúci
kritik (so
komu
nech, po R.BLECH, sa na
alumíľad, po
skr. mena patriace
ALOHA,
česky
chatu nium (zn.) česky
Richard)
DAER, YV
(pl.)

dolná
časť nohy
kopytníkov
(hovor.)

dedinský
dom

3

2

takmer
Britská
rieka
predložka
(6. p.)

skratka
staršieho
chvost, po
česky

kaplnka,
po česky
Autor:
Jozef
Páleník

2. solmizačnaša
ná slabika
rieka,
prítok priraďovacia
Latorice
spojka

Veľká cena
Ostravy (skr.)
rádio po
drôte (skr.)

pookopávaj

5

4

zreparuj

bez námahy, ľahko
Hybský
zbojník
ruské spevácke duo

planie
plameňom

zápor

skonfiškuj
kód
nemčiny
parná
jachta
USA

pripravo- lietadlo
vysilia,vy- vať
v peci (hovor.)
čerpajú bochníky

tanková
divízia (skr.)
zomknutý
útvar vojsk

plod obilia
domáce
meno Oľgy
španielsky člen

štátna
arbitráž
101 rím.
číslicami

Long Play
(skr.)
česká predložka (ku)
krík
Radio Mali
(skr.)

1
druh
hormonálneho
lieku

označenie
vozidiel aj
lietadiel
Venezuely
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ŠPORT

Svetový pohár v maratóne
rýchlostných kanoistov v Trenčíne

Trenčín sa stal 7. až 9. júla 2006 miestom stretnutia účastníkov
2. kola Svetového pohára v maratóne rýchlostných kanoistov.
V programe pretekov, ktorým žičilo aj počasie, sa predstavilo
220 pretekárov zo 17 krajín, z toho deviati Slováci, aby si v kategórii veteránov, seniorov a juniorov zmerali sily na Váhu.
Treba oceniť činnosť členov
organizačného výboru pretekov
pod vedením Pavla Plšku, ktorí
s mimoriadnou starostlivosťou
pripravili pre pretekárov, rozhodcov, funkcionárov a divákov vynikajúce podmienky, čo
potvrdili aj vedúci zahraničných
družstiev. Okrem športového

vyžitia pripravili aj bohatý kultúrny program, ktorý vyplnil
voľný časový priestor medzi
jednotlivými pretekmi.
Prezident Slovenskej kanoistickej asociácie Miroslav Haviar pripomenul, že „išlo o prvé
podujatie takéhoto rangu v ére
samostatnej slovenskej rých-

Päť medailí zo „Sveta“

lostnej kanoistiky.“ Slovensko
nedisponuje vhodným areálom
na organizovanie vrcholných
medzinárodných pretekov v klasických disciplínach, takže toto
bol jediný priechodný spôsob,
ako ponúknuť našim divákom
svetovú vodácku kvalitu. Maratón rýchlostných kanoistov
je definovaný aspoň dvojhodinovým trvaním bez presného
určenia dĺžky dráhy, spojeného
momentom prenášania lodí. Je
to zhruba sto až dvestometrový

Číslo 15/ročník VIII
bežecký úsek, kedy pretekári musia vyjsť z vody a bežať
s loďou a pádlami na miesto
štartu, odkiaľ pokračujú v plavbe ďalej. Zaradenie bežeckého
úseku do pretekov je pre sedením či kľačaním stuhnutých
športovcov fyziologicky veľmi
žiaduce. Vytýčený okruh na rieke Váh meral 7,2 kilometra. Kajakári absolvovali na tejto trati
približne 35 kilometrov, kanoisti a kajakárky 28 kilometrov,
veteráni a juniori 21 km.
Preteky
odštartovali
už
v piatok poobede veteráni v K1
a C1. V týchto pretekoch mal
svoje zastúpenie aj Trenčín,
keď jeho farby úspešne reprezentoval Miloš Kohout v C1.
Skončil na treťom mieste.
V sobotňajších pretekoch dominoval slovenský reprezentant
v rýchlostnej kanoistike Radoslav Rus, ktorý zvíťazil v súťaži
v C1. Dvojnásobný majster Európy v tejto disciplíne triumfoval s tesným náskokom 0,441
sekundy pred Maďarom Zsoltom Gillányim.
V nedeľu si slovenskí reprezentanti nevybojovali ani jednu
medailu. Najbližšie k cennému
kovu bol dvojkajak v zložení
Marián Lachkovíč a Maroš
Dvorský, ktorí sa umiestnili na
4. mieste so stratou 1:50 min.
na bronzovú pozíciu.
(jč)

Prvý prázdninový víkend hostila vypredaná hala Norrevangshallen vo švédskom meste Eslow vyše tisíc pretekárov z viac ako
60 štátov sveta na Svetovom pohári „Budo World Cup 2006“
v karate. Štartovali v kategóriách deti, žiaci, dorastenci, juniori,
seniori a veteráni.
Na turnaji sa pravidelne zúčastňujú aj pretekári z klubu Laugaricio Trenčín. Tréner Dušan Hajmach nominoval aj tento rok desať pretekárov, ktorí vybojovali 5 medailí. V prvý deň sa do finále
v kategórii športový zápas kumite 11-ročné dievčatá nad 40 kg
prebojovala cez Dánku, Iránku a Češku Alica Bretschneiderová
do finále, kde porazila pretekárku z Ukrajiny a získala zlato a titul
víťazky Svetového pohára. V kategórii 13-ročné do 40 kg Nicol Beláková vybojovala 3. miesto, keď podľahla bieloruskej pretekárke
v semifinále. V kategórii 13-roční nad 50 kg Juraj Jurčák a v kategórii kadeti do 60 kg Marek Kulík tiež vybojovali 3. miesta. Nakoniec v kategórii juniori do 65 kg pre nešťastné pošmyknutie na
tatami a vykĺbený palec na nohe vo finále 7 sekúnd pred koncom
Peter Kumičík vybojoval 2. miesto. Medailu si prevzal so sadrou
a s barlami už po nemocničnom šití a chirurgickom zákroku. (dh)
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