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Vďaka Vám, mamky
naše!
1. máj – Otvorené mesto – otvorená Európa bolo podujatím, ktoré predznamenáva bohatý
program Kultúrneho leta 2007, ktoré pripravuje mesto Trenčín a ktorého neodmysliteľným a
tradičným ukončením bývajú festivaly Pri Trenčianskej bráne a Pádivého Trenčín. V dopoludňajšom programe dostali priestor domáce súbory – tanečné skupiny Aura, Goonies, Maryland
a detský folklórny súbor Radosť (na snímke). Viac o 1. máji v Trenčíne čítajte na str. 8.

Slovenská ratingová agentúra zvýšila hodnotenie Trenčína
Slovenská ratingová agentúra, a.s. (SRATM), integrálna súčasť
European Rating Agency (ERATM) Londýn (UK), ktorá je prvou
ratingovou agentúrou so zameraním na trhy Strednej, Východnej
Európy a Balkánu zvyšuje krajskému mestu Trenčín ratingové
hodnotenie s platnosťou od 3. mája 2007 nasledovne:
Dlhodobý korunový rating:
Dlhodobý devízový rating:
Krátkodobý rating:
Krajskému mestu Trenčín
bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii
transakcií v slovenských korunách A- (stabilný výhľad). V
kategórii transakcií v cudzích
menách bolo krajskému mestu Trenčín priradené ratingové
hodnotenie BBB+ (stabilný
výhľad). Krátkodobé ratingové
hodnotenie krajského mesta
Trenčín je S2, čo je najlepšie
možné krátkodobé ratingové

A- (stabilný výhľad)
BBB+ (stabilný výhľad)
S2
hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie A-.
Zdôvodnenie:
• Strategický dokument - Plán
hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta na roky 20042006 a 2007-2015 sa stal
významným nástrojom všestranného rozvoja mesta Trenčín. Napĺňanie konkrétnych
úloh strategického dokumentu
umožňuje zabezpečiť trvalo udr-

žateľný rozvoj mesta a lepšie životné podmienky pre všetkých
obyvateľov mesta.
• Finančné hospodárenie mesta hodnotí agentúra ako stabilné. Mesto Trenčín k ultimu roka
2006 vykázalo prebytok v objeme 152 633 tis. Sk, vrátane
nevyčerpanej účelovej dotácie
z MH SR na financovanie technickej a dopravnej infraštruktúry súvisiacej s regionálnym
rozvojom mesta Trenčín vo
výške 89,8 mil. Sk. K ultimu
roka 2006 mesto dodržiavalo
pravidlá rozpočtového hospodárenia, hodnota ukazovateľa
zadlženosť k bežným príjmom
predstavovala 42,09 % a hodnota ukazovateľa dlhová služba
k bežným príjmom 17,39 %.
(Pokračovanie na strane 2)

V nedeľu 13. mája sme si
pripomenuli Medzinárodný deň
matiek. Pre mamu sme vždy jej
drahé deti, či máme päť alebo
päťdesiat rokov, k mame sa vždy
vraciame, či nám je dobre alebo
ťažko pri srdci, aspoň nasať
atmosféru domova. Ako poďakovať za tú nekonečnú, nezištnú
lásku? Skúsime legendou:
Pred príchodom na svet sa
dieťa dozvedelo, že na Zemi ho
nečaká len prechádzka ružovým
sadom, ale i tŕňovým chodníkom. Zľaklo sa i oslovilo Boha:
„Pane Bože, na zemi sú vraj aj
problémy a zlí ľudia, ako sa budem voči nim brániť?“
„Nič sa neboj, na Zemi dostaneš
anjela, ktorý ťa bude sprevádzať
dlhým obdobím života a najmä
v mladosti Ti pomôže prekonať
množstvo prekážok,“ odvetil
Boh.
„Pane Bože, a ako ho spoznám,
prezradíš mi jeho meno?“
„Jeho meno nie je dôležité, ale
ľudia ho nazývajú MAMA.“
Toľko legenda, ktorá sa stala realitou. Vďaka Vám, mamky
naše!
Redakcia INFO
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AKTUALITY

Kultúrny život Kornela Földváriho
Diela karikaturistov a iných umelcov, v ktorých priblížili život
trenčianskeho rodáka a jubilanta, tento rok 75-ročného Kornela
FÖLDVÁRIHO, sú témou výstavy, ktorú v priestoroch Verejnej
knižnice M. Rešetku na Hasičskej ul. za osobnej účasti jubilanta otvoril 7. mája Peter KOCNÁR, vedúci Útvaru kultúry MsÚ
v Trenčíne.
O kultúrny program na výs- bolo zverejnených viac ako 40
tave, nazvanej Kultúrny život článkov slovenských literátov
Kornela Földváriho, sa v úvode a kultúrnych činovníkov, ktorýpostaral známy karikaturista mi vyjadrili svoj vzťah k dielu
z časopisu Pardon Ľubomír Kornela Földváriho.
Jubilantovi prišiel zaželať aj
Benkovič hrou na gitare a žiak
Základnej umeleckej školy primátor Mesta Trenčín Braniv Trenčíne Michal Černo. slav Celler, ktorý sa pri tejto
Výstava sa zrodila zo skvelej príležitosti priznal, že s jeho
myšlienky priateľov oslávenca menom a fotografiami v rodinz radov karikaturistov a humo- nom albume sa stretával od
ristov, keď rozmýšľali na tým, detstva. Jeho otec mal totiž
ako by si najlepšie pripomenuli rovnakú vychovávateľku ako K.
jeho významné životné jubi- Földvári. „Patríte k najpozitívleum. Po diskusii sa navzájom nejším osobnostiam v oblasti
vyzvali k vytvoreniu diel, ktorým kultúry v Trenčíne. Do ďalšieho
by si uctili toto životné jubi- života vám želám veľa zdravia
leum. A tak vznikli vystavené a tvorivých síl,“ uzavrel svoj
práce. Okrem toho v mimo- vinš primátor.
(jč)
riadnom čísle Kultúrny život

Číslo 10/ročník IX

Krytá plaváreň opäť pre verejnosť
Mestská krytá plaváreň na Mládežníckej ulici v Trenčíne je
po takmer dvoch mesiacoch od soboty 4. mája opäť otvorená. Mesto Trenčín upozorňuje, že vzhľadom na sprísnené
hygienické opatrenia je návštevník povinný používať kúpaciu
čiapku pri pobyte v plaveckom aj detskom bazéne. Plaváreň
musela samospráva zatvoriť po tom, čo sa v nej našli améby.
Zamestnanci celé týždne ručne čistili bazény a ich okolie,
použili viacero dezinfekčných prostriedkov, aby sa prvokov
konečne zbavili. Na plavárni taktiež vymenili sedem ton filtračného keramického piesku.
Podľa riaditeľky Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne Márie Štefkovičovej na
plavárni našli viacero druhov
améb, z nich dva mohli byť
choroboplodné. Ako však zdôraznila, býva málo pravdepodobné, aby sa človek amébou
nakazil. Taktiež informovala,
že nešlo o amébu Naegleriu
fowleri, ktorá spôsobuje zápaly mozgových blán (meningitída). Úradu žiadne ochorenie
v súvislosti s návštevou krytej
plavárne nebolo hlásené.
Podľa M. Štefkovičovej
nie je známe, ako sa améby
na plaváreň dostali a spätne
sa to nedá ani presne zistiť.
No nevylúčila, že ich tam zaniesli ľudia, ktorí nedodržujú
hygienické predpisy. Riaditeľka podčiarkla, že hlavne
treba dodržiavať všeobecné

hygienické zásady v prevencii
amébových infekcií: dôkladne
sa osprchovať pred vstupom
do bazéna a pri odchode
z plavárne, nevstupovať do
bazéna s krémom a makeupom, udržiavať v suchu
a čistote kúpacie čiapky,
okuliare a plavecké pomôcky,
nosiť čistú a umývateľnú obuv
a dodržiavať pokyny očného
lekára v prípade nosenia kontaktných šošoviek.
Améby (meňavky) sú prvoky, z ktorých niektoré druhy
vyvolávajú, prevažne u ľudí
chronicky chorých a oslabených alebo osôb so zníženou
imunitou, ochorenia dýchacích ciest, zápaly oka, ochorenia kože. „Zápaly mozgových
blán sa v našich podmienkach nevyskytli,“ dodala M.
Štefkovičová.
(SITA)

Prvé tri kliniky fakultnej nemocnice
K. Földvárimu (tretí zľava) prišli zablahoželať aj trenčiansky
primátor B. Celler (druhý zľava) a vedúci Útvaru kultúry MsÚ
v Trenčíne P. Kocnár
Snímka (a)

Slovenská ratingová agentúra zvýšila
hodnotenie Trenčína
Dokončenie z prvej strany

• Mesto v roku 2006 vypracovalo rozpočet mesta Trenčín na
roky 2007–2009 v štruktúre
programového rozpočtovania,
aj keď zákonná povinnosť jeho
vypracovania vyplýva až v roku
2008. Mesto sa týmto spôsobom vopred pripravuje na nové
legislatívne zmeny v oblasti rozpočtových pravidiel.
• Projekt procesného riadenia, ktorého cieľom boli najmä
ekonomizácia procesov MsÚ

a priblíženie sa k občanovi, bol
v roku 2006 zavŕšený získaním
certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001: 2000.
V roku 2006 mesto pokračovalo v budovaní klientskeho
prístupu k občanom mesta.
Okrem vybudovania moderného klientskeho centra mesto
sprevádzkovalo aj Centrum
rozvoja mesta. Mesto Trenčín
tak pokračuje vo svojom klientskom prístupe pri poskytovaní
služieb verejnosti.
(r)

Výsledkom spolupráce medzi Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka (TnUAD) a nemocnice v Trenčíne, za podpory TSK
a Mesta Trenčín, je zriadenie prvých troch kliník Fakultnej nemocnice Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne. Sú to
očná, chirurgická a psychiatrická klinika.
Cieľom týchto troch kliník
bude nielen poskytovanie
zdravotnej starostlivosti občanom, ale budú zabezpečovať
aj klinickú prax pre študentov
Fakulty zdravotníctva TnUAD
(doteraz Ústav zdravotníctva
a ošetrovateľstva TnUAD)
a budú sa tiež podieľať na
výučbe a vedecko-výskumnej
práci. Novou správou tiež je,
že Akreditačná komisia Vlády SR odsúhlasila 26. apríla
2007 zriadenie Fakulty zdravotníctva TnUAD zo súčasného Ústavu zdravotníctva
a ošetrovateľstva TnUAD.

