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Primátori (zľava) Piešťan Remo Cicutto, Bratislavy Andrej Ďurkovský a Trenčína Branislav Celler
si tesne po podpise dohody o vzájomnej spolupráci vymenili zmluvné texty.
Foto: T. Hudcovič
Hlavné mesto SR Bratislava, Mesto Piešťany a
Mesto Trenčín sa z iniciatívy svojich primátorov rozhodli v stredu 6. júla v bratislavskom Primaciálnom paláci podpísať dohodu o vzájomnej
spolupráci, najmä v oblasti rozvoja aktívneho
cestovného ruchu a kultúry.
Samosprávy všetkých troch miest sú presvedčené, že ďalší rozvoj cestovného ruchu v regióne
je možné urýchliť vytvorením spoločného projektu, ktorý bude schopný návštevníkom miest
ponúknuť rozšírené atraktívne produkty. Od
tohto projektu si sľubujú zatraktívnenie pobytu
návštevníkov v mestách a v konečnom dôsledku
predĺženie ich pobytu.
Všetky tri mestá majú dnes kvalitné dopravné
spojenie diaľnicou, čím sa cestovanie medzi nimi
stalo otázkou 45 až 60 minút. To je vzdialenosť,
ktorá umožňuje ponúkať turistické produkty jednotlivých miest ako spoločný produkt. Bratislava, Piešťany a Trenčín sa dohodli na vzájomnej
výmene informácií z oblasti cestovného ruchu
a kultúry prostredníctvom mestských informačných centier, prepojením webových stránok
a pravidelnou výmenou tlačených materiálov. Po-

nuku partnerov začlení každé mesto do vlastnej
ponuky služieb a produktov, napr. bratislavské
produkty bude možné objednať si na recepciách
hotelov v Piešťanoch a Trenčíne a naopak formou provízneho predaja.
(Pokračovanie na 6. strane)

Trenčín - významné
hudobné centrum
str. 12
Rekonštrukcia
križovatky ulíc
Soblahovská a
Legionárska
str. 14
Foto (th)

Dôležitá informácia
Správca dane, Mesto Trenčín, oznamuje občanom,
že vyrubená daň z nehnuteľností (domová daň) na
rok 2005 bude priebežne doručovaná v mesiacoch
júl až september 2005. Povinnosťou občanov je
podľa zákona 582/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru daň zaplatiť.
(r)

Obyvateľka Centra sociálnych služieb na Liptovskej ulici Mária Jantošovičová minulý týždeň oslávila vzácne jubileum – sté narodeniny. Pôvodom Soblahovanka žije aj
s dcérou v posledných rokoch v Trenčíne, od otvorenia centra v jeho priestoroch.
Medzi gratulantmi nechýbali ani starosta Soblahova Miroslav Ďuráči (vľavo) a primátor Trenčína Branislav Celler.
Viac o jubilantke čítajte na strane 15.
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Poslanci MsZ schválili majetkové prevody
Na svojom riadnom zasadnutí sa vo štvrtok 30. júna stretli poslanci trenčianskeho Mestského zastupiteľstva. Rokovanie viedol viceprimátor Anton BOC, nakoľko primátor Branislav CELLER čerpal
riadnu dovolenku.
Poslanci schválili o. i. tieto návrhy:
• predaj pozemkov vo výmere
1813 m2 a zastavanej plochy
662 m2 v k. ú. Kubra pre firmu
STAFIS, s. r. o. Trenčín za účelom výstavby dvoch obytných
domov a zázemia. Kúpna cena
za 1 m2 predstavuje 800 Sk.
(Firma STAFIS odkúpila susedné pozemky a k výstavbe
dvoch bytoviek a zázemia k nim
dokupuje od Mesta Trenčín pozemky, ktoré boli v správe m.
r. o. Školské zariadenia Mesta
Trenčín. VMČ Sever pri prerokovaní tohto predaja žiadal najprv
o vypracovanie Zásad predaja
nehnuteľného majetku v správe
m.r.o. Školské zariadenia Mesta
Trenčín. Pri tomto predaji však
nejde o delimitovaný školský
nehnuteľný majetok zo štátu na
mesto, preto poslanci požiadavku VMČ zamietli.)
• predaj nehnuteľnosti a po- trum pre kultúrne vyžitie sa oby- a zaručila sa splniť nasledovné
zemku pod ňou na Mierovom ná- vateľov mesta. Plánuje v ňom požiadavky mesta:
mestí č. 3 pre firmu HERBARIA zriadiť napr. galériu, antikvariát, • vytvoriť novú pešiu uličku
spol. s r. o. Trenčín za účelom kníhkupectvo a umeleckú kavia- s obchodnými aktivitami;
realizácie zámeru výstavby Zlatej reň. Nehnuteľnosť na Mierovom • prepojiť priestor vzniknutej
uličky – za hradbami, v súlade nám. 3 bude slúžiť aj ako záze- Zlatej uličky s Mierovým námess vypracovanou architektonickou mie pre spomínané Art centrum. tím cez pasáž kúpenej nehnuteľštúdiou. Predaj zároveň súvisí so Kúpna cena: 7 000 000 Sk.
nosti;
(Firma HERBARIA je už majizámerom Židovskej náboženskej
obce zriadiť v synagóge Art cen- teľom časti pozemku za budovou

• sprístupniť bočnú, t. č. zakrytú fasádu synagógy;
• zabezpečiť nerušený prístup
k Piaristickému kostolu;
• prebrať záväzky z platných
nájomných zmlúv;
• zámenu pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín a pozemkov vo vlastníctve firmy Dolná
kopanica s. r. o. Trenčín bez
finančného vyrovnania.
(Mesto Trenčín sa stalo majiteľom pozemku o výmere 3616 m2,
ktorý slúži ako súčasť cintorína v miestnej časti Záblatie.
Mesto tým vyriešilo dlhoročný
problém s vlastníckymi vzťahmi
na cintoríne v tejto časti mesta
a vyšlo v ústrety občanom Záblatia, ktorí už nebudú mať obavy
o miesta posledného odpočinku
svojich zosnulých. Do vlastníctva
firmy Dolná kopanica prejdú tri
pozemky: na Štefánikovej ul.
vedľa Araveru – 475 m2, svah na
Partizánskej ul.- 163 m2 a poľná
cesta v Kubrej – 2978 m2)
• zrušenie svojho uznesenia
č. 319 zo dňa 24. 6. 2005
o predaji objektov Čipra na Zlatovskej ul. a Putre na Legionárskej ul. verejnou súťažou.
(O predaji objektu Čipra rokuje Mesto Trenčín so súčasným
nájomcom a súčasný nájomca
objektu Putre má v nájomnej
zmluve predkupné právo)
(r)

Výrobná hala z fondov EÚ
Výrobnú halu na produkciu náhradných dielcov pre kovoobrábacie stroje, spolufincovanú z fondov Európskej únie, postaví
akciová spoločnosť Bost SK v Trenčíne. Investícia predstavuje
približne 40 miliónov Sk, z čoho 65 % poskytne EÚ.
Bost SK patrí medzi najväč- nárast obratu od 30 do 45 %.
ších dodávateľov špičkových V tomto roku predpokladajú, že
strojov trieskového obrábania predajú obrábacie stroje za viac
kovov na Slovensku. Je najväč- než 100 miliónov Sk.
S výstavbou novej výrobnej
ším dodávateľom kovoobrábacích strojov z Veľkej Británie haly začnú koncom tohto mesiaa zastupuje aj japonského vý- ca. Budú ju využívať aj na aktirobcu Fanuc Robodrill a takisto vity v oblasti vzdelávania. Zametradičného českého výrobcu riavajú sa na zvyšovanie kvality
týchto strojov OSO Olomouc. ľudských zdrojov v strojárskom
Podľa informácie marketingo- priemysle. Sú významným šíritevého manažéra Petra Chovana ľom osvety v oblasti počítačovo
firma vlani dosiahla obchodný riadených obrábacích strojov
obrat 80 miliónov Sk. Od roku a inovatívnych postupov v stro(TASR)
1990, kedy vznikla, dosahuje járenstve.

Nezvyčajný zážitok si odniesli deti z Materskej školy na Ulici
J. Halašu na Juhu z návštevy chovnej stanice koní v Nozdrkovciach.
„Koníky sme mohli pohladkať, ale vysadnúť na veľkého koňa som
sa bála,“ prezradila Terezka Balážová. Denis Žák sa pochválil, že
kŕmil kone mrkvou a Moniku Marouskovú upútal pohyb koní a ich
vôňa. „Jazda na koni sa mi páčila a vôbec som sa nebál.“ popísal
svoje zážitky Šimon Dudák.
Text: (la), Foto: (ak)
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Promócie na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka

Terajšia mladá generácia je dravá
V Kultúrnom a metodickom
centre sa od 4. do 8. júla konali promócie absolventov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka.
Diplomy si prevzalo približne
2000 študentov, ktoré sa stali zároveň vstupenkou do ich
budúceho profesného života.
Fakultu sociálno-ekonomických
vzťahov 7. júla skončilo 251
študentov v odboroch „Verejná
správa“ a „Ľudské zdroje a personálny manažment.“ Pôvodne
do prvého ročníka sa prihlásilo
v prvom odbore 54 a v druhom
212 študentov. „Nie všetci
došli do cieľa. Niektorí ročník
opakujú, iní našu školu opustili skôr, ako stihli štúdium

dokončiť,“ konštatoval dekan
Fakulty sociálno-ekonomických
vzťahov Miroslav Mečár.
Fakulta si kladie za svoj
prvoradý cieľ vychovať počas
piatich rokov z každého študenta, ktorý má záujem študovať a vzdelávať sa, absolventa
– inžiniera, ktorý dokáže zúžitkovať vedomosti a schopnosti
v praxi. Každú prekážku by mal
na profesnom poli brať ako výzvu a každý problém, s ktorým
sa musí v praxi popasovať, by
mal považovať za šancu pracovať na sebe a vzdelávať sa.
Okrem týchto cieľov má fakulta
aj ďalšie. V súčasnosti veľmi intenzívne rozvíja spoluprácu so

