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Slnečné počasie a teploty neklesajúce pod 30 °C sú realitou týchto dní. Jednou z príjemných letných aktivít môže byť pre mnohých aj návšteva kúpaliska. O fungovaní trenčianskych plavární
sme sa zhovárali s ich prevádzkarmi. Na hygienu sme sa pýtali pracovníkov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne. Návštevníkov kúpalísk sme sa pýtali na ich spokojnosť s poskytovanými službami.
Viac na str. 8–9.

Za Vojtechom Zamarovským...
Trenčín smúti z Prahy prišla smutná zvesť: trenčiansky rodák, čestný
občan mesta, jeden z najlepších svetových autorov literatúry faktu Dr. Vojtech ZAMAROVSKÝ v stredu 26. júla
ukončil svoju pozemskú púť!
I keď v ostatných rokoch ho kvárili
viaceré choroby, znemožňujúce mu
pohybovať sa i hovoriť, jeho múdrosť,
túžba po poznaní a humor vôbec nenasvedčovali, že prekročil úctyhodný
vek bardov – päťaosemdesiatku.
Vojtech Zamarovský vyše 55 rokov
žil a pôsobil v Prahe, no Trenčanom
a Slovákom nikdy byť neprestal. Preto slová Karla Čapka sú priam šité
na mieru nášho rodáka:
„Rodný kraj je kraj detstva, kraj prvých, a preto najsilnejších dojmov
a poznatkov. Človek sa tam nemusí
vracať, pretože tam vlastne neprestal
byť, nech sa ocitol kdekoľvek. Rodný
kraj je ako rodný jazyk. I keby niekto

hovoril a písal iným jazykom, neprestane myslieť a snívať jazykom svojho detstva. To nie je vplyv, ale niečo
pôvodnejšie, to je kus vlastnej duše
a osobnosti.“
Zamarovský nielenže všetkých
svojich jedenásť kníh napísal po slovensky, ale rodný Trenčín, mesto
Pána Váhu a Tatier - Matúša Čáka
- ostalo pre neho meradlom hodnôt.
Najvýstižnejšie to vyjadril v ďakovnom liste primátorovi Trenčína v roku
1994:
„Udelením čestného občianstva
som veľmi poctený a dúfam, že sa
moje meno nájde v kronike mesta podobne ako mená Osvalda Zamarovského, richtára z roku 1461
či Bartolomeja z roku 1476 a iných
mojich predkov, čo ostali v Trenčíne. Ja predsa do nášho mesta tiež
patrím.
(pokračovanie na 10. strane)

Cenu rektora ako
najlepší študent
dostal Trenčan Michal
Čižmár
str. 12

Sankcie pre neplatičov

Mesto Trenčín prijatím všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnych daniach a poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady znížilo poplatok za komunálne odpady na rok 2006
zo 620 na 570 Sk na osobu a rok. Zároveň zjednodušilo podnikateľom možnosť uplatnenia množstvového zberu z predmetného poplatku.
Poplatkovú povinnosť na rok 2006 vyrubilo mesto
platobnými výmermi a dohodami o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu, v ktorých bol termín
splatnosti tohto poplatku určený v dvoch splátkach.
Prvá splátka mala byť zaplatená do 15 dní odo dňa
doručenia a II. splátka do 31. 7. 2006.
Termín splatnosti 31. 7. 2006 uplynul a samospráva eviduje vysokú výšku nedoplatkov. Preto Mesto Trenčín upozorňuje občanov a podnikateľov, aby vo vlastnom záujme zaplatili evidované nedoplatky, pretože v prípade ich nezaplatenia Mesto
Trenčín vyrubí sankčný úrok z dlžnej sumy v zmysle
platných právnych predpisov.
Pri výrube sankčného úroku mesto zohľadní podané žiadosti o oslobodenie alebo zníženie poplatku na rok 2006, ktoré spĺňajú náležitosti VZN
č.8/2005 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. (jm)
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Mesto chce rokovať s ministrom Kašickým o využití Kasární SNP
Mesto Trenčín chce o budúcnosti Kasární SNP, ktoré boli v januári vyhlásené za prebytočné, osobne rokovať s ministrom
obrany Františkom KAŠICKÝM. Ako uviedol primátor Trenčína
Branislav CELLER, samospráva by rada ministra oboznámila
o možnosti budúceho využitia budov, ktoré by mestu mohli pripadnúť.
O väčšinu osemhektárového areálu v širšom centre
mesta prejavili záujem viaceré štátne inštitúcie, ktoré
majú pred mestom prednosť.
V ostatných častiach areálu
by podľa predstáv samosprávy mala sídliť Základná umelecká škola (ZUŠ) a hlavne
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD).
Minister F. Kašický počas
júnovej návštevy Trenčína

uviedol, že sa bude zaoberať
vyhlásením kasární za prebytočný majetok armády. Vyhlásenie, podľa ministrových
slov, vyvolalo negatívny postoj
generálneho štábu. Podľa vyjadrenia hovorcu ozbrojených
síl Milana Vangu sa naďalej
rozhodnutie bývalého ministra
obrany Juraja Líšku preveruje.
„Keby došlo k plánovanému, dosiaľ nezrušenému roz-

Bratislava, Trenčín a Piešťany
vydali spoločný prospekt
Spoločný prospekt Bratislavy s Trenčínom a Piešťanmi je
prvý reálny výsledok novej spolupráce týchto miest.
Trojjazyčná farebná obrazovo-textová skladačka obsahuje základné informácie
o mestách a najvýznamnejšie
podujatia plánované na druhý polrok 2006. Je k dispozícii v ich mestských informačných centrách, kde sú
aj ďalšie informácie o týchto partnerských mestách.
Okrem niekoľkomesačného
kultúrneho leta hlavné mesto
upozorňuje na Korunovačné
slávnosti, Bratislavské hudobné slávnosti, Jazzové dni,
Vianoce a Silvester v meste. Trenčín propaguje hradné
slávnosti, podujatie Pri Trenčianskej bráne, Jazz pod hradom a celý december Čaro
Vianoc pod hradom. Známe kúpeľné mesto láka do
18. augusta na 51. Piešťanský festival, tiež na Organové dni, multižánrový festival Hodokvas, hudobnú Country Lodenicu, Kvetinové
korzo Victoria Regia i októbrové Piešťanské rendezvous.
Primátori uvedených miest
avizovali vlani na tlačovej
besede v Bratislave snahu o spoločné aktivity. Nimi
chcú svojich turistov upozor-

niť na ďalšie zaujímavé lokality a miesta hodné návštevy
na západnom Slovensku. Súčasťou spolupráce sú prezentačné dni. Po minuloročnom
spoločnom podujatí v Bratislave sa tentoraz uskutoční
26. augusta v Piešťanoch.
(TASR)

Romantický pohľad na Kasárne SNP je z Trenčianskeho hradu
Snímka (pu)
hodnutiu o prebytočnosti armádneho majetku s tým, že
časť Kasární SNP by prešla
do majetku mesta, Trenčín
by tam umiestnil Základnú
umeleckú školu, ktorej hlavná časť je dnes spolu s verejnou knižnicou v jednej budove
a výtvarný odbor sídli v ďalšej
budove. Školu navštevuje približne 1000 žiakov a už dvadsať rokov sa snaží získať samostatné priestory a dostať všetky odbory pod jednu

strechu,“ uviedol primátor B.
Celler.
Hlavným cieľom je, podľa
primátorových slov, čo najviac
existujúcich budov poskytnúť
TnUAD pre jej ďalší rozvoj, nakoľko dnes na nej študuje viac
ako šesťtisíc študentov a pre
mesto je to strategická vzdelávacia inštitúcia. „Práve tento priestor by bol pre univerzitu veľkým prínosom,“ dodal
B. Celler.
(SITA)

Kúpa koncertného krídla sa odkladá
Trenčianska kultúrna, ale aj laická obec sa mala tento rok dočkať nového koncertného krídla, mesto však na klavír prostriedky pri júnovej zmene rozpočtu nevyčlenilo.
Ako agentúru SITA informoval hovorca mesta Tibor Hlobeň, mesto klavír nekúpi, pretože ho nemá zatiaľ kam umiestniť. Nie je totiž isté, či časť objektov v Kasárňach SNP, ktoré boli vyhlásené za prebytočné, bude
prevedená na mesto. Práve do
kasární sa mala z krajskej verejnej knižnice presťahovať Základná umelecká škola (ZUŠ),
ktorej nové priestory mali poslúžiť ako dočasná mestská
koncertná sieň, a to do dokon-

čenia rekonštrukcie bývalého
kina Hviezda.
T. Hlobeň hovorí, že jediným
variantom na umiestnenie klavíra je teda kino Hviezda, ale
až po rekonštrukcii. Preto sa
nedá v súčasnosti povedať,
kedy klavír kúpia. „Pre najbližšie roky sa tak bez nového koncertného krídla stratí
možnosť usporadúvania kvalitných koncertov a výchovy
talentovanej mládeže,“ dodáva T. Hlobeň.
(SITA)
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Sprievodca mestským úradom (8)

Programové rozpočtovanie prináša väčšiu efektivitu a transparentnosť
Od minulého roka zavádza Mesto Trenčín jednu z najvýznamnejších zmien vo svojom rozpočtovom procese – takzvaný systém
programového rozpočtovania. Hoci ide o výsostne odbornú tému, prínosy tohto kroku by sa mali prejaviť nielen na fungovaní mestského úradu (MsÚ), ale najmä vo väčšej transparentnosti a zrozumiteľnosti rozpočtovania pre všetkých občanov.
Programové rozpočtovanie
zjednodušene znamená najmä
zmenu v prístupe k zostavovaniu mestského rozpočtu, z rozpočtu orientovaného na vstupy
na rozpočet orientovaný na výstupy a výsledky. Zatiaľ čo dodnes sa rozpočet sústreďoval
na to, aké príjmy má mesto
a na aké výdavky použije svoje zdroje, ťažiskom nového prístupu sú výsledky, ktoré mesto
svojou činnosťou a za peniaze
občanov dosahuje.
Tento moderný spôsob rozpočtovania, postupne zavádzaný vo vyspelých krajinách sveta, ale aj na Slovensku na celoštátnej úrovni, bude v budúcnosti znamenať radikálnu
zmenu pri zostavovaní mestského rozpočtu. Orientácia na
výsledky umožní vedeniu mesta, pri súčasnom zavedení nástrojov strategického riadenia,

Modernizácia
železničnej trate 14,25%
Sociálne služby
4,58%

Plánovanie,
manažment
a kontrola
5,12%

Propagácia
a marketing
0,81%

Interné
služby mesta
2,73%

Služby
občanom
2,00%

Bezpečnosť, právo a
poriadok
2,62%

Bývanie
6,55%
Odpadové
hospodárstvo
13,38%
Prostredie
pre život
8,36%
Šport
10,28%

