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Mesto Trenčín pripravilo pre
všetkých návštevníkov najväčšieho open-air festivalu Bažant
Pohoda informačný stan, kde
„pohoďáci” dostali informácie
o celom areáli festivalu, o meste Trenčín, jeho zaujímavostiach, tipoch na výlety, možnostiach kúpania sa, mapy mesta

a regiónu, Revue Trenčín. atď.
Zároveň si návštevníci chtiví
suvenírov, mohli zakúpiť propagačné materiály mesta Trenčín
s logom mesta (šiltovky, polokošele, biele a červené tričká,
plátenné tašky, plážovú loptu,
perá a kľúčenky), špeciálne
predmety s tematikou poho-

dy so špeciálnou verziou loga
mesta ako karimatky, lietajúce
taniere, nafukovacie vankúšiky,
cestovné dentálne balíčky, ktoré
obsahovali zubnú pastu a kefku
a pršiplášte... Všetky propagačné predmety sú aj naďalej v predaji v Kultúrno-informačnom
centre mesta Trenčín na Slád-

kovičovej ulici. Infostan mesta
Trenčín zároveň slúžil ako Straty
a nálezy. „Pohoďákom“ sa strácali najmä doklady, peňaženky,
mobily, ale aj digitálna kamera
a fotoaparát, autorádio, kľúče
od áut, dokonca aj rifle, oblečenie, či celý stan.
Foto a text: R. Lukačovičová

Zábudlivosť, ľahostajnosť, nezodpovednosť? Akýkoľvek prívlastok zvolíme, nič nezmeníme na
skutočnosti, že Mesto Trenčín
k 31. 12. 2004 eviduje u fyzických i právnických osôb pohľadávky vo výške 42 925 000 Sk,
z toho je po lehote splatnosti
40 208 000 Sk. Ak by sme zostavili rebríček pohľadávok po
lehote splatnosti, prvé miesto
by suverénne obsadili neplatiči
za zber komunálneho odpadu,
ktorí dlhovali mestu v závere
minulého roku 12 702 000
Sk. Na dani z nehnuteľnosti
výška pohľadávok predstavovala 9 482 000 Sk, pohľadávky
z nájomných zmlúv sa vyšplhali
na 8 579 000 Sk a pohľadávky

z predaja a nájmu bytov dosiahli
sumu 3 966 000 Sk.
Nebudeme na ďalších riadkoch vymenovávať, čo všetko by
sa za tieto finančné prostriedky
dalo vybudovať v prospech obyvateľov mesta. Obmedzíme sa
len konštatovanie, že neplatiči

Vzhľadom na to, že ani po zaslaní výziev sa nezlepšila platobná
disciplína, mesto v roku 2004
pristúpilo k radikálnejšiemu
kroku a zaslalo neplatičom za
zber komunálneho odpadu exekučné výzvy.“
Výsledok? „Starí“ neplatiči

a dohliadacieho konania bude
pre mesto zabezpečovať víťaz
súťaže.“
V najbližších dňoch primátor
vymenuje komisiu, ktorá vypracuje súťažné podklady a je predpoklad, že ku koncu roku inkaso
pohľadávok pre Mesto Trenčín
bude zabezpečovať tretí subjekt.
Zároveň mesto pripravuje zoznam dlžníkov k 31. 12.
2004, ktoré doteraz neuhradili
daň z nehnuteľnosti a poplatok
za zber komunálneho odpadu.
Zoznam bude v zmysle § 23b
Zák. č. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov a o zmenách
v sústave územných finančných
orgánov zverejnený na oficiálnej
i internetovej strane mesta. (th)

Mesto pritvrdí voči neplatičom
svojím konaním ukrátili každého Trenčana o 702 korún... Čo
s tým, akým spôsobom postupovala samospráva pri vymáhaní
pohľadávok, to už je otázka pre
vedúceho Ekonomického útvaru
MsÚ Ľubomíra Štefánika: „Zasielame výzvy na zaplatenie
nedoplatkov. Tento systém sa
používal do konca roku 2003.

sa čiastočne spamätali, ale na
zozname pohľadávok pribudli
nové mená, či firemné adresy.
„Preto sme sa rozhodli pritvrdiť,“ konštatuje Ľ. Štefánik.
„Pripravujeme verejnú súťaž
na inkaso pohľadávok, kde ich
vymáhanie, vrátane sledovania
splatnosti faktúr, mimosúdneho
i súdneho vymáhania, exekúcie
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Tri nové študijné programy
Na tlačovej konferencii Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka predstavil jej rektor Juraj
WAGNER ďalšiu perspektívu napredovania univerzity v novom akademickom roku 2005/2006.
Akreditačná komisia v minulých dňoch schválila univerzite tri nové študijné programy – mechatronické systémy cestných motorových vozidiel, bakalárske štúdium politológie a vyšetrovacie
metódy v zdravotníctve.
Nový študijný program me- na toto štúdium príjme 140 kole prijali 2124 študentov.
chatronické systémy cestných uchádzačov, z toho v dennej Na Fakultu sociálno–ekonomotorových vozidiel má svoju forme štúdia 90 a v externej mických vzťahov bolo prijatých
prioritu v rámci Slovenskej re- 50 uchádzačov. Ústav v novom 753 študentov, na Fakultu
publiky a univerzita prijme 100 akademickom roku otvára aj mechatroniky 770, na Fakultu
študentov na denné a externé
štúdium. Program je praktickým
príspevkom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, ako
jednej zo štyroch slovenských
univerzít, do rozvíjajúceho sa
automobilového
priemyslu
v Slovenskej republike.
Druhým novým študijným odborom Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka sa stalo bakalárske štúdium politológie,
• Hlavní aktéri tlačovej konferencie na Trenčianskej univerzite
na ktorej bude študovať celAlexandra Dubčeka (zľava) Ružena Wagnerova z referátu pre
kom 140 poslucháčov v dennej
prácu s verejnosťou, zástupkyňa riaditeľa Ústavu zdravotníctva
a externej forme štúdia. Vedúa ošetrovateľstva Jana Slobodníková, rektor Juraj Wagner a vecim katedry politológie sa stal
dúci katedry politológie Rastislav Tóth.
Foto: (a)
Rastislav Tóth.
Tretím novým študijnom od- denné štúdium študijného od- priemyselných technológií 205,
na Fakultu špeciálnej techniky
borom Trenčianskej univerzity boru ošetrovateľstvo.
Na Trenčiansku univerzitu 202 a na Ústav zdravotníctva
Alexandra Dubčeka sa stali vyšetrovacie metódy v zdravot- Alexandra Dubčeka si podalo a ošetrovateľstva 194 študenníctve na Ústave zdravotníctva prihlášku 3700 záujemcov, tov. K týmto študentom pribuda ošetrovateľstva. Celkom sa čo je rekordný počet. V prvom nú ešte uchádzači z novozria-

dených študijných odborov, ak
si do konca júla 2005 podajú
žiadosť a v závere augusta
úspešne vykonajú prijímacie
pohovory.
Pre záujemcov o štúdium
na novozriadených študijných
odboroch na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka prinášame niekoľko informácií :
• Termín podania prihlášky
na novozriadený študijný odbor „politológia“ – bakalárske
štúdium v dennej a externej
forme je do 31. júla 2005. Prijímacie pohovory sa uskutočnia
v dňoch 25. a 26. augusta
2005;
• Termín podania prihlášky
na novozriadený študijný odbor
„vyšetrovacie metódy v zdravotníctve“ – v dennej forme
štúdia je do 31. júla 2005. Prijímacie pohovory sa uskutočnia
15. augusta 2005.
• Termín podania prihlášky
na novozriadený študijný odbor „mechatronické systémy
cestných motorových vozidiel“ – v dennej forme štúdia
je do 31. júla 2005. Prijímacie
pohovory sa uskutočnia 15. augusta 2005.
(j. č.)

