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Predpoveď počasia pre víkend 8. až 9. septembra na začiatku minulého týždňa vyvolala vrásky
na tvárach organizátorov podujatia Pri trenčianskej bráne. Ale príroda, akoby natruc tejto predpovedi už v piatok, keď mesto Trenčín prežívalo sviatok hodového dňa, všetko zariadila tak, aby
septembrové slniečko od predpoludnia plávalo na blankytno-modrej oblohe a pohladilo svojimi
teplými lúčmi všetko pozemské, teda aj líca členov vystupujúcich súborov, nadšených divákov
a spokojných organizátorov podujatia.
Viac o festivale čítajte na str. 8 a 9.
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Pripomenuli sme si odkaz SNP
Trenčianska verejnosť si 28.augusta uctila pri pamätníku na
Brezine padlých v Slovenskom národnom povstaní a v národnooslobodzovacom hnutí. Začiatok pietneho aktu patril Vojenskej
hudbe Trenčín, ktorá smútočným chorálom sprevádzala delegácie samosprávnych, politických a spoločenských organizácií pri
kladení vencov vďaky k pamätníku.
Veršami vďaky otvorila Alexandra Kabátová oficiálnu časť
programu pietneho aktu, na
ktoré nadviazal slávnostným
príhovorom primátor Mesta
Trenčín Branislav Celler. Zvýraznil, že „účastníkom Slovenského národného povstania
patrí naša úcta a vďaka. Naša
trvalá spomienka patrí tým,
ktorí obetovali to najcennejšie, svoje životy, ale aj tým,
ktorí prežili utrpenie v zajateckých táboroch. Všetci zo-

stávajú súčasťou nášho bytia,
sú tichým mementom vzdoru
proti zvrátenej moci.“
Za mestskú organizáciu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vystúpil odbojár
Alfonz Bučko. Vyzval prítomných, aby sa poučili z nedávnej
histórie, pretože bez ich uplatnenia v praxi nie sme schopní
priblížiť sa k demokratickým
a vyspelým štátom. Zdôraznil,
že členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Vence vďaky k Pamätníku umučených na Brezine kládli delegácie samosprávnych, politických a spoločenských organizácií.
Snímka (a)
sa nevzdajú ideálov, za ktoré
bojovali a trpeli v Slovenskom
národnom povstaní a mnohí položili aj svoje životy. „Odpúšťať

môžeme aj budeme, ale nikdy
nebudeme zabúdať,“ ukončil
svoj príhovor odbojár.
(jč)
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MHD má prvý autobus s vyklápacou plošinou pre vozičkárov
Predstavitelia SAD, a.s., Trenčín splnili sľub, ktorý dali Trenčanom
30. júna pri odovzdávaní pätnástich nových autobusov mestskej
hromadnej dopravy (MHD) do prevádzky. Od 6. sptembra jazdí na
linkách trenčianskej MHD nízkopodlažný autobus, špeciálne určený
a prispôsobený aj na cestovanie telesne postihnutých občanov.
Podľa slov Ivany Strelcovej, nastupovanie vozičkárov.
Autobus bude nasadzovaný
hovorkyne SAD, a. s., Trenčín,
nová Karosa CITELIS s čer- na výkon najmä na linkách, ktovenou metalízou má kapacitu ré idú okolo nemocnice. Počas
30 miest na sedenie a 69 na pracovných dní bude prevažne
státie, jej cena je 8 mil. Sk. Má v prevádzke na linkách č. 2
znížený podvozok, čo uľahčuje (trasa Nozdrkovce – Výskumný
nastupovanie osobám so zní- ústav ovčiarsky a späť), 8 (traženou pohyblivosťou a rodičom sa Juh II otoč – VÚO), 18 (trasa
s detskými kočíkmi. Stredné Juh I otoč – VÚO), cez víkend
dvere sú vybavené bezpeč- opäť na linke č. 2 a ďalej na
nostným snímačom a predo- linke č. 5 (trasa Juh I otoč –
všetkým manuálne vyklápacou VOD-EKO) a 1 (trasa Juh II otoč
(th)
plošinou na bezproblémové – Kubra).

Mesto Trenčín venovalo pamätník architektovi F. Silbersteinovi-Silvanovi
V predposledný augustový deň primátor Mesta Trenčín Branislav CELLER v spoločnosti Juraja SILVANA slávnostne odhalil
pamätník architektovi Ferdinandovi SILBERSTEINOVI-SILVANOVI. Mesto Trenčín sa tak rozhodlo uctiť si funkcionalistického
architekta, ktorý mu dával tvár v 30. rokoch minulého storočia.

V predposledný augustový deň primátor mesta Trenčín Branislav
CELLER (vpravo) v spoločnosti Juraja SILVANA (vľavo) slávnostne odhalili pamätník architektovi Ferdinandovi SILBERSTEINOVI-SILVANOVI
Snímka (pk)
Monument stojí na križovatke ulíc Hodžova a Martina

Rázusa v mestskej časti Sihoť.
Aktu slávnostného odhalenia

Klientske centrum je otvorené aj v sobotu
Zamestnanci Mesta Trenčín pracujúci v Klientskom centre
Mestského úradu v Trenčíne boli 9. 9. 2006 prvýkrát k dispozícii občanom aj v sobotu od 8.00 do 12.00 h. Otváracie hodiny miestna samospráva rozširuje týmto dňom aj na soboty
v záujme skvalitnenia služieb občanom.
Občanom sú k dispozícii podateľňa, matrika, osvedčovanie listín a podpisov, evidencia obyvateľov, dane a poplatky,
pokladňa. Osvedčovanie listín a podpisov je od 4. 9. 2006
presunuté z matriky na samostatné pracovisko klientskeho
centra.
(io)

sa priamo zúčastnil jeho synovec Juraj Silvan s manželkou.
Zhromaždeniu prečítal list Susan Silvan – dcéry Ferdinanda
Silbersteina-Silvana, dlhodobo žijúcej v Austrálii. Podľa jej
spomienok významný architekt
vždy považoval Trenčín za výnimočné regionálne centrum
s vysokým porozumením pre
jeho vlastnú tvorbu.
„Pamätník považujem za výnimočnú poctu a pre mňa veľmi
závažný čin. Cítim sa neobyčajne pyšná, hoci trochu smutná,
že toto ocenenie práce môjho
otca prišlo pre neho príliš neskoro; zomrel v roku 1983.
Viem, že by mu urobilo úžasnú
radosť. Som veľmi smutná, že
nie som schopná byť dnes s vami. Dúfam, že v krátkej dobe
prídem do Trenčína a teším
sa, že uvidím nielen pamätník,
ale aj všetky budovy, ktoré môj
otec vyprojektoval a ktoré ešte
stále stoja,“ napísala dcéra významného otca.
Úprimné dojatie rodiny Silvanovcov smerovalo aj k predstaviteľom samosprávy Mesta
Trenčín: „Ďakujem veľmi pekne
váženému pánovi primátorovi
a všetkým, ktorý sa zaslúžili
o tento pamätník, postavený
na počesť môjho otca; zvlášť
akademickému sochárovi Igorovi Mosnému, Ing. arch. Pavlovi Balaščákovi a Mgr. Renáte
Kaščákovej, vedúcej útvaru

marketingu mestského úradu,
ako aj všetkým prítomným.“
Dielo architekta Silbersteina-Silvana je v súvislosti s mestom Trenčín spomínané najmä
s prostredím starej Sihote. Budova Obchodnej akadémie Dr.
Milana Hodžu patrí medzi jeho
najviac cenené diela. Vo svojej
dobe predstavovala najmodernejšiu školskú budovu na Slovensku a dnes je pamiatkovo
chránená.
Na Sihoti sa nachádzajú
i ďalšie projekty z jeho dielne
– nájomný dom na Rázusovej
ulici 2, domy pre vojenských
gážistov a ďalšie. Projekty
funkcionalistického architekta
F. Silbersteina-Silvana sa nachádzajú aj v ďalších mestách
– v Bratislave, Martine, Nitre
a Seredi. Vo svojej vlasti bol
činný aj krátko po druhej svetovej vojne. Stačil ešte naprojektovať Poštový úrad v Banskej
Bystrici a ďalší nájomný dom
v Bratislave. Stavby boli dokončené až po jeho nútenom odchode do emigrácie v Austrálii.
Pripomenutie si mena Ferdinanda Silbersteina-Silvana je
o to dôležitejšie, že nesmelo
byť uvádzané viac ako 50 rokov v žiadnej publikácii. Pamäť
osviežil až pád bývalého režimu. Prvé publicistické zmienky
o ňom sa objavili takmer 10
rokov po jeho smrti v emigrácii.
(fs)
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Centrum kariérneho poradenstva (CKP) pomáha študentom
Na Mierovom námestí č. 16 je na fasáde objektu nový nezvyčajný názov CKP – Centrum kariérneho poradenstva. Komu je
určené a prečo vzniklo?
Centrum kariérneho poradenstva (CKP) funguje od marca minulého roka na podnet
Fakulty
sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne. Na jeho zavedení
do praxe sa spolupodieľali aj
Krajská pedagogicko-psychologická poradňa (KPPP), Metodicko-pedagogické centrum

