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Dňa 21. augusta 2006 primátor mesta Trenčín Branislav
Celler slávnostne otvoril novovybudované Centrum rozvoja
mesta na Farskej ulici 10. Medzi pozvanými účastníkmi boli
aj bývalý splnomocnenec vlády
SR pre reformu verejne správy
Viktor Nižňanský a taktiež bývalý
primátor mesta Juraj Liška.
Centrum vo svojich nových
priestoroch integruje štyri inštitúcie:
Útvar
architektúry
a stratégie MsÚ, Útvar životného prostredia a dopravy MsÚ,
Spoločný stavebný úrad a Štátny fond rozvoja bývania. Mesto
Trenčín tak pokračuje vo svojom
klientskom prístupe pri poskytovaní služieb verejnosti. Občania
a investori majú odteraz možnosť vybaviť všetky náležitosti
spojené so stavebníctvom na
jednom mieste.
Primátor mesta Branislav
Celler v úvodnom prejave povedal: „V tejto budove získa investor, ktorý chce postaviť garáž
alebo fabriku, všetky informácie
a povolenia až po konečné roz-

hodnutia na jednom mieste.“
Pripomenul, že „je to proces,
ktorý sa začal už v roku 2003
budovaním Klientského centra
na Mestskom úrade v Trenčíne. V roku 2004 nasledovalo

vybudovanie klientského centra,
ktoré v prvom rade slúži občanom – klientom. Celý proces
zakončujeme poslednou fázou
práve otvorením Centra rozvoja
mesta.“
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Mesto reaguje na požiadavky občanov
Od soboty 19. augusta platí
v Trenčíne nový cestovný poriadok. Dôvodom zmien je snaha
Mesta Trenčín o skvalitnenie
cestovania mestskou hromadnou dopravou na jeho území.
V záujme čo najlepšieho zhodnotenia doterajšieho grafikonu
MHD zadala SAD Výskumnému
ústavu dopravy v Žiline vypracovať štúdiu MHD v meste
Trenčín s cieľom navrhnúť nový
cestovný poriadok. Tento má
prihliadať na efektívnosť MHD
a zároveň aj zachovanie jej dopravnej obslužnosti.
Povinnosť informovať verejnosť o zmenách cestovného
poriadku má prepravca, ktorým
je v tomto prípade SAD Trenčín,
a.s. O zmenách cestovného

grafikonu informovalo Mesto
Trenčín na svojej internetovej
stránke a tiež prostredníctvom
nášho dvojtýždenníka INFO
v minulom čísle aj s presným
uvedením zmien konkrétnych
liniek.
SAD Trenčín po dohode
s Mestom Trenčín pristúpila
k prvým zmenám cestovného
poriadku už v mesiaci jún. Trasy
liniek č. 2 a 6 boli zmenené tak,
aby niektoré spoje zachádzali
k obchodno-zábavnému centru
MAX. Skúšobne bol zavedený
nočný spoj č. 50, ktorý premáva
vždy v noci z piatka na sobotu
a zo soboty na nedeľu. Vytvorila
sa tiež nová linka č. 3. Celkom
tri linky 11, 17 a 18 boli presmerované a k zrušeniu liniek

9, 12 a 16 došlo z dôvodu ich
nedostatočnej vyťaženosti. Napriek optimalizácii spojov celkový
počet najazdených kilometrov
MHD zostáva nezmenený.
Poslanecká komisia, ktorú
menoval primátor mesta Branislav CELLER, bude do 19. septembra vyhodnocovať podnety
od občanov mesta, aby boli
rešpektované potreby čo najširšej cestujúcej verejnosti.
SAD Trenčín, a.s., po zásahu primátora mesta pristúpila
k nalepeniu nových grafikonov
na autobusových zástavkách,
ktoré obsahujú cieľové stanice
liniek. Spresnené grafikony
majú zabrániť ďalším nedorozumeniam pri cestovaní mestskou
hromadnou dopravou.
(r)

Príloha s novým cestovným poriadkom MHD Trenčín
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MsZ schválilo VZN o používaní a ochrane mestských symbolov
Na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trenčín
poslanci schválili návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Trenčín č. 9/2006 o používaní a ochrane mestských symbolov.
Predložený návrh, ktorý bol odporúčaný na schválenie Komisii
kultúry, športu a cestovného ruchu a tiež schválený Mestskou
radou, prináša do verejného života elementárne pravidlá používania symbolov mesta Trenčín.
Podľa schváleného VZN sú
oficiálnymi mestskými symbolmi: mestský erb, mestská
pečať, mestská vlajka a mestská znelka. Najvýznamnejšou
zmenou pre občanov vyplývajúcou z VZN o mestských symboloch sú potenciálne sankcie
za ich neoprávnené používanie
fyzickými a právnickými osobami. Mestský erb sú od nadobudnutia právoplatnosti VZN
oprávnení používať: orgány
mesta, právnické osoby zriadené alebo založené mestom
a ďalšie PO a FO. Mestskú
pečať používa primátor a mestské zastupiteľstvo pri slávnostných príležitostiach. Mestská
vlajka a mestská zástava
budú podobne používané iba
primátorom a mestským zastupiteľstvom pri slávnostných
príležitostiach.
Okrem klasických symbolov
mesto bude používať aj moderné logo mesta, autorom
ktorého je Emil Drnčiak. Jeho
používanie upravuje osobitná
smernica primátora o používaní
loga a erbu mesta Trenčín.
Znelka mesta Trenčín, ktorá je možno verejnosti známa
menej ako ostatné symboly, sa
používa na pôde mesta okrem
slávnostných príležitostí aj pri
oficiálnych príležitostiach, návštevách a obradoch. Mimo územia mesta má predovšetkým
reprezentačný účel. Jej použitie
podlieha súhlasu primátora
mesta. Predstavuje ju hudobné
dielo Gejzu Príbelu, ktorý dielo
skomponoval v roku 1978 pri
príležitosti 1800 výročia vzniku
rímskeho nápisu na trenčianskej hradnej skale.
Mestské symboly sú chránené proti zneužitiu a zneváženiu.
Pri takomto konaní sa fyzická
osoba dopúšťa priestupku
podľa § 46 a 84 zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch

nú červeno-bielu zástavu so zástrihmi, nad hlavou má umiestnenú zlatú šesťcípu hviezdičku
na zlatej stuhe, vychádzajúcej
z jeho pysku.

Mestská vlajka

Mestský erb s logom mesta

v znení neskorších predpisov.
Právnickej osobe za neoprávnené používanie mestskej symboliky hrozí pokuta do výšky
200 000 Sk.

Červeno-biele pole, pričom
v hornom rohu vlajky od žrde
je umiestnené červené pole,
má obdĺžnikovitý tvar ukončený
zástrihom, siahajúcim do 1/3
dĺžky vlajky, dĺžka a šírka vlajky
sú v pomere 3:2.

Mestský erb

Mestská pečať

Tvorí ho modrý štít, na ktorom
je strieborný, doľava otočný,
späť hľadiaci baránok so zlatými kopýtkami, držiaci na zlatej
krížom zakončenej žrdi štvere-

Používať sa bude na dokumentoch primátora a mesta. Taktiež sa objavia na označeniach
vystavovaných mestom v rámci
originálnych mestských kompetencií.

Na mestskej pečati sa nachádza mestský erb s rukopisom
MESTO TRENČÍN.
(r)

Zasadalo Mestské zastupiteľstvo
Vo štvrtok 24. augusta
2006 sa na svojom 23. riadnom rokovaní zišlo Mestské
zastupiteľstvo (MsZ) mesta
Trenčín. Na programe boli informatívne správy od hlavného
kontrolóra mesta Trenčín Martina Bičana o plnení uznesení
MsZ v Trenčíne a plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok. Viceprimátor
Ján Krátky zastupiteľstvu predniesol návrhy majetkových
prevodov a poslanec Július
Homola predložil Zadanie
urbanisticko-architektonickej
štúdie Centrálnej mestskej
zóny (CMZ). Poslankyňa Gabriela Hubinská navrhla zmeny
v sociálnej oblasti. Predstavovali návrhy zmien v zriaďovateľskej listine a štatúte mest-

skej rozpočtovej organizácie
Sociálne služby mesta Trenčín
ktoré poslanci schválili.
Medzi najdôležitejšie body
zastupiteľstva patrili návrh
VZN č. 9/2006 o používaní
a ochrane symbolov Mesta
Trenčín a interpelácie poslancov. Poslanci MsZ schválili
návrh VZN č. 9/2006, ktoré
upresňuje používanie symbolov Mesta Trenčín, rieši problematiku používania mestského loga a ďalších mestských
označení. Obsahuje tiež sankcie za neoprávnené používanie
symbolov mesta.
V záverečnom bode interpelácie poslankyňa Fabová
vystúpila so stanoviskom VMČ
Sever k zmene dopravy v meste Trenčín. VMČ Sever v ňom