Slávnostné zhromaždenie
za účasti predsedu TSK Pavla
Sedláčka, primátora mesta
Trenčín Branislava Cellera,
riaditeľa Fakultnej nemocnice TnUAD Martina Chrena,
rektora TnUAD Juraja Wagnera a ďalších hostí sa konalo
v utorok v Konferenčnej miestnosti nemocnice v Trenčíne.
Súčasťou
zhromaždenia
bolo podpísanie Zmluvy o zriadení výučbových základní, ako
aj odovzdanie poverovacích
dekrétov prednostom kliník.
(rw)
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Verejné osvetlenie na Sihoti a hrádzi
V roku 2003 outsoursovalo mesto Trenčín starostlivosť o verejné osvetlenie a z toho vyplývajúce služby spoločnosti Siemens.
Zmluva sa týka prevádzky a údržby verejného osvetlenia a svetelnej signalizácie, v ktorej sú špecifikované podmienky správy
tohoto majetku do roku 2017.
Externe zabezpečovaná starostlivosť o verejné osvetlenie
v Trenčíne prináša svoje ovocie. Nový operátor investoval
do rekonštrukcie osvetlenia,
čím došlo k zníženiu spotreby
a dnes tak v našom meste
ušetríme na výmene žiaroviek
a zníženej spotrebe elektrickej
energie 2,5 až 3 milióny korún
ročne. Celú investíciu pritom financuje Siemens a mesto túto
sumu výhodne, bez poplatkov
a úrokov, spláca a bude splácať do roku 2017.
Rekonštrukcia
verejného
osvetlenia predpokladá kompletnú výmenu približne 1700
svetelných miest a 88 rozvádzačov a príslušnej kabeláže na
doterajších svietidlách. Zároveň
pribudnú viaceré obojstranne
žiarovo-pozinkované stožiare,
vrátane medzistožiarneho káblového rozvodu napojeného zo
stožiara verejného osvetlenia.
Stožiare sa osadzujú do nových
monolitických stožiarových základov.
Rekonštrukcia v súčasnosti pokračuje druhou etapou
a v nasledujúcich riadkoch
sa zameriame na práce, ktoré sa uskutočňujú na Sihoti,
v priestore hrádze rieky Váh
a na miesta povolených rozko-

pávok v Trenčíne na tento rok,
súvisiacich s týmito prácami.

SIHOŤ
V rámci prvej fázy sa na
sídlisku Sihoť I vymenilo 10 km
káblového rozvodu. Celkovo
bude na Sihoti I až IV vymenených 24 km káblov. Pri rekonštrukcii verejného osvetlenia
sa tu kompletne vymieňajú staré stožiare za nové a súčasne
Siemens osádza nové stožiare
na základe predošlých požiadaviek obyvateľov respektíve
noriem o osvetľovaní komunikácií.
Chodníky po ukončení prác
opraví Siemens opätovným zaliatím vyrezaných pásov novým
asfaltom. Práce na sídlisku Sihoť I–IV budú ukončené približne do konca septembra 2007.

OSVETLENIE HRÁDZE
A SÚBEŽNÝCH
KOMUNIKÁCIÍ
Pravobrežná časť hrádze – Zámostie:
– Zámostie: 10 svetelných bodov na hrádzi je už funkčných.
Na Ul. Ľ. Stárka v súbehu
s hrádzou sa realizujú práce
na osvetlenie 19 svetelných
bodov. V štádiu prípravných
prác je osvetlenie hrádze me-

Zaburinené pozemky patria k priestupkom
Obvodný pozemkový úrad v Trenčíne ako orgán na ochranu pôdy
upozorňuje všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na ich povinnosť zabrániť zaburineniu poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemkov vyplývajúcej zo
zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
Ten, kto poruší citovaný
zákon, dopúšťa sa priestupku
na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, za ktorý možno
uložiť pokutu do výšky 10 000
Sk. Ak navyše nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany
poľnohospodárskej pôdy, pokuta sa môže zvýšiť až na 30 000
Sk.

Ak zanedbá svoje povinnosti
podnikateľ, či už na poľnohospodárskej alebo nepoľnohospodárskej pôde, možno ho pokutovať do výšky 1 000 000 Sk
za každý hektár poľnohospodárskej pôdy, na ktorej sa dopúšťa
správneho deliktu.
Miroslav Murgaš

dzi cestným a železničným
mostom.
Ľavobrežná časť hrádze:
– Sihoť I: na osvetlenie hrádze potrebných 26 svetelných
bodov sa vyhotovilo v r. 2006,
rovnako ako časť Nábrežnej ul.
v súbehu s hrádzou, kde pribudlo minulý rok 12 svetelných
bodov, zostávajúce štyri sa realizujú v súčasnosti.
– Osvetlenie Ostrov + hrádza:
sa vykonalo v r. 2006 v rozsahu
30 svetelných bodov, z toho na
Ostrove je 7 svetelných bodov.
– Sihoť IV, Vážska cyklomagistrála: na tejto časti stavby sa
začalo s výkopovými prácami,

objekt pozostáva zo 71 svetelných bodov. Predpoklad ukončenia prác je 30. 9. 2007.
– Sihoť II: Na Žilinskej ul. v časti v súbehu s hrádzou pribudne
12 svetelných bodov. Podľa
odsúhlaseného harmonogramu
prác budú odovzdané do užívania v júni 2007.
Technické riešenie:
Pri rekonštrukcii sa podľa schváleného projektu osadzujú medzi zemnými káblovými
rozvodmi oceľové osvetľovacie
stožiare v. 6 m, normové osvetlenie zabezpečujú úsporné
svietidlá o výkone 70–150 W.

Termíny povolených rozkopávok
• Zámostie: Ul. Ľ. Stárka,
V. Roya, Žabinská, Veľkomoravská, Zlatovská, Bratislavská,
Rastislavova,
Svätopukova,
Brančíkova, Piešťanská – do
15. 8. 2006
• Sihoť I: Smetanova ul.,
Nábrežná, Švermova, Hurbanova, Ul. gen. Goliana, Komenského, Študentská, Jiráskova, Ul.
gen. Viesta, Ul. kpt. Nálepku,
Hodžova, 17. novembra – do
15. 8. 2007
• Sihoť II: Ul. Šoltésovej, Gagarinova, Osvienčimská, Turkovej
– do 15. 7. 2007
• Sihoť III: Považská ul., Brigádnická, Pri Tepličke, Pod
Skalkou, Žilinská, Opatovská,
Clementisova – do 30. 7. 2007
• Sihoť IV: Sibírska ul., Pádivého, Odbojárov, Pod čerešňami
– do 15. 8. 2007
• Kubra: Vážska cyklomagistrála, Ostrov – do 30. 10. 2007

• Juh: Ul. gen. Svobodu a Saratovská – 1. 6. – 15. 9. 2007
• Dolné mesto: Legionárska ul.,
28. októbra, Dlhé Hony, Inovecká, Strojárenská, Lidická, Cintorínska, Ul. kpt. Jaroša, Ovocná,
Olbrachtova, Beckovská, Družstevná, Sama Chalupku, Osloboditeľov, Východná, Soblahovská, Slnečné námestie – do 30.
10. 2007
• Dolné Mesto: Horný Šianec,
Nešporova, Piaristická, Kuzmányho, Hviezdoslavova, Braneckého, Jilemnického, Jesenského, Dolný Šianec, 1. mája,
Kollárova, Súdna, Električná
– do 30. 10. 2007
• Dolné mesto: Ul. J. Zemana,
Karpatská, podchod na Noviny
– do 30. 9. 2007
• Centrum: Ul. Palackého,
Hviezdoslavova, Braneckého,
Ul. gen. M. R. Štefánika – do
30. 10. 2007
(r)

Rozkopávky na Soblahovskej ul. sú povolené maximálne do 30.
októbra t. r.
Snímka (jč)
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Novým prezidentom Únie miest
Slovenska je Š. Bošnák
Novým prezidentom Únie miest Slovenska (ÚMS) sa stal trnavský primátor Štefan BOŠNÁK. Rozhodli o tom delegáti 17. snemu ÚMS, ktorý sa konal 4. mája v Bratislave.
Š. Bošnák vo funkcii nahradil bývalého primátora Nitry
Ferdinanda Viteka. Prvým viceprezidentom zostal primátor
hlavného mesta SR Bratislavy
Andrej Ďurkovský. Za viceprezidentov si delegáti vybrali
primátora Košíc Františka Knapíka, primátora Prešova Pavla
Hagyariho a primátora Trenčína
Branislava Cellera. Počet viceprezidentov klesol v porovnaní
s minulým obdobím zo šiestich
na troch.
Snem zhodnotil súčasný
stav, predchádzajúce obdobie,
prerokoval a prijal programové
zameranie združenia a stratégiu ďalšieho postupu pre
nasledujúce volebné obdobie.
Delegáti snemu skonštatovali,
že zásadné rozhodnutia XVI.
snemu Únie, najmä získavanie
podpory širokej demokratickej
verejnosti na presadenie systémovej a komplexnej reformy
verejnej správy bolo uskutočnené. Vyjadrili však znepoko-

jenie z doterajšieho priebehu
transformácie
prirodzených
monopolov a z posledných
krokov súčasnej vlády, ktoré
nerešpektujú doteraz budovaný
model verejnej správy a kontinuálne pokračovanie reformy.
Zároveň vyjadrili presvedčenie, že v rámci pokračovania
procesu decentralizácie a pripravovanej komunálnej reformy
sa ešte väčšmi zvýrazní úloha
miest ako centier miestneho
a regionálneho významu, čo
potvrdzuje potrebu diferencovaného zastupovania miest a obcí vzhľadom na ich postavenie
v štruktúre verejnej správy
a potenciál aktívnej účasti na
podporných programoch Európskej únie a ďalších finančných
mechanizmov.
Preto vyzvali členov vlády
Slovenskej republiky, funkcionárov a poslancov Národnej
rady Slovenskej republiky k rozvinutiu intenzívneho dialógu
v rámci pokračujúceho procesu

Mladí filantropi rozdelili 75 tisíc korún
pre osem projektov
Trenčianska nadácia v rámci projektu Mladí filantropi rozdelí 75
tisíc korún na granty pre osem vybratých projektov. Filantropi
– mladí ľudomili vo veku od 16 do 25 rokov prijali 11 projektov,
pre formálne nedostatky tri vylúčili. Pôvodne mali na rozdeľovanie 60 tisíc korún.
Správkyňa nadácie Alena prípravu študentského muzikáKarasová povedala, že boli pre- lu, Materské centrum Srdiečko
svedčiví a prostriedky im navý- na vodnícky festival, tanečná
šili. Ako informovali filantropky skupina Goonies si môže kúpiť
Barbora Janáková, Zaira Gashi- tričká. Filantropi podporili aj výová a Jolana Bláhová, po celo- učbu základov viacerých druhov
dennom rokovaní sa rozhodli tancov a stretnutia žiakov zásumou 10 tisíc korún podporiť kladných škôl so psychológom
nákup materiálu na bezproblé- s cieľom rozvíjať komunikáciu,
mový chod dielní zameraných spoluprácu a empatiu. Všetky
na psychoterapiu, liečenie projekty sa musia zrealizovať do
prácou a sociálny kontakt. Rov- konca augusta. Mladí filantropi
nakú sumu dostanú aj organi- budú každú podporenú akciu
zátori 2. ročníka orientálneho monitorovať a podávať správu
festivalu, múzeum na program o jej priebehu. V septembri sa
propagácie Trenčianskeho hra- uskutoční verejná prezentácia
du u detí. Trenčianske hradné podporených projektov.
(SITA)
divadlo dostane príspevok na