Poslednýkrát zaznelo Gaudeamus... Jednému z absolventov
trenčianskej univerzity blahoželá jej rektor Juraj Wagner.
zahraničnými vysokoškolskými
inštitúciami, ako sú Bolognská
univerzita v Taliansku, Savojská
univerzita vo Francúzsku, Iževská štátna technická univerzita
v Ruskej federácii, Európsky
polytechnický inštitút v Kunoviciach v Českej republike.
Tohtoroční čerství inžinieri sú
výnimoční v tom, že posledný
rok študovali v členskej krajine
Európskej únie. Odbory Verejná
správa aj Ľudské zdroje a personálny manažment sa prispôsobili jej novým trendom. Bývalí

študenti sú viacej pripravení
pre informačnú spoločnosť, ba
niektorí novinky v týchto oblastiach zavádzajú do praxe. „Myslím si, že sú múdri, rozhľadení
a vedia niečo z jazykovej prípravy. Majú prehľad o tom, čo
sa deje v Európe aj vo svete,
majú zručnosti z výpočtovej
techniky... Terajšia mladá generácia je dravá, chce sa odlišovať, nie je to len šedý priemer,“ dodal na záver Miroslav
Mečár.
L. Meravá

Spomienkou na úspešný 13. ročník Art filmu je Čadíkovo pojazdné kino. Trenčania privítali možnosť sledovať filmy na Štúrovom
námestí pod holým nebom...
Foto (jč)

Askov namiesto Kovohutí

Jedna otázka pre...

Predaj pozemku na výstavbu v trojuholníku Ulice Kragujevackých hrdinov, Štefánikovej a Sadovej ulice jednomyseľne
neodporučili poslanci na zasadnutí Výboru mestskej časti
Sever. Plochu navrhli zaradiť ako rezervu na rozšírenie mestského parku.

Ing. Ľubomíra Štefánika,
vedúceho Ekonomického útvaru Mestského úradu v Trenčíne
„Majú motoristi, Trenčania, možnosť parkovať na platených parkoviskách prostredníctvom parkovacích kariet?“
„Občania, ale najmä podnikatelia majú možnosť parkovať na
platených parkoviskách mesta
Trenčín prostredníctvom neprenosných parkovacích kariet, ktorých
ročná hodnota je 5 000 Sk, polročná 3 000 Sk a mesačná v hodnote
600 Sk. Máme k dispozícii pre
motoristov aj prenosnú parkovaciu
kartu, ročný poplatok za ňu činí
10 000 Sk. Neprenosné parkovacie
karty umožnia parkovať majiteľovi
motorového vozidla s evidenčným

číslom na ňom uvedenom na vyhradených platených parkoviskách
mesta. Prenosná parkovacia karta
umožní parkovať jej vlastníkovi
s ľubovoľným motorovým vozidlom
bez udania evidenčného čísla na
vyhradených platených parkoviskách mesta. Bližšie informácie
každému záujemcovi s ochotou
poskytnú pracovníci Klientskeho
centra na prízemí MsÚ v Trenčíne,
prípadne na tel. číslach 6504304
a 6504305.“
(r)

Výbor prijal a vypočul si
štatutárov firmy ASKOV, ktorá je nástupcom Kovohutí v
areáli Trensu. Po informácii o
zámeroch firmy navrhol spoločné stretnutie s občanmi
a odborníkmi. Poslanci však
zatiaľ nevidia v zmene vlastníkov a prevádzkovateľov firmy
dôvod na prehodnotenie doterajších rozhodnutí.
Poslanci zobrali na vedomie informáciu o ponukovom
konaní na asanáciu zdevastovaného domu na Železničnej

ulici a jeho nahradenie polyfunkčným Domom služieb.
Neodmietli ani možnosť vytvoriť v jednej z troch materských
škôl v priestore Gagarinovej a
Považskej ulice na priestory
pre dôchodcov.
Výbor MČ Sever sa kriticky vyjadril k informovanosti
poslancov zo zasadnutí mestskej rady k problémom, týkajúcim sa tejto mestskej časti,
pretože nikto z poslancov nie
je členom rady.
(la)
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Trenčín musel splniť svoj záväzok
V roku 1999 uzatvorilo Mesto Trenčín so spoločnosťou Europeum zmluvu na kúpu pozemkov o celkovej výmere 6747 m2 do svojho vlastníctva v lokalite Horný Šianec za 1 Sk. Mesto Trenčín malo podľa zmluvy do dvoch rokov poskytnúť spoločnosti Europeum pozemok porovnateľnej výmery v lokalite uvažovanej pre výstavbu za tú istú cenu. Spoločnosť Europeum chcela od Mesta Trenčín odkúpiť pozemky,
ktoré si sama vyhliadla a súdnou cestou žiadala o akceptáciu svojho návrhu. Mesto s týmto riešením nesúhlasilo a súdny spor vyhralo.
Napriek tomu muselo svoj záväzok splniť, pretože spoločnosť Europeum neprišla o právo na pozemok, len bez dohody s mestom nemohla
určiť lokalitu. Rozhodnutím poslancov MsZ odpredalo za 1 Sk pozemok s parkoviskom na Rozmarínovej ul. pod mostom o výmere 2763
m2. Firma na ňom vybuduje Parkovací dom, čím výrazne prispeje k zlepšeniu statickej dopravy v centre Trenčína. Predaj pozemkov bude
realizovaný formou zmluvy o budúcej zmluve. Kúpna zmluva bude uzatvorená až po kolaudácii stavby.
Jedna zo štúdií nového Parkovacieho domu na Rozmarínovej ulici.

Takto sa dá v stručnosti charakterizovať šesťročný priebeh
udalostí, uzavretých poslancami trenčianskeho mestského
zastupiteľstva na ich zasadnutí
vo štvrtok 30. júna t.r. Pohľad
riaditeľa a.s. Europeum Juraja
Knappa predkladáme prostredníctvom nášho rozhovoru.

V roku 1999 sa Mesto
Trenčín a spoločnosť
Europeum dohodli na
vzájomnom predaji
pozemkov za 1 Sk.
Vy ste v tom čase
poskytli pozemok
o rozlohe 6747 m2 na
Hornom Šianci. Mali
ste dostať na základe
dohody pozemok
adekvátny rozlohou
alebo hodnotou,
vhodný na stavebné
účely. Vaša firma

žiadala pozemok na
sídlisku Noviny, s čím
mesto nesúhlasilo. Čo
vás k tomu viedlo?

pozemok nemali
nárok. Čakali ste
takýto výsledok?

„Podľa zmluvy malo Mesto
Trenčín splniť svoj záväzok do
dvoch rokov, teda v čase, keď
bol primátorom Jozef Žiška.
Pri každom rokovaní s mestom
sme cítili, že jeho vtedajší funkcionári neprejavujú snahu splniť
svoj záväzok. Všetky rokovania
sa skončili s odporučením mesta – vytipujte si pozemok. Jeden
z nich bol aj na sídlisku Noviny.
Zdal sa nám ako stavebnej firme vhodný na ďalšie použitie.
Preto sme o neho požiadali.
Nakoniec sme sa nedohodli.“

„Museli sme vec riešiť súdnou cestou vzhľadom na to,
že končila dvojročná doba na
splnenie záväzku a mohlo dôjsť
k jeho premlčaniu. Neprehrali
sme naše právo na vysporiadanie záväzku. Podľa sudkyne
bola žaloba zle sformulovaná,
teda nezanikol náš nárok na
pozemok. Máte pravdu. Mesto
súdny spor vyhralo, ale pre obe
strany to len znamenalo, že sa
musíme dohodnúť. Inak by nasledovala naša druhá žaloba,
tentokrát sformulovaná z právneho hľadiska presne.“

Na Mesto Trenčín
ste následne podali
žalobu. Podľa
rozsudku okresného
súdu ste na konkrétny

Na poslednom
zasadnutí mestského
zastupiteľstva vám
poslanci v rámci
majetkových

prevodov „odklepli“
pozemok na
Rozmarínovej ulici
pod cestným mostom
s podmienkou
výstavby
parkovacieho domu
na tejto ploche.
Až po kolaudácii
objektu bude
pozemok prevedený
do vlastníctva vašej
spoločnosti.
„Rozmarínova ulica bola jedna z možností nášho vzájomného vyrovnania. Nakoniec to
dospelo až do finále. Záväzok
o vybudovaní parkovacích garáží berieme na vedomie a rešpektujeme ho. Najneskôr v jarných mesiacoch budúceho roka
chceme začať s výstavbou objektu s približne 260 miestami
na parkovanie. Chceme pracovať s projektom na úrovni doby,
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Kruh vyznačuje parkovisko na Rozmarínovej ul. pod cestným mostom.

aby sme za pár rokov nemuseli
objekt modernizovať. Objekt by
mal byť železobetónovej konštrukcie s ľahkým vetrateľným
obvodovým hliníkovým plášťom.
Rozmýšľame nad dvomi verziami vstupu. Jedna technológia
uvažuje o výťahu a zadeľovaní
do boxov, druhá o kruhovom
objazde s rampou.“