žiadalo, aby mesto pristúpilo
k riešeniu uvedenej situácie
vzhľadom k novým zmenám
v cestovnom poriadku. „Občania mestskej časti Sever
žiadajú okamžitú zmenu grafikonu s prihliadnutím na potreby obyvateľov, prednostné
zredukovanie spojov, nakoľko
s blížiacim sa začiatkom školského roka sa situácia ešte
zhorší,“ uviedla poslankyňa.
Primátor mesta Trenčín Branislav CELLER vyhovel žiadostiam poslancov a obyvateľov
VMČ Sever a 24. augusta vymenoval poslaneckú komisiu,
ktorá bude do 19. septembra
prijímať a vyhodnocovať podnety na zmenu grafikonu cestovného poriadku.
(r)
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Ako predísť čiernym stavbám
Medzi čierne stavby patria
drobné stavby, ako sú napr.
prístrešky, garáže, hospodárske budovy, oplotenia, prípojky inžinierskych sietí atď.,
stavebné úpravy, ako sú napr.
prestavby bytových jadier, vymurovanie balkónových stien,
zateplenie rodinných domov,
odstraňovanie priečok a ich vymurovanie, zasklenie balkónov
a logií atď., prípadne udržiavacie práce, ako je napr. výmena
okien, ktoré boli vykonané bez
povolenia, resp. bez ohlásenia
stavebnému úradu.
Stavebný úrad eviduje ročne
približne 100 čiernych stavieb,
z ktorých sú najčastejšie prestavby bytových jadier, zasklievanie balkónových stien a vymurovanie balkónových stien.
Čiernu stavbu je možné odhaliť

na základe písomného podnetu občana. Stavebný úrad zvolá Štátny stavebný dohľad na
miesto, kde sa čierna stavba
nachádza. Na mieste čiernu
stavbu preverí, spíše záznam,
zdokumentuje a následne
postupuje podľa § 98 až 104
stavebného zákona 50/76 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
Sankcie za nepovolenú
stavbu sa udeľujú podľa § 105
a 106 stavebného zákona
50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
Fyzické osoby je možné pokutovať sumou od 10 000 Sk.
Pokutu až do 5 000 0000 Sk
môže dostať právnická alebo
fyzická osoba oprávnená na
podnikanie. Pokutu možno
uložiť iba do dvoch rokov odo

dňa, keď sa orgán oprávnený
na uloženie pokuty dozvedel
o tom, že PO alebo FO oprávnená na podnikanie porušila
alebo nesplnila povinnosť, najneskoršie však do 3 rokov.
Pri žiadaní stavebného povolenia a ohlasovaní stavby musí
žiadateľ vypísať príslušnú
žiadosť. Záleží, aké práce požaduje vykonávať – ohlásenie
drobnej stavby, ohlásenie stavebnej úpravy alebo ohlásenie
udržiavacích prác. Žiadosť je
možné si vyzdvihnúť v Klientskom centre alebo na internete
na stránke www.trecin.sk (rubrika občan, tlačivá, stavebný
poriadok). Príslušnú žiadosť si
žiadateľ vypíše podľa predtlače
a k žiadosti priloží prislúchajúce doklady na nej uvedené. Po
vypísaní žiadosti a priložení

Klientske centrum MsÚ zlepšuje
služby občanom

Mesto Trenčín v záujme
skvalitnenia
služieb
občanom rozširuje otváracie
hodiny v Klientskom centre
Mestského úradu v Trenčíne.
Počínajúc dňom 9. 9. 2006
budú zamestnanci pracujúci
v Klientskom centre k dispozícii občanom každú sobotu,
a to od 8.00 do 12.00 h.
K dispozícii budú občanom
pracoviská:
• Podateľňa
• Matrika
• Osvedčovanie listín a podpisov
• Evidencia obyvateľov
• Dane a poplatky
• Pokladňa
Osvedčovanie listín a podpisov je ku dňu 4. 9. 2006
presunuté z matriky na samostatné pracovisko Klientského centra.
Iveta Orgoníková,
prednostka
mestského úradu

Daniela Šedivá, vedúca Klientskeho centra Mestského úradu v Trenčíne: „K našim klientom
sa snažíme pristupovať otvorene, sympaticky a aktívne. Keď sa klient cíti pochopený a rozumie, čo mu hovoríme, dosiahli sme náš cieľ. Vzájomná dôvera je veľmi dôležitá. Chcela by som
požiadať všetkých občanov, ktorí navštívia Klientske centrum, aby boli ohľaduplní, ústretoví
a trpezliví nielen k pracovníkom Klientskeho centra, ale aj k ostatným spoluobčanom, ktorí
sú vybavovaní, alebo čakajú na vybavenie.“
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všetkých potrebných dokladov
k nej, ju žiadateľ odovzdá spolu s dokladmi do podatelne
Mestského úradu v Trenčíne
alebo v Klientskom centre. Po
zaevidovaní žiadosti ju obdrží
príslušný referent na priame
vybavenie.
Žiadateľ potrebuje nasledovné doklady:
K ohláseniu drobnej stavby:
• žiadosť,
• list vlastníctva alebo čestné
prehlásenie,
• geometrický plán alebo kópiu z katastrálnej mapy,
• vyjadrenie všetkých vlastníkov susedných nehnuteľností,
pokiaľ by sa uvedená drobná
stavba nachádzala v blízkosti
ich nehnuteľnosti,
• zjednodušenú
okótovanú
dokumentáciu v pôdoryse
a v pohľade zo všetkých strán
(platí pre prístrešky, garáže,
prestrešenia, oplotenia, hospodárske budovy atď.) s technickou správou,
• v prípade realizácie prípojok
je potrebné doložiť aj vyjadrenie správcov inžinierskych sietí.
K ohláseniu stavebných úprav
a udržiavacích prác:
• žiadosť,
• list vlastníctva alebo čestné
prehlásenie,
• vyjadrenie od Spoločenstva
vlastníkov bytov, Stavebného
bytového družstva Trenčín,
prípadne od iného správcu bytového domu,
• zjednodušenú
okótovanú
dokumentáciu v pôdoryse
(pôvodný a navrhovaný stav)
spolu s technickým popisom
a vyznačením hrúbky priečok.
Po vyplnení žiadosti, po
priložení všetkých dokladov
a následného posúdenia stavebným úradom mu bude vydané príslušné povolenie, resp.
Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav alebo Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby
alebo Oznámenie k ohláseniu
udržiavacích prác podľa § 57
ods. 2 a 3 stavebného zákona
50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku do
30 dní.
(r)
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Ďalšie dva infokiosky v prevádzke
vzdané do rutinnej prevádzky.
V poradí druhý infokiosk bol
umiestnený v obchodno-zábavnom centre MAX na prvom

Číslo 18/ročník VIII
poschodí oproti výťahu a tretí
v obchodnom centre Južanka
hneď pri vchode na pravej strane. Tento však musel byť vzhľadom na inštaláciu vonkajšieho
bankomatu v blízkosti umiest-

Infokiosk mesta Trenčín nájdu návštevníci OZC Južanka vedľa
hlavného vchodu
Ako sme vás už v minulosti
informovali, začiatkom tohto
roka bol spustený do prevádzky
prvý infokiosk v Trenčíne, ktorý slúži ako informátor širokej
verejnosti a je umiestnený pri
vchode do budovy mestského
úradu. Na základe jeho pomer-

ne úspešného využívania, ktoré
sa pravidelne monitorovalo,
sa Mesto Trenčín rozhodlo inštalovať ďalšie dva informačné
kiosky toho istého typu aj v ďalších častiach mesta. V týchto
dňoch sa úspešne realizovali
inštalácie a infokiosky boli odo-

V predvečer prvého školského dňa
Letné dni sú postupom
času minulosťou a s nimi aj
tohtoročné veľké prázdniny.
Obdobie voľna a dovoleniek
sa nekompromisne končí. Pre
dospelých prichádzajú staronové pracovné povinnosti
a školákom začína ďalší školský rok.
Mesto Trenčín je zriaďovateľom celkom deviatich
základných škôl. Zápisu do
prvých ročníkov sa začiatkom
roka zúčastnilo 535 šesťročných detí, z ktorých 58 požiadalo o odklad školskej dochádzky. Do základných škôl
by tak malo v našom meste
nastúpiť 477 prváčikov.
Súčasťou všetkých trenčianskych základných škôl
je školský klub detí (ŠKD)
a školská jedáleň.
Školské kluby detí (ŠKD)
sa starajú o žiakov v mimovyučovacom čase – teda
pred začiatkom vyučovania
aj po jeho skončení. Výchovno-vzdelávaciu činnosť klubu
zabezpečujú
kvalifikované

vychovávateľky, ktoré ponúkajú deťom aj krúžkovú činnosť.
Prevádzka v ŠKD je upravená
podľa požiadaviek rodičov
a ekonomických podmienok
školy, najčastejšie však od
6.30 do 17.00. Žiaci sa zaraďujú do klubu detí na základe
vyplnenej prihlášky a poplatku, ktorý určuje riaditeľ školy
na základe platnej legislatívy.
Školská jedáleň poskytuje
stravu všetkým žiakom školy,
ktorí vyplnia zápisný lístok
a predplatia si stravné lístky.
Hodnota obedu žiaka I. stupňa je 23 Sk, pre žiaka II. stupňa 25 Sk.
Manažmenty základných
škôl majú voľnú ruku vo výbere
triednych učebných variant. V
spolupráci s radou školy majú
možnosť vybrať pre jednotlivé
triedy takú skladbu predmetov, ktoré určujú zameranie
vzdelávania na prírodovedu,
jazyky, šport, výtvarnú, hudobnú alebo technickú výchovu.
Prváci majú možnosť učiť
sa cudzí jazyk už od prvého

ročníka. Prvé zoznámenie sa
s cudzím jazykom však deťom
sprostredkúvajú už aj niektoré
materské školy.
Vzdelávacie poukazy podporili činnosť krúžkov na
školách a plnohodnotné využívanie voľného času žiakov po
skončení vyučovania. Každá
z trenčianskych ZŠ využíva
vzdelávacie poukazy na nákup
pomôcok pre činnosť krúžkov,
hradí prevádzkové i mzdové
náklady na ich činnosť. V minulom školskom roku len na
trenčianskych školách fungovalo 270 krúžkov. Najväčší
záujem je o mimoškolskú
činnosť zameranú na šport,
pohybové aktivity, umenie,
počítače. Špeciálne pre prvákov sa odporúča keramický
krúžok. Pri modelovaní a tvarovaní hliny sa u malých detí
zdokonaľuje jemná motorika
potrebná pri písaní a kreslení.
Pre temperamentné a neposedné deti sú ako stvorené
športové krúžky.
(r)