Park pre oddych mladých i starších
Okolie chrámu Sv. rodiny na sídlisku Juh pôsobí ako stavenisko, ktoré
je potrebné upratať. Nezastavaná plocha je zdevastovaná zvyškami
betónových panelov a rôznym stavebným odpadom. Na základe požiadavky poslancov z VMČ Juh na úpravu a skultúrnenie tohoto rozsiahleho územia sa zrodil zámer na vybudovanie parku pre oddych starších
občanov a rodín s malými deťmi nielen pri návšteve kostola.
Projekt vypracoval v roku
2000 Ján Novák. Priestor rozčlenil na niekoľko objektov.
Parkoviská a príjazdové komunikácie oddelil osvetlenými
chodníkmi – hlavným a spojovacími. Nezabudol ani na zeleň.
Po vydaní stavebného povolenia Mesto Trenčín ako investor začalo s realizáciou v roku 2001. V hornej časti areálu
pribudla príjazdová komunikácia, parkovisko s kapacitou 40
miest, časť hlavného chodníka
zo zámkovej dlažby a spojovací
chodník. Celá časť areálu bola
odvodnená a pripravená pre

kabeláž verejného osvetlenia.
Parkovisko slúži svojmu účelu
od polovice roku 2002.
Potom sa dva roky nič nedialo, až v rozpočte mesta Trenčín
na rok 2005 poslanci MsZ
schválili 7,2 mil. Sk na dokončenie stavby. Projekt zaktualizoval architekt Ján Kvasnica:
„Prioritou sú stavebné objekty, ktoré lepšie dopravne sprístupňujú chrámový areál, vrátane bezbariérových prístupov
pre peších, estetizujú a humanizujú jestvujúce prostredie,“
povedal autor projektu poslancom pri jeho tvorbe. Projekt

doplnil o oporné múry v časti
hlavného prístupového chodníka a parkovisko rozšíril o 22
miest. V okolí chrámu Sv. rodiny nebude chýbať ani detské
ihrisko a oplotené viacúčelové
ihrisko. Projektant riešil plochy,
chodníky a komunikácie pri
spracovaní projektovej dokumentácie tak, aby bolo možné
postaviť v budúcnosti ďalšie vy-

tipované objekty - farský úrad,
viacúčelovú budovu a autobusovú zastávku.
Víťaz verejnej súťaže na dodávku stavebných prác Cesty
Nitra a. s. dnes prevzal stavenisko. Podľa zmluvy sa zaviazal ukončiť stavebné práce do
25. októbra t. r.
Jozef Ďurech,
Foto: J. Č.

28. 7. 2005

FÓRUM

Stalo sa...
13. – 26. 6. 2005

Jedna otázka pre...

UTOROK 12. 7.: Primátor
individuálne diskutoval so zástupcami štyroch rodín z Orechového, ktorých sa dotýka
modernizácia železničnej trate.
Hovoril s nimi o asanácii ich
súčasných rodinných domov
a výstavbe nových.
STREDA 13. 7.: B. Celler privítal na pôde mesta predstaviteľov spoločnosti EuroMax
Slovakia. Investori výstavby
obchodno-zábavného centra
Max v Trenčíne informovali
štatutára mesta o postupe
prác na výstavbe centra na
Štefánikovej ul.
Primátor sa zúčastnil na
zasadnutí Správnej rady Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka.
ŠTVRTOK 14. 7.: B. Celler navštívil v Bratislave Slovenskú
správu ciest. S manažmentom
rokoval o prípravných prácach
pred realizáciou výstavby nového cestného mosta v Trenčíne.
Potom sa štatutár mesta
presunul na Dopravoprojekt.
O problematike generelu dopravy v Trenčíne hovoril s jeho
spracovateľmi.
Pracovný deň v Bratislave
zavŕšil primátor v bratislavskom Auparku. S predstaviteľmi firmy hovoril o ďalšom
postupe prác na príprave výstavby Auparku v Trenčíne.
V Primaciálnom paláci sa B.
Celler zúčastnil na slávnostnej
recepcii, poriadanej na počesť
štátneho sviatku Francúzskej
republiky – Dňa dobytia Bastilly.
PIATOK 15. 7.: Ďalšie z pravidelných stretnutí absolvoval
štatutár mesta so starostom
Zamaroviec J. Plškom. Témou
ich rozhovoru bol rodiaci sa
športovo-rekreačný areál na
Ostrove, ktorý sa nachádza
v katastrálnom území oboch
samosprávnych subjektov, najmä prípravy na výstavbu letnej
plavárne a tréningových futbalových ihrísk.
Primátor prijal investora rekonštrukcie reštaurácie Kotva,

vedúceho Útvaru právneho a matriky MsÚ v Trenčíne
Dňa 24. 6. 2005 bol primátorovi mesta Trenčín, Ing. Branislavovi
Cellerovi, doručený list obyvateľky mesta, pani J. K., ktorá poukazuje na rušenie nočného kľudu, verejného poriadku a pretrvávajúci
hluk z podujatí konajúcich sa na Ostrove. Vzhľadom k tomu, že
pisateľka neuviedla svoju adresu, odpovedáme jej touto cestou...
„Problematikou
načrtnutou skorších predpisov. V najbližších
v liste sa mesto intenzívne zaobe- dňoch sa uskutoční rokovanie
rá. Vzhľadom na to, že prevažná s Obcou Zamarovce a jej predstačasť Ostrova patrí do katastrál- viteľmi, kde im bude predložený
neho územia obce Zamarovce, návrh zmluvy. Na platnosť zmluvy
mesto Trenčín nemôže na jeho je však podľa zákona o obecnom
území zabezpečovať priamo verej- zriadení potrebný súhlas nadpoloný poriadok. Najlepším riešením vičnej väčšiny všetkých poslancov
je uzatvorenie osobitnej zmluvy obecného zastupiteľstva každej
o spolupráci medzi mestom Tren- obce, ktorá je účastníkom zmluvy,
čín a obcou Zamarovce podľa t.j. poslancov obce Zamarovce aj
§ 20a zákona č.369/1990 Zb. poslancov mesta Trenčín.“
(gg)
o obecnom zriadení v znení ne-

JUDr. Miroslava Holbu

Kresťanské korene na Skalke
Toto pútne miesto 16. a 17. júla 2005 opäť ožilo. V sobotu
16. júla pútnici z Trenčína a okolia svojou hojnou účasťou pozdravili a uctili si prácu Mons. Petra PALIATKU, bývalého trenčianskeho dekana, ktorý všetkých povzbudil vo viere a vyzdvihol kult
a význam sv. Andreja Svorada a Benedikta pre dnešnú dobu.