Kultúra
2,28%

dozvedieť aj to, že príslušníci
mestskej polície (MsP) za tieto
peniaze odslúžia spolu 50 tisíc
hodín v hliadkovej a výjazdovej
službe, do ulíc mesta vyšlú celkovo 1460 hliadok a stanovili si
ako cieľové hodnoty zasiahnuť

Doprava
17,40%
Vzdelávanie
23,92%

počtu tak zároveň umožní zistiť a sledovať nielen to, či boli
peniaze mesta využité v súlade
so zákonom, ale aj to, ako sa
zlepšovala a skvalitňovala prá-

ca mestských zamestnancov
a či boli mestské peniaze použité na také výdavky, ktoré skutočne znamenajú prínos pre občanov.
Martin Chren

Kam idú výdavky mesta Trenčín?
Vďaka programovému rozpočtovaniu, ktoré zavádza mestský
úrad (MsÚ), je možné jasne a prehľadne ukázať, akým spôsobom využíva mesto peniaze, získané z daní svojich občanov a zo
štátneho rozpočtu.

zamerať sa na svoje priority
a prehodnocovať efektívnosť
a účinnosť využívania peňazí
daňových poplatníkov.
Pre občanov sa takáto zmena prakticky prejaví aj v zrozumiteľnejšom rozpočte. Na
rozdiel od často zložitých a nejasných čísiel budú súčasťou
rozpočtu aj ciele a ukazovatele
výstupov a výsledkov činnosti
mesta. Napríklad namiesto
málo hovoriacej položky na celkové výdavky mestskej polície
sa tak bude z rozpočtu možné

v prípade výjazdu do desiatich
minút od ohlásenia problému
v ktorejkoľvek časti mesta.
„Suché“ rozpočtové čísla sú tak v programovom rozpočte doplnené jasnými ukazovateľmi, vďaka ktorým môže
každý občan ľahko posúdiť, aké
služby za svoje dane dostáva.
Niektoré z cieľov pritom majú
motivačný charakter a mali by
viesť k lepšiemu a kvalitnejšiemu poskytovaniu verejných služieb občanom.
Účinná kontrola plnenia roz-

Najvyšší podiel na výdavkoch
mesta majú výdavky na vzdelávanie. Až takmer jedna štvrtina
z tohtoročného rozpočtu mesta
Trenčín smeruje na materské
a základné školy, školské jedálne a na voľnočasové aktivity
pre deti. Najväčšiu časť svojho
rozpočtu tak mesto investuje
do našej budúcnosti - do detí.
V kompetencii samosprávy
však nie sú stredné ani vysoké
školy.
Druhý najväčší podiel na
výdavkoch rozpočtu má jednorazová špecifická investícia
do modernizácie železničnej
trate. Až 170 miliónov korún
bude využitých na výstavbu
novej letnej plavárne či výkup
a výstavbu rodinných domov
kvôli železnici. Tieto peniaze
však rozpočtom mesta iba pretekajú, Trenčín ich získal dotáciou, a preto občanov v skutočnosti lepšia železnica ani

plaváreň nebudú stáť ani korunu.
Ďalšími významnými oblasťami, o ktoré sa mesto stará,
sú doprava, odpadové hospodárstvo a prostredie pre život.
Významný podiel na výdavkoch
do tejto oblasti majú pripravované investície, či už na opravy, výstavbu a údržbu ciest,
na odkanalizovanie mestských
častí, rozšírenie mestskej zelene a podobne. Ani odvoz odpadu a verejné osvetlenie nie
sú zadarmo. Mesto podporuje
i lacnejšiu dopravu pre handicapovaných ľudí či dôchodcov
formou dotácie pre autobusovú
spoločnosť.
Celkové výdavky rozpočtu
mesta Trenčín by mali v tomto roku dosiahnuť takmer 1,2
miliardy korún. Aj svojím rozpočtom sa tak Trenčín radí medzi najvýznamnejšie mestá na
Slovensku.
(mch)
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Na Juhu sa bude športovať od septembra

Obyvatelia ulíc, ktoré sa nachádzajú pri ZŠ, Novomeského ul.
na sídlisku Juh, už druhý mesiac môžu sledovať rekonštrukciu
niekoľkých športovísk. Stavebné práce sú v prvej polovici a zatiaľ prebiehajú bez časového sklzu. V prípade plynulého priebehu
stavby by mal byť športový areál odovzdaný do užívania koncom
septembra.
Športoviská budú slúžiť predovšetkým žiakom ZŠ, Novomeského ul. pri výučbe telesnej výchovy. Riaditeľ školy Jozef Spišák rekonštrukciu uvítal.
„Naša škola má 800 žiakov,
máme 33 tried – to znamená
plné využitie ihrísk v dopoludňajších hodinách. Popoludní od
14. hodiny do 16.30 by sme
chceli využívať športoviská pre
záujmové krúžky. V minulom
školskom roku sme mali 42 záujmových krúžkov. Po 16.30 ich

zápasy. Bude tu tiež atletická
dráha s tartanovým povrchom,
výhodným pre zdravé športovanie,“ hovorí riaditeľ.
Dôvody rekonštrukcie spočívajú vo fakte, že mestská časť
Juh je najľudnatejším sídliskom
mesta, pričom športoviská
majú slúžiť aj ostatným obyvateľom mesta a ďalším športuchtivým návštevníkom. V prípade záujmu môžu návštevníci
svoje športové aktivity na ihriskách posunúť aj do neskor-

Stavebné práce pokračujú podľa harmonogramu, bez časového
sklzu
Snímky: (th)
môže plne využívať verejnosť.“
V pravom zmysle slova prechádza športový areál nielen
rekonštrukciou, ale celkovou
prestavbou. Vo výstavbe sú 4
ihriská, okrem asfaltového ihriska určeného pre hokejbal,
sa stavajú futbalové, basketbalové a viacúčelové ihrisko
z umelej trávy a tartanu. Svoje
miesto si tu nájdu aj najmenší
na detskom ihrisku. „V areáli
sa nachádzajú ihriská rôzneho charakteru a myslím si, že
predovšetkým budú vyhovovať
obyvateľom sídliska Juh. Bude
možné hrať napríklad tenis, čo
doposiaľ možné nebolo. Hokejbalové ihrisko má európske
rozmery a bude určite využívané aj športovcami na súťažné

ších večerných hodín, pretože
areál bude osvetlený práve na
tieto účely. Stavbu, ktorá bola
v mestskom rozpočte pre rok
2006 naplánovaná vo výške
43 miliónov Sk, realizuje firma
SPORT REAL, s.r.o.
Základná škola zatiaľ nemá
vlastné skúsenosti s prevádzkou podobných športových zariadení. Už od začatia ich prevádzky chce zamestnať správcu, ktorý by na športoviská dohliadal. „Zatiaľ nám chýbajú
skúsenosti s udržiavaním podobných ihrísk. Budeme čerpať skúsenosti od škôl, v ktorých podobné zariadenia majú
– ZŠ, Veľkomoravská ul. a ZŠ,
Hodžova ul. Vzhľadom na to,
že sa jedná o ďaleko väčší are-

Počas kontrolného dňa sa na postup stavebných prác prišiel
pozrieť aj primátor Trenčína Branislav Celler (na snímke úplne
vpravo)
ál, ako majú spomínané školy,
budeme musieť časom získavať vlastné skúsenosti nielen
s letnou, ale aj so zimnou prevádzkou,“ priznal J. Spišák.
Nie je vylúčené, že rekonštruované ihriská budú čoskoro svedkami aj celoslovenských súťaží. „Predpokladáme,
že ihriská by mohli byť v istom
zmysle domovským sídlom
niektorých športových klubov
z Trenčína,“ prezradil svoje
predstavy riaditeľ ZŠ, Novomeského ul. Najväčšie obavy
mu robí prípadné nedôstojné
chovanie návštevníkov. „Dôležité je, aby aj obyvateľstvo
sídliska bralo do úvahy, že je
to veľká investícia pre ich deti
a pre nich samotných, respektíve pre ďalších občanov mesta. Dúfame, že k tomu budú aj
patrične pristupovať. Ničenie

ihrísk by iste nebolo žiaduce.“
Uvažuje sa preto o jeho zabezpečení kamerovým systémom,
prostredníctvom ktorého by sa
monitorovala situácia na ihriskách.
(mr)

Viete, že...
• ihriská budú mať vlastné
osvetlenie, ktoré dodáva firma SIEMENS, s. r. o.,
• areál bude mať svojho
údržbára/prevádzkara, ktorý bude dbať o dobrý stav ihrísk,
• v dopoludňajších hodinách bude areál slúžiť hodinám telesnej výchovy pedagógov zo ZŠ, Novomeského
ulice, popoludní športovým
krúžkom, klubom a verejnosti.
(r)
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Obraz Trenčína na prelome 19.a 20.storočia
Trenčín bol koncom 19. storočia pokojným mestečkom s približne 5000 obyvateľmi. Bol obkolesený poliami, záhradami a ramenami Váhu. Začínali sa formovať prvé ulice smerom od Štúrovho námestia, kde bolo iba zopár roztrúsených
domov a majerov. Väčšina mešťanov
mala záhrady, sady, polia alebo kapustniská mimo centra – vlastné alebo prenajaté od mesta. Typickým pre mesto bol
na konci 19. storočia jednoposchodový
dom na prízemí s obchodom, vo dvore
s dielňou a s bytmi na poschodí. Tak bolo
vybudované Hlavné námestie, Dlhá (dnes
Hviezdoslavova) ulica a okolie dnešného
Štúrovho námestia. K obrazu mesta patrili stáda dobytka, ktoré ráno putovali
mestom na pašu a večer sa vracali domov. Remeselníkov začala s nástupom
industrializácie ohrozovať továrenská
výroba. Prispôsobili sa iba tí, ktorí mali
dostatočný rozhľad, vzdelanie, kapitál
a chuť. Úroveň remesla tu bola vysoká
– známa bola napríklad medikováčska
dielňa Františka Lonského. Vyšiel z nej
okrem iného aj prototyp aparátu pre pálenicu, ktorý skrátil dobu pálenia pri vyššej
výťažnosti a jednoduchšej obsluhe. Odskúšali ho s úspechom v trenčianskom
Kornhauserovom liehovare a získali naň
patent pre celé Uhorsko. S industrializáciou krajiny, továrenskými výrobkami
a novou železnicou prišlo v Trenčíne
k väčšiemu rozvoju obchodu. Na ochranu svojich záujmov si obchodníci a remeselníci zakladali spolky – napríklad Trenčiansky obchodnícky a remeselnícky spolok, Trenčiansky priemyselný zbor, ale aj
Trenčiansky úverný a podporný spolok,
do ktorého sa menej zámožní drobní podnikatelia pravidelne skladali a mohli z neho čerpať v prípade potreby úver. Rozrastali sa aj služby, obľúbené boli najmä viaceré známe pohostinstvá a hostince. Vedúcim podnikom bol však Zlatý baran na námestí (vedľa pošty), v ktorom sídlilo aj kasíno, hrali sa v ňom divadlá a konali sa plesy. Obchodník s nábytkom a neskôr zástupca Jarošovského
pivovaru postavil na námestí hotel Max
Bing, podnikateľ Štern otvoril v parku reštauráciu s terasou Kiosk. V Trenčíne si
dokonca páni mohli prísť na svoje v nevestinci, ktorý bol umiestený v jednom
dome pri Váhu. Pouličná prostitúcia bola
zakázaná, ale ako svedčia viaceré sťažnosti, nie veľmi úspešne. Pre hospodárstvo mesta mali veľký význam aj úrady
a stála prítomnosť vojenskej posádky.