nenia spomínaného infokiosku
dočasne demontovaný a do
rutinnej prevádzky bude opätovne spustený do 15. septembra
tohto roku.
Prioritným cieľom infokioskov je informovať občanov
i návštevníkov o meste Trenčín,
a preto východisková webová
stránka na nich je nastavená
na www.trencin.sk, ale v súčasnosti sú plne funkčné všetky odkazy, nachádzajúce sa na
tejto stránke. Preto je možné
získať informácie aj z nadväzujúcich linkov.
Praktické
upozornenie
– okrem klávesnice a trackballu (myši) sa môže využívať
i obrazovka, ktorá funguje ako
dotyková, takže jednoduchým
poklepaním na príslušný odkaz
na obrazovke sa otvárajú príslušné linky.
Vzhľadom k tomu, že infokiosky sú určené pre širokú
verejnosť, radi uvítame pripomienky a podnety. Svoje
pripomienky môžete zasielať
na e-mailovú adresu aismsu@
trencin.sk, volať na tel. číslo
032/6504266, prípadne osobne na úseku informatiky Mest-
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Obdobie po druhej svetovej vojne
Roku 1940 mal Trenčín
13 647 obyvateľov. Nemecké vojská obsadili po začiatku SNP mesto 30. augusta
1944. Bolo tu zriadené veliteľstvo Sicherheitsdienstu
a Gestapa, zriadený bol zajatecký tábor. Z mesta boli odvezené dva transporty väzňov
do Mauthausenu. Počas druhej svetovej vojny bol v meste
zničený ustupujúcimi Nemcami jediný most cez Váh. Sovietske vojská, ktoré mesto
oslobodili 10. apríla 1945 si
čoskoro vystavali nový drevený, ktorý sa dodnes nezachoval. Mesto oslobodili vojská
2. ukrajinského frontu. Po
oslobodení bolo na Brezine
odkrytých 7 masových hrobov
si 69 zavraždenými antifašistami. Dnes stojí na mieste
pamätník.
Po nemeckej kapitulácii
v máji 1945 bola obnovená
Československá republika.
Od predvojnovej sa však
zásadne líšila. Zmenil sa
štátny systém, demokracia
bola nahradená tzv. ľudovou
demokraciou, kedy sa na vláde bez opozície zúčastňovalo
len šesť povolených strán
– KSČ, KSS, národní socialisti, lidovci, sociálni demokrati a slovenskí demokrati.
Ostatné strany boli zakázané
a existujúce boli združené
v Národnom fronte. Slovensko malo vlastný zákonodarný zbor a výkonný orgán (SNR
a Zbor povereníkov). Obnovená republika sa nachádzala
v záujmovej sfére ZSSR, bola
obsadená Červenou armádou
a sovietskymi bezpečnostnými zložkami, ktoré sa tiež
snažili ovplyvňovať politické
dianie v krajine, t.j. pomôcť
komunistom k moci.
Vládna kríza vo februári
1948 umožnila komunistom
definitívne prebrať moc. Prakticky hneď od prevratu došlo
k masovému prenasledovaniu opozície, ktoré sprevádzala nezákonnosť a najhrubšie
násilie. Navonok však režim

Danglár

prezentoval vyspelosť a budovanie všeobecného „blahobytu“ a „svetlých zajtrajškov“.
Pod touto pozlátkou sa však
skrývalo porušovanie tých
najzákladnejších
ľudských
a národných práv a slobôd.
Obrodný proces reformného vedenia komunistickej
strany na jar 1968 oslovil
celú československú spoločnosť. Tá v ňom videla veľkú
príležitosť na dlho očakávané presadenie stratených
práv a slobôd. Samozrejme,
tento proces nebol v súlade
so smerovaním sovietskej
politiky. Po zlyhaní systematického politického nátlaku
Moskvy smerujúceho k jeho
ukončeniu sa sovietske vedenie priklonilo k vojenskému variantu riešenia formou
vojenskej intervencie štátov
Varšavskej zmluvy. Vojenský
vpád piatich socialistických
štátov, tzv. okupačnej päťky,
21. augusta 1968 zničil rozbiehajúcu sa československú
reformu. Nastalo obdobie
normalizácie a dlhých vyše
dvadsať rokov budovania socializmu. V Trenčíne ho dlhé
roky symbolizovala hviezda
na hradnej veži...
(zdroj: internet – wikipedia)

Spomienka na rok 1968 v Trenčíne
Na druhý deň som sa
vybral do mesta. Na Sihoti
bolo Veliteľstvo vojenského
okruhu československej armády obkľúčené tankami,
na jeho zadnej strane stavali
ruské vojačky vysielačku pre
komunikáciu. Sem-tam pár
našich zvedavých ľudí. Nazrel som do jedného tanku,
boli v ňom dvaja vojaci, boli
to Gruzínci. Hovorím im: „Čo
tu hľadáte?“ Ten starší mi
odpovedal, že prišli zachrániť Československo pred
kapitalizmom, Dubček vraj
zradil a oklamal Brežneva.
Povedal som im otvorene,
že naša vlasť chcela socializmus s ľudskou tvárou. Nepovedal nič a nakoľko som
mal so sebou fotoaparát,
požiadal ma, aby som sa
s nimi fotografoval, čo som
odmietol. Dali sme sa do
reči, hovorím mu: „Veď ty ani
nie si Rus, ste Gruzínci, prečo to robíte?“ Jeho otvorená
odpoveď nás zblížila: „My
tiež túžime po slobode, ale
keby sme sa vzbúrili, Rusi
nás prevalcujú tankami.“
Zobral som si ruksak,
horské topánky, rodičovský

dom nebol ďaleko od Breziny. Na okraji lesoparku
Brezina stál ruský vojak,
nevedel som, ako sa zachová, radšej ho obídem, vedel
som kade. Tam, kde končila Brezina, sa začínalo tzv.
vojenské Zábranie a tu bolo
centrum okupačnej armády.
Vyliezol som na strom a mal
som celý vojenský tábor
pod sebou ako na dlani. Čo
vidím – obrovskú vojenskú
helikoptéru, vykladanie materiálu, potravín, atď... Opatrne som zliezol zo stromu,
okľukou cez Kubru a Opatovskú dolinu domov. Zarazilo ma, keď som videl tábor
ruských vojakov na Dobranskom chotári. Tam bol druhý
vojenský tábor. V tejto doline bolo vždy veľa ovocných
stromov. Stromy boli obrané
do posledného plodu slivky,
jablone i divé a ešte nedozreté. Teda takto bola ruská
armáda pripravená. Ich zásobovanie zlyhalo, hlavne,
že rozkaz bol splnený...
(E. W., Trenčín)
(zdroj: internet
– mozaika.Sme)
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Trenčín hostil účastníkov Celoslovenského
turistického zrazu a športových hier seniorov
V dňoch 23. až 25. augusta
2006 sa mesto Trenčín stalo
hostiteľom 105 účastníkov
9. ročníka celoslovenského
turistického zrazu a športových
hier seniorov, členov občianskeho združenia Jednoty dôchodcov na Slovensku. Jeho
cieľom bolo, aby si členovia
nielen zmerali sily v sedemnástich športových disciplínach,
ale nadviazali nové kontakty,

veru predsedníctva, úspešne
naplní cieľ podujatia. V rámci
kultúrno-spoločenskej
časti
účastníci navštívili Trenčiansky
hrad, prezreli si výstavné expozície Trenčianskeho múzea,
Katovho domu a Galérie M.
A. Bazovského. Vo večerných
hodinách spoznávali účastníci
umenie folklórnych súborov
trenčianskeho regiónu a umenie hudobných skupín, ktorí im

Súťaziace seniorky pri netradičnej disciplíne – hode válkom na
cesto na diaľku
vymenili si vzájomne skúsenosti a bližšie spoznali pamätihodnosti mesta Trenčín a jeho
najbližšieho okolia. K jeho splneniu organizačný štáb vytvoril
optimálne podmienky, aby sa
všetci účastníci podujatia dobre cítili. Po slávnostnom otvorení podujatia sa po krátkom
kultúrnom programe k účastníkom a hosťom postupne
prihovorili predseda Krajskej
a Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku
v Trenčíne Ing. Jozef Mikloš,
ktorý privítal prítomných hostí
a účastníkov zrazu a zaželal im
veľa úspechov v športových súťažiach. Primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler zaželal
všetkým účastníkom príjemný
pobyt v Trenčíne a s posledným
príhovorom vystúpil predseda
Ústrednej organizácie Jednoty
dôchodcov na Slovensku RNDr.
Kamil Vajnorský, ktorý vyslovil
presvedčenie, že trenčianska
organizácia, ktorá dostala dô-

zahrali do tanca aj na počúvanie.
Spoločensko-kultúrnym
vyvrcholením zrazu bolo položenie vencov vďaky hrdinom
odboja druhej svetovej vojny
pri Pamätníku umučených na
Brezine a potom posedenie pri
vatre pri hoteli Brezina, ktoré
pripravila Správa mestských
lesov Trenčín. O dobrú náladu
sa postaral Košičan Ondrej Varecha, ktorý sa predstavil ako
dobrý spevák a muzikant v hre
na gitare. Športovú časť otvorili seniorky netradičnou disciplínou, a to hodom válkom na
cesto na diaľku. Hneď v úvode
cvičných hodov tejto disciplíny
však války nevydržali dopady
na trávnatú plochu a rukoväte
z nich odpadli. To vyvolalo vrásky na tvári rozhodcov, ako ďalej
pokračovať v súťaži a úsmev
na tvári súťažiacich. Keďže náhradné války neboli, tak musela
súťaž pokračovať s takými, aké
boli. I ďalšie športové disciplíny
ako hod granátom na cieľ, kri-