Vymenili ste
pozemok o rozlohe
viac než 6700 m2 za
veľkosťou tretinový,
s rozlohou 2763 m2.
Na druhej strane je
oveľa lukratívnejší,
pretože je v centre
mesta. Viaže vás však
povinnosť postaviť
konkrétny objekt. Ste
spokojný?
„To ukáže budúcnosť. Z hľadiska vyťaženosti parkovacieho
domu je pre nás dôležité s akou
parkovacou plochou príde do
Trenčína Aupark, ktorý o pár rokov bude stáť v susedstve. Pokiaľ máme správne informácie,
v Bratislave ponúka podzemné
priestory automobilistom zdarma. Táto skutočnosť bude mať
určite vplyv na návratnosť našej

investície, ktorá sa rádovo pohybuje v desiatkach miliónov
Sk.“

Bratislava, Piešťany a Trenčín spoločne

Prejdime k otázkam,
ktoré verejnosť
najviac zaujímajú.
Poslanec NR SR
Bohumil Hanzel
v minulosti firmu
vlastnil...
„Spoločnosť
Europeum
vznikla v roku 1993 ako stavebno-inžinierska firma. Od roku
1998 sme zamestnanecká akciová spoločnosť. Pán Hanzel
tu predtým pôsobil ako predseda predstavenstva.“

Aká je potom
vaša reakcia na
interpretáciu
z bulvárnej tlače,
že Mesto Trenčín
darovalo poslancovi
Hanzelovi pozemok
za jednu korunu
slovenskú?
„Neviem, či uverejníte, čo teraz poviem. Stačia mi na reakciu len tri slová. Je to hlúposť.“
Za rozhovor poďakoval
Tibor Hlobeň

Dokončenie z prvej strany.
Dôležitou súčasťou rámcového programu spoločných aktivít
budú prezentácie jednotlivých
miest v partnerských mestách,
napr. účasť Bratislavy a Trenčína na podujatiach otvorenia
letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch a recipročne v Bratislave
a Trenčíne. Už počas jubilejného 30. ročníka festivalu Kultúrne leto Bratislava sa v sobotu
20. augusta 2005 bude na Hlavnom námestí konať Deň Piešťan
a Trenčína v Bratislave. Do
konca tohto roka budú v jednotlivých mestách vzájomne hosťovať viaceré kultúrne telesá.
Všetky tri mestá chcú
v rámci kultúrnych večerov
organizovať stretnutia s umel-

cami a inými významnými
osobnosťami - rodákmi alebo
obyvateľmi - jednotlivých miest.
Plánuje sa tiež výmena ponúk
školských výletov pre základné
školy. Tieto aktivity sú smerované k vytvoreniu lepšej atmosféry vzájomného porozumenia
a spoznávania sa medzi občanmi jednotlivých miest.
Na rok 2006 mestá plánujú
vydať spoločný turisticko-informačný materiál s ponukou
všetkých troch miest. Konkrétny plán a harmonogram
realizácie tohto spoločného
projektu do konca roka 2006
vypracuje pracovná skupina,
ktorej členov menujú primátori
jednotlivých miest.
(r)
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Krásne lesné dni
Odbor správy lesov MHSL, m. r. o., Trenčín sa v posledných mesiacoch zaoberal aktivitami nie celkom bežnými v chode tejto
organizácie, no nanajvýš potrebnými pre súčasnú spoločnosť.
Nakoniec, posúďte sami!
čovanie sa uskutoční na jeseň
ZBER ODPADKOV
V dňoch 24. mája a 3. júna tohto roka.
sa zamestnanci odboru správy
lesov spolu so žiakmi 9. ročníka ZŠ Východná a 26. mája
so študentmi Osemročného
športového gymnázia Trenčín
vybrali zbierať odpadky medzi
ľavobrežnou hrádzou a korytom Váhu i na Ostrov. Spolu
nazbierali 215 vriec odpadkov.
Najviac odpadu sa nachádzalo
pod cestným mostom. Našli sa

NAJKRAJŠÍ LESNÝ DEŇ
Po aprílovej dobrej skúsenosti pracovníkov odboru správy
lesov MHSL opäť oslovili pedagógovia zo ZŠ na Východnej ul.
so záujmom o lesnú vychádzku.
Vedomosti o lese si vymieňali
žiaci 1. stupňa dňa 16. júna.
„Náš najkrajší lesný deň“,
takto jednohlasne pomenovalo šesť tried z prvého stupňa

Na VI. Medzinárodných pretekov drevorubačov v poľskej obci Rudniky medzi konkurenciou 24 pretekárov z piatich krajín (Poľsko,
Česko, Nemecko, Francúzsko a SR) sa Trenčania (prví sprava)
Peter Almaši a Miroslav Prno umiestnili na 10. a 15. mieste.
riaditeľka MHSL Erika Vravková spolu s dvoma pilčíkmi z odboru správy lesov zúčastnila na
VI. Medzinárodných pretekoch
drevorubačov v poľskej obci
Rudniky. Medzi konkurenciou
24 pretekárov z piatich krajín
(Poľsko, Česko, Nemecko,

Francúzsko a SR) sa Peter
Almaši umiestnil na 10. a Miroslav Prno na 15. mieste.
Okrem reprezentácie si všetci
mali možnosť vymeniť skúsenosti v oblasti hospodárenia
v lesoch a spracovania drevnej
suroviny.
Jaroslava Vanyová

Všetkých päť P
Ponuku agentúry ALEA (Agentúra na podporu lesníckych a ekologických aktivít), ktorej členom je aj MHSL, využila autorka článku a spolu s praktikantmi Róbertom Minárikom a Ľubošom Slávičkom zo stredných lesníckych technických škôl pripravili lesný
zážitkový deň 6. júla v obci Jazernica pri Turčianskych Tepliciach.
Žiaľ, počasie deťom malotriedky a MŠ v ten deň neprialo a tak
lesní pedagógovia „priniesli“ les do tried a telocvične. Napriek
improvizovaným podmienkam boli všetci spokojní.
tam nielen plastové fľaše, igelitové vrecká, obaly od sladkostí, VI. ZŠ na Ul. P. Bezruča dňa
ale aj staré dvere, zvyšky regis- 24. júna. Milé pre organizátotračnej skrine, osobné doklady. rov Evu Hudecovú, Miroslava
Mnohé tam pravdepodobne do- Minárika a Ivana Jančičku
niesli bezdomovci, ale skúsme bolo aj konštatovanie žiakov
sa nad sebou zamyslieť, či sa VIII. A z tejto školy: „To je netam nenachádzala aj nejaká spravodlivé, keď sme boli my
malí, nikto sa s nami v lese
„pamiatka“ po nás?
Táto akcia sa uskutočnila takto nehral“. Ôsmaci pomáhav rámci dohovoru medzi Mes- li pri zabezpečovaní zážitkových
tom Trenčín a Povodím Váhu aktivít na šiestich stanovištiach
o spolupráci pri čistení okolia pre svojich prvostupňových katoku Váhu na území mesta marátov. Spoločne sa všetci na
Trenčín. Zapojený bol do nej aj chvíľu stali súčasťou lesného
odbor prevádzky MHSL, m. r. o., spoločenstva na Brezine. SpoTrenčín (odvozom odpadu väč- znávali hrou lesných obyvateších rozmerov), Povodie Váhu ľov, od semienka stromu až po
(kosením), poslanec MsZ Š. medveďa.
Sýkorčin organizoval ručný zber PRETEKY
na pravej strane Váhu, zapojili DREVORUBAČOV
V dňoch 24. – 27. júna sa
sa skauti a rybári. Ďalšie pokra-

Už tradične prichádza občianske združenie Pre Prírodu Trenčín s
ponukou letných pracovných ochranárskych táborov. Sú určené
záujemcom starším ako 15 rokov, ktorí chcú stráviť prázdniny,
či dovolenku netradične – prácou v prospech prírody. Na táboroch ich čaká Práca, Príroda, Pohoda, Poznanie a Priatelia
– skrátka všetkých päť P.
Práca v letných ochranár- spievajú k nej napríklad romanskych táboroch Pre Prírodu je tické večery pri ohníku s gitarou,
bez odmeny, ak nerátame pre- dobré jedlo z poľnej kuchyne,
platenie cestovného a poskytnu- či zaujímaví hostia. Pravidelne
tie stravy a ubytovania v stanoch nás navštevujú beckovský horoalebo pod strechou. Brigádnici lezec a cestovateľ Peter Becko
pracujú v prírodných rezervá- Ondrejovič alebo Bradatá divaciách lúčneho alebo stepného delná dvojica z Piešťan, ktorá
charakteru, ktorým hrozí zánik, hrá veselé divadlo a zatiahne
ak sa nebudú kosiť a udržiavať. do predstavenia všetkých okoAby lúky ostali lúkami aj so vzác- lo. A ešte sú tu hry, v ktorých
nymi rastlinami a motýľmi, kosia spoznáte ostatných účastníkov,
a vyhrabávajú ich, sušia seno, sami seba, okolie i miestnych
odstraňujú náletové krovie, ľudí. A občas len tak pohodovo
odnášajú vyhrabanú biomasu v tieni leňošíme,“ glosuje leto
alebo nakladajú seno pre gaz- jedna z organizátorov táborov
dov z okolia. Aby stepné lokality Katarína Rajcová z OZ Pre Príronezarastali krovím alebo nepô- du.
Prvý tábor bol začiatkom júla
vodnou borovicou (ako je tomu
v Tematínskych kopcoch), čistia v Novej Bošáci, ďalšie dva sa
ich od týchto drevín. Krásna uskutočnia v auguste v Beckove
a bohatá príroda stredného Po- (13. 8) a na Tematíne (20. 8.).
Bližšie informácie poskytne
važia (Považský Inovec a v ňom
najmä Tematínske vrchy, Biele OZ Pre Prírodu, M. Turkovej
Karpaty, Strážovské vrchy) je 22, 911 01 Trenčín, tel.:
miestom ochranárskych tábo- 032/6582333 (aj odkazovač);
0905/210033, 0908/715080,
rov.
„Pohoda je vždy, aj keď je e-mail: preprirodu@changenet.
(la)
poveternostná nepohoda. Pri- sk, www.preprirodu.sk.
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Bažant Pohoda 15. - 16. 7. 2005
Mnohí z nás sa tešili celý rok, počítali mesiace, týždne, dni a teraz hodiny.
Veru, do otvorenia 9. ročníka festivalu Pohoda 2005 ostáva len niečo viac
ako 24 hodín. Kým uvidíte na vlastné oči všetky hviezdy podujatia na čele so
zahraničnými headlinermi The Prodigy z V. Británie, prečítajte si zopár užitočných rád a informácií.