(MPC) a Regionálna agentúra
TSK, n. o.
V CKP sa realizujú projekty
spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu. Zameriavajú sa najmä na kariérne
poradenstvo pre študentov záverečných ročníkov stredných
škôl v rámci celého Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Koncom roka 2005 začalo CKP

Informatizácia verejnej správy
Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja usporiadala 6. septembra informačný workschop na tému Informatizácia verejnej správy. Prednášatelia Tomáš HANULÍK a Andrea
FRAŇOVÁ predstavili výsledky pilotného programu European
Computer Driving Licence – ECDL, zameraného na zvyšovanie
odbornej kvalifikácie a adaptability zamestnancov verejnej správy v oblasti komunikačných technológií v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Na realizáciu pilotného
programu Úrad Trenčianskeho
samosprávneho kraja využil
grant finančných prostriedkov
z Európskeho sociálneho fondu. Od februára 2005 do júla
2006 ho zrealizovala Fakulta
sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka.
V absolvovaných kurzoch
boli študijné texty kompatibilné
so systémom ECDL. Nadväzovali na akreditované školenia
partnera, Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD.
Účastníci vzdelávania na zvýšenie počítačovej gramotnosti

absolvovali celkom 7 základných a 6 prídavných modulov,
objasňujúcich moderné technológie elektronickej kancelárie.
Každý úspešný absolvent základného informatického vzdelávania, ktorý vykonal skúšky
zo všetkých 7 modulov ECDL,
získal Certifikát ECDL platný
vo všetkých štátoch Európskej
únie. Časť zamestnancov,
úspešných riešiteľov skúšky
z ľubovoľných 4 modulov, získala Osvedčenie ECDL. Absolventi kurzu efektívnejšie využívajú
pri práci počítačovú techniku,
zvýšila sa ich pracovná výkonnosť.
(jč)

vykonávať aj projekt zameraný
na prípravu stredoškolských
výchovných poradcov. V súčasnosti CKP uskutočňuje projekt
kariérneho poradenstva pre
stredoškolákov a pre študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
V štádiu prípravy je aj nový projekt, ktorý vzniká v spolupráci
s mestom Trenčín. Bude zameraný na pomoc v profesijnej
orientácii žiakov všetkých základných škôl mesta Trenčín.
Realizačný tím CKP sa
skladá z 13 členov. Poskytujú
študentom informácie o tom,
ako si napríklad vybrať vysokú
školu, napísať štruktúrovaný
životopis, ako sa orientovať
na trhu práce a tiež radia pri
príprave na prijímací pohovor

do zamestnania. Zaujímavé
sú tiež informácie o programe
Mládež v dobrovoľníckej službe
v zahraničí, absolventskej praxi
v SR či informácie o správnom
sprostredkovateľovi práce do
zahraničia.
Všetky projekty vznikli na
základe potreby vylepšiť úroveň kariérneho poradenstva
v Trenčianskom samosprávnom kraji. V meste Trenčín sa
tak ako jednom z mála miest
na celom Slovensku poskytuje
v rámci projektov ESF kariérne
poradenstvo pre všetky úrovne
vzdelávania – od základných
škôl cez stredné školy až po
vysokú školu so vzdelávaním
a špeciálnou prípravou výchovných poradcov na stredných
školách.
(mr)

Jedna otázka pre…
Ing. Gabrielu VANKOVÚ, vedúcu útvaru majetku
Mesta Trenčín:

„Aj tento rok mesto Trenčín prenajímalo na svojom území pozemky za účelom zriadenia letnej terasy k existujúcim povoleným reštauračným prevádzkam. Koľko ich bolo schválených
a aký príjem za prenájom mesto získalo?“
(tr)
„V roku 2005 bolo schválených 22 a v roku 2006 27 letných
terás. Podľa nás je trend stúpajúci najmä v centre mesta a závisí
to aj od typu povolených prevádzok v centre mesta (reštaurácie,
kaviarne a pod.) Za minulý rok mesto získalo za prenájom letných
terás príjem vo výške 220 000 Sk, tento rok sa črtá príjem približne vo výške 240 000 Sk. Mesto Trenčín prenajíma letné terasy
v zmysle svojho všeobecne záväzného nariadenia za cenu nájmu
600, 300 a 200 Sk/m2/rok. Ceny nájmu sú stanovené podľa pásiem, na ktoré je územie mesta rozdelené. Zároveň je záujemca
o zriadenie letnej terasy povinný uhradiť jednorazovo správny poplatok vo výške 500 Sk za zvláštne užívanie verejného priestranstva v zmysle zákona č. 135/1961 zb. v platnom znení. Nájomné za zriadenie letných terás je určené od 1. 1. 2005 a doteraz
nebolo menené. Od podnikateľov nemáme námietky proti výške
nájomného. Terasy zaberajú v priemere 60 m2, za jednu terasu
zaplatí nájomca za letné obdobie, za 4 letné mesiace, približne
12 000 Sk.“
(r)

Deň otvorených dverí na mestskej polícii

Absolventi kurzu efektívnejšie využívajú pri práci počítačovú
techniku, zvýšila sa ich pracovná výkonnosť
foto (a)

Obecné polície oslavujú 15. výročie svojho novodobého vzniku. Pri tejto príležitosti Prezídium Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska vyhlásilo 21. september za
Deň obecných polícií. Tento deň bude zároveň aj dňom otvorených dverí. Aj Mestská polícia v Trenčíne pozýva verejnosť od
9.00 do 14.00 h na všetky štyri pracoviská (centrálna budova
na Štúrovom námestí, pobočky na sídlisku Juh, Sihoť a na Zámostí). Deti, mládež, občania i seniori, ktorí pozvanie prijmú,
uvidia mnoho zaujímavého z práce mestských policajtov.
(r)
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Nový typ finančného príspevku pre školy
Školský rok sa minulý týždeň začal aj na ôsmich plnoorganizovaných základných školách a jednej ZŠ pre 1.–4. ročník na území
mesta Trenčín, ktorých zriaďovateľom je miestna samospráva.
Do ich lavíc zasadlo 4782 žiakov, z toho 505 prvákov. Keďže
v júni ukončilo základnú školskú dochádzku 739 žiakov, v porovnaní s minulým školským rokom klesol počet detí v trenčianskych základných školách o 234.
Aby trenčianske školy nepocítili nedostatok peňazí, o to sa
okrem manažérskej vynaliezavosti manažmentov škôl stará
aj ich zriaďovateľ, Mesto Trenčín. Podľa slov vedúceho útvaru školstva a sociálnych vecí

mestského úradu Jozefa Baláža, odkedy štát preniesol právomoci v základnom školstve
na mestá a obce, pridelené peniaze, tzv. normatívy, im stačia
len na základné veci, napríklad
na nové lepšie vybavenie už

Primátor za katedrou! Branislav Celler v prvý deň nového školského roku prišiel do ZŠ, Kubranská cesta, kde zavítal i medzi
čerstvých prváčikov.
Snímka (pu)

Nové lavice čakali 4. septembra na žiakov vo viacerých trenčianskych základných školách. Snímka je zo ZŠ, Hodžova ul.,
kde ich rovnako ako v iných školách zakúpili z finančného príspevku mesta – 500 Sk na jedného na žiaka.
Snímka (ml)

nezostáva. Preto v Trenčíne pomáhajú aj finančné prostriedky
z mestského rozpočtu, aby
mali školy viac peňazí ako
vlani. „Príspevok 500 korún
na žiaka poskytujeme nielen
základným, ale aj materským
školám prvýkrát. Je to nový
typ príspevku samosprávy na
učebné pomôcky alebo na výmenu zastaraného vybavenia,
to znamená nábytku, lavíc,
stoličiek či katedier,“ hovorí J.
Baláž. Mesto nezabudlo ani na
základnú umeleckú školu a centrum voľného času. Finančná

Pred cestou do školy

čiastka, určená na jedno dieťa,
tu predstavuje 300 Sk. „Všetci
prváci dostali od mesta aj knihy a špeciálne žiacke knižky,“
dodáva vedúci útvaru.
Zlepšiť najmä technickú infraštruktúru, ale aj komunikáciu
na linke škola – mesto pomôže
50 počítačov, ktoré budú základným školám rozdelené podľa počtu žiakov do konca tohto
mesiaca. Suma, ktorú Mesto
Trenčín na tento účel vyčlenilo
zo svojho rozpočtu, presahuje
1 mil. 200 tisíc korún.
T. Hlobeň
ZŠ Veľkomoravská ul.

V predškolskom veku sa deti málokedy stanú obeťami dopravných nehôd najmä preto, lebo každý ich krok kontrolujú dospelé
osoby alebo starší súrodenci. S nástupom do školy nehodovosť
detí prudko stúpa. Školáci sa na ceste do školy musia samostatne orientovať a riešiť dopravné situácie. Nesprávne konanie
má za následok dopravnú nehodu. Aby rodičia predišli tragédiám na cestách, je dôležité, aby dopravnej výchove svojich detí
venovali dostatočnú pozornosť od ich najútlejšieho veku a sami
im boli príkladom.