ketovou loptičkou na cieľ, streľba zo vzduchovky, stolný tenis
a beh potvrdili ešte dobrú telesnú zdatnosť seniorov. Tri dni
prešli rýchlo ako voda dole Váhom a priblížil sa záver turistického zrazu a jeho celkové zhodnotenie predsedom Okresnej
a Krajskej Jednoty dôchodcov
v Trenčíne Ing. Jozefom Miklošom. Konštatoval, že podujatie
našlo pochopenie u funkcionárov samosprávnych orgánov
Mesta Trenčín, Trenčianskeho
samosprávneho kraja a Mesta Trenčianske Teplice, ktoré
okrem materiálnej a finančnej
podpory prijali funkcionárov
Jednoty dôchodcov Slovenska,
aby sa vzájomne oboznámili
so činnosťou a vo svojej kompetencii riešenými problémami. Ing. Jozef Mikloš osobitne
zvýraznil vynikajúcu spoluprácu
Jednoty dôchodcov Slovenska
v podmienkach mesta Trenčín
a Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde nachádzajú vždy
pochopenie. I táto skutočnosť
v konečnom dôsledku ovplyvnila aj širokú členskú základňu
združenia Trenčianskeho kraja,
ktorá má v 123 základných
organizáciách 10 179 členov,
čím sa zaradila na tretie miesto
spomedzi ôsmich slovenských
krajov. Na záver príhovoru poďakoval všetkým sponzorom
a všetkým členom organizačného štábu podujatia za splnenie
cieľa. Odovzdal slovo predsedovi športovej komisie Pavlovi
Mičovi, ktorý zverejnil mená
najúspešnejších
športovcov,
ktorým potom funkcionári Jednoty dôchodcov odovzdali zlaté,
strieborné a bronzové medaily.
Najúspešnejšou
súťažiacou
z družstva Trenčianskeho kraja
bola Jarmila Olašová z Nového
Mesta nad Váhom, ktorá získala dve zlaté a jednu striebornú
medailu a Emília Badínska
z Partizánskeho, ktorá získala
jednu zlatú a jednu striebornú
medailu. Trenčianske družstvo
žien bolo veľmi úspešné, celkovom bodovom hodnotení sa
umiestnilo na prvom mieste.

Najúspešnejšia súťažiaca Jarmila Olašová z Nového Mesta
nad Váhom

Držiteľka dvoch medailí Emília
Badínska z Partizánskeho
Družstvo mužov Trenčianskeho kraja získalo jedno druhé
miesto a dve tretie miesta.
Úplný záver patril vystúpeniu
predsedu Ústredia Jednoty dôchodcov na Slovensku RNDr.
Kamilovi Vajnorskému, ktorý
konštatoval, že:
• účastníci zrazu prežili krásne chvíle v Trenčíne a niektorí,
tí najúspešnejší, boli za dobré
výkony odmenení;
• organizátori zvládli športové
hry po stránke spoločenskej
a športovej veľmi dobre, preto
budú všetci ešte dlho spomínať
na Trenčín.
Vyslovil presvedčenie, že za
rok sa všetci stretnú v dobrej
fyzickej a psychickej kondícii
a vyhlásil Celoslovenský turistický zraz a športové hry seniorov za ukončené.
(jč)
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Chrámový areál na Juhu

skolaudovaný

V ostatných letných dňoch
sa na chrámovom areáli medzi
kostolom a Východnou ulicou
uskutočnili záverečné úpravy
pre jeho verejné používanie.
Stavba už bola skolaudovaná
a povolená príslušným stavebným úradom.
Urbanistické a architektonické riešenie chrámového
areálu na sídlisku Juh bolo
dané jestvujúcou výstavbou

a následnými jednotlivými projektmi. Nové objekty dopĺňajú
jestvujúci areál a došlo tak
k celkovej estetizácii a humanizácii celého prostredia.
Namiesto neutešeného a zaburineného okolia sídliskového kostola tu pribudli detské
ihriská a parkovisko.
Bezproblémový
prístup
teraz zabezpečuje nový chodník od zástavky SAD. Nové

osvetlenie umožňuje zdržiavať
sa v areáli aj v neskorších večerných hodinách. Nezabudlo
sa prirodzene ani na zeleň,
pričom terén musel byť odvodnený. V okolí kostola sa mala
vysádzať ďalšia zeleň, ale horúce dni posunuli termín na
neskôr.
Architektonické stvárnenie
jednotlivých objektov je dané
účelom využitia. Detské ih-
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risko pohotovo nadväzuje na
miniihrisko za zastávkou na
Lavičkovej ulici. Bolo navrhnuté ako prírodné, s trávnatým
povrchom z drevených a lanových preliezačkových konštrukcií. Určené je prednostne
pre 5 až 10-ročné deti. Pre
starších sa tu nachádza viacúčelová asfaltová plocha, prednostne slúžiaca na kolieskové
korčuľovanie, ale nájdete tu
hrať aj malých futbalistov.
Prioritou stavebného projektu pre okolie kostola boli
objekty, ktoré lepšie dopravne
sprístupňujú celý chrámový
areál, vrátane bezbariérových
prístupov. Parkovisko dopĺňa
chýbajúci počet parkovacích
miest pre osobné automobily
návštevníkov chrámu. Jeho
kapacita je 22 miest, z čoho
8 je určených pre autá telesne postihnutých a chorých. Od
parkoviska je chodníkom bezbariérový prístup ku kostolu.
Riešenia jednotlivých objektov sú navrhnuté tak, aby
bola možná prípadne i ďalšia
výstavba objektov v zmysle
dlhodobého zámeru cirkvi.
(r)

Cesty, bezdomovci, neporiadok a „železný muž“ kvária VMČ Stred
Poslanci Výboru mestskej
časti (VMČ) Stred na svojom
pravidelnom rokovaní v pondelok 21. augusta z prerokovávaných žiadostí neodporučili predaj nehnuteľností a zriadenie
vecného bremena na výstavbu
podzemných garáží a objektu
Tatra Real na Jaselskej ulici.
K žiadosti sa VMČ vyjadrí po
predložení
architektonickej
štúdie a oboznámení sa s charakterom stavby.
Poslanec Ján Krátky opakoval požiadavku na osadenie
stĺpa verejného osvetlenia na
ulici Nové prúdy. Eugen Szép
požiadal
Mestskú
políciu
Trenčín (MsP) o dohľad nad
dodržiavaním čistoty, pričom
poukázal na znečistený stred
mesta najmä počas víkendov,
keď sa na Štúrovom námestí povaľujú obaly a papiere
v okolí bagetárne. Upozornil
aj na vandalizmus, vyúsťujú-

ci do ničenia majetku. VMČ
Stred požiadal Útvar životného
prostredia a dopravy o vyriešenie tohto neduhu v rámci jeho
kompetencií. Zástupca MsP
Zdeno Marousek hovoril o situácii v centre mesta a o sankciách voči neporiadnikom, ale
zároveň priznal, že odpadkové
koše sú plné už v sobotu ráno
a smeti vypadávajú na zem.
Obyvatelia Kollárovej štvrte
sa sťažujú na hlasné rozhovory
väzňov vo väzenskej nemocnici, ktoré sa vo večerných hodinách šíria ulicami Piaristickou, Bernolákovou, Kollárovou
a Súdnou. Predsedníčka VMČ
Gabriela Hubinská požiadala
mestský úrad, aby rokoval
s riaditeľom nemocnice o zabezpečení nápravy. Upozornila
aj na stav Tatra pasáže, kde
sú neustále vylepované plagáty.
Zmena dopravného systé-

mu v meste a s ňou súvisiace
problémy vo forme chýbajúcich
cestovných poriadkov oslovili
poslankyňu Annu Plánkovú.
Žiada písomné vysvetlenie,
prečo SAD Trenčín nevydala
nový cestovný poriadok. Ďalej
navrhla zriadenie letného kina
v pôvodných priestoroch pri
mestských hradbách pod Brezinou, kde by sa mohli konať
rôzne akcie, využívajúce v súčasnosti plochu Mierového
námestia. Opätovné uskladňovanie odpadu a znečisťovanie
chodníka je podľa Plánkovej
dôvodom na udelenie pokuty
„železnému mužovi“ pánovi
Balúchovi. Ten podľa Z. Marouska uskladňuje železo iba
v zadnej časti pozemku a raz
mesačne ho vyvezie pristaveným kontajnerom.
Cesty nie sú po zime stále
opravené podľa prísľubu daného dodávateľom na jar, dlažba