Bažant stage
piatok
14:00 15:00 16:40 18:20 -

14:45
16:00
17:40
19:20

20:00 - 21:10
22:15 - 23:45
00:30 - 02:00
05:00 - 05:30
sobota
13:30 14:00 15:30 17:00 18:45 21:00 23:15 00:00 02:00 -

Hudba ozbrojených síl SR (SK)
Vetroplach (SK)
Kollerband (CZ)
Bratislava hot serenaders +
Milan Lasica (SK)
Asian Dub foundation (GB)
Garbage (USA)
Little Louie Vega & Elements of
Life (USA)
Podpolianske fujary a Ľudová
hudba Jara Hazlingera (SK)

Tanečný orchester Prešov (SK)
Chiki liki tu-a (SK)
Le Payaco (SK)
Tim Phillips (CDN/GB)
Chikinki (GB)
Miroslav Žbirka (SK)
Philip TBC (CZ)
The Prodigy (GB)
Komorný orchester mesta Trenčín (SK)
05:00 - 05:30 Marián Varga (SK)
Premiérovo bude na festivale hrať aj malomestský bratislavský orchester Požoň sentimental. K nevážnemu vážnohudobnému repertoáru pridáva aj cover
verzie Michaela Jacksona a podobných umeleckých veličín.
V roku 2005 budú na festivale
zriadené dve stanové mestečká
- jedno smerom od Trenčína pre peších návštevníkov, druhé smerom od
obce Opatovce. Stanové mestečká
budú zriadené na upravenej ploche
vedľa pristávacej dráhy, resp. pred
ňou. Mestečko bude vybavené sociálnymi zariadeniami a cisternami s
pitnou vodou.
Stanové mestečko a parkovisko
bude otvorené dnes o 18.00 h jeho
brány sa zatvoria v nedeľu o 16.00
h. Celý festivalový areál sa otvára v
piatok 15. 7. o 8.00 h. Vchod na
parkovisko bude od obce Veľké Bierovce, resp. Opatovce, smerom od
Trenčína sa na festival autom nedostanete!!!
Na festivale bude v tomto roku 8
hudobných scén, z toho tri klasické
open air (Bažant stage, Kofola stage, Orange stage), tri v stanoch, dve
v cirkusovom šapitó.
Dve veľké tanečné scény (Dots
stage a Nokia stage) budú situované vo veľkokapacitných stanoch
(ochrana pred dažďom i slnkom) s
podlahou (zabránenie vzniku blata,

prachu a smradu z udupanej trávy).
Dve menšie scény (A chillout tent a
Rock FM stage) budú tiež v stanoch.
Aréna TB a SME aréna budú v cirkusovom šapitó so sedením.
Osviežovač FM bude v stane.
Okrem toho bude súčasťou podujatia festivalové open air kino (Bažant
kinematograf), športový areál (Dots
park), detský park (Allianz park).
Vzhľadom na každoročnú skúsenosť s falšovaním lístkov organizátori upozorňujú návštevníkov, aby si
lístky kupovali iba v oficiálnych predajných miestach. Predajne lístkov
na festival sa budú nachádzať pri
oboch vchodoch pre verejnosť, t. j.
pri vchode od obce Veľké Bierovce,
kde je vchod pre automobilistov a
pri vchode z mestskej časti Trenčín
Biskupice – vchod pre peších.
Po vstupe na festival dostane
návštevník náramok – identifikáciu.
Pri opúšťaní areálu si musí návštevník vyzdvihnúť návratku – opúšťať
areál mimo vchodov pre verejnosť je
zakázané a bez návratky sa návštevník dovnútra opäť nedostane.

14:00
15:00
16:30
18:00
20:00
22:30
00:00
01:30
02:45

Kofola stage
piatok
13:30 14:30 16:00 17:40 19:20 21:00 23:00 01:00 sobota
14:00 15:15 16:45 17:45 18:45 20:30
22:30
00:30
02:00

-

14:15
15:30
17:00
18:40
20:20
22:15
00:15
02:15

Vrbovské vŕby (SK)
Zuzana Mojžišová (SK)
Trebunie Tutki (PL)
Farlanders (RUS)
Jaipur Kawa brass band (India)
Taraf de Haidouks (RUM)
Jaromír Nohavica (CZ)
Huun Huur Tu (Tuva)

14:45 Kokavatere lavutura (SK)
16:15 Pressburger Klezmer band (SK)
17:45 Balogh Kalman Cimbalom
band (H)
18:15 Vrbovskí víťazi (SK)
19:45 Renata Rosa & Zunido
da Mata (BRA)
21:45 Klezmatics (USA)
00:00 Omara Portuondo (Cuba)
01:45 Ida Kelarová & Apsora (CZ)
02:30 Mužská spevácka skupina
Telgárt (SK)

Orange stage
piatok
13:30 14:50 16:10 17:40 -

14:20
15:40
17:10
18:40

100° (CZ)
Čisté tvary (SK)
Umakart (CZ)
Bow Wave (CZ)
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-

20:10
22:15
00:00
01:30
03:00

Vec / Trosky (SK)
Roots Manuva (GB)
Pest (GB)
Para (SK)
Moimir Papalescu
& The Nihilists (CZ)

sobota
13:00 14:30 16:00 17:30 19:00 20:30 22:00 23:30 01:00 02:30 -

14:00
15:30
17:00
18:30
20:00
21:30
23:00
00:30
02:00
03:30

Appendix (SK)
Ska2Tonics (SK)
Sunshine (CZ)
Dezerter (PL)
Chór vážskych muzikantov (SK)
Už jsme doma + CK Vocal (CZ)
The Beat (GB)
Desorden Publico (VEN)
Macka B (GB)
Jah division sound systim (SK)

Číslo 14/ročník VII.

Nokia stage
piatok
16:30 18:00 19:40 22:20 00:00 01:30 03:00 04:30 06:00 sobota
15:00 16:30 18:00 19:30 21:00 22:40 00:00 02:00 04:00 06:00 -

17:30
19:00
21:40
23:20
01:00
03:00
04:30
06:00
08:00

Hrr na ne (SK)
Ear drum kru (SK)
E3 COLLECTIVE (ARG/D/SWE)
Abuse (SK)
Nana Zorin (CZ)
Patrick Forge (GB)
Mad Mats (SWE)
Tall (CZ)
Kinet + Magálová (SK)

16:00
17:30
19:00
20:30
22:00
00:00
02:00
04:00
06:00
08:00

James Ashan (SK)
Soil (CZ)
Nikki Tresor (SK)
Boris Carloff LIVE (CZ)
Cafe Drechsler (A)
Xaver Fischer Trio (D)
DJ Deem feat Umelec (SK)
Innocent Sorcerers DJ Set (PL)
Aromabar DJ set by Scott (A)
DJ C.O.D.E. (SK)

Na festivale vystúpi aj jeden z aktuálnych zjavov slovenskej hudobnej scény– skupina Pacora. Skupina vychádza z rôznych folklórnych koreňov jeho členov, ktoré sú spracované ako improvizovaná hudba, tiež hrá vlastné jazzové
skladby.