Obetavý sprievodca kláštorným komplexom na Skalke MUDr,
Ivan Horváth (vpravo) sa počas tohtoročnej púte osobne stretol
aj s hlavným celebrantom, Želivským opátom P. Bronislavom
Ignácom Kramárom O. prem.
Snímka: (sk)
Celonočná adorácia kresťan- dali púti medzinárodný charakter.
Hlavným celebrantom bol Žeských spoločenstiev začala krížovou cestou a sv. omšou, ktorú livský opát P. B. Ignác Kramár O.
celebrovali novokňazi Nitrianskej prem. Vyjadril sa, že je poctený
pozvaním na toto pútne miesto
diecézy.
V nedeľu o 6.00 h. mal sv. a pozdravil všetkých prítomných.
omšu organizátor a správca Far. V homílii apeloval na ľudskú dôsúradu Skalka Mgr. S. Strapko, tojnosť, manželstvo a výchovu
ktorý poďakoval za spoluprácu detí a úctu všetkým svätým. Poupri organizovaní tohto podujatia kázal, že Cirkev je nadčasová, čo
Obecnému úradu v Skalke nad dokazuje aj úcta k askéze a svätéVáhom, dobrovoľníkom a Mest- mu životu našich patrónov Andreja Svorada a Benedikta. Európa
skému úradu v Trenčíne.
Poľsko - slovenskú sv. omšu musí opäť nanovo objaviť svoje
o 8.00 h celebroval dlhoročný kresťanské korene, veľkú kultúru,
priateľ Skalky a ctiteľ sv. A. Svo- vlastné poslanie i svoju zodporada a Benedikta, P. S. Pietszak vednosť. Tieto kresťanské korene
z Tropiu. Spolu so spevokolom nachádzame aj na Skalke. (Hora)
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13. – 26. 6. 2005
konateľa firmy Magnus Center
L. Medňanského.
Večer B. Cellera očarila na
trenčianskom letisku atmosféra najväčšieho open-air festivalu na Slovensku – Bažant
Pohoda.
SOBOTA 16. 7.: Štatutár
mesta nevynechal návštevu
Pohody ani v druhý deň jej
konania.
PONDELOK 18. 7.: B. Celler
rokoval so zástupcami spoločnosti J&T o prípravných
prácach na zriadení Priemyselného parku v Trenčíne.
UTOROK 19. 7.: Primátor viedol rokovanie Predstavenstvo
Trenčianskych vodární a knalizácií a.s.
Spolu s predstaviteľmi
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prijal štatutár
mesta nemeckého investora,
ktorý chce svoj podnikateľský
zámer zrealizovať v Trenčíne.
B. Celler sa zúčastnil na zasadnutí Správnej rady Regiónu
Biele Karpaty.
STREDA 20. 7.: Na pracovný obed pozval primátor M.
Kaščáka a jeho tím, ktorý pripravoval Pohodu. Organizátori
vydareného podujatia vyhodnotili počas stretnutia priebeh
tohtoročného festivalu.
S podnikateľmi, dotknutými modernizáciou železničnej trate z reštaurácie Kozel
a Kolkárne rokoval štatutár
mesta o náhradách za ich podnikateľské objekty. Potom prijal aj ďalšieho z dvadsiatich
občanov Orechového, ktorých
nehnuteľnosti sa budú asanovať.
Dobrovoľníci v hypermarkete TESCO Trenčín získali od
darcov 8 398 korún. Od 7. do
9. 7. 2005 zbierali prostriedky
pre Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
Trenčín (ZPMP) do zbierky, ktorá je súčasťou projektu TESCO
Charita roka 2005. Na hodnotiacom stretnutí v hoteli Tatra
predstavitelia siete hypermarketov o týchto výsledkoch informovali zástupcu primátora
A. Boca.
(r)
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Ľudia sa sťahujú v záujme mesta
Keď Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne prijalo variant modernizácie železničnej trate na území mesta s vyrovnaním zákrut, bolo jasné, že
bez asanovania viacerých objektov to nepôjde. Už je rozhodnuté, že novému musí ustúpiť letná plaváreň, kolkáreň, čiastočne reštaurácia
Kozel a 22 rodinných domov (20 v Orechovom a dva pri železničnom priecestí pri Bille).
Neľahká situácia nastala
najmä pre majiteľov rodinných
domov. Ak prežijete celý produktívny vek na jednom mieste,
prirastie vám k srdcu, ťažko sa
odchádza. Nečudo, že spočiatku nedostatočne informovaní
ľudia protestovali – možno ani
nie tak proti odchodu, ako proti
spôsobu, akým s nimi jednali
zástupcovia projektanta a investora modernizácie železnice. Až zasiahla mestská samospráva, primátor Branislav
Celler absolvoval s každým
majiteľom individuálny rozhovor
a ľady sa pohli.
• Pán primátor, ako je to
s vyrovnaním sa s investorom
Železnicami SR (ŽSR) a.s.
za modernizáciu železničnej
trate a zároveň so splnením
záväzkov voči občanom, dotknutých modernizáciou, aby
to neostalo len na hranici 50
miliónov korún, ktoré uhradia
ŽSR. Doplatí zvyšok mesto?
„Všetko, čo súvisí s modernizáciou železničnej trate sú
náklady investora, t.j. Železníc
SR. Je tam plaváreň, sú tam
mosty, podjazdy, podchody,
všetko, čo súvisí s modernizáciou a je v projekte. Navyše,
my ako mesto máme investície
ŽSR zmluvne podchytené, čo
nebýva štandardný postup. Keď
do procesu vstupuje mesto, to
neznamená, že má niečo platiť namiesto ŽSR. Mesto sem
vstupuje ľudovo povedané ako
prostredník, cez ktorého celá
investícia prebehne. Chceme
totiž zabezpečiť pozemky tak,
aby ľudia bývali v lokalite, ktorá
im bude vyhovovať. Aby mali
operatívny kontakt na túto tému
nie cez Bratislavu, ale cez Trenčín. A mesto sa bude priebežne
finančne vysporadúvať so ŽSR
ako investorom. Suma 50 miliónov neznamená, že za to budú
postavené všetky domy, to je
nezmysel. To je suma vyčlenená na rok 2005. Hlavné finančné objemy budú v rokoch 2006
a 2007, keď dôjde k samotnej