Trenčiansky primátor Branislav Celler sa opäť stal viceprezidentom Únie miest Slovenska
Snimka mm
decentralizácie a reformy verejnej správy s osobitným dôrazom na prípravu a realizáciu

komunálnej reformy.
(SITA, mm)

Robotníci našli v okolí farského kostola
staré základy
Pri prácach na odvodnení farského kostola na Mariánskom
vŕšku pod Trenčianskym hradom robotníci v posledných dňoch
odkryli viacero archeologických nálezov. Podľa slov archeológa
Trenčianskeho múzea Jaroslava SOMRA je pre históriu Trenčína
najvzácnejší nález starých základov, ktorý potvrdil predpoklad
archeológov, že pôvodne gotický farský kostol z prvej polovice
14. storočia postavili na základoch ešte staršej stavby.
Robotníci pri zbíjaní fasády
vedľa vstupu do kostola náhodou odokryli aj malý, niekoľko
desiatok centimetrov široký
vchod do neznámej krypty. J.
Somr informoval, že vedeli
o Ilešháziovskej krypte, kde sa
pochovávalo od 17. storočia.
Novonájdená je určite staršia,
bližšie informácie prinesie až
výskum. V krypte pomocou malej kamery našli sprachnivelé
rakvy, klenby a zamurovaný
vchod. J. Somr predbežne vylúčil, že by v krypte mohol byť
uložený najznámejší panovník
hradu – Pán Váhu a Tatier Matúš Čák Trenčiansky. Hrob Matúša Čáka Trenčianskeho sa
nikdy nenašiel a je opradený
povesťami o veľkom poklade,
ktorý sa v ňom má nachádzať.
J. Somr uviedol, že do dvoch až
troch rokov by mali v kostole
renovovať aj interiér, pričom
by strhli dlažbu zo začiatku 20.
storočia a odokryli vchod do
krypty. Vedľa kostola sa našla
aj neporušená kostra mladého
človeka. Pri sebe nič nemal.
Podľa archeológa bolo pohrebisko vedľa kostola bežné.
S rekonštrukciou okolia far-

ského kostola v Trenčíne za
vyše 10 miliónov korún začali
vlani. Na Mariánskom vŕšku vybudovali dažďovú kanalizáciu,
odvodnili a izolovali mestskú
hradbu pod kostolom, aby nevlhla a nepostihol ju rovnaký
osud ako už neexistujúcu narušenú hradbu Trenčianskeho
hradu. Robotníci zbíjačkami odstránili fasádu kostola do výšky
dvoch metrov a odhalili kamene, z ktorých je kostol postavený. Múry cez zimu vyvetrali.
Popri múroch kostola vykopali
hlbokú jamu, aby mohli základy
kostola zaizolovať. Po úprave
fasády kostola na vŕšku položia
dlažbu, ktorá by mala byť vhodnejšia ako pôvodný betónový
povrch. Rekonštrukciu hradí
mesto.
Opevnený okrsok farského
kostola, nazývaný i Marienburg,
tvoril pôvodne súčasť mestského opevnenia a chránil tiež prístupovú cestu na hrad. Neďaleký karner je jedinou podstatne
neporušenou gotickou stavbou
v meste mimo Trenčianskeho
hradu. Postavený bol v druhej
tretine 15. storočia ako kostnica.
(SITA)
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Upozornenie pre chodcov a cyklistov
Trenčianski dopravní policajti za posledné obdobie čoraz
častejšie zaznamenávajú neadekvátne správanie sa chodcov
a cyklistov, ktorí sa pohybujú vo večerných hodinách po ceste medzi trenčianskym Tescom a čerpacou stanicou Esso
v Trenčíne.
V mnohých prípadoch
chodci kráčajú pri pravom
okraji cesty (otočení chrbtom
k okolojazdiacim motorovým
vozidlám), pričom sú oblečení v tmavom odeve, čím sa
vystavujú úplne zbytočne veľkému nebezpečenstvu kolízie
s okolojazdiacimi motorovými
vozidlami. Cyklisti jazdiaci po
ceste boli v mnohých prípadoch nedostatočne osvetlení,
alebo jazdili bez osvetlenia
bicykla. Neustále tak poru-

šujú stále aktuálne pravidlo
bezpečnosti na cestách
Vidieť a byť videný, ktoré
pri zníženej viditeľnosti platí
dvojnásobne. Navyše, v zmysle zákona o premávke na pozemných komunikáciách tam,
kde chodník nie je, chodí sa
po ľavej krajnici, tam kde nie
je krajnica alebo kde je krajnica neschodná, chodí sa čo
najbližšie k ľavému okraju vozovky.
Lenka Bušová

Námestie zaplnili desiatky amerických áut
Na historickom Mierovom námestí v Trenčíne sa v sobotu
zastavila
kolóna
desiatok
amerických áut. Do akcie sa
prihlásilo 62 vozov, najmä Cadillacov z rokov 1938 až po
súčasné. Automobily zaplnili
takmer celú plochu námestia,
zvedaví Trenčania aj turisti využili príležitosť odfotografovať
sa pri toľkých na Slovensku netradičných i nákladných vozoch.
Najvýkonnejším autom bol so
700 koňmi Hummer, najväčší
objem motoru 8,2 L mal jeden
z Cadillacov a najdlhšia limuzína Lincoln mala šesť metrov.
Akcia s názvom Víkend amerických áut odštartovala v Ivanke
pri Dunaji, po Trenčíne sa autá
vybrali cez Bánovce nad Bebra-

vou do Bojníc, kde autá vystavili na obdiv návštevníkom na
Hurbanovom námestí. (SITA)

bauMax otvorený
Rakúska rodinná firma bauMax otvorila vo štvrtok 10.
mája v Trenčíne svoju 12.
predajňu na Slovensku. Investovala do nej zhruba 10
miliónov EUR.
Výstavba a zariaďovanie
predajne s rozlohou 9 300
štvorcových metrov trvali 9
mesiacov. V trenčianskom
bauMaxe bude pracovať 64
zamestnancov. Pre zákazníkov
bude k dispozícii napríklad oddelenie farieb, kde bude možné nechať si namiešať vyše 4
500 odtieňov.
(TASR)

VÝBOR MESTSKEJ ČASTI ZÁPAD MESTA TRENČÍN
POZVÁNKA
Dovoľujem si vás pozvať na zasadnutie Výboru mestskej časti Západ, ktoré sa uskutoční

dňa 30. 5. 2007 (streda) o 15.30 h
v Klube dôchodcov v Istebníku
Program:
Otvorenie, požiadavky poslancov a občanov, žiadosti, rôzne a
záver.
Vladimír Poruban
predseda VMČ Západ, v.r.
Zasadnutia výborov mestských častí sú verejné. Členovia Výboru mestskej časti ZÁPAD srdečne pozývajú občanov na svoje
zasadnutia.
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VMČ Stred: Stretnutia každý tretí
pondelok
Členovia Výboru mestskej časti Stred (VMČ) sa v úvode svojho
zasadnutia v stredu 9. mája dohodli, že výbor sa bude stretávať
každý tretí pondelok v mesiaci vo veľkej zasadačke mestského
úradu a občania sa ho môžu zúčastniť v čase od 15.30 do 16.30
h. Na ich požiadanie sa výbor môže zísť aj v Kultúrnom stredisku
Dlhé Hony. Na zasadnutí sa ako hosť zúčastnil zástupca primátora Tomáš VAŇO.
Poslanci posudzovali via- stromkami.
ceré požiadavky na prenájom
Daniel Beníček upozornil na
priestorov na letné terasy suchý strom v parku, ohrozuv centre a odporučili schváliť júci zdravie a životy občanov.
jedenásť žiadostí.
Rovnako mu chýba aj údržba
VMČ navrhol aj pomenovať chodníkov v parku.
priestor okolo farského kostola
Marián Kvasnička sa poteMariánskym námestím, pričom šil vyriešeniu statickej dopravy
sa prihliadlo na historický ná- na Olbrachtovej ulici, problézov návršia Mariánsky hrad. mom pre občanov je však areál
Rovnako aj pri názve ulice Ku bývalého záhradníctva, kde sa
štvrtiam (od kruhového objaz- nachádza stavebný materiál
du pod Juhom po križovatku z asanovaných budov, rastie
s Električnou ulicou) vychádzali burina, množia sa hlodavce
poslanci z pôvodného chotár- a komáre. Viaceré nehnuteľneho názvu Štvrte. Podporili nosti v tejto ulici vyzerajú, akoaj návrh Júliusa Brunu na po- by nemali majiteľa.
menovanie ulice od farských
Poslanca Jána
Kanabu
schodov k Ulici Marka Aurélia oslovili obyvatelia Poľnej ulice,
okolo rodného domu Vojtecha pretože chýba jej označenie.
Zamarovského jeho menom.
Členovia VMČ hovorili aj o zlej
Na základe sťažnosti obča- kvalite komunikácií a keďže je
na, ktorému v tesnom sused- centrum mesta aj jeho vizitstve zriadili v pôvodnej garáži kou, žiadajú nápravu. Pascou
hlučnú kamenársku dielňu, sa stáva jama pred bývalým
výbor požiadal Útvar architek- hotelom Laugaricio (G. Hubintúry a stratégie, aby nepovolil ská), opravená bola prepadrekolaudáciu garáže na dielňu.
nutá dlažba pred mestskými
Poslankyňa Gabriela Hubin- WC, rozbitú kamennú plochu,
ská tlmočila žiadosť občanov vyznačujúcu bývalý barbakan,
riaditeľovi väzenskej nemoc- v susedstve už pracovníci nenice, aby zabezpečil pokoj vo opravili (D. Beníček). Predseda
večerných hodinách, keď väzni VMČ Ján Krátky pripomenul
hlasne komunikujú cez okná jamy na Družstevnej ulici a dos rodinnými príslušníkmi a pria- dal, že nebola opravená jama
teľmi. Obyvatelia požadujú aj na Javorinskej, ďalšie jamy sú
náhradu vyrezaných stromov na Karpatskej ul. pri tenisových
v tejto časti mesta novými kurtoch.
(la)
Susedstvo s bývalým záhradníctvom na Olbrachotvej ulici prináša aj takéto pohľady
Snímka (a)
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VMČ Západ: Stretnutie s občanmi na mestskom úrade a v Záblatí
Výbor mestskej časti Západ sa zišiel na svojom rokovaní v stredu 25. apríla na mestskom úrade. Za neprítomného predsedu
Vladimíra PORUBANA viedol zasadnutie zástupca primátora Tomáš VAŇO.
Občania mali pripomienky žiadavkou poslancov mestskej
k čistote ulíc Zámostia, ne- časti Západ pri tvorbe mestskésúhlasia so zvýšením daní za ho rozpočtu v predchádzajúcom
chatky, pretože je rozdiel medzi volebnom období. Investičná
rekreačnou chatou a šopou na akcia v objeme asi 25 miliónov
uskladnenie náradia. Výhra- korún nebola schválená vzhľady majú aj voči výške daní za dom na zastúpenie iba 4 pogaráže. Trápia ich neopravené slancov za túto časť mesta.
výtlky, opätovné prerábanie Vyjadril presvedčenie, že sa poverejného osvetlenia a využitie darí akciu zrealizovať aj vďaka
vybudovaných ihrísk. Chodci pochopeniu ostatných poslannesúhlasia s pohybom zásobo- cov.
Niektorí občania negatívne
vacích áut po chodníku oproti
OD Úspech, státie vozidiel na vnímajú úbytok futbalových
chodníkoch im uberá priestor ihrísk v meste, ako aj zmenu
predvolebnej koalície po voľna bezpečný pohyb.
Už štyri roky sa rieši vlast- bách do mestského zastupiníctvo pozemkov pri bytovkách teľstva. Opätovne sa rozširujú
na Kožušníckej ulici, kde si čierne skládky odpadu a lokálbývalá Odeva a neskoršie Oze- ne médiá nezverejňujú kritické
ta zaradila majetok do svojej pripomienky občanov. Stále je
evidencie. Sú to prístupové nevyriešená statická doprava
cesty, vybudované za penia- pri Medik centre, rovnako aj zaze obyvateľov bytoviek. Preto stávka MHD v tejto časti ulice,
sa rozhodli občania riešiť vec kde dlhšie chýba prístrešok.
V minulom roku mal byť opraveprostredníctvom súdu.
Vredom na tvári mesta je ný povrch Ulice Ľ. Stárka v úsepodľa občanov Široká ulica. ku medzi mostami, nestalo sa
Prašný povrch sa po daždi tak. Ulica tu nemá chodník, sú
mení na jazerá, a preto žiadajú tu výtlky a vodiči nedodržiavajú
rekonštrukciu ulice. Poslanec rýchlosť. Jednou z požiadaviek
Martin Barčák upozornil, že je zriadenie jednosmerky a zníŠiroká ulica bola prioritnou po- ženie rýchlosti na 40 km/h. Vy-