Dieťa nie je „dospelák“
Pri nácviku bezpečného
správania sa na cestách u svojho dieťaťa je potrebné si uvedomiť, že s dieťaťom nemožno
zaobchádzať ako s dospelým
človekom, že jeho psychika je
primeraná jeho veku. Dieťa je
nepozorné, málo predvídavé,
koná impulzívne a často nevie

posúdiť nebezpečenstvo situácie, v ktorej sa ocitlo. Pre svoj
malý vzrast má obmedzený
výhľad na vozovku a aj pre vodičov je v hustej premávke ťažšie
spozorovateľné.
Ak ide dieťa do školy bez
dozoru dospelých, musí vedieť,
že:
• môže vstúpiť na vozovku len
vtedy, ak sa pozrie vľavo, potom

vpravo a zasa vľavo a len vtedy,
ak sa nepribližuje automobil,
• nesmie vstupovať na vozovku spomedzi zaparkovaných
áut, ktoré mu znemožňujú výhľad,
• cez cestu musí prechádzať

najkratším smerom – kolmo,
• cez cestu má zásadne prechádzať po priechode pre chodcov,
• nesmie vstúpiť na vozovku,
keď svieti na semafore červený
signál pre chodcov,
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• môže prechádzať cez cestu
na zelený signál a prechod dokončiť aj vtedy, keď sa rozsvieti
červená.

Ranná pohoda
– základ dobrého dňa
Dieťa potrebuje dostatok
spánku a oddychu. Nevyspané
dieťa s rozptýlenou pozornosťou koná z hľadiska dopravnej
situácie veľmi nebezpečne. Rodičia musia preto dbať na jeho
pravidelný spánok a nedávať
výnimky ani na ten najzaujímavejší program v televízii. Takisto
ráno by malo byť bez nervozity
– dieťa by sa malo bez náhlenia
naraňajkovať a včas sa vydať
na cestu do školy.

Vidieť a byť videný
Dieťa v cestnej premávke
musí byť viditeľné. K nešťastiu
prichádza často preto, lebo
vodič jednoducho dieťa na
ceste nezbadá. Rodičia môžu
hroziace riziko znížiť tým, že
budú svoje deti obliekať nielen
pohodlne, ale i dostatočne pestro, prípadne opatria jeho odev,
školskú tašku, topánky, čiapku
reflexnými nášivkami či odrazkami tak, aby vodič už z diaľky
zbadal malého školáka a zvýšil
svoju pozornosť.
Dieťa je potrebné naučiť
vidieť na ulici, počúvať zvuky
a uvedomovať si, odkiaľ prichádzajú. Rodič to môže skúsiť hrou – zaviaže deťom oči,
zatočí ich a vyskúša, či dokážu
určiť, odkiaľ zvuky prichádzajú.
Počas spoločnej cesty do školy v prvých dňoch ho učí mať

ohybnú hlavu, ktorá sa automaticky otočí vľavo, potom vpravo
a opäť vľavo predtým, ako prejde cez cestu, načúvajúce uši,
ktoré rozpoznajú zvuky a vedia,
odkiaľ prichádzajú, pozorné oči,
ktoré si všimnú skôr, ako vstúpia na vozovku, či ich vodiči
zaregistrovali.

Bezpečná cesta do
školy
Je potrebné, aby rodičia
sprevádzali svoje dieťa do školy dovtedy, kým nie je schopné
samo bezpečne prejsť naučenú
trasu. Zvolená trasa do školy
by mala byť z dopravného hľadiska čo najbezpečnejšia, a to
i vtedy, keby sa mala vzdialenosť do školy predĺžiť. Pri výbere trasy by rodičia mali dbať na
to:
• aby dieťa čo najmenej prechádzalo cez vozovku a ak je to
nevyhnutné, tak na miestach
s malým dopravným ruchom,
prípadne tadiaľ, kde je priechod
pre chodcov riadený svetelnou
signalizáciou,
• aby dieťa neprechádzalo na
takých miestach, kde nemá
dostatočný výhľad na obidve
strany, prípadne tam, kde by
muselo vychádzať spomedzi
zaparkovaných vozidiel.
Ak si dieťa navykne chodiť
určitou trasou, bude sa cítiť
bezpečnejšie, pretože sa ľahšie
orientuje v známom prostredí
a spoľahlivejšie bude riešiť aj
nepredvídané situácie v cestnej premávke.
Lenka Bušová,
KR PZ SR Trenčín
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Viete, že...
• záujmový krúžok LOGO v ZŠ, Na dolinách približuje žiakom,
ktorí sa zaujímajú o počítače a prácu s nimi, riadiaci systém LOGO SIEMENS. Používa sa v priemysle na riadenie
jednoduchých procesov,
• do projektov Zelená škola, GAME OVER a Správaj sa normálne je zapojená ZŠ, Východná ul.,
• medzi tie najobľúbenejšie podujatia v ZŠ, Dlhé Hony patria
Tekvicové preteky, ktoré deťom spríjemňujú odchod na
jesenné prázdniny,
• veľkú pozornosť venuje ZŠ, Ul. P. Bezruča medzinárodnému
projektu SOKRATES-COMENIUS, do ktorého sú zapojené
školy z Talianska, Lichtenštajnska, Rakúska, Litvy a Slovenska,
• keramickú dielňu, v ktorej pracujú štyri záujmové krúžky
žiakov, zriadili v ZŠ, Novomeského ul.,
• vzdelávací projekt ERIN – vzdelávanie mimoriadne nadaných detí v ZŠ, Kubranská cesta sa pripravuje na prechod
na 2. stupeň,
• ZŠ, Hodžova ul. využíva už druhý rok športový školský areál pre deti v povinnej telesnej výchove, krúžkovej činnosti
i mimovyučovacej činnosti, kde deti môžu zmysluplne tráviť
svoj voľný čas,
• úlohy, vychádzajúce z projektu SOKRATES/COMENIUS 1
– Partnerstvo škôl, plní ZŠ, Veľkomoravská ul.,
• ZŠ, Na dolinách je školou na kolesách – od jari do zimy
milovníci cykloturistiky chodia na výlety , počas ktorých navštevujú a poznávajú zaujímavé miesta histórie , literatúry
a prírodných krás Slovenska,
• talentované deti v ZŠ, Východná ul., rozvíjajú svoje danosti
v športovej triede so zameraním na gymnastiku dievčat
a basketbal chlapcov,
• deti zo ZŠ, Dlhé Hony, sa rady zabávajú aj pri súťaži Šaravari, ktorú škola pripravuje pre deti pri príležitosti vítania
jari,
• žiaci ZŠ, Ul. P. Bezruča sa zapájajú do projektu Európa
v škole, Škola podporujúca zdravie a aktívne prispievajú
do školského časopisu záŠkoláčik,
• žiaci ZŠ, Novomeského ul. pod vedením pani učiteľky Mgr.
Králikovej pracujú na projekte GAME OVER 4.85, ktorý je
zameraný na zdravú výživu a zdravý spôsob života,
• ZŠ, Hodžova ul. celoročne spolupracuje s Trenčianskou
univerzitou Alexandra Dubčeka v oblasti mechatronických
krúžkov,
• do celoslovenskej súťaže Mladý génius, organizovanej
spoločnosťou MENSA Slovakia, sa zapojili žiaci ZŠ, Veľkomoravská ul. a v kategórii vynikajúci riešiteľ logických úloh
a hlavolamov obsadil Vladimír Benček 8. miesto,
• k najaktívnejším v ZŠ, Kubranská cesta patrí badmintonový klub, ktorý dosiahol v minulom školskom roku 3 celoslovenské umiestnenia a hádzanárky sa umiestnili na 1.
mieste v okrese.
ZŠ, Kubranská cesta
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ZO ŽIVOTA MESTSKÝCH ČASTÍ

VMČ Juh

Číslo 19/ročník VIII

VMČ Sever

Doprava a osvetlenie najviac trápia Kovohute stále strašia Trenčanov
V našom spravodajstve sa ešte vraciame k prázdninovému zaobyvateľov
sadnutiu Výboru mestskej časti (VMČ) Sever, na ktorom sa po-