v pešej zóne pri mestskom
úrade je v zlom stave už niekoľko rokov. Poslanec Július
Homola zdôraznil, že požiadavky poslancov na opravy ciest
a chodníkov treba brať vážne.
Poukázal aj na „výskyt“ bezdomovcov na ulici Dlhé Hony
a v okolí tržnice, ktorí obťažujú
občanov.
Jedna z mála atrakcií mesta fontána s vodníkom Valentínom je na 70 % nefunkčná,
hoci boli vo finančnej a majetkovej komisii schválené finančné prostriedky na opravu
a rekonštrukciu zariadenia. „Je
to škoda,“ myslí si E. Szép.
Synchronizáciu s počítačom
zabezpečujú mikročipy a celý
systém má hodnotu okolo milióna korún. Riaditeľka MHSL
Ing. Vravková situáciu preverí
a na najbližšom zasadnutí
VMČ bude poslancov informovať.
(la)
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Centrum rozvoja mesta zjednoduší život
Od pondelka 21. augusta funguje na Farskej ulici 10 Centrum
rozvoja mesta (CRM). V spoločnosti bývalého splnomocnenca
vlády SR pre reformu verejnej
správy Viktora NIŽŇANSKÉHO
a bývalého primátora mesta Trenčín Juraja LIŠKU ho otvoril primátor Branislav CELLER. Centrum je
moderným priestorom, v ktorom
sa občanom a investorom poskytujú služby zamerané na stavebníctvo. Sústredené sú tu Útvar
architektúry a stratégie, Útvar
životného prostredia a dopravy,
Spoločný stavebný úrad a Štátny fond rozvoja bývania.
Útvar architektúry a stratégie rieši a pripravuje celé spektrum územnoplánovacích dokumentácií a podkladov, štúdií,
generelov a koncepcií zelene.
Náplňou útvaru je správa geografického informačného systé-

slušné akčné plány.
Praktickou časťou agendy
útvaru je vydávanie záväzných
stanovísk mesta Trenčín v zmysle stavebného zákona. Tieto stanoviská obsahujú už všetky pripomienky z hľadiska životného
prostredia, dopravy, stavebného
poriadku a súladu s územným
plánom, čím dostane stavebník
komplexné stanovisko ako podklad pre rozhodovanie Spoločného stavebného úradu.
Útvar životného prostredia
a dopravy sa zaoberá agendou
o nakladaní s odpadmi, ochranou
prírody, riešením dopravného značenia, zvláštnym užívaním miestnych komunikácií. K jeho práci
patrí aj problematika záberov verejného priestranstva, povolenia
na vjazd, vyjadrenia k stavebným
povoleniam, uzávierky pozemných
komunikácií, vyhradenia parkova-

Primátor mesta Trenčín Btanislav Celler (v strede) slávnostne
strihá pásku na novom Centre rozvoja mesta (CRM) spoločne
s Viktorom Nižňanským (vľavo) a Jurajom Liškom (vpravo).
mu – technická mapa mesta, ortofotomapa mesta, katastrálne
údaje, všetky dostupné mapové
podklady. V praktickom význame
pre občana to znamená možnosť
získania príslušného mapového
podkladu, možnosť informácií
o parcelných číslach a vlastníkoch, printovej i digitálnej formy
podkladu v zmysle platného
VZN. Dôležitou súčasťou útvaru
je aj agenda strategického rozvoja, ktorý pre mesto vyhľadáva
možnosti získania finančných
zdrojov z európskych fondov,
spracúva vybrané europrojekty,
spravuje PHSR a následne prí-

cích miest. Ďalšou agendou je
rozvoj bývania prostredníctvom
Štátneho fondu rozvoja bývania
a útvar zabezpečuje aj riadenie
investičnej výstavby mesta.
Centrum rozvoja mesta má
zjednodušiť život všetkým občanom mesta. Jeho otvorenie ocenili aj hostia. Bývalý splnomocnenec vlády pre reformu verejnej
správy otvorenie centra hodnotí
ako dobrú správu: „Otvorenie
Centra rozvoja mesta hodnotím
pozitívne, pretože naša snaha
o decenralizáciu a to, aby sa
o čo najviac veciach rozhodovalo na mestskom území, je po-

kračovaním tejto myšlienky. Je
dôležité, aby sa mesto otvorilo
svojim občanom, aby vznikali čo
najlepšie kontakty medzi občanmi a tými, čo ich zastupujú, ale
aj ich úradom.“
Exprimátor mesta Trenčín
Juraj Liška centrum podobne
privítal. Otvorenie centra vníma
aj ako dôsledok vlastných rozhodnutí vo funkcii primátora.
„Niť, ktorú sme začali odvíjať, sa
nepretrhla. Želám si iba, aby sa
ľudia, ktorí v tejto budove budú
pracovať, nezastavili od práce.“

17,5 milióna korún. Vzhľadom
na to, že počas rekonštrukcie
bolo nutné vykonať práce, ktoré
vyplynuli z nového statického
posúdenia stavby, rozpočet bol
navýšený o viac ako 6 miliónov.
Stavbu realizovala firma Gala,
s.r.o., z Trenčína.
Celý objekt, architektom ktorého je Ing. arch. Milan Rožník,
bol zmenený pre potreby celkového chodu centra. V pôvodnom
návrhu rekonštrukcie nefigurovalo celkové prekrytie nádvoria,
ktoré sa však práve realizáciou

Pôvodný rozpočet na projekt
rekonštrukcie objektu na Farskej
ulici 10, ktorý uspel vo výberovom konaní, bol vo výške takmer

tohto prekrytia stalo najväčším
prínosom celej budovy, ktorú je
teraz možné využívať počas celého roka.
(r)
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Volebné obvody pre komunálne voľby 2006
samosprávy obcí sa bude voliť
25 poslancov mestského zastupiteľstva. Zároveň stanovilo
volebné obvody nasledovne:
Volebné obvody pre komu-

Voľby do obecných a mestských zastupiteľstiev spoločne s voľbami starostov a primátorov vyhlásil predseda NR SR na 2.
decembra 2006
Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
č. 63/2006 Z. z. o vyhlásení
volieb do orgánov samosprávy
obcí bolo určené, že voľby do
obecných a mestských zastupiteľstiev spoločne s voľbami
starostov a primátorov sa uskutočnia v sobotu 2. decembra
2006.
V súlade s § 9 zákona č.
346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov pre
voľby do obecných (mestských)
zastupiteľstiev sa v každej obci
utvoria viacmandátové volebné
obvody, v ktorých sa volia po-

slanci obecného (mestského)
zastupiteľstva pomerne k počtu
obyvateľov obce, najviac však
12 poslancov v jednom volebnom obvode.
Pre voľby starostu obce (primátora) tvorí každá obec jeden
jednomandátový volebný obvod.
Zároveň zákon určuje, že volebné obvody a počet poslancov
v nich určí obecné (mestské) zastupiteľstvo a zverejní ich najneskôr 65 dní pred dňom volieb.
Mestské
zastupiteľstvo
v Trenčíne na zasadnutí konanom dňa 29. 6. 2006 uznesením č. 779 určilo, že v meste
Trenčín pre voľby do orgánov

volebnej komisie najneskôr 55
dní pred dňom volieb. Kandidáti
musia mať trvalý pobyt v obci,
v ktorej kandidujú. Kandidovanie na funkciu starostu obce

volebný obvod

lokalita

počet poslancov

1

Stred, Dlhé Hony,
Noviny, Biskupice

6 poslancov

2

Juh

7 poslancov

3

Sihoť I–IV, Opatová,
Pod Sokolice, Kubra,
Kubrica

8 poslancov

4

Zámostie, Zlatovce,
Istebník, Orechové,
Záblatie

4 poslanci

nálne voľby 2006 budú v meste
Trenčín kopírovať hranice jeho
mestských častí. Najviac poslancov zvolia do mestského zastupiteľstva obyvatelia mestskej
časti Sihoť – celkom 8 poslancov. Naopak iba 4 poslancov
budú voliť vo svojom obvode
v mestskej časti Západ. Spoločne s poslancami mestského
zastupiteľstva budú občania
voliť na funkčné obdobie štyroch
rokov aj primátora mesta.
Kandidátne listiny politických
strán a koalícií a návrhy nezávislých kandidátov na post poslanca alebo primátora sa podávajú
dvojmo zapisovateľovi miestnej

nevylučuje aj kandidovanie na
poslanca zastupiteľstva.
Za poslancov zastupiteľstva
sú zvolení kandidáti, ktorí získali
vo volebnom obvode najväčší
počet hlasov. V prípade rovnosti
hlasov je zvolení za poslanca
kandidát v poradí uvedenom na
kandidátnej listine príslušnej
politickej strany alebo koalície
politických strán. Ak sa jedná
o kandidátov rôznych politických
zoskupení, miestna volebná komisia určí z nich poslanca žrebom. V prípade, že by dopadla
rovnosťou hlasou aj voľba primátora, musia sa konať nové voľby.
(r)

Delegáti na XIII. zjazde SZPB zvolili staronového predsedu Karola Pitku
Staronovým
predsedom
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB)
sa 17. augusta stal Karol Pitka, ktorý túto funkciu zastával
od 17. februára 2005. Delegáti
XIII. zjazdu zvolili aj 44-člennú Ústrednú radu SZPB, nové
doplnené stanovy organizácie
a programové zameranie na
obdobie do XIV. zjazdu, ktorý sa
má konať v roku 2009.
Medzi hlavné úlohy SZPB
podľa Pitku patrí omladzovanie
a dopĺňanie členskej základne,
pretože vzhľadom na pokročilý
vek priamych účastníkov protifašistického odboja v posledných
rokoch značne poklesla. Orientovať sa budú predovšetkým na
rodinných príslušníkov odbojárov, najmä ich potomkov, ktorí

K delegátom sa na XIII. zjazde SZPB prihovoril viceprimátor
mesta Trenčín Anton Boc
by mali pokračovať v ich diele.
SZPB je však otvorená pre všetkých občanov, ktorí súhlasia
s jej stanovami.
Nemenej závažnou povinnosťou členov aj v budúcom období

bude bojovať proti akýmkoľvek
prejavom extrémizmu, neonacizmu a ďalším odnožiam fašizmu. O týchto nebezpečných
ideológiách by mala pravdu
poznať predovšetkým mládež.