Pohľad na peknú farebnú prírodu v okolí Ulice gen. Svobodu prekvapil v piatok a sobotu 11. a 12. mája okoloidúcich vodičov.
Neznámy „dobrodinec“ prispel svojou troškou k estetickému
vylepšeniu životného prostredia, keď stratil na ceste za metrák
starých novín. V spolupráci s umelcom vetrom skrášlili prírodu
široko-ďaleko. A takýto pohľad na ich umelecké dielo sa núkal
ešte v sobotu podvečer.
(la)

Tankodrom pripomína cesta okolo družstva v Záblatí. Pozorný
vodič na nej nájde aj dva fúriky kvalitného maštaľného hnoja.
Snímka (a)
skytla sa aj požiadavka pozvať
primátora mesta B. Cellera na
zasadnutie VMČ Západ, aby povedal svoj názor na problémy,
ktoré nedokážu „menšinoví“
poslanci VMČ presadiť v mestskom zastupiteľstve.
Poslanec Ladislav Pavlík
reagoval, že snahou poslancov je vyhovieť požiadavkám
občanov. Je ich veľa, niektoré sa dajú vyriešiť ihneď, iné
v dlhšom časovom horizonte.
Navrhol zorganizovať výjazdový poslanecký deň v mestskej
časti Západ.
Nespokojnosť s prácou firmy
Strabag pri údržbe komunikácií
vyjadril M. Barčák a súhlasí
s názorom obyvateľov, že práca nie je kvalitná a rýchla. Žiada o vysvetlenie, kto kontroluje
výkon jej prác.
•••
Výjazdové zasadnutia VMČ
Západ pokračovali v stredu 2.
mája v Kultúrnom dome v Záblatí. Pred stretnutím s občanmi
poslanci absolvovali spoločnú
obchôdzku celej mestskej časti Západ. Hneď po príchode sa
dostali do paľby občanov. Sťažnosti sú najmä na vyvážanie
smetí, keď po Veľkej noci pracovníci nechceli brať igelitové
tašky s odpadom. Na pretras
sa dostalo aj čistenie ciest,
lebo zametacie a polievacie
autá nie je v Záblatí vidieť.
Poslanec L. Pavlík vysvetlil,
že znečistenie má odstrániť

vinník, v tomto prípade poľnohospodárske družstvo.
Väčšiu pozornosť si podľa
občanov zaslúži aj stav obecného rozhlasu, ktorý je v dezolátnom stave. Kritická situácia
je aj na ceste okolo areálu
Trenčianskej univerzity smerom ku kyselke. Ťažké kamióny
smerujúce do servisu medzi Záblatím a Zlatovcami ju rozbíjajú
a navyše ich pohyb po úzkych
cestách vyvoláva mnohé kolízne situácie. Predseda VMČ
V. Poruban povedal, že sa mu
dodnes nepodarilo zistiť, kto
povolil stavbu servisu v týchto
priestoroch. Svoje dostali aj
študenti chodiaci autami k univerzite, vraj jazdia ako zmyslov
zbavení. Po čistení potoka
Povodím Váhu zostal kopec
hliny, na ktorom rastie burina
a občania k nemu začali voziť
odpad. V dezolátnom stave je
aj dom smútku, zateká, podľa
niektorých občanov vyzerá ako
konská maštaľ a nefunguje
rozhlas na cintoríne. Navyše sa
ani cintorín na noc nezatvára.
Na požiadavku zriadiť penzión
pre starších občanov vysvetlil
T. Vaňo, že v každej mestskej
časti sa počíta s vybudovaním
takého zariadenia, vo VMČ Západ bude v Istebníku.
Na stretnutí boli takmer tri
desiatky ľudí, ale okrem troch
či štyroch mladších boli všetci
v dôchodkovom veku...
(la)
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NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2007
Legendami opradený Trenčiansky hrad, Katov dom so svojou
tajuplnou históriou alebo pokojné priestory Galérie Miloša Alexandra Bazovského. To sú miesta, ktoré by ste určite nemali
obísť, ak vás zaujíma história, fascinujú dejiny alebo sa radi
nechávate unášať ľahkosťou snivého sveta výtvarného umenia.
Trenčianske múzeum a Galéria Miloša Alexandra Bazovského
pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií pripravili spoločný projekt s názvom „Noc múzeí a galérií 2007,“ ktorý sa
uskutoční v sobotu 19.mája.

števníci môžu poradiť s Janou
Karlíkovou a historik umenia
Vlastimil Hábl prekonzultuje so záujemcami historické
umelecké diela.

spravuje viacero expozícií po
takmer celom trenčianskom
regióne, do akcie sa v tomto
roku zapoja len zariadenia nachádzajúce sa priamo v meste. „Sme zvedaví na odozvu
a v budúcom roku plánujeme
rozšíriť podujatie aj na naše
ďalšie objekty,“ prezrádza K.
Babičová zámery múzejníkov.

V Galérii M. A. Bazovského
sa program začne dopoludnia
o desiatej hodine prednáškou
odborného konzervátora Jána
Špacka. Podľa Ľ. Hamaja je za
perfektne vyzerajúcimi dielami
častokrát veľa namáhavej reštaurátorskej či konzervátorskej
práce. „Návštevníci môžu počas prednášky nazrieť do konzervátorskej dielne a spoznať
základy ošetrovania a konzervovania. Pripravili sme aj
praktické ukážky starostlivosti o umelecké diela,“ dopĺňa.
V galérii bude program pokračovať popoludní o pätnástej
hodine Stretnutím s umením.
Ide o zavŕšenie piateho pokračovania cyklu Slovenská
keramika dnes a premiérovej
prezentácie maliara Jiřího Mezřického – Anonymita ľudského mraveniska. Ako pripomína
Ľ. Hamaj: „Návštevníkov čaká
diskusia s keramikom Iljom
HOLEŠOVSKÝM a maliarom
Jirkom Mezřickým nielen o farbe, maľovaní, hline, keramike,
ale predovšetkým o vzťahu
a láske k výtvarnému umeniu.“
Záujemcovia o prácu s hlinou
môžu od šestnástej hodiny
tvoriť pod vedením známeho
keramika I. Holešovského
a večer bude patriť pomyselnému stretnutiu múz výtvarného
umenia a hudby. Hudbu prinesú do galérie žiaci Základnej
umeleckej školy z Námestia
SNP v Trenčíne, ktorí sa predstavia svojím umením.
Cestou z galérie na Trenčiansky hrad nemožno obísť
Katov dom. „Katov dom má
svoju osobitnú atmosféru aj za
svetla – ale nočná atmosféra
spôsobí husiu kožu nejednému návštevníkovi,“ pripomína
riaditeľka múzea. Najväčšou

V múzeu sa naučíte
zostaviť si vlastný
rodostrom
Noc múzeí a galérií
prvýkrát aj v Trenčíne
Väčšina európskych kultúrnych inštitúcií každoročne
otvára brány pre tisícky svojich priaznivcov a návštevníkov, ktorí chcú stráviť časť
dňa alebo i noci v priestoroch
obľúbeného múzea či galérie.
„Obyvatelia Trenčína majú
v tomto roku prvýkrát možnosť
spoločne bezplatne navštíviť
Trenčiansky hrad, Trenčianske
múzeum, Katov dom a Galériu
Miloša Alexandra Bazovského,“ uvádza riaditeľka Galérie
Miloša Alexandra Bazovského
v Trenčíne Danica Lovišková.
Riaditeľka Trenčianskeho múzea v Trenčíne Katarína Babičová vidí v spojení múzea a galérie veľké pozitívum: „Snažili
sme sa využiť to, že sme na
jednej trase. Ak návštevníci
budú chcieť využiť naše ponuky, môžu začať v galérii a postupne sa cez múzeum a Katov
dom dostanú až na hrad.“ Podujatie je však koncipované tak,
že návštevníci si môžu z ponuky vybrať len niektoré podujatia, ktoré ich najviac oslovia.
Aj keď Trenčianske múzeum

Okrem tradičných prehliadok expozícií sú pripravené aj
početné sprievodné podujatia, ktoré majú za cieľ otvoriť
múzeum alebo galériu širokému spektru návštevníkov.
„Chceme, aby do našich
priestorov prišlo čo najviac
návštevníkov,
preto
sme
program zostavovali tak, aby
si u nás každý našiel niečo pre
seba,“ zhŕňa program podujatia Ľuboš Hamaj z Galérie
M. A. Bazovského. Verejnosť
bude mať možnosť oboznámiť sa nielen s expozíciami,
výstavnými priestormi, ale
návštevníci môžu nahliadnuť
i do zákulisia oboch inštitúcií.
V hlavnej budove Trenčianskeho múzea budú odborní pracovníci poskytovať informácie
pre verejnosť v oblastiach,
ktoré sú pre návštevníkov vždy
atraktívne a zaujímavé. „Mnoho ľudí sa v posledných rokoch
zaujíma o svoje korene, chcú
si zostaviť rodostrom, len nevedia ako začať a práve v tomto im cenné rady môže poskytnúť odborný pracovník múzea
Jozef KARLÍK,“ informuje K.
Babičová. O numizmatike, starých pohľadniciach Trenčína
alebo topografii mesta sa náv-

V galérii sa môžete
rozprávať o umení
i pracovať s hlinou

atrakciou celého podujatia
bude bezpochyby Trenčiansky
hrad. V pravidelných intervaloch sú pripravené prehliadky
hradu aj s odborným výkladom. Návštevníci sa dozvedia
mnoho zaujímavého z histórie
i súčasnosti dominanty mesta.
Podľa K. Babičovej najatraktívnejšie budú špeciálne nočné
prehliadky pri svetle fakieľ.
Posledná výprava sa vyberie
odhaľovať tajomstvá hradu
o 20.45 h.