Na prvom zasadnutí Výboru mestskej časti (VMČ) Juh v pondelok 4. septembra sa zišli iba dvaja poslanci – predseda výboru
Ján BEZÁK a Emil BULKO, na poslednú chvíľu sa pre zranenie
ospravedlnil B. ZUBRIČAŇÁK. Napriek tomu bolo stretnutie rušné, najmä v prítomnosti občanov.
J. Bezák vyjadril spokojnosť
s prestavbou ihrísk pri ZŠ na
Novomeského ul., práce tu finišujú a koncom septembra ich
odovzdajú do užívania.
Nový cestovný poriadok MHD
analyzoval poslanec Emil Bulko.
Najväčšie trenčianske sídlisko
má nevyvážené spoje v sobotu
a v nedeľu, kedy sa nedá dostať
do práce na 6. hodinu. Veľa
ľudí pracuje v nepretržitých prevádzkach a prvý spoj ide o piatej, ďalší až desať minút pred
šiestou. Navyše v pracovných
dňoch ide viac autobusov v rovnakom čase, preto navrhuje ich
rozloženie do desaťminútového
intervalu. Menej autobusov ide
z otoča na Saratovskej ulici,
preto sa zamyslel nad možnosťou, že by niektoré spoje
z Ulice gen. Svobodu prešli
cez Saratovskú. Spojenie Juhu
s mestom sa podľa Jána Bezáka zhoršilo, rovnako aj spojenie
s okrajovými časťami mesta.
Občania vyjadrili nespokojnosť
najmä so spojmi ku kyselke.
Poslanec E. Bulko upozornil na
neopravené výtlky na Šmidkeho
ulici pri garážach, ktoré neboli
po zime odstránené.
Občania Lavičkovej ulice
nie sú spokojní so stavom ich
bydliska po kolaudácii rekonštrukcie cesty a chodníkov. Po

rozšírení ulice zostala vedľa
chodníka hlina, zarastajúca
burinou, vyrezané stromy neboli
nahradené novými. Podobne
aj stojany na prášenie počas
rekonštrukcie odrezali a teraz
ležia na zemi a občania majú
obavy, aby „nedostali nohy“.
Slovnú prestrelku s predsedom VMČ vyvolal hlučný občan, dožadujúci sa osvetlenia
hornej časti Partizánskej ulice.
Až po upozornení krotil svoj
temperament, ale neodpustil
si poznámku, že o probléme už
vedia v Českej televízii, ktorá
príde natočiť reportáž.
Obyvateľky Halalovky sa
poďakovali VMČ za vyriešenie
požiadaviek občanov na opravu
cesty na ulici. Pozornosť si podľa nich zaslúži aj pozemok nad
domami, na ktorom si deti robia
bunkre v divej zeleni a kde hrozí
úraz.
Viacerí občania poukazovali
aj na stav schodísk na sídlisku,
kde sa vyskytujú sústavne nedostatky.
Posledná žiadosť smerovala
na verejné osvetlenie Ulice Mateja Bela v časti ku kultúrnemu
stredisku, kadiaľ chodí veľa ľudí
a je tu tma, ktorú „rušia“ iba
osvetlené okná bytov. Pritom
štyri lampy tento nedostatok
dokonale odstránia.
(la)

Časť chodníka v zadnej časti OZC Južanka neslúži chodcom, zatarasila ho letná terasa tamojšej prevádzky... Prečo?
foto (l)

slanci zišli v stredu 16. augusta v polovičnej zostave.
Poslankyňa Janka Fabová
požiadala o zasielanie petícií
na vedomie aj VMČ, lebo výbor
nebol napríklad informovaný
o petícii týkajúcej sa výstavby
bytových domov v časti Kubra.
Rovnako žiadala aj adresné zasielanie odpovedí na požiadavky
poslancov a preverenie čistoty
prameňa kyselky. Zatiaľ neboli
vyriešené ani žiadosti o osadenie prístreškov na zastávkach
v Kubrici a navrhuje systémové
riešenie kosenia v objektoch
kultúrnych stredísk zahrnutím
týchto prác do harmonogramu
kosenia mesta.
Čistenie priestoru cintorína
a zeleňou zakrytá značka „Pozor, deti!“ pri kostole v Opatovej
trápili poslankyňu Veroniku Závodskú. Vyjadrila nespokojnosť
so skutočnosťou, že poslanci
musia neustále žiadať o kosenie v mestskej časti Sever. Mal
by to sledovať skôr pracovník
MHSL Trenčín.
Poslanci neschválili zmenu prevádzkového času herne
Vegas na non-stop. Zástupca
mestskej polície J. Čermák
navrhol, aby prevádzkovateľ
vyriešil parkovanie vozidiel pre
návštevníkov a VMČ Sever sa
k žiadosti vyjadrí po doriešení
parkoviska. Poslanci neschválili
ani zmenu prevádzkových hodín
v reštaurácii Maritim. Na hluk
šíriaci sa z tejto prevádzky sa
sťažovali obyvatelia pravobrežnej časti mesta.
Anonymná sťažnosť na rušenie nočného pokoja barom
Modrá ruža vyvolala rokovanie
ekonomického útvaru a mestskej polície s prevádzkovateľkou
podniku. Výsledkom je rozhodnutie o zabezpečení zatvárania
terasy o 22. hodine.
Prevádzka firmy Kovohute
dlhodobo znečisťuje ovzdušie
v časti Pod Sokolicami a má dopad aj na ostatné časti mesta.
Poslanci VMČ Sever preto v júni
požiadali mesto o riešenie znečisťovania životného prostredia

a ohrozovania zdravia následníckou firmou Askov. J. Čermák
informoval, že poštové zásielky
neprevzal konateľ firmy, pretože
je dlhodobo v zahraničí. Poslankyňa J. Fabová upozornila, že
v súdnom konaní firmy Kovohute
vystupuje stále pôvodná firma,
nie Askov. Všetka činnosť tejto
firmy je registrovaná na Kovohute, nie na Askov. Nespokojnosť
s riešením patovej situácie vyjadril predseda VMČ Ján Babič.
J. Fabová navrhla rokovanie na
nadriadenom orgáne – Krajskom
úrade životného prostredia.
VMČ Sever žiada MsÚ o urgovanie odpovede Obvodného úradu
životného prostredia v Trenčíne.
Z ďalších požiadaviek občanov a poslancov vyberáme:
V Kubrici na otoči a pri cintoríne
parkujú vozidlá a MHD to komplikuje premávku, poslankyňa
J. Fabová navrhuje umiestniť
tu zákazovú značku. Uviedla,
že na ulici Súvoz nefunguje verejné osvetlenie, hoci mal byť
nedostatok odstránený v júli. Na
Ulici J. Derku požadujú občania
umiestniť zákaz vjazdu vozidiel
nad 7,5 tony, lebo ťažké vozidlá
ničia cestu. Obyvateľom mesta
chýba aj prístrešok na autobusovej zastávke pri OZC Max.
Poslanec J. Babič hovoril
o návrhu občanov znížiť rýchlosť
na Kubranskej ulici za Billou na
40 km za hodinu, rovnako aj na
preznačenie križovatky Považská – Žilinská, kde viac vozidiel
zrejme ide cez Žilinskú ulicu.
Odstránenie
neporiadku
a stavebného odpadu po firme
Monolit žiadajú obyvatelia ulice
Pod Sokolice. Poslankyňa A.
Laborecká upozornila aj na neprehľadnú situáciu na križovatke
Považská – Nálepkova, kde výhľadu bránia zaparkované autá.
Upozornila aj na nedodržiavanie
všeobecného záväzného nariadenia o chove psov. Chovatelia
nepoužívajú vôdzku a neraz „venčia“ svojich miláčikov v priestore
detských ihrísk.
(la)

14. 9. 2006

PRE VOĽNÉ CHVÍLE
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Komorný orchester Mesta Trenčín na festivale vo Francúzsku

Amatérske teleso s profesionálnymi výkonmi
Na 8. ročníku Festivalu Estival vo francúzskom Annecy sa 16.
– 23. augusta predstavil dvoma koncertami Komorný orchester Mesta Trenčín. Na prvom, venovanom tvorbe A. Vivaldiho
v kostole sv. Františka Saleského, trenčianski hudobníci popri
vlastnej prezentácii sprevádzali vynikajúceho francúzskeho gitaristu Emmanuela ROSSFELDERA v dvoch Vivaldiho koncertoch,
známom D-dure a menej známom A-dure.
Druhý koncert odohrali vysoko nad mestom v atraktívnych
priestoroch Anneského hradu
pod výstižným názvom Noc Festivalu Estival 2006. Koncert
začínal o 21.00 h a končil po
polnoci. Tu sa predstavili Koncertom grosso č. XII francúzskeho barokového skladateľa
G. Muffata a spoluúčinkovaním
s popredným svetovým flautistom, pedagógom a dirigentom
Philippom Bernoldom – zahrali
spolu Bachovu Suitu h-mol, na
ktorej naštudovanie mal orchester 2 dni.
Obidva koncerty boli vypredané a naše vystúpenia slovenského hudobného telesa
mali nad očakávanie dobrý
ohlas. „Úspech bol najlepšou
odmenou za ťažkú prípravu,“
skonštatoval po návrate vedúci
orchestra Peter Kocnár a pre
INFO pridal aj ďalšie spomienky
na pobyt v krajine Galského kohúta.