výstavbe rodinných domov ako
náhrad za nehnuteľnosti, ktoré
budú dotknuté. Toto je prvá
suma, ktorou sa začína proces
finančného vysporiadania celej
záležitosti.“
• Ktoré lokality sú vyhliadnuté?
„Lokality sú hlavne na Zámostí. Je prirodzené, že najväčšia skupina obyvateľov tam
chce zostať bývať. Je tu lokalita
pri bývalých Nábytkárskych závodoch, druhá je pri dnešnom
zdravotnom stredisku na Vlárskej ceste, teda priamo tam,
kde teraz bývajú. Tú ešte nemáme definitívne. Čakáme na
výsledky výberového konania,
pretože pozemky predáva Nemocnica s poliklinikou. Ďalšie
pozemky sú predmetom individuálneho hľadania. Dohodli
sme sa, že aj samotní občania
si budú hľadať pozemok, ktorý
im vyhovuje. V prípade, že ho
nájdu, mesto ho odkúpi a postaví domy. Sú aj občania a nie
je ich málo, ktorí chcú odísť zo
Zámostia. Tým ponúkame lokalitu na Soblahovskej ul., oproti
areálu Mestského hospodárstva a správy lesov (MHSL)
pri vodnom zdroji. To sú dve
základné lokality, z ktorých si
občania vyberajú a v druhej
polovici roku 2006 im začneme
stavať rodinné domy.“
• Občania, keď o náhradnom
bývaní rokovali s projektantom, nadobudli dojem, že získajú náhradu len do výšky znaleckého posudku za terajšie
domy a pozemky. Práve preto
vzniklo občianske združenie,
obhajujúce ich záujmy. Aká je
skutočnosť, bude vyplatený
rozdiel medzi znaleckou a trhovou cenou?
„Každý, komu bude zbúraná
nehnuteľnosť, musí dostať taký
finančný objem, alebo investor
musí počítať s takými financiami, aby si tú istú nehnuteľnosť
v tom istom rozsahu dokázal
postaviť na novom mieste.
Ľudia sa nesťahujú z vlastnej

vôle, vlastným rozhodnutím,
ale na základe záujmu mesta
a investora stavby. Tak im musíme garantovať, že ak majú
dnes obrazne povedané 4-izbový dom, musia si nový 4-izbový postaviť, alebo ho dostať
postavený. Preto hovoríme nie
o trhových cenách, nie o znaleckých posudkoch, ale o reálnych nákladoch na zabezpečenie bývania. Znalecký posudok
zohľadňuje vek stavby a ďalšie
veci, kde hodnota vychádza
nižšie. Nikto nebude stavať
dvadsaťročnú budovu, ale bude
stavať za dnešné reálne ceny
a reálne materiály, ktoré sa
používajú. Aj trhová cena, čiže
cena, za akú sa podobné domy
v danej lokalite v tomto momente predávajú, nemusí byť
úplne zodpovedajúca, pretože
sa predávajú staršie domy.
Znova môže byť nižšia, ako sú
reálne náklady na výstavbu nového domu. Preto jednoznačne
hovoríme o tom, že ľudia buď
dostanú finančnú náhradu, za
ktorú si reálne postavia ten
istý dom na novom mieste,
alebo investor musí mať toľko
peňazí, aby to dokázal postaviť.
Pre občanov robíme ponuku na
tri druhy domov, ktorú rozpracovala projektová kancelária, veľkých ako ich dnešné bydliská.
Keď si z týchto troch domov vyberú jeden v niektorej z daných
lokalít, my tento projekt naplníme zariadením ako sú obklady,
dlažby, dvere tak, aby si udržali
dnešný štandard. Samozrejme
v materiáloch, adekvátnych
dobe, v ktorej žijeme. Projekt si
odsúhlasíme, dáme ho reálne
oceniť dodávateľským firmám,
ktoré stavajú domy, aby sme
zistili, že v prípade, ak človek
bude chcieť peniaze a sám si
postaví dom, koľko má dostať.
Finančné prostriedky dostane
na základe konkrétnej ponuky,
za akú cenu sa domy dnes dajú
postaviť. Budeme mať reálne
ceny a ľudia dostanú peniaze,
aby si sami postavili svoje

obydlie. Skutočnosť je taká,
že 90% z nich chce, aby im
mesto postavilo dom. Mesto
im ho postaví a priebežne bude
dostávať peniaze od ŽSR. Po
skolaudovaní nových domov si
občania vymenia nehnuteľnosti
s mestom, ktoré uplatní svoj
nárok voči ŽSR a presťahujú
sa.“
• Ako hodnotíte individuálne
rozhovory s občanmi? Boli to
ťažké diskusie, alebo sa hneď
spočiatku našli spoločné myšlienky?
„Debaty boli veľmi korektné,
nechcem hovoriť, či ťažké alebo ľahké. Každý má iný názor,
iný prístup, či požiadavky. Opakujem, diskusie boli veľmi korektné. Všetci bez výhrad prijali
správu, že do rokovania vstupuje mesto, vidia v tom lepšiu
možnosť vyriešiť situáciu v ich
prospech. Garantujem im, že
sa bude s nimi jednať korektne
a v ich prospech. Dohodli sme
si postup, ďalšiu komunikáciu v mesačných intervaloch,
vysvetlili sme si celú filozofiu.
Mám z toho dobrý pocit.“
• Nerezonuje v nich obava,
či nové MsZ po budúcich voľbách bude mať na celú vec
rovnaký názor, ako väčšina
súčasného?
„Táto problematika je uzavretá. Stavba, nazvaná modernizácia železničnej trate, je
súčasťou európskeho koridoru.
Bola schválená Vládou SR od
r. 1994. Je v záväzných územných plánoch Slovenska. Stavba sa už na úseku Bratislava
– Piešťany realizuje. Občania
budú mať do konca roku 2005
podpísané právoplatné zmluvy
s Mestom Trenčín. Neviem si
predstaviť, že by ktokoľvek, kto
tu bude sedieť, takúto zmluvu
spochybnil. To je súdne vymáhateľný zmluvný vzťah. Ak sa
raz uzavrie zmluva – platí.“
• Kolkáreň a reštaurácia Kozel – to sú dve nehnuteľnosti,
ktoré sú tiež dotknuté modernizáciou...
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„S majiteľmi reštaurácie Kozel na Mládežníckej ul. pri futbalovom štadióne som tiež rokoval. Vysvetlili sme si súčasný
stav. Dnes ešte nevieme presne definovať zásah do daného
objektu. Vieme, že nebude
zasiahnutý novým mostom, ale
môže byť zasiahnutý čiastočne
komunikáciou, cestou, ktorá
vznikne vytvorením novej zákruty na Ostrov. Dohodli sme sa,

há lokalita je pod Juhom vedľa
MHSL pri vodnom zdroji, kde sa
dlhodobo aj v zmysle územného plánu počíta s vybudovaním
rekreačnej zóny pre sídlisko
Juh. Ale z hľadiska poradia je
na prvom mieste Ostrov.“
•••
Zašli sme aj do Orechového,
kde sme si vypočuli názory viacerých obyvateľov, žijúcich vo
svojich domoch štyridsať a viac