Predĺžená otváracia
doba a vstup zdarma
Noc múzeí a galérií sa uskutoční v sobotu 19. mája. V tento deň budú expozície Trenčianskeho múzea a Galérie
Miloša Alexandra Bazovského
otvorené pre verejnosť od desiatej do dvadsiatej druhej
hodiny. „Na všetky podujatia
a prehliadky expozícií je vstup
zdarma,“ doplnil Ľ. Hamaj.

Naprázdno neobídu
ani školáci
Najčastejšími návštevníkmi
spomínaných inštitúcií sú organizované školské skupiny.
Ani tie neobídu v tomto roku
naprázdno. „Pre školákov sme
pripravili špeciálne podujatie
s názvom Škola v galérii, ktoré
je naplánované na piatok 18.
mája,“ informovala galerijná
pedagogička Monika Drocárová. Doplnila: „Toto podujatie
si kladie za cieľ ponúknuť žiakom alebo študentom pútavú
alternatívu k vyučovacím hodinám estetiky alebo výtvarnej
výchovy. V tento deň sme pripravili pre našich návštevníkov
darček v podobe bezplatného
vstupu, tak ako sa už stalo zvykom i po iné roky.“ Na školákov nezabúda ani Trenčianske
múzeum. Podľa slov riaditeľky
pripravujú 1. júna na Trenčianskom hrade zaujímavé a pestré podujatia, kde si aj mladší
návštevníci tejto dominanty
Trenčína prídu na svoje.
(lub)
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1. máj – Otvorené mesto – otvorená Európa
Mesto Trenčín po štvrtý raz pripravilo pre svojich obyvateľov
a návštevníkov podujatie pri príležitosti vstupu SR do EU nazvané Otvorené mesto – otvorená Európa. Prvý máj patrí teda
aj z tohto dôvodu neodmysliteľne k tradičným celomestským
podujatiam. Bohatý celodenný program tentoraz opäť súčasne
prebiehal na Štúrovom aj Mierovom námestí.
V predvečer 1. mája na
Mierovom námestí postavili za
pomoci mechanizmov pracovníci MHSL 23 m dlhý máj, ktorý
vyzdobili dievčatá z DFS Radosť
a Trenčan.
K 1. máju patrí dychovka
a navyše Trenčín je mesto s bohatým zázemím dobre fungujúcich dychových hudieb, takže
je samozrejmé, že tento žáner
sa teší veľkej obľube domáceho
publika. Potvrdilo to množstvo
spokojných divákov na Štúrovom námestí, kde sa prezentovali DH Trenčianska dvanástka,
Textilanka, Skalanka, Bučkovanka, Vlčovanka, Drietomanka.
V dopoludňajšom programe
dostali priestor domáce súbory

– tanečné skupiny Aura, Goonies, Maryland a detský folklórny súbor Radosť. Deťom, ktoré
prišli na Mierové námestie,
boli určené tvorivé výtvarné
dielne v réžii kultúrneho centra
Aktivity, športové hry a súťaže
pripravené Osemročným športovým gymnáziom v Trenčíne
a divadelné predstavenie Slaná
rozprávka v podaní veselej kočovnej spoločnosti Divadlo na
peróne.
Účastníci
medzinárodného festivalu ľudových hudieb
Mladá Európa hrá staré nôty,
Balamuty a Vasilky (Minsk,
Bielorusko), Ovečky (Valašské
Meziříčí, Česko) sa predstavili
trenčianskemu publiku v popoludňajších hodinách. Svojrázny

Trenčania mohli 1. mája vidieť aj vystúpenie FS Družba
Snímka: P. Kotrha
spevák Janko Kuric so svojou
populárnou skupinou Vidiek prilákal na námestie veľa Trenčanov, ktorí neskôr mohli uvidieť
vystúpenie FS Družba a obľúbeného Violin Orchestra Bratislava v programe nazvanom
Oheň a ľad. Bodku za večerným
programom urobil jazzový koncert slovenského rodáka, trub-

kára žijúceho v New Yorku Laca
Décziho a jeho formácie Jazz
Cellula. Opäť sa potvrdilo, že
Trenčín jazzom žije a publikum
dokáže oceniť vynikajúci umelecký výkon. Kto vytrval a nedal
sa odradiť chladným počasím,
zažil unikátny jazzový koncert,
ktorý nikoho z prítomných nenechal chladným.
H. Gallová

Rekordný kubranský máj meria vyše 34 metrov
Posledné hodiny pred štartom mesiaca lásky mája patria u nás
tradičnému stavaniu májov. Svieža zeleň prebúdzajúcej sa prírody vyjadrovala želanie hospodára, aby sa sila prírody premenila
na dobrý rast poľnohospodárskych rastlín a mladých zvierat.
Pôvodný zvykoslovný cyklus, v ktorom hrali rozhodujúcu úlohu
mladé rastlinné výhonky, sa volal májenie. Máje poznáme už
v antickej kultúre, staroveké národy si dávali na dvory mladé
stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami.

Ťažká a tvrdá drina ručného stavania mája si vyžaduje presnosť
a dodržiavanie povelov vedúceho. Štyri dvojice žrdí rôznej dĺžky
spojené povrazom „obsluhovali“ štyri desiatky mladých i starších mužov.
Snímka (a)
Z pôvodných halúzok sa zrodil
zvyk stavania májov ako prejav
ochrany, úcty, žičlivosti a lásky.

Máje stavali regrúti pred domy
slobodných dievok, neskôr sa
zvyk obmedzil na jeden máj

v dedine, buď pred obecným
úradom alebo pred kostolom.
V posledných desiatich rokoch
vidíme návrat k stavaniu májov
pred domami dievčeniec. V okolí
Trenčína sa používajú jedľové,
smrekové a brezové máje.
Po postavení máje strážili,
lebo nebolo väčšej potupy, ak
máj niekto ukradne alebo podreže. Zvyčajne to boli mládenci zo
susedných obcí a neraz sa kvôli
tomu strhla poriadna bitka.
Máje sa váľajú 31. mája
a buď ich vyvalia alebo podrežú
za spevu piesní. Niekde bývala
popri tom aj zábava s muzikou.
Počas posledného aprílového
večera sa Námestím profesora
Hlaváča v Kubre niesol spev dievčat z detskej folklórnej skupiny
Kubranček, ktoré zdobili vršiak
mája pripraveného na námestí.
Krátko po ôsmej hodine nastal
ruch a mládenci za podpory skôr
narodených mužov sa zhromaždili okolo úctyhodného, vyše 34
metrov dlhého olúpaného kmeňa, ktorého koniec zdobil vršiak
zo striebornej jedličky, vyzdobený

stuhami.
Paľo Kovarčík začal mocným
hlasom udeľovať povely a máj
sa začal pomaly zdvíhať. Ťažká
a tvrdá drina ručného stavania
mája si vyžaduje presnosť a dodržiavanie povelov vedúceho. Štyri
dvojice žrdí rôznej dĺžky spojené
povrazom „obsluhovali“ štyri desiatky mladých i starších mužov.
Dôležité je aj správne uloženie
pätky mája do pripravenej jamy.
Pred polnocou sa v jarnom vetríku vztýčený hrdý máj všetkým
prihovára šepotom trepotajúcich
sa stužiek. „Vraj na Kysuciach
majú rekordný máj, má do tridsať
metrov,“ smeje sa senior Rudolf
Brezan, ktorý už postavil niekoľko
desiatok májov. „Náš má viac,
ale nikto o tom nevie.“ Treba
len dodať, že máj musí byť vyšší
ako veža susedného kostola.
A potom už znela vlahou nocou
pieseň Bola noc krásna májová
v podaní folklórnej skupiny Kubranka, pridali sa aj ďalší okolostojaci a do bývalej obce, dnes
súčasti Trenčína, sa nebadane
vkradol máj...
(la)
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Lesnícky deň
Lesnícky deň pri horárni v Soblahove, ktorý organizovali MHSL,
m. r. o., Mesto Trenčín v spolupráci s KC Sihoť a Obecným úradom v Soblahove, sa na prvý pokus kvôli počasiu nekonal. V náhradnom termíne, v sobotu 12. mája, však už nič nebránilo, aby
na podujatí zameranom predovšetkým pre deti si spolu s rodičmi
mohli pozrieť ukážky zisťovania stavu lesa, odvozu dreva, previezť
sa na bričke, skúsiť hry lesnej pedagogiky, prezrieť si poľovnícke
trofeje i vystavené exempláre domácich zvierat. Atmosféru si vychutnajte z fotografií Jozefa Čeryho.
(va)

Míľa pre mamu
Vo viacerých slovenských mestách sa v sobotu 12. mája uskutočnilo podujatie pod názvom Míľa pre mamu. V Trenčíne ho
organizačne pripravili nadšenci z Materského centra Srdiečko.
Symbolický štart prestrihnutím stuhy pri Materskom centre
Srdiečko na Hviezdoslavovej ul.
zariadil primátor mesta Trenčín
Branislav Celler, ktorý symbolickú míľu (1, 6 kilometra) absolvoval so svojimi dvoma deťmi
predškolského veku. Na trasu
sa vydali aj celé rodiny s kočíkmi, ale i pešo s deťmi v náručí
či na pleciach. Pred začiatkom
podujatia sa všetci zúčastnení
zaregistrovali a potom prešli
pod mestskú bránu, cez Mierové námestie, okolo synagógy,
Štúrovým námestím, okolo Kultúrneho a metodického centra
OS SR a lekárne Centrum späť
k Materskému centru Srdiečko.
Dobrú orientáciu účastníkov po
celej trase zabezpečovali žlté
šípky na dlažbe. Míľu nenarušil
ani silný dážď s krupobitím, pre-

tože po desaťminútovej sprche
opäť zasvietilo slniečko a všetci
účastníci prišli do cieľa.
Úspešným pokoriteľom trasy s potvrdenou registračnou
kartou z piatich kontrolných stanovísk sa ušli drobné odmeny.
Počas podujatia sa v amfiteátri Mierového námestia konal
kultúrny program, v ktorom
vystupovali deti z Detského
folklórneho súboru Radosť, spevokol Základnej umeleckej školy
v Trenčíne a skupina orientálnych tancov Džamal. Mimoriadnu pozornosť venovali rodičia
sledovaniu módnej prehliadky
pre tehotné matky a pre deti. Na
záver organizátori zablahoželali
všetkým mamám k sviatku Dňa
matiek a prezradili, že účasť na
Míle pre mamu v našom meste
dosiahla číslo 352.
(jč)