šich partnerov v Cran-Gevrier.
Tým tiež vďačíme za bezplatné
ubytovanie s raňajkami, ktoré
nám sprostredkovala ich komisia pre spoluprácu, vedená
Clémence Chulliatovou. Samozrejme, patrí sa poďakovať aj
Mestu Trenčín a Ministerstvu
kulúry SR, bez ich finančnej
pomoci by sme pozvanie na
festival asi museli odmietnuť.“

UZNANIE
ORGANIZÁTOROV

Annecy – savojské Benátky

„Účasť amatérskeho telesa na festivale, kde účinkujú
profesionáli, je vždy riziková.
Intenzita prípravy aj interpretačné východiská profesionálov
a amatérov sú neporovnateľné.
V takejto situácii na človeka

Veľmi nás potešilo uznanie
organizátorov, ktorí vyslovili
presvedčenie, že vo Francúzsku
neexistuje
amatérsky
orchester
takýchto
kvalít.
Hrejivé a povzbudzujúce bolo
hodnotenie Philippa Bernolda,

VYSTÚPENIA NA
FESTIVALE
„Naše vystúpenia na festivale v Annecy boli ďalším rozvíjaním dobrých partnerských vzťahov Trenčína a Cran-Gevrier,
mestečka, ktoré je súčasťou
Anneskej aglomerácie. Tieto
vzťahy fungujú už od roku 1992
a počas nich sme priviezli do
tohto kúta Európy výstavy našich výtvarných umelcov a fotografov, folklór, dychovú hudbu,
rockové hudobné skupiny, historický šerm atď. Predstavenie
našej neprofesionálnej hudobnej kultúry v Hornom Savojsku
bolo novým rozmerom tejto
spolupráce.
Aj keď Festival Estival organizuje mesto Annecy, za pozvánkou stálo odporučenie na-

Koncert v kostole sv. Františka Saleského
doľahne plnou váhou ťarcha
zodpovednosti. Uvoľnili sme sa
až cez prestávku po 1. časti prvého koncertu, keď sa ukázalo,
že vieme zahrať aj pod takýmto
tlakom, a dokonca na vysokej
úrovni.

ktorý povedal, že nie je dôležitý
profesionálny alebo amatérsky
status, ale ako kto hrá. My sme
podľa jeho slov hrali so srdcom
a bolo pre neho potešením si
s nami zahrať.“

SAVOJSKÉ BENÁTKY
„Mestá Cran-Gevrier a Annecy majú prekrásne okolie,
a aj keď sme toho času až tak
veľa nemali, navštívili sme niekoľko zaujímavých miest, napríklad rokliny Gorges du Fier, vrch
Semnoz s výhľadom na celý
región až po Mont Blanc, obišli
sme Anneské jazero, ktoré je
fascinujúce zo všetkých strán,
a prešli krížom-krážom celé Annecy, nazývané tiež Savojskými
Benátkami. Absolvovali sme
prijatie na radnici v Cran-Gevrier i Annecy, prezreli sme si
nové centrum vedeckej kultúry
v Cran „La Turbine“, navštívili
sme pravidelné nedeľné trhy so
špecifickým koloritom. Tento
kút Európy, známy okrem iného
aj vynikajúcimi syrmi, má všetko, čo môže spríjemniť život:
impozantné hory, kde sa dá
lyžovať ešte v máji, veľké jazero
s čistou vodou, plážami a romantickými zákutiami, rázovitú
architektúru, malebné mestské
prostredie a v neposlednom
rade dobre vyriešenú dopravnú
situáciu, pri ktorej je v popredí záujmu hlavne bezpečnosť
chodcov.“
(r)
Snímky (archív – pk)
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PRI TRENČIANSKEJ BRÁNE

Číslo 19/ročník VIII

20. ročník folklórneho festivalu Pri trenčianskej bráne patrí minulosti

Jedenásťhodinový maratón kultúrnych vystúpení
Trenčan, koncertovala Vojenská hudba Trenčín. K vrcholom
prvého dňa patrilo vystúpenie
folklórneho súboru Železiar
z Košíc v programe pod názvom
Rusnácka Maňira v Kultúrnom
a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
V sobotu už v skorých ranných hodinách Mierové námestie ako prvých privítalo
jarmočných obchodníkov. Roz-

selníkov z Komjatnej pri Ružomberku, aby hlavne mladším
vekovým kategóriám priblížili
prácu obyvateľov podhorských
obcí v minulosti, ale aj dnes,
ako tkanie na tkáčskom stave, kovanie kosy, zhotovenie
šindľa či drevených hrabiel.
Úspech mali aj tvorivé a keramické dielne Kultúrneho centra
Aktivity v Trenčíne, v ktorých
deti maľovali, alebo modelovali

Trenčiansky folklór sa prezentoval aj vystúpením detských súborov
(dokončenie z 1. str.)
I keď festival Pri trenčianskej
bráne svojou koncepciou bol
pôvodne podujatím kultúrnym,
ešte pred jedenástimi rokmi ho
organizátori rozšírili o športové
podujatie – beh po historických
uličkách centra mesta pre všetky vekové kategórie. Dali mu

– Matúšova ulica o ocenenie
v podobe Matúšovho groša
a o iné zaujímavé ceny. Do knihy
víťazov sa zapísali Emil Bagín,
Matej Nápoky, Viktor Jurica,
Peter a Pavol Krajčovičovci,
Emil Šimčík, Matej Miklas,
René Pisch, Marek Fabo, Daniel Jaroš, Peter Zemko, Erika
Beh o Matúšov groš odštartoval známy mím, ale aj účastník
viacerých maratónskych behov Vlado Kulíšek (vľavo)
ložili predajné stánky s pestrou
ponukou vlastných domácich
výrobkov. Medovníkové srdcia,
medovinu, bižutériu, drevené varešky, pečené klobásky
i nefalšovaný burčiak ponúkli
všetkým návštevníkom.
Organizátori podujatia nezabudli pozvať ľudových reme-

na hrnčiarskom kruhu.
Ešte pred oficiálnym otvorením festivalu hodinovým
koncertom v chladnom ráne
zahrievala teplými tónmi dychová hudba Vlčovanka z Hornej
Súče. Pred úderom desiatej
hodiny vstúpil na Mierové
námestie jarmočný sprievod

V sobotu pred úderom desiatej hodiny vstúpil na Mierové námestie jarmočný sprievod
názov Beh o Matúšov groš.
A tak už v piatok popoludní,
keď väčšina občanov prechádzala cez Mierové námestie
už po pracovnej dobe s cieľom
nakúpiť na víkend, v blízkosti
pódia sa sústredilo 125 najmä
mladých športovcov z trenčianskych materských a základných
škôl. Bojovali na trase Mierové námestie – Farské schody

Bagínová, Katarína Mikušová,
Dana Hollá, Vlasta Strhárska,
Zuzka Ševčíková, Ela Matišáková a Katka Fabová.
Po
športovom
rozbehu
patrilo pódium na Mierovom
námestí až do večerných hodín kultúre. Prezentoval sa
trenčiansky folklór vystúpením
detského folklórneho súboru
Radosť a folklórneho súboru

Tanečnice zo skupiny orientálnych tancov Džamal

14. 9. 2006

PRI TRENČIANSKEJ BRÁNE
šova. Na ne nadviazal svojím
vystúpením folklórny súbor
Świerczkowiacy z poľského
Tarnowa, ktorý zanechal veľmi
dobrý dojem u divákov, lebo
ich odmenili dlhotrvajúcim potleskom.
Folklór na chvíľu vystriedalo Tradičné bábkové divadlo
Antona Anderleho z Banskej
Bystrice hrami Gašparkova
cesta do Ameriky a Cirkus svet
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ľudových hudieb a tancov spod
Kriváňa a Poľany, s ktorými
sa predstavili folklórne súbory
Partizán Biotika zo Slovenskej
Lupče, Podpoľanec z Detvy
a Važec z Važca. Vo večernom programe vystúpili Karol
Mikloš s hudobnou skupinou
a hudobná skupina Cpt. Slice.
Nedeľné popoludnie patrilo
detským folklórnym súborom
Nezábudka z Drietomy, Sel-

Ľudoví remeselníci z Komjatnej pri Ružomberku hlavne mladším
vekovým kategóriám priblížili prácu obyvateľov podhorských
obcí v minulosti, medziiným aj tkanie na tkáčskom stave
s nefalšovanou hlučnosťou na
čele so skupinou historického šermu Wagus z Trenčína.
V jarmočnom sprievode sme
zahliadli dvorné dámy zo Strednej umeleckej školy v Trenčíne
vo vlastnoručne navrhnutých
a vyrobených historických kostýmoch, komediantov z Cirkusu
obrov, tanečnice zo skupiny

Komisie kultúry, cestovného
ruchu, športu a cirkví pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne
Marián Kvasnička. Pred zrakmi
divákov potom v krátkej prehliadke jednotlivé zúčastnené
súbory a skupiny predstavili
svoj kultúrny program. Po ňom
Kakaovníci Igor a Martin so
zábavným programom pre
Festival obohatil svojím vystúpením detský folklórny súbor Valach zo Zlína
určené pre najmenších Trenčanov. Ale Anton Anderle so
svojím bábkovým divadlom zaujal nielen malých, ale aj tých
skôr narodených, veď každý sa
rád vracia k tomu, čo krásne
prežil v minulosti, počnúc detskými rokmi. Po koncerte etno
skupiny Banda opäť rozprúdili
krv v žilách návštevníkov zvuky

čanka zo Selca, Štvorlístok
z Trenčianskej Turnej a Radosť z Trenčína. Záverečným
vystúpením detského folklórneho súboru Valášek zo Zlína
v programe pod názvom Mám
věneček, mám, sa jubilejný
20. ročník folklórneho festivalu
Pri trenčianskej bráne skončil.
(jč)