V tejto súvislosti preto považujú za potrebné prerokovať
s ministrom školstva otázky
výučby histórie, predovšetkým
obdobia druhej svetovej vojny.
Budú žiadať, aby konečne vyšli
učebnice dejepisu, oponované
poprednými historikmi, kde by
bola druhá svetová vojna, boj
proti fašizmu, vrátane Slovenského národného povstania
vysvetľované žiakom a študentom objektívne.
Členovia SZPB chcú aj naďalej využívať skúsenosti z protifašistického odboja k zvyšovaniu
hrdosti a vlasteneckého cítenia
občanov a spájať to so súčasnými úlohami pri budovaní právneho štátu, uvádza sa v dokumentoch zjazdu.
(TASR)
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Bábky pripomenuli detské časy
Dňa 17. augusta sa v Mestskej galérii na Mierovom námestí
22 uskutočnila vernisáž zaujímavej výstavy. Pripravilo ju Mesto
Trenčín v spolupráci so Štátnou
vedeckou knižnicou (ŠVK) v Banskej Bystrici – Literárnym a hudobným divadlom pod názvom
Nové bábkarské akvizície.
ŠVK – Literárne a hudobné
múzeum v rámci dokumentácie
divadelnej kultúry Banskej Bystrice a regiónu dokumentuje aj
fenomén bábkového umenia.
V zbierkovom fonde vlastní dokumetáciu divadelných inštitúcií
a osobností (fotografie, bulletiny,
plagáty, divadelné scénografiky,
bábky, dekorácie, kulisy, divadelné opony, atď.).
Uvedené artefakty, ktoré obohacujú zbierkový fond múzea, sú
aj vďačným expozičným artiklom.
Veľká časť zbierok divadelnej

povahy je vystavená v expozícii
Múzeum-domov múz, v časti Bábkarský salón. Táto časť expozície
sa využíva na rôzne interaktívne
podujatia s deťmi predškolského veku i so žiakmi základných
a stredných škôl (špecializované
hodiny výtvarnej, dramatickej
a estetickej výchovy). Doterajšie
skúsenosti múzea ukázali, že takýto typ expozície je veľmi vhodný
a zaujímavo využiteľný v múzejnej praxi. Poskytuje priestor na
realizáciu rôznych environmentálne zameraných podujatí a tém.
Dramatické scénky sú vhodné aj
na upevňovanie etických princípov detských aktérov, ktorí pod
vedením skúsených lektorov cez
správanie sa bábkových postáv
modifikujú aj vlastné postoje.
V priebehu posledných pár
rokov sa múzeu podarilo v rámci realizácie výskumu obohatiť

Žiadne videohry, počítač ani televízia. Bábky, ktoré zabávajú
celé generácie, zaujali aj najmenších návštevníkov
zbierkový fond múzea o ďalšie
nové, zaujímavé zbierky divadelnej povahy. Ide najmä o divadelné scénografiky a bábky, bábkové divadlá z 20. – 30. rokov
20. storočia, vzácne divadelné
dekorácie k rodinným bábkovým
divadlám od Eduarda Christiana,
bábky od pražskej firmy Münzberg z 20. rokov 20. storočia,
historické scenáre bábkových
hier, bábky z činnosti ochotníckych bábkarských súborov, kto-

ré pôsobili na Slovensku v 60.
– 80. rokoch 20. storočia – BS
Strojárik Martin, BS Mierováčik
Topoľčany, BS D 121 Púchov a i.
Pribudli aj scénografiky a rodinné
bábkové divadlo z tvorivej dielne
Jana Pogorielová – Anton Duša,
ale aj od iných súkromných zberateľov – Antona Anderle, Igora
Rymarenkeho, Eduarda Sousedíka a Jozefa Slivku a i.
text a foto: (r)

Poetická výstava o nepoetických veciach života
Návštevníci Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne môžu
v jej priestoroch vidieť výstavu
Okamihy. Jej organizátori Krajské riaditeľstvo policajného
zboru v Trenčíne, Trenčiansky
samosprávny kraj a Verejná
knižnica
Michala
Rešetku
v Trenčíne sa rozhodli verejnosti predviesť dokumentačné
fotografie dopravných nehôd
spoločne s fotografiami krajiny,
autorom ktorých je Laco Paulík. Práve takáto kombinácia
fotografií dáva výstave s nepoetickým predmetom poetický
výraz.
V rokoch 1995 až 2004

bolo na našich cestách zaevidovaných 600 878 dopravných
nehôd. 6 624 osôb bolo pri
nich usmrtených. Adresovaná
je preto všetkým účastníkom
cestnej premávky – vodičom,
spolujazdcom i chodcom, ktorí
sa môžu ľahko stať obeťami
dopravnej nehody.
Výstava má niekoľko rovín.
Prezentuje prácu dopravnej
polície, je obrazom situácie na
cestách s bezohľadným a agresívnym správaním a nakoniec
ukazuje realitu skutočného života. Návštevníci ju môžu stihnúť vzhliadnuť aj v prvej polovici
septembra.
(r)
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Divadlo, koncerty, festivaly
Kultúrne a metodické centrum OS SR
 13. 9. o 19.00
Peter Cmorík tour
 26. 9. o 19.00
Hana Hegerová
 27. 9. o 17.00
Hrajú nám pre radosť
 6. 9. o 19.00
Divadlo Andreja Bagara Nitra: 2+2=5
 12. 9. o 19.00
S.O.S. Tour
Hudobné divadlo Trenčín
 17. 9. o 11.00
Martin Žák: O PYŠNEJ MARGARÉTKE
 21. 9. o 19.00
Jakub Nvota: JOŽKO PÚČIK A...

Detské aktivity
MC SRDIEČKO
 19., 26. 9. o 17.00
Cvičenie pre deti s rodičmi v ZŠ Novomeského
ul.
 7., 14., 21.,28. 9. o 10.00
Tvorivé predpoludnie s tetou Aničkou
 4., 11., 18., 25. 9. o 10.00
Čítavá hodinka
 11. 9. o 17.00
Môj pôrod
 25. 9. o 17.00
Ako by som popísala svoje materstvo?
 19. 9. o 10.00
Podporná skupina mamičiek v dojčení
 6., 13., 20., 27. 9. o 17.00
Cvičenia pre tehotné v KS Dlhé Hony
 5., 12., 26. 9. o 10.30
Mommies´english club
 13., 27. 9. o 10.00
Otvorené dvere pre starú mamu a starého otca
s vnúčaťom
 7., 14., 21., 28. 9. o 17.00
Začala škola – súbor prednášok pre rodičov prvákov so psychológom, logopédom, ortopédom
a pedagógom (bližšie info v MC)
 28. 9., 29. 9. a 30. 9.
Burza jesenného a zimného detského, dojčenského a tehotenského oblečenia, kočíkov...
v KS Dlhé Hony (bližšie info v MC)

Výstavy
Mestská galéria
 17. 8. – 3. 9.
Nové bábkarské akvizície
 24. 8. – 30. 9.
Liga za duševné zdravie: Galéria Nezábudka na
cestách
Kultúrne a metodické centrum OS SR
 4. – 29. 9.
Modely – Hobby
 11. 9. – 8. 10
Kresby a ručné práce detí Špeciálnej internátnej
školy v Trenčíne

KULTÚRNE POZVÁNKY
Výstavy
Trenčianske múzeum
 2. 8. – 3. 9.
Ján Patka: Drevorezby
Katov dom
 11. 8. – 9. 9.
Rock – Pop – Jazz... vo fotografii III
Galéria M. A. Bazovského
 do 17. 9.
Stano Bubán: Intimity
 do 17. 9.
Ľubo Stacho: 53 & 53
 do 17. 9.
Výtvarné umenie Trenčianskeho regiónu v zbierkach Galérie M. A. Bazovského I
 22. 9. – 29. 10.
Rudolf Moško: súborná výstava
Mestská veža
 do 30. 9.
Trenčín z balóna – výstava fotografií Alfonza
Lišku
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne
 do 30. 9.
Okamihy
 do 30.9.
Život mojimi očami
Výstavisko TMM
 1. – 3. 9.
Kôň 2006 – 3. ročník medzinárodnej výstavy
koní
 1. – 3. 9.
Auto-moto show – 3. ročník výstavy automobilov, motocyklov a príslušenstva
 1. – 3. 9.
Golf 2006 – 2. ročník výstavy golfových potrieb
 12. – 14. 9.
TRENČÍN MESTO MÓDY – 39. ročník medzinárodného veľtrhu módy a odievania – jesenná
časť

Prednášky
Kultúrne a metodické centrum OS SR
 5. 9. o 16.00
Ekonomické zhodnotenie včelárskeho roka
 14. 9. o 16.00
História vývoja lietania a rozvoj jeho jednotlivých
druhov na území terajšieho Slovenska
 21. 9. o 16.00
Móric Beňovský – Vrbové a jeho vzťah k strednému Považiu
 28. 9.
Letectvo v prípravách na ozbrojené vystúpenie
a jeho účasť v Slovenskom národnom povstaní
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne
 6., 13., 20., 27. 9. od 8.00 do 9.30
„Babi, pošli mi to mejlom.“
 13. 9. o 15.30
Vansovej Lomnička
 19. 9. o 16.30
O partnerských vzťahoch a ich vplyve na zdravie
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Mierové nám.
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1. a 3. 9. o 19.00
Tajomstvo slov
Španielsko,
2005, 120 min.
Vrtná stanica,
miesto
izolované od civilizácie, vzdoruje
vlnám ďaleko na mori. Na
tomto mieste, obývanom len
mužmi, sa objaví žena. Má sa
starať o pracovníka, ktorý pri
nehode prišiel o zrak. Časom
medzi nimi vzniká puto.
4. a 6. 9. o 19.00
Piatok alebo iný deň
UK/Francúzsko/Taliansko/
SR, 2005, 120 min. Druhý
celovečerný film belgického
filmára Yvana Le Moinea,
opäť nakrútený podľa románu
Michela Tourniera. Dej filmu
sa odohráva v polovici 18.
storočia. Starý herec Philippe
de Nohan ako jediný z divadelnej spoločnosti prežije
stroskotanie lode a ocitne sa
na opustenom ostrove.
8. 9. o 16.30
Filmový klub mladých: Anime
play – projekcia japonských
animovaných filmov
8. a 10. 9. o 19.00
Ještě žiju s věšákem, čepicí
a plácačkou
ČR, 2006, 105 min. Film popisuje dva týždne na stredne
veľkej českej vlakovej stanici
uprostred leta.
10. 9. o 17.00
Slnko v sieti
SR, 1962, 90 min. Film rozpráva príbeh dvoch mladých
ľudí, prežívajúcich svoju prvú
lásku a sleduje ich počas
troch ročných období. Strih,
obraz a hluk mesta, detské
hlasy. Harmónia opusteného
riečišťa je preč, sme hodení
do deja.
11. a 13. 9. o 19.00
Annie Hall
USA, 1977, 94 min. W. Allen
a D. Keaton v úspešnej komédii, ocenenej 4 Oscarmi.
40-ročný židovský komik A.
Singer, trpiaci frustráciami,
pocitmi osamelosti, neistoty
a zmätenosti spomína na
svoju životnú lásku.