Na trasu sa vydali aj celé rodiny s kočíkmi, ale i pešo s deťmi
v náručí či na pleciach
Snímka: (a)
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Výstava Zoltána Váradiho priniesla
pozdrav z Békéscsaby
Výstavný priestor Katovho domu v Trenčíne poskytol svoj
priestor pre autorskú výstavu fotografií Zoltána VÁRADIHO
z partnerského maďarského mesta Békéscsaba.
V úvode vernisáže riaditeľka
Trenčianskeho múzea Katarína
Babičová uviedla, že výstava Z.
Váradiho je prvou tohoročnou
v tomto výstavnom priestore
a vznikla zhodou náhodných
okolností, keď sa stretla s bývalou riaditeľkou Slovenského
domu v Békéscsabe Annou
Ištvánovou a dohodli sa na jej
realizácii.
Umeleckú tvorbu autora
priblížila komisárka výstavy
Hajnalka Krajčovičová z Békéscsaby. Jeho začiatky fotografovania patrili čiernobielej
fotografii. Až v deväťdesiatych
rokoch minulého storočia,
keď bol poverený zostavením
fotoalbumov miest Békéskej
župy, použil farebné fotografie.
Neskôr ako päťdesiatročný sa
začal zaujímať o digitálnu fotografiu, ale len okrajovo, lebo sa

domnieval, že v nich chýba profesionalizmus. No dnes je situácia úplne iná, pretože v nich
cíti veľa možností na tvorbu
a keď sa rozhodne pre tému,
tak rozmýšľa vo farbe. „Keby
Zoltána Váradiho zavreli do
malej miestnosti o veľkosti
4 x 4 metre s dostatočným
množstvom jedla a pitia, tak
po niekoľkých dňoch by vyšiel
so senzačným fotografickým
materiálom pod titulom Moje
dojmy z väzenia alebo objavené detaily. Týmto konštatovaním je potvrdená stará teória,
že ten koho Boh obdaril žilkou
zisťovania, ten všade dokáže
robiť dobré fotografie a ten,
ktorý túto žilku nemá, ten pre
strom nevidí ani samotný les,“
ilustrovala slovami jeho fotografickú tvorbu H. Krajčovičová.
(jč)

Číslo 10/ročník IX

A v rozprávke je to tak
Výstavné priestory na Mierovom námestí č. 16 opäť po roku
ožili detskou vravou, keď mladí výtvarníci a literáti z trenčianskych základných škôl sa predstavili so svojou tvorbou už na
štvrtej súťažnej výstave pod názvom A v rozprávke je to tak.
Všetky deti a prítomných
hostí privítala v mene organizátora – ZŠ, Kubranská cesta,
Trenčín, učiteľka Božena Daňová. Ocenila, že výstavu so svojou výtvarnou tvorbou obohatili
aj žiaci z družobnej Základnej
školy z Dolního Němčí. Literárnu tvorbu zhodnotil spisovateľ
Rudolf Dobiáš, ktorý skonštatoval, že do súťaže bolo predložených 33 literárnych prác. Ocenil
prácu učiteľov, ktorí „v deťoch
vzbudzujú plamienky literárnej
tvorivosti, aby sa z nich neskôr rozhoreli plamene“.
Hodnotiaca porota v tomto
ročníku udelila Cenu Rudolfa
Dobiáša žiakovi Základnej školy, Kubranská cesta Michalovi
Orságovi za príbeh O zajkovi
uškovi. Ceny v literárnej súťaži
získali aj Michaela Hrnčárová,
Michaela Tureková, Oliver

Kuník, Dominika Horňáková,
Lilka Žilinčanová, Lukrécia
Cyprian, Nikola Polášová,
Ľubica Jančová, Jakub Arbet,
Katarína Mikušová.
Výtvarnú súťaž zhodnotil Jozef Švikruha. Vyzdvihol, že deti
čítajú knihy rozprávok, ktoré
majú veľmi čarovný svet. Odborná porota mala pri svojom
hodnotení veľmi ťažkú prácu,
pretože do súťaže bolo prihlásených 220 prác detí z desiatich základných škôl, z ktorých
bolo treba určiť desať najlepších. Ocenenie získali – Branislav Tomič, Monika Kramáriková, Šimon Minárik, Kika
Tománková, Terézia Málková,
Patrik Mišák – David Marček,
Júlia Margočová, Alexandra
Bieliková, Lenka Rýdza – Lea
Chudá, Marcela Štefániková,
Nina Ušiaková.
(jč)

Učitelia ZUŠ Trenčín vystavovali
V Mestskej galérii v Trenčíne sa striedali v minulých dňoch milovníci výtvarného umenia, aby si pozreli výstavu prác učiteľov
miestnej Základnej umeleckej školy pod názvom Naša paleta.
Prezentovalo sa sedem učiteľov výtvarného odboru. Ich výtvarnú
tvorbu nám priblížil akademický maliar Jozef VYDRNÁK.

Z vystavených fotografií...

Snímka (a)

„Učiteľ – výtvarník a deti sú
nezvyčajnou symbiózou, keď
mladá rúčka so svojou fantáziou kŕmi papier a tento prejav
koriguje myseľ učiteľa. Tento
rozhovor prebieha neustále
a jeho výsledkom je umelecký
rast talentu, ktorých vrcholom
sú ocenenia doma i zo sveta. Na výstavu však neprišli
učitelia. Namiesto nich prišli
maliari, ktorých kresby, maľby,
grafiky a fotografie sú zrkadlom
ich umeleckého cítenia. Izabela
Bulková svoje vizuálne predstavy tíško vytešuje v bošáckych
tíšinách v žlto-zelených a hnedočervených snoch. Daniela
Erteľová pokračuje v tradícii
madony, dobrého pastiera
a modlitby. Janko Meško posunul čas na stenu a niektoré
obrazy premenil na časomieru. Viera Mešková prináša im-

Jozef Švikruha: Pramienok
presie v bystrinách, v kalvárii,
v kyticiach i zátišiach. Ondrej
Peťkovský vo figúrach skláňa
hlavu s pokorou. Jozef Švikruha
vidí cez ľad, hladinu vody a závany. Hold vzdáva portrétom,
prenikom, hudbe, komplementarite i vášňam. Naďa Žatková
v tlačiarenskej černi a linoryte,
rydlom v line odkryla portrét.
Krája tmavú, aby na výtlačku
prehovorila v zárezoch a ponechaných vzruchoch.“
(jč)

17. 5. 2007
Divadlo, koncerty, festivaly
Trenčianske múzeum
 18. 5. o 18.00
III. Jarný zborový koncert
Kultúrne centrum Aktivity, o.z.
 18. mája o 19.00
Country pohodička
 25. 5. o 20.00
Večer s gospelom
ZOC Max
 19. 5. o 17.00
Max v pohybe – pestrá tanečná show
Kultúrne a metodické centrum OS SR
 19. 5. o 20.00
Mafiánske historky alebo English is Easy, Czaba is dead
 27. 5. o 18.00
Divadlo Normálka: Ochotníci
Kino Hviezda
 23. 5. o 18.00
Hudobné divadlo Trenčín: Don Tichot
Klub Lúč
 18. 5. o 22.00
REGGAE AGAINST BABYLON III – DJ PARTY
 25. 5. o 22.00
MILKSHAKE - bratislavký Subclub opäť v Lúči
Piano club
 26. 5. o 19.00
RAKS FATIMA FESTIVAL 2007

Detské aktivity
Klub Lúč
 20. 5. o 14.30
Divadlo Buchty a Loutky: Tri neposlušné kozliatka
Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská ul.
 23. 5. o 10.30
Rozprávková cesta po Európe – Francúzsko
Galéria M. A. Bazovského
 23. 5. o 9.30
Galerkovo – hravé tvorivé dielne pre deti
 27. 5. o 14.00
Farebná nedeľa – tvorivé dielne pre deti
Divadielko v ZOC Max
 20. 5. o 16.00
Dlhý, široký, bystrozraký – divadlo Žihadlo
 27. 5. o 16.00
Slncový kôň – divadlo Bum Bac
Amfiteáter KS Juh
 27. 5. o 15.00
Juniáles
Kultúrne centrum Aktivity, o.z.
 25. 5. o 14.30
Aj my máme šikovné pršteky – keramické dielne
 11. 5. o 17.00
Exit 316 – Odvaha – beseda pre mládež
MC Srdiečko
 21. a 28. 5. o 10.00
Čítavá hodinka s rozprávkou
 24. a 31. 5. o 10.00
Štvrtkové tvorivé predpoludnie s tetou Aničkou
 28. 5. o 17.00
Maminec: téma Dovolenka s bábätkom

KULTÚRNE POZVÁNKY
Detské aktivity
 19. 5. o 15.00
Minikurz vizážistiky
 24. 5. o 17.00
Oslovil vás nový zamestnávateľ?
Výstavy
Mestská galéria, Mierové námestie 22
 do 30. 5.
Stredná umelecká škola Trenčín – výstava
 do 31. 5.
Kornel Földvári – výstava
Mestská galéria, Mierové námestie 16
 do 30. 5.
V topánkach Dr. Klauna – výstava fotografií
Kultúrne a metodické centrum OS SR
 do 20. 5.
Stredná umelecká škola Trenčín – prezentácia
 22. – 28. 5.
Dni vidieka v krajskom meste
 do 8. 6.
AMFO – 11. ročník súťažnej výstavy fotografie
Galéria M. A. Bazovského
 do 20. 5.
Jiří Mezřický: Anonymita ľudského mraveniska
 do 20. 5.
Slovenská keramika dnes V
Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská ul.
 do 31. 5.
Videl som Trenčín inak – fotografie
Artkino Metro
 do 21. 5.
Peter Snadík 2006 – výstava fotografií
 do 24. 5.
Iluzionista vracia úder – výstava fotografií
 25. 5. – 19. 6.
A. Holubková: Rozkrájaná krajina – fotografie