Jarmoční obchodníci rozložili predajné stánky s pestrou ponukou
vlastných domácich výrobkov
orientálnych tancov Džamal,
folklórnu skupinu Latovec a dychovú hudbu Drotári z Dolnej
Súče, folklórny súbor Świerczkowiacy v pestrofarebných krojoch z poľského partnerského
mesta Tarnow, harmonikárov
z Prietrže, ženskú spevácku
skupinu Dolinečka zo Soblahova a detské folklórne súbory
Radosť a Brezinka z Trenčína.
Z pódia privítal účastníkov
festivalu moderátor Jozef Ďuráči a festival otvoril predseda

deti a ich rodičov odštartovali
jedenásťhodinový maratón kultúrnych vystúpení najrôznejšieho žánru. Na nich nadviazala
poulično-komediálna cirkusová
show Cirkusu obrov z Bratislavy.
V programe Vitajte pod
trenčianskou bránou priblížili
svoje umenie vo svižnom tempe zo svojich regiónov folklórne
súbory Turiec a Tatran z Martina, Haviar z Rožňavy, Borievka
z Košíc a Suché karki z Pre-

Folklórny súbor Swierczkowiaci z poľského Tarnowa zanechal u
divákov dobrý dojem z výbornej choreografie a výkonu tancujúcich
snímky (a)
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Číslo 19/ročník VIII

Fotografická súťaž o najoriginálnejšiu fotografiu zo života nášho mesta

Videl som Trenčín inak
Trenčín je fotogenickým mestom. Jeho obraz so siluetou hradu,
Morovým stĺpom či synagógou je každodennou súčasťou života
Trenčanov a pre návštevníkov sa stáva povinnou výbavou fotoalbumu z cesty.
Jeho nové podoby chce
predstaviť Trenčianska nadácia počas dlhodobej fotografickej súťaže, o ktorej sme sa
porozprávali s Alenou Karasovou, správkyňou Trenčianskej
nadácie.
„Trenčín má mnoho neobvyklých a zaujímavých tvárí. Mení
sa, stretáva sa v ňom nové
aj staré, tradičné aj moderné,
žije vo dne aj v noci, v každom
ročnom období... Pomocou súťaže chceme zároveň objaviť aj
nových autorov a pripojiť ďalšie
mená do mozaiky trenčianskych fotografov, ktorá sa hrdí
známymi osobnosťami. Mená
ako Mária Holoubková, Ján
Hajduch, Ján Halaša a mnohí
ďalší ponúkajú možnosť pripojiť k Trenčínu ďalší z prívlastkov
– Trenčín, mesto fotografov.
Tieto mená sú vzorom pre väčšinu fotografov spoznávajúcich
Trenčín a jeho okolie cez objek-

tív svojho fotoaparátu.“
• A to je práve to, po
čom pátrate. Trenčín
a jeho okolie... Oslovte
účastníkov súťaže, či už
Trenčanov alebo cezpoľných
prostredníctvom našich
novín...
„Skúste spolu s nami vytvoriť originálny obraz mesta, zachytiť prchavý obraz okamihu,
zdokumentovať jeho štyri ročné obdobia... Ako vidíte svoje
mesto a život v ňom, Trenčania? Ukážte nám svoj domov
vašimi očami. A ako pôsobí na
vás, návštevníkov? Čo myslíte,
ako sa nám tu žije?“
• Súťaž je určená všetkým
vekovým skupinám Trenčanov
i návštevníkov Trenčína.
Neobávate sa, že vás
fotografiami zahltia?
„Dobrých fotografií, ktoré
citlivo zachytia každodenný život v Trenčíne a jeho okolí, nie

je nikdy dosť. Chceme vytvárať
databázu fotografií na CD, ktoré budeme používať pre naše
katalógy, na rôzne výstavy
a pod. Samozrejme, pri zachovaní všetkých pravidiel, týkajúcich sa autorských prác. Preto
privítame i väčšie množstvo

Sen mesta z palety B. Vrškového
Vernisáž prvej autorskej výstavy insitného maliara Borisa VRŠKOVÉHO pod názvom Sen mesta
sa uskutočnila 6. septembra 2006 v Mestskej galérii v Trenčíne. Prítomných privítal vedúci
Útvaru kultúry Mestského úradu v Trenčíne Peter KOCNÁR, ktorý uviedol, že i napriek zmene
mena výstavnej siene sa jej hlavné poslanie priblížiť krásu výtvarného umenia občanov nezmenilo.
Vystavujúceho autora predstavil kurátor výstavy Ivan Melicherčík. Naivné umenie stojí
mimo akýchsi výtvarných doktrín a profesionálnych škôl. Je
úplne jedinečné. Sú to umelci
– sólisti, ktorých nie je možné nikam zaradiť. Riadia sa
výhradne inštinktom. Je to
záležitosť vrodenej sily a výtvarného cítenia. Nie sú to iba
sedliaci, roľníci, remeselníci,
čo tvoria jednotu insitných maliarov, ale nájdu sa medzi nimi
aj lekári, vedci či prezidenti.
Do tejto druhej skupiny
patrí aj vystavujúci autor Boris
Vrškový, profesionálne chemik, ktorý sa naviac venuje

viacerým svojim záľubám.
V jeho duchovnej palete je vidieť akési vnútorné nutkanie a
potreby dostať zo seba vo farbách svoje nazeranie na svet.
Námety na výtvarné stvárnenie sú rôznorodé. Očarili ho
balzamové stromy, za ktorými
podnikal cesty do východnej
Afriky, arabských krajín či Indie. Večne strapatým štetcom
stvárňuje na drevených doskách rôzne príbehy, zabŕda do
histórie, preciťuje atmosféru
mesta a maľuje milujúce mačky.
Keďže vyrástol v prostredí
mestských panelákov, je mu
táto atmosféra veľmi blízka

a snaží sa ju zviditeľniť. Sú
to akési sny mesta, ktoré sa
stávajú čím viac osou jeho
výtvarnej tvorby. Nepozná
a neovláda miešanie farieb,
a preto pracuje len s čistými
farbami. S obrazom sa trápi
aj viac týždňov, v priebehu
ktorých ho mení a dopĺňa, až
napokon sám neverí, že ho
dokázal takto namaľovať. Na
záver po dlhom premýšľaní
rozhoduje o názve pre svoje
výtvarné dielo. No a to býva
vtipné a trefné. Nakoniec, posúdiť to môžete sami v Mestskej galérii v Trenčíne až do
24. septembra t. r.
(jč)

fotografií od jednotlivých autorov, kolekciu troch, určených
do súťaže, však musia presne
určiť.“
• Súťažiacim ponúkate
pomerne dlhé časové obdobie
na realizáciu ich plánov, celý
jeden rok...
„Aj keď súťaž začína 1.
9. 2006, končí 31. 8. 2007,
chceme, aby fotografie zasielali
priebežne, v rámci štvrťročných
uzávierok. Pozornosť verejnosti
podporí reklama a propagácia
súťaže v 4 sezónnych vlnách,
kryjúcich ročné obdobia. Po
každom zo sezónnych kôl bude
odmenená
najoriginálnejšia
fotografia z tohto obdobia. Vybrané fotografie budú uverejňované v regionálnom periodiku
Trenčianske noviny spolu s odkazom na súťaž, kde nájdu záujemcovia aj podrobné súťažné
podmienky, rovnako ako na
web stránke Trenčianskej nadácie. Prihláška bude dostupná na web stránke nadácie.
Na záver súťaže v septembri
2007 budú vyhlásené hlavné
ceny a usporiadaná výstava
pre verejnosť. Vybrané fotografie budú vydané vo forme setu
pohľadníc a kalendára.“
Za rozhovor poďakoval
Tibor Hlobeň

14. 9. 2006
Divadlo, koncerty, festivaly
Kultúrne a metodické centrum OS SR
 17. 9. o 11.00
Martin Žák: O PYŠNEJ MARGARÉTKE – rozprávka
 21. 9. o 19.00
Jakub Nvota: JOŽKO PÚČIK A... – groteska na
motívy hry I. Stodolu
 26. 9. o 19.00
Hana Hegerová – po júlovom koncerte na festivale Pohoda sa stálica česko-slovenskej hudobnej scény opäť vracia do Trenčína
 27. 9. o 17.00
Hrajú nám pre radosť – koncert žiakov Základnej
umeleckej školy v Trenčíne

Detské aktivity
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne
 Od 22. 9. od 17.00 do 23. 9. do 9.00 h
Papučová noc v knižnici – noc s rozprávkami
Pavla Dobšinského
 september 2006
Vyhlásenie 43. ročníka súťaže žiakov ZŠ v čítaní
„Čítajme všetci – čítanie je super“
MC Srdiečko
 19., 26. 9. o 17.00
Cvičenie pre deti s rodičmi v ZŠ, Ul. Novomeského, sídl. Juh
 21., 28. 9. o 10.00
Tvorivé predpoludnie s tetou Aničkou
 18., 25. 9. o 10.00
Čítavá hodinka
 25. 9. o 17.00
„Ako by som popísala svoje materstvo?“
 19. 9. o 10.00
Podporná skupina mamičiek v dojčení
 20., 27. 9. o 17.00
Cvičenia pre tehotné v KS Dlhé Hony
 26. 9. o 10.30
Mommies´english club
 27. 9. o 10.00
Otvorené dvere pre starú mamu a starého otca
s vnúčaťom
 14., 21., 28. 9. o 17.00
Začala škola – súbor prednášok pre rodičov prvákov so psychológom, logopédom, ortopédom
a pedagógom
 28. 9., 29. 9. a 30. 9.
Burza jesenného a zimného detského, dojčenského a tehotenského oblečenia, kočíkov v KS
Dlhé Hony