OZNAMY
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Experiment v separovanom zbere plastov
v meste Trenčín – harmonogram vývozu
lokalita IBV

september

október

Zlatovce, Orechové, Istebník,
Záblatie

pondelok 11.
pondelok 25.

pondelok 9.
pondelok 23.

Noviny, Biskupice, Dolný
Šianec, Dolné mesto, Soblahovská ulica a okolie

utorok 12.
utorok 26.

utorok 10.
utorok 24.

Centrum, Sihoť I, Sihoť II,
Sihoť III a Sihoť IV

švrtok 7.
švrtok 21.

švrtok 5.
švrtok 19.

Opatová, Kubra, Kubrica, Pod
Sokolice, Štefánikova ulica

piatok 8.
piatok 22.

piatok 6.
piatok 20.

Mesto Trenčín
prijme do pracovného pomeru dvoch zamestnancov do funkcie

stavebný referent Spoločného stavebného
úradu v Trenčíne
Kvalifikačné požiadavky, ktoré musí uchádzač spĺňať:
1. ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním
na stavebníctvo,
2. znalosť platných právnych predpisov v danej oblasti,
3. prax v odbore vítaná (nie je podmienkou),
4. osvedčenie o odbornej spôsobilosti v odbore životného prostredia – úsek územného plánovania a stavebného poriadku.
Ďalšie požiadavky:
• bezúhonnosť (preukazuje sa odpisom z registra trestov nie
starším ako tri mesiace v zmysle § 3 ods. 4 zák. č. 552/2003
Z. z.),
• znalosť práce s PC,
• vodičský preukaz (je vítaný),
• komunikatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť, dôslednosť,
presnosť, schopnosť pracovať pod stresom, zvládanie nárazovej práce.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• fotokópia dokladu o vzdelaní a dokladu osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
• odpis z registra trestov,
• priložiť súhlas so spracovaním a vedením osobných údajov
v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov,
Uzávierka prihlášok do 19. 9. 2006 do 14.00 hod.
Miesto doručenia: Mestský úrad v Trenčíne, Mierové námestie
2, 911 64 Trenčín, v zalepenej obálke uviesť: „stavebný referent“ – neotvárať

Oprava
Ospravedlňujeme sa čitateľom dvojtýždenníka INFO za
chybné informácie v článku
Trenčianske hradné slávnosti
nepokazil ani dážď. Mesto Trenčín na podujatie prispelo sumou
100 000 Sk. Dobový tábor na
Trenčianskom hrade získal dotáciu 150 000 Sk a Mesto Trenčín tiež zabezpečilo propagáciu

slávností v hodnote 55 000 Sk.
Omylom sme tiež povýšili
Marca Valeria Maxima na cisára
v príspevku Historické dni pozývali na hrad.
Týmto sa tiež ospravedlňujeme organizátorovi Trenčianskych hradných slávností skupine historického šermu Wagus,
n. o.
(r)
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KULTÚRNE CENTRUM AKTIVITY, o.z.,
ponúka verejnosti od 4. septembra 2006 v KS JUH
joga – Eduard Tilandy
utorok 18.00 – 19.30 hod.
aerobic – Monika Ušiaková
pondelok 19.00 – 20.00 hod.
streda 18.00 – 19.00 hod.
cvičenie SIPEKY – Dagmar
Gajdošová
utorok 19.45 – 20.45 hod.

cvičenie pre ženy – Vladimír
Ondrovič
pondelok 20.00 – 21.00 hod.
streda 19.30 – 21.00 hod.
Klub keramikárov - dospelí
pondelok 18.00 – 20.30 hod.
Klub keramikárov – deti
utorok 15.00 – 17.00 hod.

Zápis do hudobných a pohybových kurzov
– výučba hry na gitaru – Dušan Dobiáš
11. 9. 2006 • 17.30 – 19.00 hod.
– výučba hry na gitaru – Ivan Dobiáš
6. 9. 2006 • 13.00 – 15.00 hod.
– výučba hry na flautu – Beáta Švajdová
14. 9. 2006 • 16.00 – 18.00 hod.
– výučba hry na klavír – Irena Buchtíková
11. 9. 2006 • 17.30 – 19.00 hod.
– výučba hry na klavír – Magdaléna Staňová
6. 9. 2006 • 15.00 – 17.00 hod.
11. 9. 2006 • 14.00 – 16.00 hod.
– spev – Dobroslava Švajdová
14. 9. 2006 • 16.00 – 18.00 hod.
– angličtina pre mierne pokročilých – Lívia Nitrianska
6. 9. 2006 • 16.30 – 18.00 hod.
– moderný tanec pre deti – Vladimír Ondrovič
5. 9. 2006 (nad 9 rokov) • 17.30 – 18.30 hod.
6. 9. 2006 (5–8 rokov) • 17.00 – 18.00 hod.
– brušné tance pre mierne pokročilé – ANIDE
11. 9. 2006 • 19.30 – 20.30 hod.
– brušné tance pre začiatočníčky – FARISA
14. 9. 2006 • 17.00 – 18.00 hod.

Kultúrne centrum AKTIVITY, o. z.,
a JUDr. Júlia Chlebanová
pozývajú širokú verejnosť na besedu pod názvom:

Otázky a odpovede, súvisiace s trvalým pobytom
zákon č. 253/1998 Z. z.
Kde: Kultúrne stredisko Juh
Kedy: utorok 5. 9. 2006 o 19.00 hod.

Kultúrne centrum Dlhé Hony v Trenčíne
oznamuje, že v školskom roku 2006/2007 pokračuje v činnosti
POHYBOVÉ AKTIVITY
• cvičenie SIPEKY – každý pondelok od 17.00 h
• tehotenská gymnastika – streda od 17.00 h
• cvičenie s loptou PILATES – streda od 19.00 h
• joga štvrtok – od 17.30 h
• aerobik štvrtok – od 19.00 h
HUDOBNÉ KURZY
• klavír zápis žiakov 4. 9. 2006 – od 10.00 do 12.00 h
a od 14.00 – 16.00 h
• ľudový spev – 6. 9. 2006 o 16.30 h
• gitara – 11. 9. 2006 o 15.30 h
• flauta, akordeón – 11. 9. 2006 o 16.00 h
Informácie, tel.: 032/652 21 36

31. 8. 2006
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Majstrovstvá SR v maratóne vodákov
•

•

•

a Piešťan,
• kategória C2 žiaci 13+14-roční na 14 km – Krištof Tóth Adam Csenkey zo Šamorína,
• kategória K1 žiačky 14-ročné
na 14 km – Annamária Tóthová zo Šamorína,
• kategória K1 žiačky 13-ročné
na 14 km – Judita Kecskemétiová zo Štúrova,
• kategória K1 muži na 36 km
– Marián Lachkovič zo Slávie
UK Bratislava,
• kategória C1 muži na 29 km
– Radoslav Rus z Novák,
• kategória K1 ženy na 29 km
– Lucia Beláková zo Slávie
Športová škola Trenčín,
• kategória K2 mladší dorastenci na 14 km – Zoltán Tóth
– Gabriel Jakubík zo Šamorína,
• kategória K2 mladšie dorastenky na 14 km – Barbora

Za účasti viac ako 100 pretekárov z 15 vodáckych oddielov
zo Slovenska sa v dňoch 26.
a 27. augusta 2006 na Váhu
uskutočnili majstrovstvá Slovenska vo vodáckom maratóne
vo všetkých vekových kategóriách v 22 disciplínach. Počasie
pretekom prialo, a tak súťažiaci
sa mohli naplno čeriť vodnú plochu. V jednotlivých kategóriách
zvíťazili :
• kategória K1 starší dorastenci na 21 km – Ľubomír Beňo
z Novák,
• kategória K1 staršie dorastenky na 21 km – Simona
Šamková z Piešťan,
• kategória C1 starší dorastenci na 21 km – Matej Rusnák
z Piešťan,
• kategória K2 žiaci 13+14-roční na 14 km – Marián Goga
– Tomáš Janech z Novák