Dots stage
piatok
16:00 17:30 19:00 21:00 22:30 00:00 02:00 03:30 05:30 07:00 sobota
14:00 -

17:30
19:00
21:00
22:30
00:00
02:00
03:30
05:30
07:00
08:30

Milkshake (SK)
Benepop (SK)
Tibor Holoda (SK)
Mayla + Nika 77 (CZ, SK)
Loktibrada (SK)
Green Velvet (USA)
Toky (SK)
British murder boys (GB)
Kaisersoze (CZ)
Dodo.man + Wychitawacs (SK)

16:00 BREAK DANCE BATTLE: Breakfans (SK) Floor Rockers (SK)
Stred (SK) Ex Jumpers (SK)
Art of breakin (H) Sons of God
(H) Disko Satelit (CZ) Quassit
(SK) DJ Deez (H) Moja reč (SK)

Projekt Janky Belišovej Phurikane giľa – Starodávne rómske piesne - má na
Pohode svoj priestor už tretí rok. Tentokrát sa predstavia štyri nové zostavy z
rôznych kútov Slovenska, z ktorých väčšina bude stáť pred publikom prvýkrát.
Slávnosťou bude krst CD Hoj na nej na – Phurikane giľa 2.
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16:00
16:30
17:15
18:00
18:45
19:20
20:00
21:30
23:00
00:30
02:00
04:00
06:00

-

16:30
17:15
18:00
18:45
19:20
20:00
21:00
22:30
00:30
02:00
04:00
06:00
08:00

Lacistrike (SK)
Kaidžas + DJ Lucco (SK)
H16 (SK)
Unisom (GB/A)
Az Ido Urai (H)
Čistychov (SK)
A.M.O. (SK)
Indy & Wich (CZ)
Alif (SEN)
Future Prophecies (NOR)
Larry (SK)
Roni Size & Dynamite MC (GB)
IM Cyber + Dušan Groove (SK)
Galagha & Gabanna (SK)

Oáza FM

V tomto roku sa počet čajovní zvýši na dve. V tradičnej Kočovnej čajovni bude
po skončení Kofola stage nasledovať after party – prvý deň s Jah division sound systim a Roots & Culture, druhý deň zahrá DJ Wizard s harfistkou Majkou.
V sobotu od 11.30 bude v čajovni workshop Idy Kelarovej (účastníci si budú
môcť s Idou v noci zaspievať na pódiu), už od rána budú prebiehať tvorivé
dielne.

piatok
14:00 16:30 19:00 21:00 22:30 00:30 sobota
14:00 16:00 18:00 21:00 22:30 00:00 02:00 -

16:30
18:30
20:30
22:30
00:30
04:30

BiBa_FM
Amen2 aka Viktor Hazard
Veneer
Puding pani Elvisovej
Selector Night_FM D.Balaz
4_ElementS_FM DJs and guests

16:00
18:00
20:30
22:00
23:30
01:30
04:30

BiBa_FM
Bidlo_FM
Magalova_Buddha Bar_FM
Bombarasta
Mango Molas (SK)
Čankišou (CZ)
Kompas Dj_FM and guests

Arena TB

V sobotňajšom literárnom bloku kníhkupectva Artforum sa predstavia hudobníci Ľubo Petruška z Chiki liki tu-a, Míra Wanek z Už jsme doma a Jiří Cerha z CK
vocal. V piatok porozprávajú spisovatelia o inšpiráciach hudbou, v sobotu sa
to otočí. Mimohudobných aktivít sa zúčastnia aj Milan Lasica (debata o umení) a Jaromír Nohavica (debata o alkohole a o umení).

piatok
12:00 - 13:00 Debata pod Lampou - Ako sa žije
v NHL?
13:00 - 13:45 Tucan (SK)
14:15 - 15:45 Liga za duševné zdravie: Tanec,
hudba, alkohol?
16:15 - 18:00 Phurikane giľa (SK)
18:30 - 19:30 Alea (SK)
19:30 - 20:30 Debata Pod lampou - Vkus a nevkus, popkultúra a alternatíva
21:00 - 22:00 Jana Kirchner (SK)
22:30 - 23:30 Dlhé diely (SK)
00:00 - 01:00 Pacora (SK)
01:30 - 02:15 Terry Riley - in C (SK)
02:30 - 03:00 Jozef Lupták (SK)
sobota
12:00 - 14:00 Liga za duševné zdravie: Musí
otvorenosť bolieť?
14:30 - 15:30 Debata Pod lampou - Vojna,
armáda a pacifizmus
16:00 - 17:00 CK Vocal (CZ)
17:30 - 18:30 Dorota Nvotová (SK)
19:00 - 20:00 Debata Pod lampou - ŠtB: Prečo
im vadili kožené bundy a dlhé
vlasy?
20:30 - 21:30 Marián Varga (SK)
22:30 - 00:00 Martin Zbrožek a Martha Issová
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Theatre: Fiktivní Sam (CZ)
01:30 - 02:30 ...bender (GB)

Sme aréna
piatok
11:00 - 12:00 Liga za duševné zdravie: Čoho
sa Slováci boja
12:00 - 13:45 Slovenske Mimo Divadlo: Deux
ex Machina (SK)
14:15 - 15:15 Literárny cirkus L.C.A.: Literárnohudobná performance - Pavol
Rankov + Peter Krištúfek
16:15 - 17:45 GuNaGu: Láska
18:00 - 19:00 Liga za duševné zdravie: Dnes
v noci sa mi snívalo...
19:30 - 21:00 K6: Ravena + Artforum Time I.
21:30 - 22:30 Percufonia (SK)
00:00 - 03:00 Teatro Tatro: Bianka Braselli
- Dáma s dvoma hlavami (SK)
sobota
10:00 - 11:00 Liga za duševné zdravie: Láska
je láska
11:30 - 14:00 Teatro Tatro: Bianka Braselli
- Dáma s dvoma hlavami (SK)
15:00 - 16:00 Liga za duševné zdravie: Pohoda
na Pohode
16:30 - 17:30 Požoň Sentimental (SK)
18:00 - 19:30 Artforum Time II.
20:00 - 21:00 Opera aperta ensemble (SK)
21:45 - 22:30 Sui Vesan (SK)
22:30 - 00:00 Literárny cirkus LCA II
01:30 - 02:15 Veni ensemble (SK)

V detskom parku budú aj hudobné nástroje, na ktoré si budú môcť deti zahrať.
K dispozícii budú bicie a gitara. Každý deň sa budú deťom venovať aj profesionáli. V piatok od 15.00 Libor z Kubra sound system, od 17.00 Čunďo z Vetropachu. V sobotu od 15.00 Offo z Appendixu, od 16.00 Mafo zo Ska2tonics.

Bažant kinematograf
piatok
21:30 - 22:00 krátke filmy Viktora Kubala
22:00 - 23:35 Poviedky z kuchyne, r. Bent
Hamer, Nórsko-Švédsko, 2003,
95min.
00:00 - 01:35 Taking Off, r. Miloš Forman,
USA, 1971, 93min.
02:00 - 03:30 Skřítek, r. Tomáš Vorel, ČR,
2005, 90min
sobota
21:30 - 21:50 Nazdravíčko!, r. Ivana Zajacová,
Jozef Mitaľ, SR, 2005, 20min.
22:00 - 23:30 Jízda, r. Jan Svěrák, ČR, 1994,
90min.
00:00 - 01:05 Mňága – Happy End, r. Petr
Zelenka, ČR, 1996, 62min,
01:35 - 03:40 Sin City / Mesto hriechu, r.
Frank Miller, Robert Rodriguez,
Quentin Tarantino, USA, 2005,
126min. Exkluzívna predpremiéra!
Upozornenie:

Časy jednotlivých vystúpení
sú zatiaľ orientačné a môžu sa
zmeniť.
So súhlasom usporiadateľov prevzaté
z www.pohodafestival.sk

V Tatra banka aréne budú okrem hudby, divadla a diskusií Ligy za duševné zdravie aj štyri debaty „Pod lampou”. Hostiteľmi budú Štefan Hríb a Juraj Kušnierik.

14. 7. 2005

INfO / 11

KULTÚRNE POZVÁNKY

Divadelné predstavenia a koncerty
Letisko Trenčín
15. – 16. 7.
Festival POHODA
Štúrovo námestie
15. a 22. 7. o 15.00 TRENČIANSKE KULTÚRNE LETO:
HUDOBNÉ PIATKY
Mierové námestie – pódium
15. 7. o 16.00 TRENČIANSKE KULTÚRNE LETO:
HUDOBNÁ SKUPINA 3SES3
16. 7. o 19.00 TRENČIANSKE KULTÚRNE LETO:
FOLCKROCKOVÁ SKUPINA VLTAVÍN
17. 7. o 16.00 TRENČIANSKE KULTÚRNE LETO:
DYCHOVÁ HUDBA BUČKOVANKA
17. 7. o 19.00 TRENČIANSKE KULTÚRNE LETO:
VIOLIN ORCHESTRA BRATISLAVA
20. 7. o 16.00 TRENČIANSKE KULTÚRNE LETO:
FOLKLÓRNY SÚBOR DRUŽBA
22. 7. o 16.00 TRENČIANSKE KULTÚRNE LETO:
COUNTRY HUDOBNÁ SKUPINA RANČ
ZO ŽARNOVICE
24. 7. o 16.00 TRENČIANSKE KULTÚRNE LETO:
DYCHOVÁ HUDBA OPATOVANKA
25. 7. o 19.00 TRENČIANSKE KULTÚRNE LETO:
TANEČNÁ SKUPINA GOONIES
Átrium Piaristického gymnázia
(v prípade nepriaznivého počasia Refektár piaristov)
24. 7. o 19.00 TRENČIANSKE KULTÚRNE LETO:
SUCHOŇOVO KVINTETO
Trenčiansky hrad
5. – 31. 7. ut – pi 11.00, so – ne 14.00
RYTIERSKE TURNAJE NA KOŇOCH

Detské aktivity
Materské centrum Srdiečko
14. a 21. 7. o 10.00 TVORIVÉ TEMATICKÉ PREDPOLUDNIE
s tetou Aničkou - básničky, pesničky,
nejaké kresbičky
18. a 25. 7. o 10.00 PREDPOLUDNIE S KNIŽKOU
V MATERSKOM CENTRE SRDIEČKO
Verejná knižnica M. Rešetku – pobočka Kubra
15. a 22. 7. o 14.00 HRÁME MILIONÁRA V KNIŽNICI
– VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ PRE DETI
Štúrovo námestie
17. 7. o 10.00 DETSKÉ DIVADELNÉ LETO: DIVADLO PIRAŇA
– AKO VODNÍKOVI VYSCHOL RYBNÍK
24.7. o 10.00
DETSKÉ DIVADELNÉ LETO: TEATRO NELINE
– ROZPRÁVKY ZO STOLA I
Verejná knižnica M. Rešetku – pobočka Dlhé Hony
19. a 26. 7. o 13.30 ČÍTAJME ROZPRÁVKY, HÁDAJME
HÁDANKY A HRAJME SA V KNIŽNICI
Galéria M. A. Bazovského
20. a 27. 7. o 9.30 – 11.30 ATELIÉR MAJSTRA GALÉRKA:
LETNÝ VÝTVARNÝ ATELIÉR PRE DETI
Verejná knižnica M. Rešetku – Hasičská 1
20. 7. o 10.00 – 12.00
LETOM SVETOM – ALEBO
ZAUJÍMAVÉ PUTOVANIE PO CELOM SVETE
27. 7. o 10.00 – 12.00
SKÚŠAME BODY PAITING
Verejná knižnica M. Rešetku – pobočka JUH
20. a 27. 7. o 10.00 - 12.00 DETI, ZABUDNITE NA NUDU!
LETO JE TU ZAS, PRÍĎTE MEDZI NÁS!