Výstavy
Mestská galéria
 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
Katov dom, Matúšova ulica
 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 k životnému
jubileu
 22. 9. – 29. 10.
Andrej a Martin Augustín: 66 zím – venované
Božene Augustínovej
Mestská veža
 do 30. 9.
Trenčín z balóna – výstava fotografií Alfonza
Lišku
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne
 do 30. 9.
Okamihy – výstava fotografií dopravných nehôd
z policajného archívu
 do 30.9.
Život mojimi očami – výstava výtvarných prác študentov SOUs v Trenčíne M. Bartoša a M. Kolmana
 25. – 30. 9.
27. september, Svetový deň cestovného ruchu
– výstava odbornej a populárno-náučnej literatúry o cestovnom ruchu

Prednášky
Kultúrne a metodické centrum OS SR
 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
 20., 27. 9. od 8.00 do 9.30
„Babi, pošli mi to mejlom!“
 19. 9. o 16.30
O partnerských vzťahoch a ich vplyve na zdravie
 20. 9. o 15.00
Prírodovedci Trenčianskeho kraja – prednáška
pri príležitosti 80 rokov prírodovedca a ochrancu
prírody Milana Mikuša
 21. 9. o 16.00
Deti a rozvod – diskusia s odborníkmi
 26. 9. o 10.00
Mnoho jazykov, mnoho pohľadov na svet – podujatie pri príležitosti Dňa európskych jazykov.
 28. 9. o 16.00
Literárny klub OMEGA – pozvánka pre členov
a priaznivcov literatúry a literárnej tvorby
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Mierové nám.
032/743 44 15
15. a 17. 9.
19.00
Manderlay
Grace, hrdinka
filmu „Dogville“,
a jej otec sa
začiatkom 30.
rokov presúvajú
z Colorada do Alabamy, na bohom zabudnutú plantáž Manderlay, kde sú konfrontovaní
s krutosťou otroctva.
17. 9. o 16.30
Detské predstavenie: Tarzan
18. a 20. 9. o 19.00
Raj hneď teraz
Francúzsko/Nemecko/Izrael,
2005, 90 min.
Hrdinami tejto drámy sú dvaja
Palestínčania, ktorí spolu vyrastali. Po dosiahnutí dospelosti
sú naverbovaní k samovražednému útoku. V deň útoku sú
obaja dopravení k hranici.
20. 9. o 16.30
Filmový klub mladých: Anime
play – projekcia japon.animovaných filmov
22. a 24. 9. o 19.00
Na konci s dychom
Francúzsko, 87 min.
Ľahkomyselný Michel, ktorý sa
búri proti spoločenským konvenciám, ukradne v Marseille
auto a zabije policajta.
24. 9. o 17.00
Ostro sledované vlaky
(Film pre pamätníkov), Československo, 1966, 92 min.
Jeden z najvýznamnejších filmov „novej vlny“ je tvorivým
prepisom novely B. Hrabala.
Hrdinom je mladý výpravca
M. Hrma, ktorý na sklonku II.
svetovej vojny slúži na malej
staničke.
25. a 27. 9. o 19.00
Nechoď klopať na dvere
Nemecko/Francúzsko, 2005,
122 min.
Howard putuje priestorom,
krajinou, ako aj časom vlastnej
existencie. Počas cesty sa snaží vysporiadať so svojím bytím,
dať mu zmysel, napraviť, alebo
aspoň ospravedlniť chyby spáchané v minulosti. Okrem matky sa stretáva so ženou, ktorá
mu, ako sa dozvie, pred viac
ako 20 rokmi porodila syna.

OZNAMY
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Nová stredná škola v Trenčíne
Pri otvorení nového školského roku sme v Trenčíne zaregistrovali novú strednú odbornú školu pod názvom Pedagogická
a sociálna akadémia sv. Andreja – Svorada a Benedikta. Položili
sme preto niekoľko otázok riaditeľke školy Hane HULÍNOVEJ.
• Pani riaditeľka, kto je
zriaďovateľom školy a koľko
tried otvárate?
„Zriaďovateľom školy je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo
Nitra. Svoje sídlo má v budove
na Ulici 1. mája č. 7, kde sa
delí o priestory so Základnou
školou sv. Andreja – Svorada
a Benedikta. V školskom roku
2006/2007 sa pôvodne uvažovalo o otvorení len jednej
triedy. Mimoriadny záujem študentov o štúdium v študijnom
odbore sociálno-výchovný pracovník nás prekvapil a kapacitu jednej triedy prevýšil. Aby
sme všetkým uchádzačom vyšli
v ústrety, tak po súhlase zriaďovateľa boli otvorené až dve
triedy 1. ročníka s 52 žiakmi.
Poznamenávam, že sme jedinou školou s takýmto odborom
v Trenčianskom kraji.“
• Priblížte študijný odbor.
„Sociálno-výchovný pracovník je nový štvorročný študijný
odbor s maturitou, schválený
MŠ SR v r. 2001, ktorým sa pripravujú absolventi so širokým
všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými
zručnosťami, schopní vykonávať kvalifikovanú a samostatnú prácu v sociálno-výchovnej
oblasti. Uplatnenie nájdu v širokom spektre inštitúcií, ktoré

poskytujú sociálnu starostlivosť klientom v úradoch práce,
ústavoch a zariadeniach sociálnej starostlivosti, krízových
centrách rodiny, sociálnych poradenských inštitúciách, v orgánoch miestnej štátnej správy, samosprávy a v neštátnych
subjektoch poskytujúcich sociálne služby. Absolventi školy si
môžu zvyšovať svoju kvalifikáciu po ukončení štúdia pokračovaním vo vzdelávaní buď vo
vyššom odbornom štúdiu, alebo v štúdiu na vysokej škole.“
• Aký priebeh mal prvý deň
školského roku?
„Veľmi nás potešila prítomnosť trenčianskeho rodáka
Otca biskupa Mariána Chovanca, ktorý slávnostnou svätou
omšou v kostole Notre Dame
otvoril nový školský rok a následne požehnal priestory novej
školy. Chcem týmto spôsobom
poďakovať všetkým kňazom,
hosťom, pedagógom a rodičom, ktorí prijali naše pozvanie
a s radosťou s nami prežívali
tieto slávnostné chvíle. Verím,
že splníme všetky očakávania
a nádeje, ktoré do nás vkladajú a urobíme všetko preto,
aby sme pripravili absolventov
spĺňajúcich všetky odborné,
osobnostné a morálne kvality.“
(jč)

KULTÚRNE A METODICKÉ CENTRUM OZBROJENÝCH SÍL
SR TRENČÍN
VÁS POZÝVA NA VÝSTAVU

MODELY-HOBBY 2006
Uvidíte:
modely lietadiel, bojovej techniky, lode, autá, zaujímavé
zbierky, zberateľské kuriozity, remeselnú tvorbu a iné zaujímavé exponáty.

4. – 29. september 2006
Výstavu je možné navštíviť v pracovných dňoch od 8.00 do
18.00 h v priestoroch KaMC Trenčín.

Číslo 19/ročník VIII
Mesto Púchov

v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov

vypisuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa
v Základnej škole s materskou školou Púchov, Slovanská 23.
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
• odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy v zmysle
vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti v znení neskorších predpisov,
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
• absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa vyhlášky MŠ SR č.41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti v znení neskorších predpisov,
• osobnostné a morálne predpoklady na výkon riadiacej práce,
• občianska bezúhonnosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
• prihláška do výberového konania,
• overené doklady o dosiahnutom vzdelaní,
• profesijný životopis,
• odpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace ),
• vlastný návrh koncepcie rozvoja školy,
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania.
Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné doručiť
v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – neotvárať“ a názov príslušnej školy najneskôr do 26. septembra
2006 na adresu:
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho začiatkom.

Mesto Trenčín
Klub numizmatikov pri Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl v Trenčíne, Klub trenčianskych historikov pri SAV
a pobočka Spoločnosti pre dejiny vied a techniky pri SAV
v Trenčíne srdečne pozývajú na prednášku PhDr. Ľubomíra
Bosáka, vedúceho odboru kultúry MsÚ vo Vrbovom, pri príležitosti 40. výročia prinavrátenia mestských práv Vrbovému, 260.
výročia narodenia a 220. výročia úmrtia vojaka, cestovateľa
a kráľa Madagaskaru Mórica Beňovského na tému

Móric Beňovský,
Vrbové a stredné Považie.
Prednáška sa uskutoční vo štvrtok dňa 21. 9. 2006 o 16.00
h v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl v Trenčíne, miestnosť č. 301. Súčasťou prednášky bude premietanie
videofilmu o meste Vrbové a predaj publikácie Móric Beňovský
a Vrbové. Vstup voľný.

INZERCIA

INfO / 13

zn. PI-8

14. 9. 2006

OZNAMY

14 / INfO

Naše mesto má ďalšiu 100-ročnú jubilantku!