Prednášky
Kultúrne a metodické centrum OS SR
 24. 5. o 16.00
Výroba a opravy ultraľahkých motorových lietadiel Dynamic WT9 – prednáša P. Gábriš
Galéria M. A. Bazovského
 29. 5. o 16.00
Večerný ateliér pre dospelých
 29. 5. o 9.00
Ateliér pre seniorov
Kultúrne centrum Aktivity, o.z.
 22. 5. o 18.00
Utrpenie a smrť Krista – beseda
 25. 5. o 16.00
Liečivé rastliny do každej domácnosti
 25. 5. o 17.00
Beseda klubu EXIT 316 – Závislosť
 27. 5. o 15.00
Pravidelné stretnutie klubu celiatikov
 29. 5. o 18.00
Zmysel života – beseda
Čajovňa Jajpur, Hviezdoslavova ul.
 27. 5. o 19.30
Folklor of Rajastan a Festival Uzbekistan
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Mierové nám.
032/743 44 15
18. – 20. 5
o 19.00
Päť prekážok.
Rekonštrukcia
dvanásťminútového filmu The
Perfect Human.
Nakrúcanie rekonštrukcie by prebiehalo
v piatich fázach a muselo by
sa vždy riadiť presnými príkazmi a obmedzeniami, ktoré by stanovil Lars von Trier
ako svoje „prekážky“.
19.5. o 17.00
Pre pamätníkov: Organ.
Príbeh v dobovej rekonštrukcii
obdobia Slovenskej republiky
1939–1945 je mnohovrstevnou metaforou konfliktu mocenských ambícií, nehumánnych v dogmatickej krajnosti
a životných filozofií, tlmočených cez hudbu.
21. a 23.5. o 19.00
Občianska výchova.
Provokačná „trpká komédia“
o troch aktivistoch, ktorí
chceli zmeniť svet...
25.–28.5. o 19.00
Babel. Aj v záverečnom filme
trilógie o smrti Alejandra Gonzáleza Inárritua a scenáristu
Guillerma Arriagu (predchádzajúce filmy Amores Perros
a 21 gramov) sa náhodne
prepletajú zdanlivo nesúvisiace ľudské osudy.
27.5. o 16.00
Detské predstavenie: Spláchnutý. Príbeh Spláchnutého sa
odohráva v uliciach britskej
metropoly a prekvapujúco
aj pod nimi. Jeho hrdinom
je rozmaznaný myšiak z lepšej spoločnosti Roddy St.
James, ktorý si užíva status
domáceho maznáčika.
30.5. o 19.00
Iluminácia. Iluminácia je
filozofická esej o podstate
ľudského bytia, obrazovo
zložená zo série hraných,
ostro strihaných sekvencií,
dokumentárnych
záberov
z laboratórií, tovární, prírody,
z diskusií študentov aj z výrokov autentických vedeckých
osobností.
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POZVÁNKY

V. SLOVENSKÝ FESTIVAL SENIORSKYCH FOLKLÓRNYCH
SÚBOROV
Štvrtok 31. mája 2007
• KD Kálnica
10.00 hod.
• Vernisáž výstavy: Svedectvá o výrobe filmu SOKOLIAR TOMÁŠ
• Projekcia hraného filmu: SOKOLIAR TOMÁŠ
• Projekcia TV dokumentu: SVEDECTVO O FASCINÁCII HUDBOU
• Scénický program: RATOLESTI
• KD Krivosúd-Bodovka
18:00
• Vernisáž výstavy: Dielo a jeho INŠPIRÁCIE v tvorbe V. J. Grusku
• Projekcia TV dokumentu: SVEDECTVO O FASCINÁCII HUDBOU
• Scénický program: RATOLESTI

Piatok 1. júna 2007
• KD Hviezda Trenčín – vestibul, tanečná hala, kinosála
17:00
• Vernisáž výstavy: SAMKO DUDÍK – legenda slovenskej ľudovej
hudby (1880–1967)
17:30
• Scénický program: POSOLSTVÁ A MOSTY SAMKA DUDÍKA
18:45
• Hudobný program: REZONANCIE MLADOSTI V PIESNI A TANCI
19:30 – 24:00
• SPOLOČENSKÉ STRETNUTIE

Sobota 2. júna 2007
• KD HVIEZDA TRENČÍN
10:00 – 11:30
• Rozprava: VÝCHODISKÁ, ZMYSEL, A CIELE aktívnej činnosti
folklórnych súborov seniorov na Slovensku.
• KRIVOSÚD-BODOVKA – amfiteáter
15:00 – 15:45
• Program: RATOLESTI
alebo „Aj my sa tu stretať budeme“
16:00 – 17:00
• Galaprogram I: REZONANCIE MLADOSTI V PIESNI
17:00 – 17:15
• Spoločné spievanie: POSOLSTVÁ PIESNÍ STANKA CIBULKU
17:30 – 19:30
• Galaprogram II: KÝM ŽIJEŠ, TANCUJ, KÝM TANCUJEŠ, ŽIJEŠ
komponovaný program: Senior klub Družba Trenčín, KOPA Myjava, SKALIČAN Skalica, POVAŽAN Považská Bystrica, PARTIZÁN
Slovenská Lupča, MOSTÁR Brezno, OMLADINA Košice, MAGURA
Kežmarok, VRŠATEC Dubnica nad Váhom, RODOKMEŇ Bratislava, SPOLOK skúsených spevúľ Bratislava, ČIRČIANKA (z Lúčnice)
Bratislava, OLDŠAVA Uherský Brod, Česká republika, FS BÉKESKA ČABA, Maďarská republika; Hostia: Juraj Kubánka, Eleonóra
Kubalová, František Žovinec
20:00 – 02:00
• ĽUDOVÁ VESELICA
Účinkuje: Dychová hudba BODOVANKA, Krivosúd-Bodovka
Garant: Obecný úrad Krivosúd-Bodovka, Ing. Vladimír Kmeťo

Nedeľa 3. júna 2007
• KRIVOSÚD-BODOVKA – v prírode pri Váhu
14:00
• VYHODNOTENIE 5. ročníka SFSFS Krivosúd-Bodovka 2007
(V prípade nepriaznivého počasia – KD Kálnica, okr. N. Mesto
nad/Váhom)

Číslo 10/ročník IX

47. ročník medzinárodných dní cyklistiky
VŠK Dukla Trenčín, VŠK Dukla Banská Bystrica, Športový
klub cyklistiky Dubnica nad Váhom

Športový klub cyklistiky TJ SPARTAK ZŤS Dubnica nad Váhom
a Vojenský športový klub DUKLA Trenčín v spolupráci s mestami Dubnica nad Váhom, Trenčín a Nová Dubnica usporiadajú
v dňoch 25. – 27. 5. 2007 cyklistické preteky v rámci 47.
ročníka Medzinárodných dní cyklistiky. Tieto preteky sú súčasťou Svetového pohára medzinárodnej cyklistickej federácie
(U.C.I.) v kategórii 1.2. pre rok 2007.
Program:
25. 5. 2007 – Grand Prix Hydraulika Mikolášek 2007
– cestné preteky na trati Dubnica nad Váhom – Ilava – Homôlka
– Valaská Belá – križovatka Klin – Zliechov – Košeca – Ilava
– Dubnica nad Váhom
– štart: 13.00 hod.
– cieľ: 17.36 hod. – 18.06 hod.
26. 5. 2007 – Grand Prix Kooperativa 2007
– cestné preteky na trati Trenčín – Hrabovka – Skalka nad Váhom - Trenčín
– štart: 13.00 hod.
– cieľ: 16.51 hod. – 17.15 hod.
27. 5. 2007 – Grand Prix PALMA 2007
– cestné preteky na trati Nová Dubnica – Dubnica nad Váhom
– Kolačín – Nová Dubnica
– štart: 13.00 hod.
– cieľ: 16.58 hod. – 17.23 hod.
Cyklistických pretekov sa zúčastní cca 130 pretekárov z 13
krajín.
V uvedených dňoch bude na uvedených trasách obmedzená
premávka. Odklonená a organizovaná bude aj autobusová doprava. Žiadame účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie
pokynov príslušníkov polície a organizátorov.

Beh trenčianskou Brezinou
Organizačný výbor pod vedením Miestnej organizácie Slovenského Orla a Krajského športového centra v Trenčíne pripravuje
III. ročník horského krosu – BEH TRENČIANSKOU BREZINOU,
ktorý sa uskutoční 27. mája 2007 o 15.00 hod. v areáli lesoparku Brezina.
Dĺžka trate je 8 000 m s prevýšením 330 m. Prezentácia bude
pri hoteli Brezina od 14.00 h. Štart je pripravený z Kukučínovej
ulice pri bývalej Bazovského vile a cieľ bude na pretekárov čakať
na Kozom vrchu.
Traťový rekord medzi mužmi drží reprezentant Poľska Bohdan
Dziuba časom 26:49 min. a u žien Vanda Mesiariková z Bardejova časom 32:40 min.
(o)

17. 5. 2007

V celodennom programe uvidíte:
• šesť mužských a osem ženských majstrovských tímov
z najznámejších európskych metropol
Praha, Paríž, Kodaň, Tel Aviv, Belehrad, Amsterdam, Bern,
Rotterdam, Dublin, Londýn, ...
• domáceho šampióna pre rok 2006
družstvo žien AK Spartak Dubnica nad Váhom
• strhujúce súboje o postup do elitnej „A“ skupiny Európskeho
pohára
• dramatické zápolenia o záchranu a zotrvanie v jeho „B“ skupine
• vrcholovú atletiku v tom najvzrušujúcejšom podaní
• rekordérov a medailistov z vrcholných atletických podujatí
• početné, viac ako tristočlenné štartovné pole pretekárov

POZVÁNKA
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Európsky pohár
klubových majstrov
v atletike skupina „B“
Nedeľa 27. máj 2007

začiatok pretekov o 10.00 hod.
slávnostné otvorenie o 13.00 hod.
Mestský štadión v Dubnici nad Váhom
Vstup zdarma

OZNAMY
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ZÁKLADNÁ UMELECKÁ
ŠKOLA TRENČÍN

Chcete vedieť, čo nového na Korze a čo znamená

MÉTA NA

KORZE?
Príďte na Mierové námestie v Trenčíne

20. mája 2007 od 15.00 do 17.00 hod
Stretnete sa s fotografiou, dobrou hudbou a milými priateľmi. Spoločným poznávacím znamením
môže byť fotoaparát na krku, funkčný i nefunkčný, historický alebo najnovší hit. Vaša fotografia
z jarného Korza môže byť práve tá, ktorá bude ocenená v rámci fotosúťaže Trenčianskej nadácie

“Videl
Videl som Trenčín inak”
špeciálnou cenou v auguste 2007.

uskutoční
TALENTOVÉ PRIJÍMACIE
POHOVORY
do všetkých odborov
v dňoch 23. mája a 29. mája
2007 v čase 13.00 h – 18.00 h.
Miesto: prijímacie pohovory
do hudobného, tanečného
a literárno-dramatického odboru v budove na Nám. SNP 2,
Trenčín. Prijímacie pohovory do
výtvarného odboru v budove na
Hviezdoslavovej ul. č. 6, Trenčín. Informácie: 032 743 55 21,
032 744 15 27.