že keď bude definitívne jasné,
aký bude zásah, budeme situáciu riešiť. Aj keby v zadnej časti
stavby došlo k asanácii, neznamená to, že pôjde celá dole.
Majitelia majú záujem ostať
podnikať v tej lokalite, pretože
je to pre nich dobré miesto.
Budeme hľadať riešenie, aby
Kozel aj pri takomto zásahu
dostal ďalší impulz rozvoja, aby
sa prípadne čiastočne prebudoval, nadstavil.“
• Prípadnú prestavbu bude
financovať investor modernizácie?
„Spočítame, čo predstavuje zásah finančne a dostanú
náhradu od investora. Keď si
povedia, že chcú ďalšie dve
poschodia, tak si ich dobudujú.
To isté platí aj pri rodinných domoch. Pokiaľ ľudia budú chcieť,
preženiem to, mramorovú dlažbu a dnes majú obyčajnú, tak
rozdiel si doplatia sami.“
• Kolkáreň stojí priamo pod
budúcim mostom. Bude musieť ustúpiť...
„Do úvahy pri výstavbe novej
prichádzajú dve lokality. Jedna
je v rámci vytvárania športovo-rekreačnej zóny na Ostrove.
Ešte budeme rokovať aj s majiteľmi pozemkov a hľadať funkčné umiestnenie kolkárne. Dru-

rokov. Jozef Feranec (na snímke) prežil v tesnom susedstve
železničného mosta celý život.
Vychoval deti, ktoré sa rozpŕchli po svete, ale vždy, keď majú
čas, sa vracajú. Veď prichádzajú domov: „Na schôdzi v kultúrnom stredisku v Zlatovciach
sa povedalo, že bude tadeto
modernizovaná železničná trať
a treba ustúpiť asanáciou našich domov. No hrozné voľačo.
Nevedel som, ako to prežijem
– hovoril som si, prečo práve
mňa to muselo postihnúť?“
Pán Feranec vstúpil do občianskeho združenia a vyjadril
sa, že bude proti tomuto rozhodnutiu bojovať. Dnes však
priznáva: „Neviem, či by to
malo nejaký význam, keď je
to už takto ďaleko. Potom nás
zavolal primátor a povedal
nám, aké sú nové možnosti,
že mesto získalo pozemky za
Nábytkárskymi závodmi a nikto
nebude ukrátený a každý hádam aj spokojný so všetkým,
čo mesto pre nás urobí. Dlho
sme nad tým rozmýšľali a bol
tam aj môj syn, ktorý je majiteľom polovice domu. Nakoniec
sme povedali, ak je to takto, ak
zástupcovia mesta nemajú záujem nás oklamať, vezmeme to
a prežijeme.“
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Tých radcov, ktorých mal
stále za chrbtom s rečami
o tom, ako bude okradnutý,
už radšej ani nepočíta: „Áno,
myslel som, mestskí páni
prídu a povedia, že podpíšte,
my podpíšeme a viac chalupu
neuvidíme, vysťahujú nás do
činžiakov. Do paneláku by ma
nikto nedostal! Potrebujem byť
tu. Dostal som ponuku zostať
Za mostami. Nielen ja, takmer
všetci. Pokiaľ som informovaný,
preto tiež súhlasia. S novými
rodinnými domčekmi, kúskom
zeme a dvorom skoro každý
súhlasil.“
•••
Hádam nikto by nepočítal
Ladislavovi Fišárkovi (na snímke) skoro osem krížikov na
chrbte. Svoj život naplnil heslom poriadneho chlapa – „Postav dom, zasaď strom, sploď
syna“. Svoje bytie Za mostami,
v tesnom susedstve železnice,
spája s dátumom narodenia

akciu od MsÚ. My, jednotlivci,
sme voči železnici nič. Ani by
sme nevedeli, za kým máme
chodiť, s kým jednať. Slovo primátora má inú váhu. Ak mesto
rozhodlo o asanácii, nech sa
o nás aj postará! To je slušné
správanie, len teraz, aby tak
naozaj aj bolo.“
Jedinou zárukou pre pána
Fišárka je zodpovednosť ľudí
na mestskom úrade a zmluva,
ktorú dostane na podpis: „Ak
sa nám nebude páčiť, nepodpíšeme ju. Nemá cenu, aby
som staval nejakú kadibúdku.
Som zvedavý, či mesto nájde
peniaze na dofinancovanie našich nových domov. Až keď mi
niekto povie cenu, ukáže nový
pozemok a katalóg s rodinnými
domami, z ktorých si vyberiem,
až potom môže počuť z mojich
úst definitívne rozhodnutie. To
nie je pre nás žart sťahovať sa,
ak aj budú naše podmienky
splnené. V našom veku je to

mužského potomka, s každoročnou bohatou úrodou ovocia
zo stromov v záhrade... A zrazu
sa dozvedel, že má odísť: „Veľkú
radosť sme z toho s manželkou
nemali a nemáme ani dnes. Na
druhej strane, nie som nepriateľom modernizácie, pretože mi
je jasné, že železnica nemôže
ostať na úrovni Rakúsko-Uhorska. Obavy máme z toho, že
dodnes nevieme presne, čo
sa s nami stane. Pozeral som
sa na vystúpenie primátora
v Trenčianskej televízii. Ak by
všetko dopadlo tak ako tam
hovoril, nemám námietky. Primátor sľúbil, že bude jednať so
železnicou v našom mene. To
akceptujem ako veľmi slušnú

poriadna námaha.“
•••
Ak sa hovorí, že ženu poznáš najmä podľa slov, v prípade Márie Hrnčárovej to neplatí.
Neustále zaneprázdnená stará
mama je pyšná na svoju vnučku a v našej ankete bola oveľa
stručnejšia ako muži: „Nemám
zatiaľ výhrady voči postupu
mesta. Verím v poctivosť prístupu primátora k našim problémom. Zdá sa, že jeho snaha
pomôcť, je úprimná. Ak je to
nutné, podriadime sa asanácii,
dúfam len, že na naše rozhodnutie nedoplatíme.“
Dvojstranu pripravil
Tibor Hlobeň
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Recept na oddychovú zónu
Bývalé detské ihrisko na Obchodnej ul. Za mostami v mestskej
časti Západ sa vďaka nezáujmu mesta stalo nepoužiteľným, nebezpečným, zdevastovaným. Pásli sa tu sliepky, všade boli diery
v plote, stručne povedané, bolo v hroznom stave.
Minulý rok sa poslanci z VMČ
Západ rozhodli, že ho skúsia
dať do poriadku a hlavne, budú
spravovať iným spôsobom. Začali so zemnými prácami, vymenili plot, vybrali lôžko pod tenisový kurt. Jamy zmizli a železné
nebezpečné preliezačky vystriedalo nové zariadenie detského
ihriska. Roboty je stále dosť a
terénne úpravy sa robia pod dohľadom správcu, zamestnaného na čiastočný úväzok v Mestskom hospodárstve a správe
lesov. Správca je veľmi dôležitý,
odomyká, zamyká, dozerá, aby
sa nič neničilo, vychováva deti
a mládež.
Predseda VMČ Západ a poslanec mestského zastupiteľstva Martin Barčák (na snímke) má jasnú predstavu, čo je
to oddychová zóna: „Nebude
sa tu hrať hokejbal, či futbal.
Je to zóna, kde v altánku môžu
sedieť dôchodcovia, aby na

nich nesvietilo slnko. Na lavičkách, ktoré tu ešte nie sú, ale
budú inštalované na mieste,
kde je tieň, budú sedieť mamičky s kočiarikmi... V oddychovej zóne nebudú športovci
atakovať tých najmenších,
ktorí tu budú v kočiarikoch, či
štvornožky loziť v tráve. Preto
tu nie je dovolené hrať loptové
hry, okrem tenisu, ktorý ma
ohradený kurt.“
Túto filozofiu zvolil predseda
VMČ spolu s kolegami aj na
ostatných plochách, ktoré chcú
dať do poriadku, keď odkroja
svoju časť z koláča vo výške
8,4 mil Sk, ktorý je v rozpočte
mesta určený na rekonštrukciu
detských ihrísk. „Na sídlisku
Kvetná sme dali do poriadku
najprv tie zóny, kde sa hrajú
loptové hry, kde agresia lopty
a prostredia môže spôsobiť
úraz alebo ľaknutie. Preto sme
to vybetónovali, urobili tam