Číslo 19/ročník VIII
Oznam

Dobrovoľná požiarna ochrana v Opatovej pozýva na oslavy 70.
výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru v tejto mestskej časti Trenčína. Oslavy sa uskutočnia v nedeľu 17. septembra
s nasledovným programom:
10.00 – stretnutie na hasičskej zbrojnici
10.45 – pietna spomienka na miestnom cintoríne
11.00 – svätá omša
12.30 – nástup zborov pri hasičskej zbrojnici
12.45 – slávnostný sprievod ku kultúrnemu domu
13.00 – privítanie, prejav a ukážky historickej a súčasnej hasičskej techniky
15.30 – kultúrny program
(do)

Kultúrne centrum AKTIVITY, o. z.,
Len málo ľudí na svete sa dožije takého krásneho veku, ako sa
dožila v dobrom zdraví 4. septembra 2006 naša mamička, babička a prababička

Katarína Šichmanová,

ktorá žije v Trenčíne viac ako 70 rokov. V tejto slávnostnej chvíli
jej ešte veľa zdravia do ďalších rokov praje dcéra Marta, vnučka
Soňa s manželom a pravnuk Samko. K blahoželaniu sa pripája aj
ostatná rodina a známi.

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 je vítané.
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 30. 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.

v spolupráci s
ZO 15–35 ODEVA, Klub VERONICA, SS Celiatikov Trenčín
pozýva na výstavu zeleniny, ovocia, liečivých bylín, čajov,
kvetov, zavaranín...

Poznaj, čo ješ

28. 9. – 30. 9. 2006 od 8.00 – 20.00 hod.
KDE: Kultúrne stredisko JUH, spoločenská sála
27. 9. o 17.00 hod. – „Zeleninové hody“ spojené s ochutnávkou,
každý deň od 16.00 – 18.00 – praktická poradňa s bylinkárom p. Ondrejičkom.
Záujemcovia o vystavovanie výpestkov a výrobkov ich môžu
priniesť do KS Juh 26. 9. 2006 do 20.00 hod.
Informácie: 0915 784 886, 0910 942 549 a 032/658
26 08 (KC Aktivity)
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Za chybu sa ospravedlňujeme
Vydanie brožúry o autobusových spojeniach MHD bola spoločná iniciatíva Mesta Trenčín
a SAD Trenčín, ku ktorej sme
pristúpili v snahe uľahčiť občanom orientáciu v novom cestovnom poriadku. Pri spolupráci
viacerých osôb došlo, bohužiaľ,
k technickej chybe a na poslednú stranu sa dostala chybná
informácia týkajúca sa nočného
spoja, čo nás samozrejme mrzí.
Informácie o všetkých ostatných
spojoch sú však v poriadku, preto veríme, že občanom prinesú
kvalitnú a praktickú informáciu,
hodnú vynaloženej spoločnej
investície. Týmto spôsobom
sa občanom ospravedlňujeme,
nápravu v podobe opravenej informácie vykonáme na webovej
stránke aj na stránkach mestského dvojtýždenníka Info.
Renata Kaščáková, vedúca
útvaru marketingu MsÚ Trenčín

1

TN, autobusová stanica . . . . . . . . . . . MHD

5
7
9
11
3
67 67 67 67 56
00:30 01:45 03:05 04:05 23:30

2

TN, Hasičská ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . .MHD

00:32 01:47 03:07 04:07 23:32

3

TN, Rozmarínová ul., Gymn. ...

00:34 01:49 03:09 04:09 23:34

4

TN, Legionárska ul. . . . . . . . . . . . . . . .MHD

00:36 01:51 03:11 04:11 23:36

5

TN, Inovecká ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . .MHD

00:38 01:53 03:13 04:13 23:38

6

TN, Ul. gen. Svobodu, otoč. . . . . . . . . .MHD

00:41 01:56 03:16 04:16 23:41

7

TN, Ul. gen. Svobodu, rázc. . . . . . . . . .MHD

00:42 01:57 03:17 04:17 23:42

8

TN, Soblahovská ul. 25 . . . . . . . . . . . .MHD

00:44 01:59 03:19 04:19 23:44

9

TN, Braneckého ul. . . . . . . . . . . . . . . . .MHD

00:46 02:01 03:21 04:21 23:46

50 Trenčín, aut. st. - Trenčín, JUH - Trenčín, VÚO

10 TN, Bratislavská ul., Old Herold

00:48 02:03 03:23 04:23 23:48

11 TN, Zlatovská ul., nák. stred. . . . . . . . MHD

00:51 02:06 03:26 04:26 23:51

12 TN, Hasičská ul. . . . . . . . . . . . . . . . . .MHD

00:53 02:08 03:28 04:28 23:53

13 TN, Ul. M. Rázusa, Zim. štadión ...

00:56 02:11 03:31 04:31 23:56

14 TN, Opatovská ul., nák. stred. ...

00:58 02:13 03:33 04:33 23:58

15 TN, Opatovská ul., VÚO . . . . . . . . . . . .MHD

01:00 02:15 03:35 04:35 00:00

16 TN, Ul. gen. Štefánika, Merina ...

01:03 02:18 03:38 04:38 00:03

17 TN, autobusová stanica . . . . . . . . . . . .MHD

01:05 02:20 03:40 04:40 00:05

Krížovka
Milí čitatelia! Výherkyňou, ktorá nám poslala správne znenie osemsmerovky z INFA č. 18, je Anna Šišmišová, Cintorínska 10, Trenčín.
Správna odpoveď: „Tak už chápem“. Výsledok krížovky z čísla 19 zasielajte na adresu redakcie do 22. septembra 2006.
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OZNAMY – TIPY

Číslo 19/ročník VIII

Nábor karate

Nábor karate otvára karate
klub Europa Trenčín pod vedením Branislava Zubričaňáka na
sídlisku Juh v ZŠ, Novomeského ul. Nábor sa uskutoční od
18. septembra 2006 každý
pondelok, stredu a štvrtok až
do 9. októbra 2006.
Tréningy budú každý pondelok, stredu a štvrtok od 17.00
do 18.30 h na ZŠ, Novomeského ul. na 2. poschodí v karate
učebni. Vítaní sú všetci bez rozdielu veku, váhy či výšky. Vítaní
sú aj dospelí!
(r)

9. neformálna
turistická CR rallye
Mesto Trenčín a Regionálna
rada Klubu slovenských turistov
pozývajú pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu na
oddychový turistický pochod, 9.
neformálnu turistickú CR rallye,
ktorý sa uskutoční za každého
počasia v sobotu 23. septembra 2006. Zraz účastníkov
bude v čase od 7.30 h do 8.30
h na autobusovej zastávke Kubra-námestie. Asi 15 km dlhá
turistická trasa vedie z Kubry
cez Lúčky okolo Chaty pod
Ostrým vrchom do Soblahova.
O 13.30 h v Hostinci u Ondreja
v Soblahove bude vyhodnotenie súťaží a žrebovanie účastníckych lístkov. Cenu prevezme
aj najmladší a najstarší účastník a najpočetnejšia skupina
z jednej organizácie. Víťazmi sú
napokon úplne všetci účastníci
turistického pochodu.
(mp)

Tip na víkend
Čas prázdninám a hlavnému dovolenkovému obdobiu už skutočne odrátal posledné hodiny. Napriek
tomu si aj vo včasnom jesennom období nachádzame
čas na stretnutie s prírodou. Milý a nenáročný bicyklový alebo peší výlet si môžeme urobiť aj po časti trasy
lesnej železničky Selec – Trenčín okrajom lesov mesta
Trenčín cez most v Dolinách. Dostaneme sa k nemu
zo Soblahova okolo horárne, cestou vľavo smerom do
Kubrice, z ktorej po necelých dvoch km odbočíme opäť
vľavo k mostu a môžeme pokračovať do Soblahova.
Most bol pred rokom zrekonštruovaný v spolupráci
Odboru Správy lesov MHSL, m. r. o., Trenčín, Lesného
družstva a Urbáru Soblahov tak, aby slúžil peším turistom a cyklistom.
Jaroslava Vanyová, foto (a)

VÝBOR MESTSKEJ
ČASTI SEVER
TRENČÍN
Výbor mestskej časti
SEVER pozýva občanov
na stretnutie, ktoré sa
uskutoční
v utorok 19. 9. 2006
o 16.00 hod.
v Kultúrnom stredisku
Opatová.

INFO TRENČÍN - informačný dvojtýždenník Mesta Trenčín. Vydáva Mesto Trenčín. Vychádza každých 14 dní. Uzávierka čísla je vždy v párny piatok do 10. h. Ročník VIII. Náklad 23 250 ks. Adresa redakcie: INFO, Mierové nám. 2, 911 01 Trenčín.
Tel./fax: 032/650 42 15, 0902 911 075, e-mail: info@trencin.sk, vedením redakcie poverený: Tibor Hlobeň (hloben@trencin.sk), grafika: Radoslav Jánoš, jazyková korektúra: Mgr. Soňa Marunová. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia
a nehonoruje. Distribúcia: TNT Post Slovensko, s.r.o. Tlač: MERKANTIL. Vydávanie registrované Okresným úradom v Trenčíne, r. č. A 99/06635-PT1 zo dňa 1. 3. 1999. Nepredajné, rozširované do schránok všetkých domácností v meste Trenčín.