Danglár

Spoločenský život
Pri organizácii kultúrneho a spoločenského života sa Trenčania museli spoliehať výlučne na svoje zdroje. Profesionálna kultúra bola prístupná iba zriedka
a „zvonka“ prichádzala iba literatúra, časopisy a divadlo. V meste bolo niekoľko
kníhkupectiev, dali sa predplatiť časopisy,
ktoré boli prevažne nemecké, neskôr maďarské. Dali sa predplatiť aj slovenské časopisy a noviny, ale ich odoberanie bolo
politicky podozrivé. Dôležitú úlohu v kultúrnom živote Trenčína zohrávalo divadlo.
Prvé ochotnícke predstavenie v meste sa
uskutočnilo U zlatého barana – bolo ním
predstavenie od Jána Palárika Inkognito
v réžii Ľudovíta Dohnányho. Slovenské
predstavenia boli neskôr kvôli maďarizačným tlakom nemysliteľné. V meste často hosťovali aj kočovné divadlá, ich príchod bol vždy senzáciou. Po vybudovaní
železnice mali už mohí mešťania možnosť
porovnávať ich úroveň s úrovňou divadiel
v Prešporku, vo Viedni či Budapešti. Zdrojom divadelných zážitkov pre Trenčanov
bola aj Aréna v Trenčianskych Tepliciach.
Správy sú aj o pôsobení bábkového divadla v dome vojenského lekára Hassingera. Organizátormi kultúrneho a spoločenského života v Trenčíne boli rôzne
spolky. Najznámejším bol Trenčiansky
spoločenský kruh – pánske kasíno, akási obdoba anglických klubov a vidiecka
napodobenina kasína v Budapešti. Klub
bol uzavretou spoločnosťou, do ktorej
prijímali iba statkárov, úradníkov, dôstojníkov, podnikateľov. Tu sa každý večer
pri kartách a spoločenských posedeniach

tvorila mestská a župná politika. Ženy sa
organizovali v mestskom ženskom spolku, v dobročinných spolkoch, v meste pôsobil aj spevokol, ale tiež hasičský spolok
alebo významný Trenčiansky prírodovedný
spolok, ktorého dušou a veľmi aktívnym
organizátorom bol mestský lekár a prvý
riaditeľ Trenčianskeho múzea, Dr.Karol
Brančík.
Obohatením hudobného života v meste bola hudba 71. pešieho pluku, ktorá v lete pravidelne koncertovala v parku, sláčikový orchester členov hudby spoluúčinkoval pri speváckych koncertoch
a bol vyhľadávanou atrakciou pre veľké
honosné bály. Bály boli všeobecne považované za vyvrcholenie spoločenskej sezóny a bolo ich veľmi veľa. Najznámejší
bol bál kasína, na ktorý prichádzali aj
hostia zo susedných žúp. Obľúbenými zábavami počas roka boli však aj majálesy,
slávnostné sprievody s hudbou a svetelnou výzdobou mesta – samozrejme vždy
zakončené tanečnou zábavou. K „vynálezom“ konca 19.stor. patrilo Korzo na námestí a Dlhej (dnešnej Hviezdoslavovej)
ulici. Mládež sa podľa talianskeho vzoru
popoludní v skupinách prechádzala a nevinne koketovala, čo však v tom čase bolo
odvážnou novotou. Úplne novým druhom
spoločenskej aktivity bol aj šport. V meste sa plávalo, šermovalo, chodilo na výlety. Prvá trenčianska plaváreň bola na
Váhu, kde sa dali požičať aj člnky.
(zdroj: Trenčín - vlastivedná
monografia 1, 1993)
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Nechcení novorodenci dostanú šancu aj v Trenčíne
Na jeseň by sa vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne malo otvoriť
zariadenie Hniezdo záchrany. Rovnaké zariadenia fungujú už niekoľko mesiacov v Bratislave, Žiline, Prešove, Nových Zámkoch,
Nitre, Trnave, Ružomberku, Banskej Bystrici a Košiciach. Hniezda záchrany sú inkubátory, slúžiace ženám, ktoré v núdzi musia
odložiť svoje novonarodené dieťa.
Aby nedochádzalo k tragédiám, napríklad v podobe usmrcovania novonarodených detí,
občianske združenie Šanca pre
nechcených prišlo s projektom
vybudovávania inkubátorov, tzv.
hniezd záchrany. Sú to citlivé
prístroje, ktoré pomáhajú udržiavať životné funkcie novorodenca, ktorý sa často rodí v náročných podmienkach a bez odbornej pomoci. Novorodenci sa
veľmi rýchlo podchladia, je preto dôležité, čo najskôr ho vložiť do inkubátora, kde je stála
teplota 36 stupňov Celzia a zabrániť tak ohrozeniu jeho života
a zdravia.
Keďže takéto zariadenie
v meste Trenčín doteraz chýbalo, iniciatívy sa najskôr chopila
primárka novorodeneckého oddelenia Fakultnej nemocnice v
Trenčíne Erika Oríšková: „Pri

zriaďovaní hniezda záchrany
sme sa obrátili na Annu Ghanamovú z občianskeho združenie
Šanca pre nechcených s prosbou o pomoc pri jeho zriaďovaní. Oslovili sme tiež predstaviteľov Mesta Trenčín, ktorým sa myšlienka pozdávala.
Túto myšlienku následne podporilo aj v spolupráci v Trenčianskym samosprávnym krajom.“ Mesto Trenčín pre projekt Hniezdo záchrany vyčlenilo pri júnovej zmene rozpočtu 250 000 Sk.
Z dôvodu zachovania anonymity matiek sa hniezda
nachádzajú na verejne prístupných miestach pri nemocniciach, kde sa žiadna žena nemusí zahlásiť a ani inak idenfitikovať personálu nemocnice.
„Malo by sa nachádzať na menej frekventovanom mieste,

VMČ Juh v dovolenkovom duchu
Výbor mestskej časti (VMČ) Juh sa zišiel na svojom poslednom
zasadnutí pred dovolenkami v Kultúrnom centre Aktivity.
Na rokovaní poslanci riešili požiadavku občanov Kyjevskej ulice na rozšírenie parkovacích miest pri predajni potravín, s ktorou sa obrátili na
poslanca Ľubomíra Sámela. Pri
nákladnej rampe obchodu je
značka zakazujúca parkovanie
a podľa mienky obyvateľov ulice by stačilo obmedzenie zákazu na predpoludňajšie hodiny. VMČ požiadal Útvar životného prostredia a dopravy
MsÚ v Trenčíne o preskúmanie
situácie s návrhom na zúženie
zákazu len na miesto priamo
pred rampou, prípadne aj o zabezpečenie informačnej tabule
s vyhradenými hodinami, kedy
sa tam nesmie parkovať.
Poslanec Emil Bulko navrhol, aby sa skratka, vedúca
zo sídliska Juh na Partizánsku
ulicu, od zákruty popod nové
domy vyložila panelmi. Skratku
využíva veľa ľudí a po spevnení

povrchu sa bude dať používať
počas celého roka. Ľ. Sámel
doplnil návrh o možnosť osadiť
do stredu zábradlie, aby tadiaľ
nechodili osobné autá. Útvar
majetku mesta MsÚ Trenčín sa
má vyjadriť, či je táto komunikácia majetkom mesta.
E. Bulko poukázal na skutočnosť, že nádoby na psie exkrementy nie sú využívané majiteľmi psov. Tí navyše porušujú
platné všeobecné záväzné nariadenie o chove psov na území mesta a chodia s nimi aj na
detské ihriská. Táto situácia potom podľa E. Bulka dáva otáznik nad zrušením poplatkov za
chovanie psov na území mesta. Ľ. Sámel sa k situácii s využívaním nádob na exkrementy
stručne vyjadril, že majitelia
psov sú povinní odstrániť trus
aj v prípade, že nádoby sa v ich
blízkosti nenachádzajú.
(la)

aby to neodrádzalo mamičky
pri odkladaní dieťaťa. Uvažovali sme o jeho zriadení v pavilóne detskej ambulancie, kde
je ralatívne dostatok miesta,“
upresnila E. Oríšková.
Svoje nadšenie z projektu
Hniezda záchrany lekárka neskýva: „Sme radi, že tu budeme mať takéto zariadenie, pretože ak by sa zachránilo aj jed-

no dieťa do roka, je to určite
dobre, pretože nepríde o život. Existuje veľa párov, ktoré
nemôžu mať dieťa a veľa detí
z nášho oddelenia ide na adopciu. Do roka je to 5 až 7 detí.“
V budúcnosti tak bude možno postarané o novonarodené
deti, ku ktorým sa osud hneď
na začiatku ich života nezachoval najlepšie.
(mr)

Konečne priestor pre seniorov

Materská škola mení svoj vzhľad, aby poslúžila seniorom
Snímka (jč)
Mnoho miest sa rado prezentuje svojou dynamikou, modernosťou a mladosťou. Realita
však nikdy nie je frázovitá. Každá komunita má svojich starších členov, ktorí potrebujú pozornosť.
Pred rokom sme vás v dvojtýždenníku INFO informovali
o zámere vybudovať v uvoľnených priestoroch Materskej školy na Gagarinovej ulici v Trenčíne
miesto na zabezpečenie služieb
pre dôchodcov. Útvar školstva
a sociálnych vecí Mestského
úradu (MsÚ) v Trenčíne pripravil
ešte v priebehu minulého roka
návrh na zriadenie Spoločenského centra pre seniorov. Tomuto návrhu, ktorý vyplynul
z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín,
predchádzal prieskum verejnej
mienky medzi 550 respondentmi stredného a vyššieho veku.
Až 51,3% opýtaných bolo nespokojných s jestvujúcou sieťou
sociálnych zariadení. Vzhľadom
aj na tieto anketové odpovede
a snahu skvalitniť poskytovanie
sociálnych služieb sa Mesto
Trenčín rozhodlo situáciu riešiť.