Deti pomáhajú pri výstavbe oddychovej zóny na Obchodnej ul.
úplne spontánne, lebo ich to baví.
nové ploty, aby bolo športovisko zabezpečené. Teraz budujeme ďalšie zóny, kde budú zase
môcť iné vekové kategórie
detí bezpečne, neohrozované
trebárs loptovými hrami tráviť
voľný čas,“ vysvetľuje M. Barčák.
Poviete si, no nič svetoborné sa Za mostami nedeje.
Ale je to omyl. Martin Barčák
nazval prístup celej mestskej
časti k rekonštrukcii ihrísk na
príklade Obchodnej ulice filozofiou samospravovania: „Je tu
správca, ktorému deti, predtým sa bezprizorne túlajúce po
zdevastovanom ihrisku, úplne

prirodzene pomôžu, lebo ich
to baví. Nikto ich nenúti a trávia tu čas, pomáhajú. A zajtra
prídu zase iní. Je veľmi silný
predpoklad, keď sa na tom narobia. Podaktorí budú mať mozole vôbec prvýkrát v živote.
Ale toho, čoho sa zúčastnili,
čo pomáhali budovať, už nebudú devastovať. A keď uvidia
niekoho nesprávne konať, tak
budú takí múdri a uvedomelí,
pretože fyzicky zažili prácu, že
to proste nedovolia.“
Tak čo, našli ste recept na
vybudovanie príjemnej oddychovej zóny?
T. Hlobeň Foto (a)

VYHODNOTENIE JARNÉHO UPRATOVANIA
V mesiacoch apríl a máj 2005 sa uskutočnilo v meste Trenčín jarné upratovanie. Mestské hospodárstvo a správa lesov
Trenčín m.r.o. vyčistilo plochy s verejnou zeleňou a Považská
odpadová spoločnosť a.s. Trenčín zabezpečila počas piatich
etáp pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov. V rámci
upratovania sa zbieral aj železný šrot a olovené akumulátorové
batérie. Počas jarného upratovania bolo:
-

V letných mesiacoch do Trenčína prichádza množstvo turistov,
aby spoznali krásy nášho mesta. Pre lepšiu orientáciu Mesto
Trenčín v júni obnovilo a zaktualizovalo mestské turistické tabule. Turisti na nich nájdu kreslenú mapu centra z dielne Jula
Brunu, ale aj mapu Trenčína so zoznamom ulíc a mapu Považia. Okrem turistických tabúľ slúžia pre lepšie zorientovanie sa
aj tzv. city lighty v širšom centre mesta. Aj tu nájdete mapu
mesta Trenčín, spolu s históriou v slovenskom, nemeckom a
anglickom jazyku, doplnenú fotografiami.
Foto a text (rl)

pristavených 94 ks veľkoobjemových kontajnerov
hmotnosť vyvezeného odpadu . . . . . . . . . . . . . . . . 711,8 t
hmotnosť vyvezeného železného šrotu . . . . . . . . . . . 1,96 t
hmotnosť zozbieraných akumulátorových batérií. . . . . 2,53 t
celkové náklady na jarné upratovanie . . . . . . 1.970.410 Sk
Útvar životného prostredia a dopravy MsÚ

Meracie práce na vodovodnej sieti
V súvislosti s riešením
koncepcie zásobovania vodou pre mesto Trenčín sa
v čase od 26. 7. do 29. 7.
uskutočnia merania parametrov vodovodnej siete.
Upozorňujeme obyvateľov,

že dôsledkom meracích prác
môže byť lokálny pokles
tlaku vody a jej prípadné
krátkodobé zakalenie. Zákal
nemá vplyv na kvalitu vody
a v priebehu niekoľkých hodín pominie.
(r)
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Deviata Pohoda priniesla dobrú hudbu
Tohtoročná už deviata Pohoda sa niesla 15. – 16. júla v znamení
dobrej hudby a kvalitných výkonov muzikantov, mokrej zábavy,
pálivého slnka, ale aj nečakaného zvratu počasia.

pokožku od slnka, či pľuzgiere.
Areál trenčianskeho letiska
počas festivalu pokrývali kopy
odpadkov.
Jednou z najzbytočnejších
vecí na festivale boli mobilné
telefóny, kvôli neustálym výpadkom mobilných sietí. Najmä po

koncertoch, keď sa partie zabávajúcich ľudí chceli stretnúť, sa
nebolo možné z mobilov dovolať.
Posledné festivalové ráno
ešte návštevníkom zatraktívnil
vojenský vrtuľník, ktorý predviedol svoju exhibíciu nízko nad
zemou.

The Prodigy rozpútali búrku

Tisícky návštevníkov festivalu hľadali v horúčave všetky
možnosti osvieženia. Niekedy
to vyzeralo, že nikto nebol úplne
suchý. Rozvášnený dav „museli” schladiť aj hasiči, ktorí pred
hlavným pódiom striekali na
návštevníkov vodu.
Pozitívne a bez väčších komplikácií vnímal festival aj jeho
organizátor Michal Kaščák a to
aj napriek tomu, že v noci na
nedeľu museli byť kvôli silnej
búrke predčasne ukončené tri
koncerty na open air pódiách.
„Bolo pre nás veľmi ťažké zrušiť tieto koncerty, ale kombinácia silného dažďa s vetrom
bola na otvorenom priestranstve s veľkými stavbami príliš
veľkým nebezpečenstvom pre
divákov aj účinkujúcich,” povedal. Diváci si však už o piatej
ráno mohli vychutnať koncert
klávesistu Mariana Vargu, ktorý
pri príležitosti ukončenia Pohody
a východu slnka skomponoval
špeciálnu skladbu. Netajil sa
tým, že aj v nej je veľká dávka
improvizácie.
Mladých mužov potešil v piatok podvečer minister obrany Juraj Liška, ktorý na Pohode oznámil, že armáda už viac nebude
povolávať brancov na povinnú
vojenskú službu. „Dnešným
dňom mladí ľudia nebudú musieť chodiť na základnú vojenskú službu a naša armáda sa
stáva plne profesionalizovanou,” vyhlásil minister a zožal