•

•

•

•

Majorošová – Minárová Ivana z KRK Vinohrady Bratislava
kategória C2 mladší dorastenci na 14 km – Juraj Oršula
– Michal Zaťko z Novák,
kategória K2 muži na 36 km
– Norbert Dorkovič – Tomáš
Stano zo Slávie UK Bratislava,
kategória K1 mladší dorastenci na 14 km – Gabriel Jakubík zo Šamorína,
kategória K1 mladšie dorastenky na 14 – Ivana Minárová
z KRK Vinohrady Bratislava,
kategória C1 mladší dorastenci na 14 km – Juraj Oršula
z Novák,
kategória K1 žiaci 14-roční na
14 km – Ľuboš Felcan z Novák,
kategória K1 žiaci 13-roční
na 14 km – Šimon Žďarský
z TTS Trenčín,

• kategória C1 žiaci 14-roční
na 14 km – Krištof Tóth zo
Šamorína,
• kategória C1 žiaci 13-roční
na 14 km – Vincent Fakas zo
Šamorína,
• kategória K2 žiačky 13+14ročné na 14 km – Lucia Mištonová - Annamária Tóthová
z Novák a Šamorína.
V bodovaní oddielov o Slovenský pohár v kategórii žiakov
a dorastencov sa najlepšie
umiestnil Klub rýchlostnej kanoistiky DAK KIABA Nováky pred
družstvom Kajak canoe klub
Šamorín a družstvom TJ Sĺňava
Piešťany.
V bodovaní oddielov o Slovenský pohár v kategórii dospelých a dorastencov sa najlepšie
umiestnil opäť Klub rýchlostnej
kanoistiky DAK KIABA Nováky
pred družstvom TJ Sĺňava Piešťany a družstvom KRK Vinohrady
Bratislava.
(jč)

Osemsmerovka
Milí čitatelia!
Sme radi, že stále
venujete

pozornosť

našim

krížovkám

a

osemsmerovkám.

Správne znenie ostatnej

krížovky

„Kvet

bolo:

múdrosti

rastie z dažďa sĺz.“
Vylosovanou výherkyňou je pani Šárka Pospíšilová,

Kyjevská

8, Trenčín.
Text z osemsmerovky

INFO

č.

18

zasielajte na adresu
našej redakcie do 8.
septembra.

S
D
O
M
É
N
A
B
A
S
K
O
V

E
R
L
K
E
N
T
K
I
Í
E
I
M

M
A
D
A
I
R
S
E
L
O
D
T
J

I
H
I
C
V
E
I
O
S
E
T
E
Z

P
Á
R
C
I
Í
T
D
N
Á
M
O
O

E
M
O
L
N
A
N
I
I
N
R
P
P

R
R
M
U
K
E
E
A
Á
Á
A
I
A

M E A
A Z N
L I E
Ý N T
P O A
O K Ň
D Ô V
V A É
O CH K
D Á O
N O S
Í O Y
K O V

B
I
Č
A
A
A
E
I
Á
T
T
T
A

I
Č
N
Š
R
R
R
D
I
B
A
N
N

L
K
I
K
Ž
E
A
Č
O
A
J
E
É

I
A
C
Y
M
U
K
S
Ý
V
V
N
U

T
A
A
A
L
A
O
K
N
E
O
O
Č

A
N
I
T
E
R
T
E
S
I
L
P
I

T
A
Ň
Y
K
R
U
T
P
C
C
O
V

K
A
N
A
S
T
A
K
I
N
R
A
O

„Počul som, že ničomu neveríš.“
„Verím len tomu, čo dokáže môj
mozog pochopiť.“
„Aha. (Dokončenie tvorí TAJNIČKA
– 10 písmen).“
AMERIKÁM, ARNIKA, AUTOKAR,
BIOTOP, BOSORKA, CIEVA, DENTISTA, DOMÉNA BASKOV, DRAHÁ MRAZNIČKA, JEMNÁ VÔŇA
ŠIAT, KADENCIA, KANASTA, KATOLÍK, KOALA, KOSTIČKA, KRAVA, LAVÍNA, LIESKA, MALÝ PODVODNÍK, MERIDIÁN, MLIEČNICA,
MORIDLO, MRCINA, NEVESTA,
OPONENT, POETI, POVODEŇ, RANOSTAJ,
SEMIPERMEABILITA,
SRDCIA, TARASNICA, TAŠKY,
TESÁRIK, TESIL, TRETINA, TURKYŇA, VIDENIE, VYSOKÉ VŇATE,
VÝSKUMY, ZINOK, ZOPAKOVANÉ
UČIVO.
(pál)
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Volejbalový kemp Športový klub mladých

Mládežnícky volejbal v Trenčíne možno čakajú lepšie časy.
Účastníci volejbalového kempu 2006
V dňoch 18. – 25. augusta sa v priestoroch Základnej školy na Kubranskej ulici
uskutočnil prvý ročník volejbalového kempu Športového
klubu mladých (ŠKM). Zišli sa
tu dievčatá základných škôl
z Nového Mesta nad Váhom
a Trenčína, ktoré majú spoločný záujem – volejbal.
Novomeštiansky ŠKM, ktorý funguje už od roku 2002,
sa kemp tohto druhu rozhodol zorganizovať po prvýkrát.

V predchádzajúcich rokoch
organizoval klub sústredenia,
avšak tento rok sa podujal
zorganizovať kemp pre registrované hráčky, ktoré hrajú
súťažne v rámci Slovenskej
volejbalovej federácie. K nim
sa pridali aj dievčatá z Trenčína, ktoré s volejbalom aj týmto chcú začať.
Organizácia kempu mala
podľa viceprezidenta ŠKM
Petra Martáka viaceré dôvody: „Otvárame volejbalové

strediská v jednotlivých základných školách v Trenčíne.
Kemp chceme organizovať aj
v budúcnosti ako záujmovú
činnosť pre deti. Hľadáme tiež
mladé talenty.“
V programe kempu bolo
predovšetkým
sprostredkovanie športových aktivít
prostredníctvom
zábavnej
formy. Hráčky sa oboznamovali so základnými pravidlami
volejbalu. Posolstvom športového pobytu bolo, aby sa naučili nielen kolektívne žiť, ale aj
športovo pracovať.
Pod gesciou ŠKM prebieha
tzv. protidrogová liga volejbalu
v Novom Meste nad Váhom
a jeho okolí. Kemp bol do Trenčína situovaný najmä z dôvodu
rozširovania aktivít klubu aj do
nášho mesta. V súčasnosti
sa ŠKM snaží spolupracovať.
„ŠKM prišiel s myšlienkou organizovania protidrogovej ligy.
Organizujeme ju prostredníctvom spolupráce so školskými
športovými strediskami, ktoré
metodicky riadime“, hovorí
Peter Marták.
Prostredie kempu v Základnej škole na Kubranskej ulici
organizátorom vyhovoval. Podobne spokojné boli aj mladé

volejbalistky. Kapitánka jedného z volejbalových družstiev
Vladimíra Moravčíková (16)
na otázku, ako sa na kempe
cíti, odpovedala: „Páči sa mi,
že sme tu dobrý kolektív. Tréningy sú tiež fajn a je tu celková pohoda.“ Podobne sa nám
zverila Kristína Kusendová
(11): „Je tu pekné prostredie
a som tiež spokojná s trénigami.“ Ich spoluhráčka Mária
Jasajová (15) z Trenčína nám
vysvetlila, že „do kempu som
sa dostala prostredníctvom
nášho zástupcu v škole. Hrávala som protidrogovú volejbalovú ligu, a tak som sa mohla
zúčastniť aj kempu, na ktorý
som sa prihlásila. Musím povedať, že aj keď už kemp končí, bolo to tu super. Dievčatá
boli fajn, vytvorili sme dobrý
kolektív. Naučili sme sa tu
hrať volejbal.“
Dievčatá boli v rámci kempu rozdelené na dve družstvá,
ktoré mali odlišný tréningový
proces. Organizátori boli v závere kempu príjemne prekvapení optimistickými výsledkami záverečných hodnotení,
podľa ktorých sa dievčatá naozaj naučili chápať volejbalovú
problematiku.
(r)

3:0 vybojovali bronzové medaily. Podrobný výsledkový servis, informácie o družstve ako
i kontakty na trénerov v prípade

záujmu o informácie ohľadom
tréningov si môžete pozrieť na
www.astn97.sk.
(mm)

Víkendová medailová „žatva“
V sobotu a v nedeľu (19. 8.
2006 a 20. 8. 2006) sa chlapci z prípravky futbalového klubu
AS Trenčín zúčastnili turnajov
v Trnave a v Leviciach. V oboch
turnajoch o lepšom umiestnení
rozhodli prvé zápasy. Po nevydarenom úvodnom zápase v Trnave so Senicou (1:4), v ktorom
súper na Trenčanov vyrukoval
s veľkou, miestami až prehnanou agresivitou v osobných
súbojoch, v ďalších zápasoch
mladí futbalisti z Trenčína nezaváhali. Po úspešných výsledkoch s domácim družstvom
a tímom z Piešťan obsadili na
turnaji konečné 2. miesto so
ziskom 6 bodov. Na turnaj do

Levíc cestovalo družstvo AS
Trenčín 97 v úplne inom zložení. V zostave sa objavili aj úplní
nováčikovia v tíme, ktorí mali
za sebou len pár tréningových
jednotiek. Podobne sa nevyvarovali zlému vstupu do turnaja,
keď v úvodnom zápase prehrali s Banskou Bystricou 0:4.
V ďalšom priebehu turnaja sa
hra „aesákov“ postupne zlepšovala a nebyť tesnej prehry
s domácimi Levicami a remízy
so Zlatými Moravcami, mohol
byť ich celkový výsledok ešte
o čosi lepší. V záverečnom
súboji s Nitrou súperovi nedali
šancu a po jednoznačnom priebehu si Trenčania po víťazstve
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