V priebehu roka 2006 Mesto
Trenčín vypísalo verejnú súťaž
na rekonštrukciu objektu na
Gagarinovej ulici, kde do septembra 2005 sídlila materská
škola a prevádzkovanie nového
zariadenia slúžiaceho práve pre
voľnočasové aktivity dôchodcov.
Rekonštrukcia budúceho centra si vyžiadala náklady vo výške 2 350 000 Sk. Prevádzkové
náklady a vybavenie sú na rok
2006 naplánované na 800 tisíc
Sk.
Od septembra by tu mali
naši starší spoluobčania nájsť
priestor pre svoje voľnočasové aktivity, prednášky, besedy
a ďalšie kultúrno-spoločenské
podujatia. Budú si tu môcť
osvojiť prácu s PC a internetom, k dispozícii budú mať poradenské služby zamerané na
sociálnu a právnu problematiku.
Ďalej sa budú môcť zúčastniť aj
rôznych telesných aktivít, rehabilitačno – rekondičných cvičení
a získavať informácie o zdravom životnom štýle. Prístupný tu
bude sociálny taxík, rozvoz stravy, kaderníctvo a pedikúra.
(mr)
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Folklórny súbor
Trenčan na cestách
Tento rok dostal FS Trenčan viaceré ponuky na zájazd do zahraničia. Po dohode sa členovia rozhodli pre 16-dňový zájazd,
rozdelený na dve časti. Prvá časť programu sa odohrávala v Nemecku a za druhou cestovali do Holandska. Počas zájazdu členka súboru, čerstvá gymnazistka Zuzana VANKOVÁ, pre INFO zaznamenávala sled udalostí a zážitky svoje i členov súboru. Dnes
vám ich ponúkame.
„Šiesteho júla sme plní očakávania a tak trošku nevedomostí odchádzali spred Gymnázia Ľudovíta Štúra. Cestovali
sme celú noc a časť dňa v novom autobuse s klimatizáciou,
čo pri úžasnom teple bolo pre
nás uľahčením počas zdĺhavej
cesty.
V Nemecku v Bitburgu sme
pobudli na medzinárodnom festivale 4 dni. Pozvané súbory pricestovali z rôznych krajín - Bulharska, Rumunska, Kazachstanu,
Švajčiarska, Francúzska, Poľska, Litvy, Chorvátska, Mexika
a Slovenska. Program bol pestrý a divák si mal z čoho vybrať.
Každý súbor charakterizoval iný
druh folklóru. Tak sme si medzi sebou mohli vymieňať skúsenosti a učiť sa novým štýlom
tanca. Organizačne bol tento
festival na celkom dobrej úrovni.
Vystúpenia sa konali na rôznych
miestach a zúčastnili sme sa aj
sprievodu cez Bitburg. My, „trančanisti”, sme tam zažili pekné
chvíle nielen počas tanca, ale aj
vo voľnom čase. Zvykali sme si
na jednotvárnu stravu. Tam sme
si uvedomili, akí sme vďační našim mamám, že varia tak, ako
varia. Navštívili sme športový
areál, kde sme si zahrali bowling, veľkú plaváreň, kde sme sa
mohli vyblázniť na skokanskej
veži a na tobogánoch. Po poslednom gala vystúpení na festivale sme ocenili prístup našich
vedúcich a tvrdé tréningy počas
celého roka.
Jedenásteho júla sme ráno
nastúpili do autobusu a odišli
sme z Bitburgu podľa plánu do
holandského mesta Goes. V Goes nás rozdelili do naozaj odlišných rodín. Pokúšali sa vybrať
pre nás rodiny, ktoré by nám vyhovovali. Samozrejme, nie kaž-

dému sa dá vyhovieť, ale nemáme sa na čo sťažovať. Poskytli nám dobré ubytovanie,
teplú stravu, ktorá nám veľmi
chýbala a možnosť rozprávať sa
v cudzom jazyku, ktorý sa doma
učíme.
Na druhý deň vo večerných
hodinách sme sa stretli a autobusom prepravili do mesta
Kamperland. Každý deň sa vystúpenie konalo na inom mieste v inom meste. Naše prvé vystúpenie v Holandsku bolo veľmi komické vďaka povrchu, na
ktorom sme museli tancovať.

Maximálne sústredenie sa zračí z tvárí členov folklórneho súboru
Trenčan
Publikum bolo chladné, nedostali sme očakávaný potlesk. Aj
napriek tomu sme z toho mesta odchádzali s dobrým pocitom,
že sme si aspoň zatancovali.
V piatok sa predstavenie konalo v meste Zierikzee v domove dôchodcov. Domov bol na veľmi dobrej úrovni. Starí alebo telesne postihnutí ľudia tam majú
na život dobré podmienky. Boli
vďační, že sme im spestrili ich
Autorka príspevku s partnerom pri tanci.
Snímky (azv)

Neuveriteľne sa šmýkalo a nie
raz sa podarilo tanečnému páru
spadnúť. My sme z toho traumu nemali, práve naopak, mali
sme vďaka tomu dobrú náladu
a stále sme sa na tom smiali.
Vystúpenie trvalo 100 minút.
Vo štvrtok 13. júla sme v skorých ranných hodinách odchádzali do mesta Barneveld. Tam
nás uvítal starosta. V mestečku
sme mali štyri 20-minútové vystúpenia. Bolo veľmi teplo a pre
nás to bol celkom náročný deň.

denný program. Bolo vidieť na
ich starých tvárach, i keď poniektorí boli unavení a počas
nášho programu spali, že ich
naša návšteva potešila.
Ďalší deň sme mali voľný.
Mohli sme ho stráviť s “našou”
rodinou a vymyslieť si vlastný
program. Väčšina z nás sme sa
zišli na pláži pri morskom pobreží. Po dni oddychu sa konalo
ďalšie vystúpenie v Haagu. V tamojšom amfiteátri sa nám veľmi dobre tancovalo. Program tr-

val 100 minút a máme z neho aj
záznam na DVD. S dobrým pocitom sme sa vrátili do rodín,
kde sme sa navečerali. Neskôr
sme sa všetci stretli na zábave. Robili sme si program sami
a hostiteľov sme učili niektoré
nenáročné “trenčanistické” tance.
V pondelok sme cestovali
do mesta Utrecht. O tomto vystúpení sa ani nedá pozitívne
hovoriť. Museli sme tancovať na
veľmi maličkom pódiu pred kolotočmi. Nedalo sa na ňom ani
poriadne hýbať, nieto tancovať.
Zo štyroch 20-minútoviek sme
odprezentovali iba tri. Choreografie sa museli upraviť na menší počet párov.
Ďalší deň to nebolo o nič
lepšie, ale plocha na podanie
nášho tanečného výkonu bola
lepšia, čo sa nám rátalo. V stredu sme si “odskočili” do Belgicka. Mali sme čas sa aj okúpať v mori, ale bolo veľmi špinavé. Vystupovali sme na pláži,
konečne na normálnom javisku.
Škoda, že sme vystúpenie museli prerušiť vďaka nečakanému
dažďu.
Vo štvrtok 20. júla nás čakalo
posledné vystúpenie v mestečku
Burgh. Konali sa tam tri 20-minútové sprievody. Zaspievali sme
si, zatancovali a rozlúčli sa s tancom na celý zvyšok prázdnin.
Tento zájazd nám dal veľa.
Utužil sa náš kolektív, vyskúšali sme si náročné aj menej náročné vystúpenia, spoznali nové
miesta a obyčaje dvoch krajín.
Ďakujeme našim vedúcim, že
sa to všetko mohlo uskutočniť.”
(r)
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ANKETA: „Vyhovujú
vám služby na kúpalisku Za mostami?“

LETO PRI VODE
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Plaváreň za mostami ve

Letná sezóna je v plnom prúde a vytúžené tropické teploty so slnečným počasím nás nekompromisne zvádzajú k opaľovaniu a návštevám kúpalísk. Na redakciu sa s otázkou, prečo si na niektorých kúpaliskách nemôžu uplatniť zľavu na vstupnom zdravotne ťažko postihnutí (ZŤP), obrátila
jedna z našich čitateliek. Aj preto sme sa vybrali na letné kúpaliská. Prevádzkovateľov sme sa pýtali, aké služby na kúpaliskách poskytujú a s anketovou otázkou sme oslovili návštevníkov oboch
letných kúpalísk v Trenčíne.

Plaváreň za mostami
Na Plavárni Za mostami sme o rozhovor požiadali prevádzkovateľa Vladimíra MEGU, ktorý odkúpil plaváreň od Mesta Trenčín
a v súčasnosti ju prevádzkuje ako samostatná fyzická osoba.

Denisa z Trenčína: „Sú tu dobré služby, ale vstupné by tu
mohlo byť nižšie. Otvorili tiež
o niečo neskôr ako mestská
plaváreň.“

Ladislav Hudec: „Je tu veľmi
čisto, aj toalety. Páči sa mi tu.
Všetko je dnes drahé, takže
výška vstupného sa mi zdá byť
primeraná.“

• Vaša plaváreň neposkytuje
zľavy pre zdravotne ťažko
postihnutých (ZŤP). Prečo?
„Objekt plavárne je v súkromnom vlastníctve, odkúpili sme
ho a mesto nám odmietlo prispieť na stratovosť prevádzky.
Žiadosti sme podávali na útvar

školstva a sociálnych vecí a priamo primátorovi mesta. Žiaľ, ani
v jednej nám nebolo vyhovené.
• Aké služby poskytuje vaša
plaváreň?
„Okrem kúpania návštevníkom poskytujeme reštauračné
služby.“
• Pribudlo na plavárni nejaké
nové zariadenie?
„Pribudli hojdačky, vynovili sme kabíny na prezliekanie
a drevené sedačky.“
• Plánujete rozšíriť služby?
„Vzhľadom na to, že u nás
boli vyrúbané stromy, ktoré návštevníkov tienia, chceli by sme
zriadiť požičovňu slnečníkov.“

Prevádzkovateľ Plavárne Za
mostami Vladimíra Mega: „Náklady na elektrinu a vodu nám
nikto nezohľadňuje. Nedostávame žiadne dotácie.“

Ivica z Trenčína: „Som veľmi
spokojná. Je tu pokojné prostredie a čisto. Výška vstupného sa
mi zdá byť adekvátna.“

Podmienky poskytovania dotácií
Mestom Trenčín

Anna Plachká (vľavo): „Myslím si, že služby na tejto plavárni sú
na dobrej úrovni. Je tu pekne pokosená trávička. Bufet je tu tiež
vporiadku, iba vstupné by tu mohlo byť nižšie. Bazén aj ostatné
priestory sú menšie, ale vstupné je rovnaké ako na Mestskej plavárni. Mohlo by byť aspoň o 10 Sk nižšie.“

Možnosti poskytnutia dotácie od Mesta Trenčín určujú
všeobecné záväzné nariadenie
(VZN) č. 2/2004, ktoré mení
a dopĺňa VZN č. 7/2006. VZN
č.2/2004 článok 2 ods. 1 hovorí o možnostiach poskytovania dotácií: „Z rozpočtu mesta sa môžu poskytovať dotácie a návratné finančné
výpomoci právnickým osobám, ktorých zakladateľom
je mesto, a to na konkrétne
úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech roz-

voja územia mesta.“ Podľa
tohto VZN je tiež možné poskytovať dotácie z Dotačného
programu mesta Trenčín nepodnikateľským subjektom,
t.j. neziskovým organizáciám
a občianskym združeniam na
aktivity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti,
na aktivity v oblasti športu a telesnej výchovy, v oblasti životného prostredia, ďalej v oblasti školstva, výchovy
a vzdelávania a tiež na budovanie detských ihrísk.