Pozvánka do kina Metro
15. - 18. 7. o 19.00 h
VOJNA SVETOV
USA 2005, ŠUP, 110 min, do
12 r. MN, titulky, Dolby SR
Film je inšpirovaný románom H.
G. Wellsa Vojna svetov z roku
1898, ktorý je známy ako prvé
dielo opisujúce pristátie mimozemšťanov na Zemi. V réžii
Stevena Spielberga uvidíme
Toma Cruisa a to nielen ako
vynikajúceho herca, ale aj ako
producenta filmu.
19. - 21. 7. o 19.00 h
SKLADAČKA
USA 2004, ŠUP, 124 min, do
15 r. MN, titl., Dolby SR
Geniálny vrah, bizardné vraždy,
dejové zvraty, falošné stopy, 2
hodiny strachu a napätia. To
všetko vo filme od režiséra Jamesa Wanna.

22. - 25. 7. o 19.00 h
ONG - BAK
Thajsko/FR 2005, RP, 107
min, do 12 r. MN, č. titl., Dolby
SR
V malej tichej thajskej dedinke
jedného dňa zmizne posvätná
socha Budhu zvaná Ong - Bak,
ktorá chráni dedinu pred nepriazňou osudu. Kvôli dobrému
kšeftu ju ukradne jeden obchodník. Po jeho stopách sa
vydá mladý Boon Thai, ktorý má
možnosť po ceste využiť svoje
výnimočné schopnosti bojového
umenia Muay Thai...
26. -27. 7. o 19.00 h
SMIEM PROSIŤ?
USA 2004, RP, 104 min, do 12
r. MN, české titulky, Dolby SR
V jedinom očarujúcom momente
sa môže všetko zmeniť. Zažiješ
to, o čom sa ti doteraz ani nesnívalo! Richar Gere a Jennifer
Lopez vás pozývajú na tanečný
parket...

Výstavy
Barborin palác Trenčianskeho hradu
18. 6. - 25. 8.
JÁN ČERNÝ – MÚZY, výstava obrazov
Galéria M. A. Bazovského
29. 4. – 4. 9.
ZO ZBIEROK GALÉRIE III. – Slovenské
výtvarné umenie 2. polovice 20. storočia
Katov dom
30. 6. – 24. 7. JURAJ FILíK, JURAJ ANUŠEV, TOMÁŠ
MANINA – výstava fotografií mladých
autorov – I SEE...
Trenčianske múzeum
1. – 20. 7.
DUŠAN PAULO A MICHAL GOGORA
– výstava výtvarných diel
Mestská galéria, Mierové nám. 22
1. – 31. 7.
VÝSTAVA OBRAZOV PEPA JELÍNKA – MALIAR
S PERNÍKOVÝM SRDCOM, výber z tvorby k
nedožitým 70. narodeninám významného
trenčianskeho výtvarníka
Verejná knižnica M. Rešetku
1. 7. – 31. 8.
SLOVENSKO BRATŘÍ ČAPKŮ
1. 7. – 31. 8.
80 ROKOV TRENČIANSKEJ KNIŽNICE
Mestská galéria, Mierové nám. 16
4. – 22. 7.
PRIATEĽSTVO BEZ HRANÍC – výber z tvorby
Gabriela Petráša - poľského autora žijúceho
v Trenčíne
Výstavisko TMM
23. 7.
BURZA STAROŽITNOSTÍ
A ZBERATEĽSKÝCH PREDMETOV

Prednášky
Cukráreň a čajovňa SIESTA
18. 7.
BONSAI KLUB No1, n.o. – pravidelné
stretnutie členov a priaznivcov

12 / INfO

HISTÓRIA

Číslo 14/ročník VII.

Trenčín – významné hudobné centrum na Slovensku
V roku 1649 sa v Trenčíne usadili jezuiti a už o tri roky začali
v meste vyučovať. Trenčín bol vtedy mestom s prevahou slovenského obyvateľstva (neboli tu prakticky Nemci ani iné národnosti
ako napr. v Bratislave, Trnave a pod.), ktoré bolo takmer výlučne evanjelickej konfesie. Jezuiti teda začali v Trenčíne pôsobiť
aj v súvislosti s rekatolizáciou a ich kolégium sa stalo čoskoro
jedným z najdôležitejších na celom území dnešného Slovenska.

JEZUITI A HUDOBNÉ
DIVADLO
V roku 1655 začal v Trenčíne fungovať noviciát, v roku
1657 bola otvorená nová budova kolégia, v ktorom bola aj divadelná sála (theatrum). V roku 1694 vznikol aj šľachtický
konvikt (convictus nobilium).
V súvislosti s rýchlym rozvojom
trenčianskeho jezuitského kolégia sa rozvíjala aj hudba, ale
napríklad aj divadlo (hudobné
divadlo), ktoré bolo dobrým
nástrojom pôsobenia na obyvateľstvo. Ešte pred otvorením
divadla, no aj potom, hrali jezuiti divadlo - školské hry i s hudbou (so slávnostným zvukom
trúbok a tympánov) aj na námestí (pompézne predstavenia
najmä na Božie telo a Veľkú
noc). Tieto hry zanechali podľa
kronikárov veľký vplyv na protestantské obyvateľstvo. Spolupracovali pritom aj s hudobníkmi farského kostola. Vzácny
doklad nadkonfesionálnej spolupráce sa zachoval z tejto
doby (z rokov 1658-68) práve
z Trenčína. Evanjelici posunuli
svoje bohoslužby tak, aby ich
hudobníci (trubači) mohli hrať
na veľkých slávnostiach aj u jezuitov.
Veľkým mecénom trenčianskych jezuitov bol novomestský
prepošt M. Lippay, zásluhou
ktorého boli napríklad zakúpené kostýmy až v Benátkach.
Trenčianski jezuiti spolupracovali v oblasti hudobného divadla s poprednými skladateľmi,
ktorí komponovali pre jezuitské
kolégiá aj v Rakúsku. Napríklad
hudbu k hre „Vindicta Sancta
in Alexandro Hierosolymorum
patriarcha“ (1699) skomponoval neskorší basista Cisárskej dvorskej kapely vo Viedni
Caspar Liedmayr (1669-1724).
Trenčianski jezuiti hrali hu-

dobné divadlo aj v 18. storočí, až do zrušenia rádu v roku
1773. Z Trenčína sa zachovali
aj veľmi cenné pramene v tejto
oblasti. Napríklad „Musica Theatralis“ viedenského rodáka
a žiaka trnavského jezuitského kolégia Josepha Umstatta
(1761), ďalej kompletne zhudobnená pašiová hra Josefa

Schreiera v slovenskom jazyku
z roku 1768 („Opera a duetto de Amara Passione D. N.
J.C.“), alebo niekoľko fašiangových paródií, z ktorých najzaujímavejšia je zhudobnená
paródia filozofickej dišputy
(„Syllogismus de ente rationis“
– O podstate, resp. o pôvode
rozumu), ktorá sa pripisuje významnému českému skladateľovi F. X. Briximu.

PO JEZUITOCH PIARISTI
Na tradíciu jezuitského hudobného divadla nadviazali piaristi, ktorí v roku 1776 prevzali
školu a kostol. Jedna z najzaujímavejších fašiangových skladieb zachovaných u nás vôbec, pochádza z piaristickej
éry (ktorá trvala až do barbarského zrušenia reholí v roku
1950) je skladba na latinsko-slovenský text „Rekviem jak

pijem, taj pijem“ (mohli by sme
povedať akési „pochovávanie
basy“ v učenom, vzdelanom
prostredí kláštora). Početné
podobné skladby sa zachovali
najmä v odpise P. Augustína
Šmehlíka (v Trenčíne pôsobil
ako regenschori a pedagóg od
r. 1800 až do smrti v r. 1844).
Treba spomenúť aj zábavné kánony o tabaku, žabách a pod.
od piaristu P. Norberta Schreiera (syna spomínaného Josefa
Schreiera), jednej z najvýznamnejších postáv našich cirkevných dejín v 18. storočí vôbec
(nielen, čo sa týka hudby).
Jezuitská éra kolégia a tohto

kostola bola významná nielen
pre hudobné divadlo, kde patrí Trenčín k najvýznamnejším
miestam na Slovensku, ale
aj pre samotnú hudbu. Jezuiti
dávali veľký dôraz na hudobnú
výchovu, čiže aj ich žiaci mali
často výborné hudobné vzdelanie, no popritom zamestnávali
aj svetských (platených) hudobníkov - organistov. Regenschori,
jezuita ako člen rádu, sa zriedkakedy mohol venovať hudbe
úplne.