Pozor, budúci piataci a piatačky!
Základná škola L. Novomeského
www.trencianskanadacia.sk Trenčín a Karate klub Europa Trenčín otvárajú v novom školskom roku 2007/2008 už piaty
cyklus športových tried karate
pre dievčatá a chlapcov. Vítaní
sú všetci budúci piataci a piatačky. Vítaní sú i prednostne úplní
začiatočníci v športe a v bojovom
umení karate.
Športové triedy karate v tejto
dobe navštevuje viac ako 70 detí
z celého Trenčína a okolia, z toho
až 40 dievčat. Športové triedy
karate za 4 roky získali viac ako
200 medailí a ocenení po celom
Slovensku i v zahraničí. Ak máte
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Swing!
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www.swingovybal.sk

záujem športovať a naučiť sa
brániť, treba prísť na zápis do
športovej triedy karate vo štvrtok
17. mája 2007 o 17.00 h do ZŠ,
Novomeského ul. v Trenčíne na
druhé poschodie do športovej
učebne karate.
Informácie dostanete i na
tel. č. 0918 425 536 alebo na
mailovej adrese: karate@karate.
eu.sk alebo priamo v ZŠ.
Vítaní sú všetci budúci piataci
a piatačky bez rozdielu skúseností, bez rozdielu váhy či výšky!
Ďalšie informácie na webovej
stránke: www.zsnovotn.tnuni.sk.
(BZ)

17. 5. 2007

ŠPORT, KRÍŽOVKA
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CHALLENGE DAY – DEŇ VÝZVY 2007
Termín: 30. máj 2007 od
00.00 do 17.00 h
Organizátor: Mesto Trenčín je
hlavný organizátor v spolupráci
s Mestským hospodárstvom
a správou lesov Trenčín, TJ
Mladosť, Slovenským Orlom
Trenčín, VŠK Dukla Trenčín,
základnými, strednými školami
a učilišťami, telovýchovnými
jednotami a športovými klubmi.
Miesto konania: celé mesto
Trenčín, Mierové námestie
(hlavný
športovo-kultúrny
program). Športové akcie sa
budú konať na približne 20
registračných miestach (stred
mesta, lesopark Brezina, krytá plaváreň, mestský štadión,
sídlisko Juh, Pod Sokolicami,
Sihoť...)
Za prípravu a realizáciu

CHALLENGE DAY – DEŇ VÝZVY
2007 v Trenčíne zodpovedá
Útvar školstva a sociálnych vecí
Mestského úradu v Trenčíne
v úzkej spolupráci s organizačným výborom, na čele ktorého
je zástupca primátora Tomáš
Vaňo.
Streda – 30. 5. 2007 je
Dňom výzvy! Je to národná
i medzinárodná súťaž miest
s približne rovnakým počtom
obyvateľov, pri ktorej sa občania počas dňa zapoja do
ľubovoľných pohybových a turistických aktivít, ktoré zvýšia
pulzovú frekvenciu a trvajú
nepretržite 15 minút. Súčasťou
sú aj rôzne sprievodné kultúrno-spoločenské podujatia. Nie
je to však súťaž v pravom slova
zmysle, len pre zábavu sa porovnáva percentuálne zapoje-

nie obyvateľstva v súťažiacich
mestách. V tento deň nakoniec
zvíťazia všetci, ktorí sa zapoja
a prežijú atmosféru nevšedného dňa, vyhláseného Medzinárodnou organizáciou športu pre
všetkých – TAFISA so sídlom vo
Frankfurte nad Mohanom.
Mesto Trenčín sa zapája
už dvanástykrát do tohto najmasovejšieho celosvetového
podujatia, do ktorého sa v jeho
histórii zapojilo už viac ako 90
slovenských miest. Súperom
nášho mesta je v tomto roku
Poprad.
V rámci Slovenskej republiky je vyhlasovateľom a organizátorom Asociácia športu pre
všetkých v SR, ktorá venuje vo
svojom programe Slovensko
v pohybe veľkú pozornosť športu pre všetkých v mestách.

Oznamy
Členovia Slovenského
zväzu
protifašistických
bojovníkov v Trenčíne si
7. mája pripomenuli 62.
výročie ukončenia II. svetovej vojny a víťazstva spojencov nad nacistickým
Nemeckom. Pietneho aktu
sa zúčastnil aj zástupca
primátora Mesta Trenčín
Tomáš Vaňo.
Školské
zariadenia
Mesta Trenčín, mestská
rozpočtová
organizácia
ponúkajú záujemcom na
odpredaj motorové vozidlá
AVIA A 31/4 N a Škodu
1203 TAZ 1500. Bližšie
informácie získate na tel.
č. 640 28 20 alebo 0903
243 367.
(ab, r)

Krížovka
Milí čitatelia! Za správne riešenie tajničky smerovky z Infa č. 9 „... odkladá na zajtra“ bola vylosovaná Viera Jančová, Kukučínova
č.18, 911 01 Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká publikácia „Trenčín a okolie“. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku
krížovky z Infa č. 10 zasielajte na adresu našej redakcie do 25. mája 2007.
Čínske
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Registračné miesto č. 8 – Trenčín – Ostrov, bikrosová dráha (za
tenisovým areálom)

10.00 – 17.00 h
– prekonávanie prekážok na bicykli
– základná výučba cyklotrialu
– jazda na špeciálnych pretekárskych bicykloch
Registračné miesto č. 9 – viacúčelové ihrisko pri Gymnáziu Ľ. Štúra +
telocvične Gymnázia Ľ. Štúra

09.00 – 17.00 h

Súperom nášho mesta je POPRAD
Program „Deň výzvy 2006“ – tribúna na Mierovom námestí:

10.00 h
Otvorenie CHD 2007

10.30 – 12.00 h
Vystúpenia žiakov MŠ, ZŠ a SŠ

12.00 – 16.30 h
Vystúpenia tanečných súborov mesta: TS Goonies, TS Korzo, TS
Drobci, TS Aura, TS South Side, TS TDQ, TS Džamál a SOU odevné a textilné – TS Koral a TS Lets Fly

16.30 – 17.00 h
Rocková skupina KALIMERO
Registračné miesto č. 1 – Mierové námestie

10.00 – 17.00 h
– pílenie dreva
– skákanie cez švihadlá a cez gumu
Registračné miesto č. 2 – Mestská krytá plaváreň + letné kúpalisko

10.00 – 17.00 h
– bazénové potápanie s prístrojom
– basketbal, plážový volejbal, nohejbal, stolný tenis, plávanie – vstup
voľný
Registračné miesto č. 3 – Športová hala AŠK Dukla Trenčín,
Štefánikova ulica

10.00 – 17.00 h
– testovanie kondície odborníkmi z AŠK DUKLA Trenčín
Registračné miesto č. 4 – Malý atletický štadión pri Osemročnom
športovom gymnáziu v Trenčíne

10.00 – 17.00 h
– futbal, plážový volejbal a iné aktivity
Registračné miesto č. 5 – Štúrovo námestie

10.00 – 17.00 h
– triafanie loptičkou na cieľ
– hádzanie šípkami na elektronický terč
– skákanie cez gumu
Registračné miesto č. 6 – KaMC OS SR (bývalý Dom armády)

– hokejbalový turnaj žiakov
– športové aktivity v telocvičniach
Registračné miesto č. 10 – lesopark Brezina

10.00 – 17.00 h
– aktivity detí s rodičmi na ihrisku, turistika
– skautský chodník
Registračné miesto č. 11 – umelá lezecká skala – vstup od železničného mosta

10.00 – 17.00 h
– lezenie na umelú stenu v interiéri pod dohľadom skúsených horolezcov

13.00 – 17.00 h
– Skalka nad Váhom – cvičná skala (len v prípade pekného počasia)
– lezenie zaisťované horným lanom pod dohľadom skúsených horolezcov
Registračné miesto č. 12 – farské schody – Farská ul.

10.00 – 17.00 h
– chôdza alebo beh po schodoch – kto ako zvládne
– „Atletika hrou“ – športové podujatie pripravené Osemročným športovým gymnáziom Trenčín
Registračné miesto č. 13 – Trenčianska univerzita A. Dubčeka

8.00 – 20.00 h
– Športový deň rektora
Registračné miesto č. 14 – Materská škola, Ulica M. Turkovej

9.00 – 12.00 h
– polykarpová stavebnica
– pohybové aktivity pre deti MŠ
Registračné miesto č. 15 – Základná škola, Východná ulica + Centrum
voľného času
– gymnastické preteky detí
Registračné miesto č. 16 – Základná škola, Ulica L. Novomeského
– športové aktivity pre deti II. stupňa
Registračné miesto č. 17 – Kondično–relaxačné štúdio Gabrhel – sídlisko Sihoť IV + Fitness Zulu (budova Slovakotexu, 1. poschodie)

10.00 – 17.00 h
– posilňovňa pre verejnosť
Registračné miesto č. 18 – Domov mládeže na Staničnej ulici

10.00 – 17.00 h

10.00 – 17.00 h

– preťahovanie lanom
– hokejbalová bránka + hokejky
– súťaž v skákaní vo vreciach
– streetbal
– skákanie cez gumu
Registračné miesto č. 7 – Regrutačné stredisko v Trenčíne (pred KaMC
OS SR)

– stolný tenis
Registračné miesto č. 19 – Kultúrne stredisko JUH + Regrutačné
stredisko v Trenčíne

10.00 – 17.00 h
– športové aktivity pre všetkých

10.00 – 15.00 h
– športové aktivity pre deti MŠ a I. stupňa ZŠ
– zábavné aktivity pre handicapované deti

9.00 – 17.00 h
– stolný tenis pre mládež a dospelých
Registračné miesto č. 20 – Centrum voľného času, Východná ul.
– športové aktivity pre deti

V mestskej športovej hale o 13.00 h sa bude konať tradičné
športové stretnutie v malom futbale medzi zamestnancami MsÚ
v Trenčíne a zamestnancami MÚ družobného mesta Uherské
Hradište z Českej republiky.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín a Zdravotná poisťovňa Dôvera budú na Mierovom námestí merať percento tuku
v organizme, obsah kysličníka uhoľnatého, tlak, hladinu cukru a iné.
Organizátori: Mesto Trenčín, MHaSL, m. r. o., TJ Mladosť, MK Slovenský Orol, Osemročné športové gymnázium Trenčín, HK JAMES Trenčín, Potápačské
stredisko LAUG-DIVE Trenčín, AŠK DUKLA, BIKE TRIAL TEAM Trenčín, Slovenský skauting – Bufinky, Stredná zdravotnícka škola Trenčín, Politea Trenčín, o. z.
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