3. 8. 2006
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erzus Mestská plaváreň
Mestská plaváreň

ANKETA: „Vyhovujú
vám služby
na mestskom
kúpalisku?“

Mestskú plaváreň na Sihoti s kapacitou 2000 ľudí prevádzkuje
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. Trenčín. Hovorili
sme s jej vedúcim Jozefom BERECOM.

Dušan Medera: „Plavka je výborná. Bolo by dobré, keby tu
dorobili ešte niekoľko šmýkačiek a tobogan.“

Jozef Berec, vedúci Mestskej
plavárne Sihoť: „Na Mestskú
plaváreň sa vmestí 2000 návštevníkov.“
• Aké služby poskytuje
Mestská plaváreň?
„Okrem bazénov ponúkame
napríklad úschovňu bicyklov
a cenností. Úschovu cenností
majú naši návštevníci zadarmo.
Ďalej požičovňu športových potrieb, požičiavame lehátka a slnečníky.“
• Ako často vymieňate
vodu?“

„Vodu meníme každý deň
podľa počtu návštevníkov. Norma prikazuje vymeniť denne na
jedného návštevníka 60 l vody.
Snažíme sa vodu pre návštevníkov pripraviť tak, aby bola každý deň čistá a vyhriata.“
• Ako je potom možné, že sa

Čo hovorí hygiena
O zhodnotenie čistoty trenčianskych letných kúpalísk
sme požiadali pracovníkov
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom
v Trenčíne. Dozvedeli sme sa,
že:
• dôležitou súčasťou hygienických kontrol je dodržiavanie
hygienicko-sanitačného
režimu (čistenie a dezinfekcia
priestorov sociálnych zariadení pre návštevníkov, šatní,
prezliekacích kabínok a vnútorných spŕch), kontrola zdravotno-hygienického zabezpečenia vody v bazénoch chlórovaním, kontrola povinnej evidencie prevádzkovateľom zariadenia (o sledovaných ukazovateľoch kvality vody v bazénoch, o kapacite a o úrazoch vyskytnutých sa v areáli kúpaliska) a dodržiavanie
prevádzkového poriadku, kto-

rý musí mať každé zariadenie
schválené príslušným RÚVZ.
Štátny zdravotný dozor je spojený aj s odberom vzoriek vody
z bazénov na mikrobiologické,
biologické a fyzikálno-chemické vyšetrenie.
• Kontroly na prírodných
a umelých letných kúpaliskách počas letnej turistickej
sezóny vykonávajú hygienici
minimálne raz za 14 dní, ale
aj častejšie, a to formou neohlásenej kontroly.
• Po náleze rias na dne plaveckého bazéna na Mestskej letnej plavárni na Sihoti
bol bazén vypustený, nárasty
mechanicky odstránené, steny bazéna dezinfikované. Následne bola obnovená prevádzka plaveckého bazéna,
pretože ohrozenie zdravia návštevníkom plavárne v žiadnom
prípade nehrozí.“

u vás vyskytli riasy?
„Riasy sú bežné počas horúcich dní. Bolo možné ich odstrániť aj bez vypúšťania bazénu, žiaľ pracovníci hygieny
prikázali bazén vypustiť a dezinfikovať. Voda mohla byť nezávadná, avšak hygiena musí
konať podľa nariadení. Riasy
sa mohli vytvoriť aj za 24 hodín následkom teplého a slnečného počasia, priamymi slnečnými lúčmi v bazéne. Mrzí nás
nespokojnosť návštevníkov. Vypustenie bazénu sme kompenzovali zľavneným vstupným.“

Miroslava: „Nie som spokojná
so službami. V bufetoch sú vysoké ceny. Výška vstupného je
vporiadku.“

Veronika z Dubnice: „Na plavárni sú celkom dobré služby,
voda je v pohode. Vstupné sa
mi zdá byť normálne. Nie je ani
vysoké ani nízke.“

Alžbeta z Trenčína: „V Trenčíne som viac ako 20 rokov, na
plaváreň chodím veľmi rada. Je
mi strašne ľúto, že ju idú zlikvidovať. Bolo by dobré, keby sa
to dalo vyriešiť inak.“

Dvojstranu pripravil Miroslav Řádek

INFO
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Za Vojtechom Zamarovským...
(dokončenie z 1. strany)
Aj keď žijem a túlam sa inde
všetko premeriavam meradlom Trenčína: napríklad,
že Empire State Building je
trikrát vyšší ako Matúšova
veža, že londýnsky Tower je
vlastne menší ako náš hrad,
že hradby okolo nejedného
veľkého a slávneho mesta
boli v stredoveku menšie než
tie naše...“
Návraty Vojtecha Zamarovského do rodiska neboli jednoznačné a jednoduché. Jeho
„kapitalistický pôvod“ (otec
Štefan bol známy trenčiansky
kominársky majster), sa „nehodili“ do koncepcie socialistických mocipánov, ktorí nemali záujem o ním ponúkanú
pomoc...
Až po roku 1994, po udelení titulu Čestný občan mesta Trenčín, „za celoživotnú literárnu a publicistickú tvorbu,
ktorou prispel k zveľadeniu
ľudského poznania v oblasti
vedy a kultúry“, nastal obrat
k lepšiemu. Zamarovský získal v Trenčíne ďalších – mladších priateľov, priaznivcov
a obdivovateľov, organizujú sa
viaceré spoločenské a kultúrne podujatia, semináre, pred-

K 86. narodeninám Vojtechovi Zamarovskému prišli zablahoželať do Prahy aj predstavitelia Mesta Trenčín a Klubu priateľov Vojtecha Zamarovskému
Snímka (jč)
nášky, besedy, v roku 1997
vzniká Klub priateľov Vojtecha
Zamarovského, rozbiehajú sa
kontakty s veľvyslanectvom
Grécka, Egypta, Spoločnosťou
slovensko-helénskeho
priateľstva FILIA, bratislavské
vydavateľstvo Perfekt realizuje reedíciu všetkých jeho diel,
vychádzajú zborníky a štúdie,
rysujú sa kontúry Múzea antiky...
Okrem mnohých literárnych
cien sa Vojtech Zamarovský
stáva nositeľom štátnych vy-

znamenaní a radov: (Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, Cena
E. E. Kischa, Pribinov kríž I.
stupňa, Zlaté kruhy Slovenského olympijského výboru,
Cena ministra kultúry SR, Veľvyslanec helenizmu za rok
2006, udelený prefektúrou
mesta Atény...) Najväčším
ocenením a vyznamenaním
je však rastúci záujem o jeho dielo medzi čitateľmi nielen na Slovensku, v Čechách,
ale v mnohých krajinách sveta.

Absolventi so striebrom vo vlasoch
Kultúrne a metodické centrum Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne bolo už druhýkrát
miestom slávnostnej promócie absolventov Univerzity tretieho veku pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. Z rúk rektora univerzity Juraja WAGNERA prevzalo tridsať absolventov osvedčenia
o úspešnom ukončení štúdia.
Za všetkých absolventov vyslovil úprimné poďakovanie pedagógom a svojim najbližším
najstarší absolvent 75-ročný
Štefan Balaj z Trenčína: „Keď
sme sa rozhodli pre štúdium,
netušili sme, ako rýchlo tie tri
roky uplynú a naraz sme zastali na prahu slávnostného dňa.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám
s ochotou a porozumením odovzdávali svoje vedomosti. Ďakujeme aj našim blízkym, že
nás v štúdiu podporovali. Na
dni a roky strávené v školských

Štefan Balaj preberá osvedčenie od rektora TNuAD Snímka (ok)

Drahý Vojtech!
Váš život, naplnený neuveriteľným množstvom zmysluplnej a krásnej práce, zanecháva v nás trvalé stopy. Ostávate pre nás osobnosťou, ktorá dokázala skĺbiť
svet vedy so svetom poznania
a pútavého objavovania tajomstiev. Dávno pred myšlienkou
zjednotenej Európy ste ukázali cestu odstraňovania hraníc, v nevídaných rozmeroch
zviditeľňovali Slovensko ešte
predtým, ako sa to stalo moderným. Vaši Trenčania a milióny čitateľov Vám ďakujú, že
ste ich svojou nenapodobiteľnou formou naučili objavovať
svet dávnych vekov a pomohli
nájsť odpoveď na otázku: Odkiaľ ideme a kam kráčame...
Ďakujú Vám za všetko, čo ste
pre naše mesto, Slovensko
a kultúru počas svojho plodného života vykonali.
Prostredníctvom
svojich
kníh zostávate natrvalo v našich srdciach!
Za všetkých Trenčanov
Ivo Veliký,
podpredseda Klubu priateľov Vojtecha Zamarovského
v Trenčíne

laviciach nikdy nezabudneme,
veď sme nadviazali nové vzťahy
a priateľstvá. Máme všetci dobrý pocit, že sme sa veľa naučili
až do tej miery, že sme sa stali
rovnocennými partnermi vnúčatám pri práci s počítačom, alebo sa môžeme s nimi pustiť do
odbornej debaty, napríklad o trhovom hospodárstve.“
Absolventov postriebrených
jeseňou času vo svojom príhovore ocenil aj J. Wagner, najmä
ich záujem o vzdelávanie. Súčasne im ponúkol ďalšie vzdelávanie v nadstavbovom štúdiu. V závere konštatoval, že
univerzita na túto formu celoživotného vzdelávania nedostáva štátny príspevok a jej činnosť realizovala z vlastných finančných zdrojov.
(jč)

3. 8. 2006
Divadlo, koncerty, festivaly
Mierové námestie
6. 8. o 16.30
Koncert dychovej hudby BOROVIENKA
10. 8. o 19.00
Koncert dychovej hudby SKALANKA
12. 8. o 20.00
Predstavenie Divadla Rozmarýnek – ČR „TO, ČO
MÁM RÁD“
13. 8. o 16.00
Program folkovej skupiny z Dolných Vesteníc
TURČEKOVCI
o 19.00 KOMORNÝ ORCHESTER MESTA TRENČÍN (Átrium Kolégia piaristov)
15. 8. o 19.00
Zábavný program TAP DANCE QUARTET a Martin Směřička
16. 8. o 19.00
MARYLAND (country tanec) a LOUZIANA (hudobná skupina)
17. 8. o 19.00
Koncert trenčianskych skupín Cpt. SLICE a 5
HP
18. 8. o 17.00
Koncert dychovej hudby BODOVANKA
19. 8. o 20.00
Predstavenie Divadla Fortissimo – SR + ČR
„SMETIAK“
Mierové námestie – Átrium Kolégia piaristov
6. 8. o 19.00
Barokové trio Žilina
13. 8. o 19.00
Komorný orchester mesta Trenčín