SVETSKÍ HUDOBNÍCI
Najznámejším
svetským
hudobníkom z jezuitskej éry
kolégia a kostola bol Ján Ignác Ambro, organista v rokoch
1748-1765, ktorý prišiel do
Trenčína z Bojníc (jeho predchodca Jozef Pinkay bol dokonca skladateľ). Ambro obohatil
trenčiansku zbierku o mnohé

vzácne hudobniny. Jeho repertoár bol veľmi bohatý, moderný, zahŕňajúci najmä skladby
talianskych,
juhonemeckých
a rakúskych skladateľov, ako
napr. J. A. Hasse (významný
nemecký operný skladateľ,
jeden z vrcholných predstaviteľov neapolskej opernej školy),
ďalší Neapolčania N. Porpora
(významný pedagóg) a F. Durante, slávny G. B. Pergolesi,
vynikajúci spevák V. B. Faitelli
alebo nemecký benediktín Fr.
M. Königsberger, od ktorého sa
zachovali v trenčianskej zbierke
unikátne sinfonie (zoznam by
bol dlhší – G. Gonelli, G. J. Donberger, J. G. Zechner a mnohí
iní). Trenčianski jezuiti už veľmi
zavčasu poznali nielen aktuálnu dobovú barokovú hudbu,
ale aj hudbu nového štýlového
smerovania – klasicizmu.
Trenčín patrí k najstarším
miestam výskytu skladieb J.
Haydna (1765) a C. Dittersa
von Dittersdorfa, najmä symfónií týchto dvoch vynikajúcich
majstrov hudobného klasicizmu
(hrali sa v kostole na začiatku
a počas bohoslužby už v 60.
rokoch 18. storočia). V týchto tendenciách, t. j. výbornej
znalosti dobového repertoáru
pokračovali piaristi, veď najstaršie známe odpisy diel W.
A. Mozarta a L. van Beethovena pochádzajú tiež z Trenčína
(1787, resp. 1811).
V tomto veľmi stručnom prehľade hudobných dejín Trenčína
nemožno zabudnúť na skutočnosť, že mesto malo centrálne
postavenie na strednom Považí
aj v hudbe. Jeho pozitívny vplyv
na hudobnú kultúru sa prejavoval tak smerom od Nového
Mesta nad Váhom až po Žilinu
(Dubnica, Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Pruské a ďalšie
menšie centrá). Význam Trenčína ako hudobného centra však
ďaleko presiahol stredné Považie. Trenčín patril v minulosti
aj vďaka vzácnej zbierke jezuitov a piaristov dodnes patrí
k najvýznamnejším hudobným
centrám na Slovensku.
Slavomír Kačic
archívne foto: (fry)
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NOVÉ PROPAGAČNÉ PREDMETY MESTA TRENČÍN
Vhodné nielen ako suvenír pre návštevníkov a turistov, ale tiež ako darček pre vašich známych doma i v zahraničí, alebo jednoducho pre vaše potešenie.

Mesto Trenčín - útvar marketingu, pripravili k letnej turistickej sezóne 2005 novú kolekciu
propagačných predmetov určených na predaj a reprezentáciu nášho mesta:
Polokošeľa

Tričko

Tričko

biela, s farebnou
výšivkou – logo mesta

biele, farebná potlačlogo mesta

červené, biela potlačlogo mesta

cena: 300 Sk

cena: 240 Sk

cena: 150 Sk

Šiltovka
červená, s bielou výšivkou
www.trencin.sk

cena: 200 Sk
Plátená taška
krémová, farebná potlačlogo mesta

Kľúčenkasvetielko

Pero
červeno-šedé, potlač
www.trencin.sk

cena: 50 Sk

bielo-červená, potlač
www.trencin.sk

cena: 10 Sk

cena: 20 Sk

Plážová lopta
bielo-červená, potlač www.trencin.sk

cena: 40 Sk
Kolekciu obohatia aj predmety s tematikou pohody, ktoré si budú môcť zakúpiť nielen
návštevníci najväčšieho open-air festivalu na Slovensku Bažant Pohoda 2005:
lietajúcie taniere, karimatky, nafukovacie vankúšiky (slúžiace zároveň ako taška), cestovné zubné kefky a pršiplášte – so špeciálnou verziou loga mesta

Ďalšie novinky v ponuke propagačných materiálov mesta :
Trenčínklenot
stredného
Považia
cena: 360 Sk
KONEČNE NOVÉ
AKTUALIZOVANÉ
VYDANIE!

Dopredaj za výhodné ceny:

Ilustrovaná
mapa
historického
centra mesta.
k dispozícii v slovenčine,
angličtine a nemčine

cena: 20 Sk

tecké spoločnosti, partnerské mestá, vybrané informačné a cestovné
kancelárie, hotely a pod.) Zostatok
zakúpeného nákladu bude k dispozícii v Kultúrrno-informačnom centre
a v Klientskom centre Mestského
úradu – iba do vyčerpania zásob.

CD Hudba z mesta Trenčín
Komorné skladby Mozartových súčasníkov
zo vzácneho trenčianskeho archívu bývalého
jezuitského, neskôr piaristicého kolégia v
podaní súboru Musica Aeterna pod vedením p.
Zajíčka (nahrávka z roku 2000).
Výskumy ukázali, že v kráľovské mesto Trenčín
bolo oddávna kultúrnym centrom. Pôsobilo
tu množstvo vzdelaných, dobre vyškolených
hudobníkov. Do Trenčína sa dostalo veľa
tlačených nôt, medzi inými je známy napríklad
najstarší zachovaný odpis skladby W. A. Mozarta
na Slovensku.

Hanušin: Trenčín REVUE TRENČÍN
štvrťročník o živote v našom meste,
na starých
v trojjazyčnej verzii.
Mesto Trenčín poskytne tento mapohľadniciach
teriál zdarma vybraným adresátom
(distribúcia na veľvyslanectvá, lecena: 319 Sk

Monografia
TRENČÍN – I. a II.diel
cena: 250 Sk

Zostavil: PhDr. Milan Šišmiš
Vydanie z r. 1993 a 1997
Obsažná vlastivedná publikácia s množstvom
zaujímavých informácii o histórii Trenčína.

cena: 200 Sk/ks

Všetky uvedené propagačné predmety a materiály mesta sú na predaj (niektoré brožúry, mapky a pod. aj voľne k dispozícii)
v predajni Kultúrno-informačného centra na Sládkovičovej ulici (vstup zo strany Sobášnej siene MsÚ – tel.: 16 186, e-mail:
kic@trencin.sk), kde nájdete samozrejme i mnoho ďalších užitočných informácií o našom meste a okolí.
V prípade záujmu o väčšie množstvá propagačných materiálov (napr. pre športovcov, skupiny cestujúce do zahraničia a pod.), prípadne špecializované zákazky predmetov s logom mesta (napr. pri organizácii rôznych podujatí) je možné dohodnúť individuálny odber - minimálne dva týždne vopred osobne. Možnosť získať množstevnú zľavu až do výšky 20% ako podiel mesta na reprezentácii.

Kontakt: Mestský úrad, útvar marketingu, tel.6504217, e-mail: marketing@trencin.sk (p. Lukačovičová)
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Pobočka VÚB banky
na novom mieste
Pobočku VÚB banky na Námestí sv. Anny 353/11
teraz nájdete na novej adrese:
Dolný Šianec 1, Trenčín (budova Keramoprojektu)
Tešíme sa na stretnutie s vami v nových moderných priestoroch:
Pondelok - Piatok 9.00 - 17.00 hod.

Výberové konanie
Riaditeľ Základnej školy, Veľkomoravská 12, Trenčín, vyhlasuje:

výberové konanie
na obsadenie funkcií:
• zástupca riaditeľa pre oblasť
mimoškolskej výchovy a vzdelávania,
• zástupca riaditeľa pre I. stupeň a prírodovedné predmety.
Podmienky výberového ko-

nania sú k dispozícii na sekretariáte riaditeľa školy v pracovných
dňoch od 8.00 do 13.00 hod
do 15. júla 2005 a uverejnené
na webovej stránke školy www.
zsmoravtn.edu.sk.
Prihlášky na výberové konanie
v zalepenej obálke s označením
„VÝBEROVÉ KONANIE“, doručte
do 29. júla 2005 do 12.00 hod.
na horeuvedenú adresu.

Číslo 14/ročník VII.

Križovatka ulíc Soblahovská
a Legionárska Trenčín
V pondelok 11. júla začali
prípravné práce na rekonštrukciu
križovatky ulíc Soblahovská a Legionárska. Stavebné práce sa
budú realizovať v dvoch etapách.
Počas 1. etapy to bude časť
križovatky v mieste napojenia
Soblahovskej na Legionársku ulicu. Hlavná dopravná trasa bude
po Legionárskej ulici. Obchádzková trasa je vedená po Ulici Dlhé
Hony, od Soblahovskej po Legionársku ulicu. MHD bude využívať
jestvujúce autobusové zastávky
na Ul. Dlhé Hony (pri Pošte) a na
Legionárskej ulici (pri Družbe). Pre
chodcov sa vybuduje na Soblahovskej ulici v rekonštruovanom
úseku náhradný dočasný chodník. Trvanie výstavby 1. etapy je
predpokladané na 9-10 týždňov.