súhlasný rev stoviek mladých
ľudí pod hlavným pódiom festivalu.
Hudobnému publiku v piatok
ulahodili najmä britskí Asian
Dub Foundation, ktorí mali
krátko pred vystúpením nehodu
na diaľnici medzi Bratislavou
a Trenčínom, či britskí rockeri
Garbage. Zaujal aj český pesničkár Jaromír Nohavica, ktorého
museli organizátori prehovárať
päť rokov. Vystupoval v rovnaký
čas ako Garbage a spolu s multiinštrumentalistom
Radkom
Pobořilom z Čechomoru, taktiež
prilákal tisícky fanúšikov.
V sobotu boli headlinermi
The Prodigy, diva formácie Buena Vista Social Club Omara
Portuondo, ale aj Marián Varga
a Miroslav Žbirka. Celkovo vystúpilo viac než sto hudobníkov
z 20 krajín.
Napriek tomu, že na Pohode
platil bojkot „tvrdého alkoholu”,
na jej deviatom ročníku ho bolo
možné kúpiť. Svedčili o tom črepy na zemi od malých fľaštičiek
vodky, ktoré bolo možné dostať
ako prílohu k istému energetickému nápoju. Tvrdý alkohol,
napríklad borovičku, predávali
aj v jednom stánku s občerstvením. Našťastie nebolo veľa
prípadov, že po nadmernom pití
alkoholu končili ľudia v sanitke.
Zdravotníci preto mali viac problémov s vykĺbenými členkami
tanečníkov, kolapsovými stavmi
z tepla, ošetrovali aj spálenú

Nepriaznivé počasie si so sebou priniesla alternatívna britská
kapela The Prodigy na trenčiansky festival Bažant Pohoda. Krátko pred tým, ako vystúpili na pódium, sa rozpútala búrka a to
nie hudobná, ale naozajstná.
Kým počas celého festivalu svietilo slnko a na vodu sa
stálo v rade, pred koncertom
nastal náhly zlom v priazni počasia a pomedzi hromy a blesky
sa spustil lejak. Návštevníci
festivalu preto húfne utekali
pod stany, búrka však onedlho
prehrmela a tisícky ľudí obklopili hlavné pódium s jedným z headlinerov festivalu.
Možno práve počasiu patrili
nadávky hrubého zrna, ktoré
„speváci” z Prodigy hneď na
úvod vychrlili do mikrofónu.
Rebeli, ktorí sa doviezli na
luxusných limuzínach, nesklamali. Maxim Reality prišiel
s hrôzostrašným make-upom,
Keith Flint síce bez rožkov na
hlave, ale zato s neporiadnym
punkerským účesom. Aj napriek
dažďovým prehánkam tisícky fanúšikov vydržali skákať a tancovať na tvrdú hudbu, dočkali sa
aj známych hitov ako Breathe

a Smack My Bitch Up. Prodigy
už v lete tohto roku vydá nový
album, ktorý bude obsahovať
najväčšie hity z ich vlastnej produkcie.
Naopak, pekné počasie ešte
stihol Miro Žbirka, ktorý koncertoval asi o dve hodiny skôr ako
Prodigy. Na scénu si pozval aj
českú speváčku Marthu, s ktorou zaspieval spoločný hit Čo
bolí, to prebolí. „Mekymu” sa
atmosféra festivalu očividne páčila a koncert okorenil vtipnými
„hláškami”. Na vlastné uši sa
presvedčil o tom, že jeho - ako
povedal – „praveké” hity ľudia
poznajú. Spolu s návštevníkmi
Pohody si zaspieval aj beatlesovku Hey Jude, ktorú masy
spievali podobne ako začiatkom
júla na záver benefičných koncertov Live 8. Ako uviedol M.
Žbirka pri záverečnom poďakovaní sa publiku, ani netušil, že
v roku 2005 bude ešte spievať.
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Veľký záujem o vodu
Prvému dňu deviateho ročníka festivalu Bažant Pohoda počasie prialo, keď priestory letiska až do zotmenia takmer bez
prestávky vyhrievalo slnko. Tisícky návštevníkov preto hľadali
všetky možnosti osvieženia, oblievali sa vodou, aj po neznámych
striekali vodnými pištoľami a vrhali sa do prúdov vody, ktoré po
areáli rozlievali autá s cisternami.

otázky novinárov a podľa organizátorov nemali žiadne špeciálne požiadavky.
Z domácich prvýkrát na
Pohode koncertovala Jana
Kirschner. Vystúpenie Milana
Lasicu so skupinou Bratislava
Hot Serenaders priviedlo mladých divákov k skandovaniu
jeho krstného mena, čo M.
Lasicu dojalo. Pokojné ťahavé

Číslo 15/ročník VII.
tóny exotických nástrojov sa šírili areálom letiska od sibírskej
skupiny Huun Huur Tu.
Popri hudobnom programe
nechýbali na multimediálnom
festivale ani rôzne sprievodné
podujatia. Napríklad tu bola
beseda Ligy za duševné zdravie na tému výkladov snov,
v sobotu sa zaoberali homosexualitou.

M. Kaščák hodnotí Pohodu
Organizátor festivalu Bažant Pohoda Michal Kaščák hodnotil
priebeh deviateho ročníka hudobnej zábavy pozitívne.

Sobotný ranný dážď prebudil
obe ospalé stanové mestečká,
na vodu však pri cisternách
s pitnou vodou neustále čakali
zástupy ľudí. Pre dobrú kondíciu bol podľa organizátorov
dôležitý nielen pitný režim, ale
aj opaľovacie krémy, či šiltovky
proti úpalu. Niektorí návštevníci zavítali na festival aj so
svojimi štvornohými priateľmi.
Či si však psíci festivalovú atmosféru vychutnávali, nevedno. Mladí rodičia si so sebou
vzali i deti, asi 30 sa ich v piatok hralo v detskom kútiku,
kde ich mohli rodičia nechať.
Svoje blonďavé bábo privykal
na hlučnú hudbu aj český muzikant David Koller, ktorého
bolo vidieť na Pohode s kočíkom. Podľa návštevníčky Táni,
v zahraničí nie sú deti na festivaloch ničím výnimočným, mladý otec Michal by však svoju
dcérku na festival nikdy nevzal.
„Ten hluk i množstvo ľudí by
ju od festivalov mohol iba odstrašiť,” myslí si. Bubnovanie
a občas i spev sa ozýval aj vo
dvoch stanových mestečkách,
ktorých kapacita už v piatok

popoludní nestačila. V jednom
z nich bolo podľa organizátorov
asi 1500, v druhom až 2100
stanov.
Počas prvého dňa festivalu
asi najviac návštevníkov prilákal koncert headlinera, amerických Garbage. Kombinácia
známych hitov, ako napríklad
Push it!, či Paranoid i piesní
z nového albumu tejto alternatívno-rockovej stálice roztancovala publikum. Dobrú náladu
mali i členovia kapely, ktorí počas tohto turné spoznávajú aj
východoeurópske krajiny. Spočiatku trochu „ľadovej” speváčke Shirley Manson sa čoraz
viac objavoval úsmev na tvári,
keď kameraman spod scény sa
zase snažil objaviť, čo má speváčka pod krátkymi ružovými
šatami. Výsledok videli diváci
na veľkoplošnej obrazovke. Kapelu, ktorá bola na Slovensku
prvý raz, fanúšikovia nechceli pustiť. „Majte sa krásne,
užívajte si život i milovanie!”
rozlúčila sa s nimi pred polnocou Shirley. Veľké hviezdy sa aj
v zákulisí ukázali ako príjemní
ľudia. Trpezlivo odpovedali na