Detské aktivity
MC Srdiečko
3., 10., 17., 24. 8. o 10.00
Tvorivé predpoludnie pre deti a ich rodičov
15. 8. o 10.00
Podporná skupina mamičiek v dojčení
7. a 22. 8. o 10.00
Mammie`s english club
18. 8. od 14.00 do 18.00
Výlet za koníkmi a inými zvieratkami do Hipoterapeutického centra Florencia v Opatovciach
Štúrovo námestie
Detské divadelné leto
6. 8. o 10.00
Teatro Pimprlo: Princezná Rozmarínka
13. 8. o 10.00
Divadlo Rozmarýnek: Kouzelná lucerna
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne
2. 8. od 11.00 do 12.30
Čo sa sluší a čo nie...
6. 8. od 11.00 – 12.30
Kreslíme prázdninové zážitky
9. 8. od 11.00 do 12.30
Na ceste nie si sám!
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, pobočka Dlhé Hony
1., 15. 8. o 14.00
Z rozprávky do rozprávky

KULTÚRNE POZVÁNKY
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Detské aktivity
KC Aktivity
1., 3., 8., 10., 15., 17., 22., 24. 8. od
9.30 do 11.30
Prázdninové keramické dielne

Výstavy
Mestská galéria, Mierové námestie 22
25. 7. – 13. 8.
Ján Stupavský a Jana Frajková: Neobvyklé spojenie

17. 8. – 3. 9.
Nové bábkarské akvizície
Mestská galéria – výstavná sieň Mierové námestie 16
24. 8. – 30. 9.
Liga za duševné zdravie: Galéria Nezábudka na
cestách
Kultúrne a metodické centrum OS SR, Hviezdoslavova 16,
3. 8. – 10. 9.
Jozef Mahrík: Prierez tvorbou
Trenčianske múzeum
2. 8. – 3. 9.
Ján Patka: Drevorezby, výstava prác bývalého
konzervátora Trenčianskeho múzea
Katov dom, Matúšova ulica
11. 8. – 3. 9.
Rock – Pop – Jazz... vo fotografii III. – 3. ročník medzinárodnej výstavy fotografií s hudobnou
tematikou

Iné podujatia
Kultúrne a metodické centrum OS SR
1. 8. o 16.00
Prípravy na ukončenie včelárskeho roka k 31.
8.
KC Aktivity
2., 9., 16., 23. 8. od 18.00 do 21.30
Filozofické prednášky o tai chi s Jánom Pevným

Pozvánka do kina
ISTROPOLIS CINEMA
CENTER (ZOC MAX)
3. – 9. 8.
Hory majú oči, Piráti z Karibiku 2, Big White, Antartica
Hory majú oči
Remake hororu Wesa Cravena
z roku 1977. Spoločnosť Fox
Searchlight Pictures na jej realizáciu najala mladého režiséra Alexandra Aja. Dej filmu
bude sledovať príbeh rodiny
Carterovej na výlete do púšte,
ktorá však kedysi slúžila skúškam jadrových zbraní.
10. – 16. 8.
Nepohodlný
On – Justin Quayle – je kariérny diplomat, v práci i v súkromí skôr rezervovaný a pokojný. Ona – Tessa Quayle
– živelná, odvážna a oduševnená aktivistka, ktorá rýchlo vzplanie láskou k človeku.
Napriek tomu, že sú ako
oheň a ľad, sú spolu a je im
dobre. Až do momentu, kedy
až príliš pokojný a šťastím zaslepený Justin dostane správu o manželkinej smrti.
10. – 16. 8.
Garfield 2
Domáca zver v celom Anglicku je v ohrození, pretože
má s nimi nekalé úmysly
lord Dargis. Kto ho zastaví?
No, zhodou okolnosti do Londýna práve dorazil ladík Jon
a s ním i kocúr Garfield.
17. – 23. 8.
Spýtaj sa prachu, Odvaha
milovať, Superman sa vracia, Libertine
Superman sa vracia
Po rokoch záhadnej absencie
sa „muž z ocele“ vracia späť
na Zem v epickom akčno-dobrodružnom filme Superman
sa vracia – úplne novom príbehu ságy o jednom z najobľúbenejších superhrdinov
všetkých čias.
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Cenu rektora ako najlepší študent dostal Trenčan Michal Čižmár
Viac ako týždeň trvajúcimi promóciami vyvrcholil akademický
rok 2005/2006 na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka.
Začiatok maratónu slávnostných promócií patril Fakulte priemyselných technológií so sídlom v Púchove, na ktorej inžinierske
tituly prevzalo 83 absolventov a okrem toho promovalo aj prvých šesť absolventiek najvyššej formy vzdelávania - doktorandského štúdia tejto fakulty.
Ďalšie slávnostné promócie absolventov z Fakulty mechatroniky, Fakulty špeciálnej
techniky a Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov mali svoje pokračovanie v Kultúrnom a
metodickom centre Ozbrojených
síl Slovenskej republiky v Trenčíne, na ktorých prevzalo 585
absolventov inžinierske a 8 absolventov bakalárske tituly.
Pri promovaní absolventov
Fakulty mechatroniky boli ich

účastníci svedkami významnej
udalosti, keď rektor Juraj Wagner odovzdal Medailu TnUAD
dvetisícemu absolventovi, Trenčanovi Michalovi Čižmárovi. Zároveň si prevzal aj Cenu rektora ako najlepší študent v akademickom roku 2005/2006, čo
komentoval slovami: „Ani som
nevedel, že som bol najlepší
študent.“ O ďalšie tri Ceny rektora, spojené s finančnou odmenou 10 000 Sk, sa podelili

Predstavujeme občianske združenie Mestská veža
Nie všetci Trenčania zaregistrovali, že okrem panoramatického
pohľadu na mesto Trenčín a jeho široké okolie z Trenčianskeho
hradu, môžu si detailnejšie pozrieť Mierové námestie, synagógu,
pešiu zónu Hviezdoslavovej ulice a Štúrovho námestia a časť
Zámostia z mestskej veže. Starostlivosť o jej návštevníkov zabezpečujú mladí ľudia, od roku 2005 spojení v občianskom združení Mestská veža.
Bližšie o cieľoch združenia
nám povedala jeho hovorkyňa,
psychologička Barbora Tomanová (na snímke): „Občianske
združenie Mestská veža vzniklo spontánne ako spojenie štyroch mladých ľudí s rovnakými
záujmami, ktorí sa poznali
z Trenčianskeho hradu, kde vykonávali sprievodcovskú činnosť. Keďže milujeme svoje
mesto a zaujímame sa o jeho
históriu, chceli sme vytvoriť niečo svoje, sebe vlastné.“
Svoje plány pretavili do aktivít združenia nielen umožnením vyhliadky z mestskej veže na centrum mesta, ale interiér veže využili na výstavnícku činnosť. Na úvod to bola výstava fotografií
a pohľadníc pod názvom Prechádzka starým Trenčínom na pohľadniciach (vernisáž sa konala 26. augusta 2005), podnetom ku ktorej bolo vydanie novej publikácie Trenčín na pohľadniciach Jána
Hanušina. Výstava mala mimoriadnu odozvu, hlavne medzi staršími občanmi, lebo si mohli zaspomínať na roky svojej mladosti.
V tomto roku členovia združenia predstavili fotografickú tvorbu pilota balónového lietania Alfonza Lišku, aby občanom a príležitostným návštevníkom sprístupnili pohľady na mesto Trenčín
z vtáčej perspektívy. K obidvom výstavám boli vydané aj kolekcie
pohľadníc. „No toto nie je všetko z aktivít združenia. Sme pripravení aj na poskytovanie sprievodcovských služieb po kultúrnych
pamiatkach v historickom jadre mesta pre domácich, ale aj zahraničných turistov, pretože naši členovia sú jazykovo dobre vybavení,“ ukončila rozprávanie B. Tomanová.
(jč)

Rektor Juraj Wagner odovzdáva Medailu Trenčianskej univerzity
A. Dubčeka v Trenčíne dvetisícemu absolventovi a Cenu rektora
ako najlepšiemu študentovi akademického roka 2005/2006
Michalovi Čižmárovi.
Snímka (a)
absolventi z ostatných fakúlt
– Peter Gergely z Fakulty špeciálnej techniky, Tomáš Truchlík z Fakulty priemyselných technológií a Milan Budjač z Fakulty
sociálno-ekonomických vzťahov.
M. Čižmár, ktorý ukončil
štúdium s priemerom známok
1,174, sa po promócii vyjadril,
že sa neučil pre známky, ale aby
získal vedomosti. A aké sú plány do budúcna tohoto výborného študenta? „V nasledujúcom
akademickom roku sa na Fa-

kulte mechatroniky po prvý raz
otvára doktorandské štúdium
a ja chcem túto príležitosť využiť a ďalej sa vzdelávať. Som
vďačný najmä mame, že je taká
dobrá, trpezlivá a ochotná naďalej ma v štúdiu podporovať.“
Na záver pripomeňme, že
v deväťročnej histórii Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka sa nositeľmi inžinierskeho
titulu stalo už 2 351 a titulu bakalár 733 absolventov.
(ok)

3. 8. 2006
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Zmena linky č. 50 MHD Trenčín – nočný spoj
Cestovný poriadok linky č. 50 MHD Trenčín
P. č.
Spoj č.
1 od TN, autobusová stanica
2
TN, Hasičská ulica
3
TN, Rozmarínová ul., Gymnázium
4
TN, Legionárska ul.
5
TN, Inovecká ul.
6
TN, Ul. Gen. Svobodu, otoč
7
TN, Ul. Gen. Svobodu, rázc.
8
TN, Soblahovská ul. 25
9
TN, Braneckého, Trenčan
10
TN, Bratislavská, Old Herold
11
TN, Zlatovská, nákupné stredisko
12
TN, Hasičská ulica
13
TN, M. Rázusa, Zimný štadión
14
TN, Opatovská, nákupné stredisko
15
TN, Optovská, VÚO
16
TN, Ul. gen. M. R. Štefánika, Merina
17 pr TN, autobusová stanica
Po priebežnom vyhodnotení
linky č. 50 MHD Trenčín – nočný spoj, ktorá jazdí počas víkendu, SAD Trenčín, a. s. a Mesto
Trenčín pristúpili k úprave trasy a časov spojov linky (viď cestovný poriadok).
Ďalej sa pristupuje aj k úpra-

5
6,7
0:30
0:32
0:34
0:36
0:38
0:41
0:42
0:44
0:46
0:49
0:51
0:53
0:56
0:58
1:00
1:03
1:05

7
6,7
1:45
1:47
1:49
1:51
1:53
1:56
1:57
1:59
2:01
2:04
2:06
2:08
2:11
2:13
2:15
2:18
2:20

ve cestovného realizovaného
z dopravnej karty, ktoré je znížené na 15 Sk. Pri platbe v hotovosti zostáva nezmenené
cestovné 25 Sk. Uvedené zmeny platia od 4. augusta 2006.
Útvar životného prostredia
a dopravy MsÚ