Počas 2. etapy výstavby bude
uzatvorená Legionárska ulica
v mieste pripojenia Ul. Dolný šianec. Hlavná dopravná trasa bude
presmerovaná na vybudovanú
časť okružnej križovatky a bude
riadená prenosnou dopravnou
svetelnou signalizáciou. Obchádzková trasa povedie po Ul.
Soblahovskej, Inoveckej a Dlhé
Hony, s napojením na Legionársku ulicu. Autobusová doprava
bude využívať jestvujúce zastávky
na Soblahovskej ulici (pri križovatke s Ul. 28. októbra) a na Ul.
Dlhé Hony (pri Pošte). Doprava
z Ulice Dolný Šianec pri Keramoprojekte bude presmerovaná od
Jesenského ulice s vyústením na
Ul. K dolnej stanici.
(r)

Kultúrne centrum AKTIVITY, o. z.,
Kyjevská 3183, 911 08 Trenčín
Prázdninové keramické dielne pre deti i dospelých
– KS Juh – každý utorok a štvrtok od 9.00 – 12.00
Keramická dielňa pre dospelých – KS Juh – každý
pondelok – od 18.00 – 21.00

Ospravedlnenie
Pri prepise zvukovej nahrávky z oceňovania žiakov a študentov
základných a stredných škôl „Talent Trenčianskeho kraja“ zo dňa
21. 06. 2005 do článku rovnakého názvu vo vydaní Info Trenčín č. 13 zo dňa 30. 06. 2005 zaúradoval tlačiarensky škriatok
a nechtiac zmenil priezvisko úspešnej žiačky ZUŠ Trenčín Romanky Bílkovej. Za túto našu chybu sa jej ospravedlňujeme.

Kultúrne centrum AKTIVITY, o. z. a CK MV Tour
Letný prímestský tábor pre deti s bohatým táborom – od 1. 8.
– 12. 8. 2005 – informácie: 0903 227 670, 032/6582608

Oznamy
• Po vyhlásení najlepších žiakov trenčianskych základných škôl
a základnej umeleckej školy dňa 28. júna 2005 sa vo veľkej sále
Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl SR našli dámske slnečné okuliare. Informácie v redakcii Info Trenčín.
• 1. ZO JDS organizuje na 17. august 2005 celodenný zájazd.
Trasa: Kremnica, Ban. Bystrica a Špania Dolina. Záujemci sa
môžu prihlásiť každý utorok od 10.00 do 11.00 h. členke výboru
1. ZO v Kultúrnom centre Dlhé Hony do 9. augusta včítane.

MESTSKÉ HOSPODÁRSTVO A SPRÁVA LESOV.
m. r. o. TRENČÍN
ODSTÁVKA KRYTEJ PLAVÁRNE SA USKUTOČNÍ
V TERMÍNE 15. 8. - 26. 8. 2005
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Striedmosť a skromnosť
Už päť rokov hľadí na plynúci čas zo svojej izby v Centre sociálnych služieb na Liptovskej ulici
Mária Jantošovičová. Možno dovidí až na Soblahov či Ostrý vrch, kde prežila takmer celý život.
A je riadne dlhý. Minulý týždeň ju navštívili príbuzní a známi, aby spoločne oslávili jej nádherné
životné jubileum – sto rokov.
Do Trenčína sa z rodnej obce
vrátila v roku 1993 už druhýkrát,
tentoraz v spoločnosti dcéry.
Sedem rokov prežila v Dome
humanity SČK a od roku 2000
je v Centre sociálnych služieb.
Kedysi dávno, ale v spomienkach
starej ženy akoby to bolo včera,
sa mladí manželia Jantošovičoví,
ktorých rody od nepamäti žijú
v Soblahove, tesne po svadbe
odsťahovali do Trenčína. Pán Jantošovič tu dostal v priestoroch
dnešnej firmy Trens naturálny
byt. Tu robili prvé kroky do života
aj ich tri dcéry. Život však chcel,
aby sa vrátili do rodného Soblahova. V roku 1938 museli byt
opustiť a vrátili sa na dedovizeň
postaviť dom.

Mária Jantošovičová sa najlepšie cíti v kruhu najbližších a k
nim nepochybne patria dcéry (vľavo) Anna Valachová a Irena
Zigmundová.
foto (a)

„Moja mama si vedela vybudovať autoritu a mala ju celý život. Bola suverénna, domácnosť
mala absolútne pod palcom, ako
po organizačnej, tak po hmotnej
stránke. Rodina i domácnosť bola
vždy na úrovni a úroveň určovala
ona,“ spomína s dojatím na mladosť v rodičovskej chalupe jedna
z dvoch žijúcich dcér, Irena Zigmundová. „Myslím aj na nebohého
otca, ktorý žiaľ tragicky zahynul
v r. 1968. Bol veľkým dobrákom,
pre neho jestvovala v prvom rade
rodina a potom práca.“
Mária Jantošovičová sledovala
oslavy svoje storočnice s nadhľadom. Očami neustále hľadala
nielen dcéry, okrem pani Ireny aj
Annu Valachovú, ktorá s ňou žije
v Trenčíne na Liptovskej ul., ale
aj dve vnúčatá a štyri pravnúčatá.
V nich vidí pokračovanie svojho
bytia, ktoré sa celé storočie nieslo v znamení kréda „striedmosť
a skromnosť“. Že by recept na
dlhovekosť?
(th)

Krížovka
Správne riešenie osemsmerovky z čísla 13 znie: „Keď príde tak vstanem“ Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali Darinu Kucharikovú, Hodžova 29. Blahoželáme! Cenu – publikácie o meste si môže vyzdvihnúť v redakcii na Mierovom námestí č. 2. Ostatným prajeme
veľa šťastia pri lúštení krížovky. Správne odpovede nám posielajte do 22. 7. 2005.
(r)
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Ste členmi občianskeho združenia alebo neziskovej
organizácie?
Poriadate športové, kultúrne, spoločenské či iné podujatia
prospešné občanom mesta Trenčín?

ZVIDITEĽNITE SA!
TENTO PRIESTOR JE TU PRE VÁS
Mesto Trenčín ponúka zdarma stránky v dvojtýždenníku INFO
pre každého, ktorému nie je rozvoj nášho krásneho mesta
ľahostajný.
Bližšie informácie: red. INFO, tel. 032/650 42 15, 0902 911 075,
e-mail: info@trencin.sk

Odpovedzte – vyhrajte!
Mesto Trenčín od roku 1990
venuje zvýšenú pozornosť sociálnej oblasti, čo sa výrazne
prejavilo v sociálnych službách.
Pri výkone svojej samosprávnej
pôsobnosti mesto rozhoduje
o poskytovaní sociálnych služieb, vykonáva poradenstvo pri
riešení rodinných a sociálnych
problémov, vyhľadáva občanov,
ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc, utvára podmienky na záujmovú činnosť a na
udržanie fyzickej a psychickej
aktivity starých a zdravotne postihnutých občanov.
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín
na roky 2004-2006 a 20072015 v oblasti sociálnej politiky vytvára dobré podmienky
pre rozvoj aktivít sociálnej politiky. Na území mesta sú tieto
sociálne zariadenia: Centrum
sociálnych služieb, Sociálne
služby Mesta Trenčín, Dom
penzión pre dôchodcov a Dom
humanity Trenčín.

Mesto Trenčín v rámci poskytovania sociálnych služieb
starým a zdravotne postihnutým občanom spravuje:
1. Mestskú rozpočtovú organizáciu Sociálne služby Mesta
Trenčín so sídlom na Piaristickej ul. č. 42, ktorá zabezpečuje
opatrovateľskú službu v byte
občana, celoročné bývanie
s opatrovateľskou službou,
denný a týždenný pobyt, 24
hodinovú nepretržitú opatrovateľskú starostlivosť a rozvoz
stravy občanovi, poberateľovi
starobného dôchodku alebo
invalidného dôchodku, ktorý je
odkázaný na dovoz stravy.
2. Dom penzión pre dôchodcov na Lavičkovej ul., ktorý poskytuje celoročnú starostlivosť
t. j. bývanie, stravovanie, zaopatrenie, záujmovú činnosť.
3. Kluby dôchodcov – vytvárajú podmienky pre záujmovú

činnosť, kultúrnu činnosť, udržiavanie fyzickej a psychickej
aktivity občana, ktorý je poberateľom starobného dôchodku,
alebo občana s nepriaznivým
zdravotným stavom.
V spolupráci s neštátnym
subjektom Centrum pre rodinu
v Trenčíne zabezpečuje Mesto
Trenčín prepravnú službu pre
ťažko zdravotne postihnutých
občanov.
Chceme poznať váš názor
na poskytovanie sociálnych
služieb
Mestom
Trenčín,
ich kvalitu, dostupnosť, sieť
sociálnych zariadení, ktoré
mesto spravuje pre vytváranie
podmienok na rozširovanie
služieb a sociálnych zariadení v spolupráci s neštátnymi
subjektmi.
Skúste sa zamyslieť nad nasledujúcimi otázkami:
1. Postačuje jestvujúca sieť sociálnych zariadení pre starých

a zdravotne postihnutých občanov na území mesta Trenčín?
2. Aký je váš názor na poskytovanie sociálnych služieb
pre starých a zdravotne postihnutých občanov mestom
Trenčín?
3. Ktoré sociálne služby pre
starých a zdravotne postihnutých občanov v meste Trenčín
chýbajú?
Neodpovedzte si na tieto
otázky len v duchu, sami pre
seba. Vaše odpovede i podnetné návrhy, či myšlienky na
danú tému čakáme na adrese
redakcie: INFO Trenčín, Mierové nám. č. 2, alebo na e-mailovej adrese: info@trencin.sk.
Jeden z vás, na ktorého
sa pri žrebovaní v závere leta
usmeje šťastie, sa stane majiteľom nového vydania obrazovej publikácie „Trenčín – klenot stredného Považia.
red.
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