Materské centrum Srdiečko
Program na mesiac august:
Téma: Ideme do škôlky
Pripravujeme deti v stredu s tetou Aničkou o 10.00 v KC Srdiečko
2. 8. „Škôlkarov deň“
9. 8. „Prvý raz v škôlke“
16. 8. „Hráme sa na škôlku“
23. 8. „Šikovný škôlkar“
30. 8. „Teším sa na škôlku“
Pripravujeme rodičov:
Štvrtkové prednášky v Srdiečku
o 17.00 hod.
3. 8. „Obdobie vzdoru“, prednáša MUDr. Gažová
10. 8. „Adaptácia v škôlke“,
prednáša MUDr. Matysová
17. 8. „Zdravie a stravovanie
škôlkara“, prednáša MUDr. Šimurka
24. 8. „Dieťa v škôlke z pohľadu pedagóga“, prednáša
pedagóg MŠ
31. 8. „Ako to funguje – diskutujeme s rodičmi, ktorí majú
škôlkarov“
ČÍTAVÁ HODINKA S ROZPRÁVKOU
Každý pondelok o 10.00 v KC
Srdiečko

TVORIVÉ
PREDPOLUDNIE
S TETOU ANIČKOU
Každý štvrtok o 10.00 v KC Srdiečko
PODPORNÁ SKUPINA MAMIČIEK V DOJČENÍ
Utorok 15. 8. o 10.00 v KC Srdiečko
MOMMIE´S ENGLISH CLUB
Utorok o 10.00, 1. 8., 8. 8.,
22. 8. v KC Srdiečko
MAMINEC – KLUB MAMIČIEK
7. 8. „Vzťahy v rodine“
14. 8. „Čo mi chýba na materskej dovolenke“
Vedie mamička Lucia Gáborová
v KC Srdiečko
18. 8. od 14.00 do 18.00
VÝLET ZA KONÍKMI A INÝMI
ZVIERATAMI DO HIPOTERAPEUTICKÉHO CENTRA FLORENCIA
Opatovce č. d. 6
Všetky akcie KC Srdiečko začínajú presne a sú spoplatnené
manipulačnými poplatkami!
Kontakt: 032 743 04 32,
0904 909 435, www.mcsrdiecko.scot.sk

9
6,7
3:05
3:07
3:09
3:11
3:13
3:16
3:17
3:19
3:21
3:24
3:26
3:28
3:31
3:33
3:35
3:38
3:40

11
6,7
4:05
4:07
4:09
4:11
4:13
4:16
4:17
4:19
4:21
4:24
4:26
4:28
4:31
4:33
4:35
4:38
4:40

3
5,6
23:30
23:32
23:34
23:36
23:38
23:41
23:42
23:44
23:46
23:49
23:51
23:53
23:56
23:58
0:00
0:03
0:05

Záhradkári radia
V období od 1. mája do
31. októbra môže verejnosť
využívať Poradňu ochrany
rastlín pri Okresnom výbore
Slovenského zväzu záhradkárov. Poradenská služba sa
robí každú stredu v párnom
týždni od 8.30 do 11.30 h
v zasadačke ZO SZZ 15-5 na
Námestí sv. Anny č. 4 (bývalý dom záhradkárov) na prízemí.
Pre spresnenie otázok
o chorobách rastlín je vhodné priniesť vzorku poškodeného porastu alebo hmyz.
(OK SZZ)

VOLEJBALOVÝ KEMP
Športového klubu Mladých

s dennou dochádzkou (bez ubytovania a stravy)
Kde?
Kedy?
Kto tam môze?

Základná škola, Kubranská cesta 80, Trenčín
20. – 24. august 2006
dievčatá, ktoré majú rady volejbal a majú
od 10 do 14 rokov
Prečo tam ísť?
pretože tam prežiješ s volejbalom parádnych 5 dní
Kto tam bude?
kadetky – reprezentantky ŠKM, ktoré tam
absolvujú športové sústredenie – prípravu na novú sezónu 2006–2007 a žiačky
z okolia Nového Mesta nad Váhom, a samozrejme lektori – tréneri, ktorí sa budú
starať o program kempu, a určite budúci vedúci Školských športových stredísk (ŠŠS) novozaložených v Trenčíne pri
ZŠ (L.Novomeského, Veľkomoravská, Dlhé
Hony, Kubranská cesta, ...), ktorí v školskom roku 2006–2007 budú viesť dievčatá 6.–7.ročníkov na týchto ZŠ, ktoré sa
zúčastnia Protidrogovej ligy vo volejbale
mladších žiačok
Kto môze nazerať? rodičia a všetky ostatné dievčatá, ktoré
majú rady volejbal, ale nemajú požadovaný
vek
Čo dáš?
350 Sk
Čo dostaneš?
päťdennú opateru, 12 hodín tréningu pod
vedením skúsených dlhoročných trénerov,
večery teórie volejbalu, posedenie v príjemnom prostredí s ľuďmi zapálenými športom
A čo ešte?
určite dostaneš tričko kempu a iné drobné
prekvapenia a pre najlepších frekventantov
máme pripravené špeciálne odmeny
Ako sa prihlásiť? vyplniť prihlášku (ktorú nájdete na www.
skm.sk) a zaplatiť účastnícky poplatok
kempu
Kontakt: mail: skm@skm.sk, telefón: 032/771 96 83
(záznamník – nechajte na seba kontakt, my Vám zavoláme)
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Pozor na burinu
Vlastníci poľnohospodárskej
i nepoľnohospodárskej pôdy
by mali v týchto dňoch venovať viac pozornosti svojim záhradám. Podľa zákona je každý
vlastník a užívateľ poľnohospodárskej pôdy povinný okrem
iného vykonávať agrotechnické
opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych
vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred
jej poškodením, ako aj predchádzať výskytu a šíreniu burín
na neobrábaných pozemkoch.
Majitelia tiež musia zabezpečiť

využívanie poľnohospodárskej
pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia
a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí.
Majiteľom pozemkov, ktorí
neplnia spomínané povinnosti,
hrozí za zaburinenie pokuta až
do výšky 30 000 Sk, nakoľko sa
podľa zákona dopúšťajú priestupku. Podnikateľom za rovnakú nečinnosť hrozí pokuta od
5 000 Sk až do 1 000 000 Sk
za každý hektár poľnohospodárskej pôdy.
(r)

KLUB DARCOV

Číslo 16/ročník VIII

Porucha pred Domom knihy odstránená
Dôvodom rozkopávky na autobusovej zastávke pri Dome
knihy (bývalý hotel Trenčan) je
oprava poruchy vodovodnej siete v rámci kampane na znižovanie strát vody, ktorá prebieha
nepretržite ako súčasť akčného
plánu TVS, a. s. Na mieste bol
zistený únik vody a následne
identifikovaná porucha na vodovodnom ventile. Pracovníci
TVS vymenili ventil – smer
Hviezdoslavova ulica a ventil – smer Braneckého ulica .
Išlo o 2 výkopy realizované
21. 7. 2006. V štandardných
situáciách sa po výkope jamy
zemina a kamene vyvezú a po
oprave havárie sa výkop za-

sype drvou jemnej frakcie. Po
usadnutí (najlepšie po daždi)
sa zásyp ešte niekoľkokrát doplní, pustí sa po ňom doprava
a ak už ďalej nesadá, časť zásypu sa vyberie, rozkopávka sa
zabetónuje, zaasfaltuje a uvedie do pôvodného stavu. Nakoľko ide o frekventovanú ulicu
v centre mesta, TVS rozkopávku vo vlastnej réžii uvedie do
pôvodného stavu najneskôr 4.
augusta.
V prípade porúch na vodovodnej a kanalizačnej sieti
môžu občania volať kedykoľvek
na nepretržitú poruchovú linku
TVS: 0800 60 61 62.
(oo)

opäť podporí dobré nápady Trenčanov
Trenčianska nadácia už tretí rok ponúka nevšednú možnosť
originálne darovať a súčasne rozhodovať o použití darovaných
financií. Vďaka Kontu Orange a Slovenskej sporiteľni je každý finančný dar do Klubu darcov znásobený. Zo získaných
prostriedkov podporia členovia Klubu najlepšie iniciatívy a aktivity Trenčanov.
O finančný príspevok na realizáciu vašich nápadov na sídliskách, v starom meste, pre mladých i starších obyvateľov sa môžete uchádzať do 8. septembra 2006. Informácie
nájdete na uvedených kontaktoch.
Trenčianska nadácia, Mládežnícka 2, 911 01 Trenčín
tel.: 744 55 00, 0903 175 863, e-mail: tnn@changenet.sk
www.trencianskanadacia.sk

Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z. a CK MV Tour
organizujú

LETNÝ PRÍMESTSKÝ TÁBOR
pre deti vo veku 6 – 16 rokov,
v termíne

21. 8. – 25. 8. 2006

si môžete zajednať ľubovoľný deň jedinečného táborového pobytu.
Využite prázdniny a zabavte sa! Naši animátori pre Vás pripravia
skvelý program pozostávajúci zo súťaží:
Milionár • Táborová SUPERSTAR • Detektívka • Dance show
• Ruleta šťastia • Hollywood • Táborový labyrint • Na veku nezáleží • a iné...
V cene 190 Sk je započítané stravovanie a pitný režim, materiál
a ceny do súťaží, nepretržitá starostlivosť o deti.
Prihlásiť sa je možné prostredníctvom zaslania prihlášky e-mailom, poštou alebo osobne v KS Juh, alebo v našej kancelárii na
l0. poschodí budovy bývalého Slovakotexu.
www.tmv.sk, 0903 227 670, 0908 668 474, KS Juh
658 26 08, 0915 784 886, 0910 942 549

Pracovníci TVS odstraňujú poruchu na ventile vodovodného potrubia
„Láska je oheň, je zlato a aj soľ.
Žite spolu ďalšie roky v láske, by vám ten oheň nezhasol...“
Dňa 11. 8. 2006 si pripomínajú 50. výročie uzavretia manželstva manželia Peter a Alžbeta HANČINOVI.
K zlatej svadbe blahoželá ZPOZ pri MsÚ v Trenčíne

Pozor na oheň
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o., Trenčín upozorňuje občanov na zvýšené nebezpečenstvo vzniku lesných požiarov v dôsledku dlhotrvajúceho sucha a tropických teplôt. Požiarom je možné predchádzať nasledujúcou prevenciou:
oheň zakladáme iba na miestach, ktoré sú na to určené,
pri horúcom slnečnom počasí a silnom vetre oheň nezakladáme,
oheň nikdy nezakladáme s pomocou vysoko horľavých látok,
ohnisko dôkladne uhasme zaliatím vodou alebo zasypaním
hlinou,
v lese je prísne zakázané fajčiť.
Dobrá rada na záver: Je dobré byť na požiar pripravený, mať poruke vodu prípadne plachtu na hasenie.
MHSL, m. r. o.

3. 8. 2006
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Cena Slovenska v réžii súrodencov Saganových
Do druhej desiatky vstúpili medzinárodné cyklistické preteky juniorov – Cena Slovenska. Organizátori zo Slávie Športová škola
v Trenčíne privítali 21. – 23. júla na štvoretapovom podujatí 122
pretekárov zo siedmich krajín.
V prvej etape nazvanej Hrabovská (118,4 km) zvíťazil
trenčiansky pretekár, člen juniorského
reprezentačného
družstva Slovenskej republiky
Róbert Gavenda pred reprezentačnými kolegami Petrom
Saganom a Lukáčom Gočom.
Na druhý deň bola na programe
druhá etapa Bošácko-Haluzická
(95 km), v ktorej sa najviac darilo Petrovi Saganovi zo Žiliny.
Vo večerných hodinách druhého dňa čakala pretekárov ešte
časovka do vrchu (1800 m)
so štartom na Mierovom námestí a cieľom na nádvorí Trenčianskeho hradu. Zvíťazil Da-

vid Menger z českého Tábora.
Do cieľa poslednej štvrtej Trenčianskej etapy (105 km) na Mierové námestie prišla ako prvá
trojčlenná skupina Juraj Sagan
zo Žiliny, Damian Sivý z Poľska a Jakub Turčan z Dubnice
s náskokom dvoch minút. Po
skončení pretekov zasadol rozhodcovský zbor, ktorý vyhlásil :
• najlepších pretekárov do
vrchu – Juraja Sagana zo
Žiliny, Róberta Gavendu
z Trenčína a Petra Sagana
zo Žiliny;
• najaktívnejších pretekárov
– Juraja a Petra Saganovcov a Jevgenija Bachina

Pelotón v uliciach Istebníka
z Ruska;
celkové poradie najlepších
pretekárov Ceny Slovenska
– Peter Sagan, Jevgenij Ba-

•

Snímka (a)
chin, Róbert Gavenda (na
snímke dole), Martin Grunder z Nemecka a Juraj Sagan.
(jč)

Medzinárodná súťaž silných mužov
Meč Matúša Čáka Trenčianskeho 2006
Nádvorie Trenčianskeho hradu 12. 8. od 17.00

Disciplíny:
1. Zdvíhanie klady nad hlavu do maximálnej hmotnosti
2. Držanie halapartní v rozpažení na čas
3. Prenášanie závaží
4. Prevracanie 600 kg pneumatiky
5. Mŕtvy ťah s automobilom Škoda Roomster na výdrž
6. Zdvíhanie betónových gúľ na podstavce
Súťaž bude popretkávaná ukážkami historického šermu v podaní skupiny Wagus. Počas prestávky možno sledovať súťaže
v držaní a pití piva.

Osemsmerovka
Vážení čitatelia!
Napriek teplu a slnku, ktoré patria k tejto
uhorkovej sezóne nezanedbávate ani naše
krížovky. Veríme, že
vás zaujme aj osemsmerovka tohto čísla. Výhercom na ktorého v našej redakcii
čaká vecná odmena
je Július Danko, Viestova 30, Trenčín. Srdečne blahoželáme!
Správne znenie bolo:
„Veľa vecí treba urobiť, ale nie o nich hovoriť.“ Znenia krížovky
INFO č. 16 posielajte
do našej redakcie do
11. augusta.
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Učiteľka sa pýta prváčika:
„Peťko, ty máš nejaké ťažkosti s ušami?“
„Áno.“
„Zle počuješ?“
„Nie, ale prekážajú mi... (dokončenie
tvorí tajnička – 19 písmen).“
APAČI, AUTORITA, BATAT, CUKOR,
DIKTÁTOR, FAJKA, FĽAŠKA VODY,
HORNÁ POLICA, KARAVAN, KLADIVO, KOLOTOČ, KONCERT, KOSTARICKÉ MESTO, KÚZELNÍK, LOPATKA,
ODVAHA, OHNÍK, OPERADLO, OPRAVÁR, OPRAVOVŇA, OSUŠKA, PODIV,
POLOVODIČ, POTREBY, RADLO, RODINA, SEPSA, SĽUBY, SPOJNICA,
STARÍ HODINÁRI, STOPKA, ŠTVOREC, TANIERE, TRI RIEŠENIA, TUNIKY, VERŠÍKY, VESTA, VÝŠKA DOMU,
ŽRALOKY.
(pál)
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Vďaka mestu hokejová mlaď vo vynovených šatniach
Trenčianska hokejová mlaď začne novú sezónu v siedmich vynovených šatniach. Päť družstiev z prípravky, dve hokejové triedy, dorastenecký i juniorsky tím v nich nájdu kompletné sociálne vybavenie aj so sprchami. Mesto Trenčín, majiteľa zimného
štadióna na Sihoti, už viac než rok nesúceho názov B.O.F. Leasing aréna, vyšli tieto investície spolu s rekonštrukciou vzduchotechniky na šesť miliónov korún.
Zimný štadión má na základe zmluvy s Mestom Trenčín vo
výpožičke nezisková organizácia HK Dukla Trenčín, ktorá je
zriaďovateľom mládežníckych
hokejových družstiev a na tréningy a zápasy ho prenajíma
aj akciovej spoločnosti Dukla
Trenčín, zastrešujúcej extraligové áčko. Z tohto prenájmu hradí chod mládežníckych tímov.
„Takto to bude fungovať aj naďalej, i všetky energie a celú
prevádzku bude naďalej hradiť
naša nezisková organizácia,“
hovorí riaditeľ n.o. HK Dukla
Trenčín Ivan Piovarči a zároveň dodáva: „Naša vďaka patrí mestskému zastupiteľstvu
a zvlášť primátorovi Branislavovi Cellerovi za schválenie
dotácie na druhý polrok tohto
roku. Chod a prevádzku zimného štadióna s pomocou tejto dotácie dokážeme bez prob-

lémov zabezpečiť.“ V rámci júnovej zmeny rozpočtu poslanci
schválili zvýšenie dotácie na
zimný štadión o 3,4 mil. Sk.
V tomto roku tak hokejisti dostanú od samosprávy rovných
16 mil. Sk.
Investície do zimného štadióna majú naplánované aj
akcionári extraligového áčka.
Pohodlie pre sponzorov trenčianskeho hokeja zabezpečí
13 skyboxov v hodnote 10,5
mil. Sk, ktoré už vyrastajú pod
strechou zimného štadióna.
„Chceme ich ponúknuť na prenájom už v tejto sezóne, aby
začali na seba zarábať v prospech hokejového klubu,“ netají sa vierou v rýchlu návratnosť
investovaných prostriedkov Róbert Švehla, prezident a.s. HK
Dukla Trenčín. „Určite však nebude ľahké obsadiť plný počet
skyboxov v prvej sezóne. Veci

Verejnú súťaž zákon nevyžaduje
Mesto Trenčín pri výbere
dodávateľa na rekonštrukčné
práce na zimnom štadióne
postupovalo v súlade so zákonom 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v paragrafe 4 určuje finančné limity pre zadávanie zákaziek v rámci verejného obstarávania. Pri podprahových zákazkách (§ 99)
a zákazkách s nízkou hodnotou (§ 102) zákon nevyžaduje vyhlásiť verejnú súťaž s neobmedzeným počtom
uchádzačov, požaduje spraviť
prieskum trhu. Poradie uchádzačov o spomínané zákazky
podľa hospodárnosti hovoria,
že víťazná firma Europeum ponúkla v priemere o 10% nižšie

ceny ako ostatné oslovené
subjekty, ktorými boli firma
Tehlár z Trenčína a VK-SOK
z Považského Podhradia.
Mesto Trenčín postupovalo
presne v duchu litery zákona
aj pri počte zákaziek. V žiadnom prípade nešlo teda o rozdelenie predmetu obstarávania, ale o dva samostatne
funkčné celky, na ktoré boli
vypracované dve rôzne projektové dokumentácie – rekonštrukcia šatní pre mládež
a rekonštrukcia sociálnych
zariadení a vzduchotechniky.
Jedna zákazka je na interiérové a druhá na stavebné práce, metodicky v súlade s prílohou č. 1 zákona (Spoločný
slovník obstarávania – CPV).
(r)

sa totiž ťažko ponúkajú, keď
sú pred dokončením. Navyše,
najväčší, prostredný skybox
s dvojnásobnou kapacitou ani
nechceme prenajímať. Bude
rezervovaný pre mesto a ďalších aktuálnych návštevníkov,
ktorí k nám zavítajú na jedendva zápasy.“
Výstavba skyboxov podľa
slov R. Švehlu nezníži súčas-

dióna, i keď nie v najbližšej sezóne, sa pravdepodobne zvýši.
R. Švehla spolu s I. Piovarčim
sú totiž zástancami priblíženia
hry čo najviac k divákovi, ako je
to v kanadsko-americkej NHL.
Sedadlá pre návštevníkov štadióna by sa preto v budúcnosti
mali posunúť až tesne k mantinelom.
Trenčianski hokejoví ma-

nú divácku kapacitu na Sihoti,
ktorá je 6150 miest. Ustúpil
jej iba najvyšší rad na tribúne
A a nové reprezentatívne divácke priestory ponúknu pohľad
na hokejové dianie viac ako sto
ľudom. Naopak, kapacita šta-

tadori sú presvedčení, že ak
sa rozhodnú priestory pre divákov rozšíriť, dodávateľom sa
opäť stane novodubnická firma
Europeum, a. s., ktorá výborne
zvládla aj tohtoročné práce.
Tibor Hlobeň

Cez víkend Rona Cup
Prvou akciou v trenčianskej
B.O.F. leasing Aréne v novej sezóne bude Rona Cup s tradičným trojdňovým formátom, kedy
slovenské mužstvá nastúpia
proti českým. Kým z Čiech príde
už tradičné moravské trio Vsetín, Zlín a Třinec, zo Slovenska
sa okrem domácej Dukly predstavia podľa internetovej stránky hkdukla.sk od 10. do 12. augusta Zvolen a prvýkrát v histórii
majstrovská Žilina.
Rozpis XIII. ročníka Rona Cupu

v Trenčíne: 10. 8. 2006 – štvrtok: 13.00 – HKm Zvolen – HC
Vsetín, 16.00 – MsHK Žilina
– HC Hamé Zlín, 19.00 – DUKLA Trenčín – HC Oceláři Třinec.
11. 8. 2006 – piatok: 13.00 –
MsHK Žilina – HC Oceláři Třinec,
16.00 – HKm Zvolen – HC Hamé
Zlín, 19.00 – DUKLA Trenčín
– HC Vsetín. 12. 8. 2006 – sobota: 13.00 – HKm Zvolen – HC
Oceláři Třinec, 16.00 – MsHK Žilina – HC Vsetín, 19.00 – DUKLA Trenčín – HC Hamé Zlín. (r)
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