Návštevníci festivalu si Bažant Pohodu tiež pochvaľovali
a M. Kaščák nezaznamenal
negatívne ohlasy. „Niektoré
momenty sú pre nás až dojemné, také bolo aj ranné vítanie
slnka,” povedal s úsmevom.
Príjemne ho prekvapil aj
prístup účinkujúcich. „Všetky
skupiny boli milé, prekvapené,
nečakali takýto festival. Veľa
ľudí povedalo, že to patrí k ich
absolútne top koncertným
zážitkom,” povedal Kaščák.
Niektoré hudobné formácie,
medzi inými aj sibírski Huun
Huur Tu, sa zaujímali o vystúpeniach na ďalších ročníkoch
Pohody. Zabezpečenie podmienok pre účinkujúcich vyzdvihol
podľa Kaščáka aj tourmanažér
jedného z headlinerov festivalu
skupiny Garbage. „Najprv sa
správali nedôverčivo, no po
koncerte boli úplne nadšení,”
konštatoval Kaščák.
Napriek tomu, že návštevnosť tohto ročníka festivalu

bola podľa Kaščáka o niekoľko tisíc ľudí vyššia, neplánuje
budúci rok Pohodu rozšíriť na
tri festivalové dni. Je podľa
neho lepšie, ak si návštevníci
užijú dva plnohodnotné festivalové dni „nabité programom
a atrakciami”. Oproti minulému roku bolo na pohode oveľa
viac sprievodných podujatí,
konštatoval Kaščák. „Snažíme sa však, aby bol základný
pocit rovnaký ako v prvých
rokoch, keď bola Pohoda malý
festival. Týmto letiskovým
priestorom sa však ešte zväčšil pocit otvorenosti a slobody,” dodal.
Zabezpečenie festivalu kontroloval Michal Kaščák nepretržite na bicykli. Zatiaľ nespočítal, koľko kilometrov najazdil,
areál má však na dĺžku podľa
neho až tri kilometre. „Chcem,
aby všetko klapalo, od brán
až po hlavné pódium,” dodal.
Kaščák na Pohode vystúpil aj
so skupinou Para.
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Hudba ozbrojených síl SR o odštartovala Bažant Pohodu
Vystúpením Hudby ozbrojených síl SR sa v piatok 15. júla
o 14.00 h oficiálne začal deviaty ročník najväčšieho slovenského hudobného festivalu Bažant Pohoda 2005. Na ôsmich
scénach sa do nedele rána na trenčianskom vojenskom letisku
predstavilo viac ako 100 interpretov z 20 krajín.
Počasie deviatemu ročníku
festivalu v podstate prialo,
väčšinou bolo príjemne teplo
a slnečno. „Po skúsenostiach
z minulého roku sme návštevníkom pripomínali, aby dodržiavali pitný režim a chránili sa
pred nebezpečným slnkom,”
podotkla PR festivalu Natália
Bokníková. Podľa nej koncer-

hudba hraná naživo. So svojou
deväťčlennou zostavou sa na
housovej a na jazzovej scéne

s
troma
predpremiérami.
„Diskusná” Aréna TB priniesla
rozhovory Pod lampou, projekt

Lavutára. Medzi najžiadanejším hviezdami bola aj rumunská „zbojnícka banda” Taraf
de Haidouks, americkí The
Klezmatics, či hrdelní speváci
zo Sibíri Huun Huur Tu. Zmes
rocku a reagge priniesli Trebunie Tuki, ruskú pôvodnú hudbu
skupina Flanders, „výlet” do
brazílskych tónov vystúpenie

K vrcholom festivalu patrilo vystúpenie českej folkovej hviezdy
J. Nohavicu (vpravo).
predstavil Američan Little Louie Vega, zahrali Xaver Fisher
Trio z Nemecka. Ďalšie pódium
ovládlo techno a house, headlinerom určite bol Green Velvet.

rómskych hudobníkov Phurikane Giľa, či Dorotu Nvotovú.
Návštevníci si dopriali divadelné predstavenia v prevedení
divadla GuNaGu, Teatra Tatra

Podporili ho stálice slovenskej
tanečnej scény Tibor Holoda
a Toky.
Okrem hudobných vystúpení
si návštevníci Pohody vychutnali aj pojazdný kinematograf

a Slovenského Mimo divadla.
Na bezpečnosť dohliadalo
okolo 150 členov strážnej služby. Situáciu monitorovala aj
trenčianska polícia.

Zábavu na scéne world music odštartovali Vrbovské prúty.
ty sa dali sledovať aj z tieňa.
V piatok na pravé poludnie
odštartovala Liga pre duševné
zdravie diskusiu na tému Čoho
sa Slováci boja?, z kapiel ako
prvá začala hrať česká skupina
100°C.
Festivalová
dramaturgia
umožnila návštevníkom vidieť
nevídané a počuť neslýchané.
Na multižánrovom Bažant Stage vystúpila aj bristolská skupina Chikinki. Na hlavnom pódiu
sa predviedli v netradičnom
projekte aj Chikiliki tu-a s Tanečným orchestrom Prešov,
Le Payaco a Para.
Organizátori kládli dôraz na
world music. Mali k dispozícii
celú jednu scénu. Zábavu na
tomto pódiu odštartovali Vrbovské prúty. Vystúpili tam aj
„domáce skvosty” Kokavekere

formácie Zunido da Mata.
Milovníci hip hopu, ska, či
progresívnych skupín si prišli
na svoje na vystúpení dvojice
britských umelcov - hviezdy súčasného hip hopu Rootsa Manuvu a ska legendy The Beat.
Okrem nich vystúpili funkoví futuristi Pest, punkáči Dezenter.
Domácich umelcov reprezentovali Čisté tvary a Ska2tonics.
Pre návštevníkov boli pripravené aj emocionálne chuťovky
v podobe „živých soundtrackov
k východu slnka”. V sobotu
ráno o 5.30 h zahrali Podpolianske fujary. Festival v nedeľu ráno uzavrel legendárny
Marián Varga.
Milovníci tanečnej hudby si
prišli na svoje v dvoch veľkokapacitných halách, priestor
však dostala najmä tanečná
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Pohoda a Trenčín patria k sebe Pokojný priebeh bez zranení
„Pohodu hodnotím veľmi
pozitívne. Dnes už niet pochýb, že je to akcia, ktorá
prezentuje mesto nielen na
Slovensku, ale v celej Európe.
Som rád, že Pohoda a Trenčín
patria k sebe. Podľa dohody
organizátorov s ministerstvom

ní muzikanti priamo v meste.
Rezervy máme aj v organizovaní sprievodných podujatí pre
návštevníkov Pohody priamo
v meste. Chceme ešte lepšie prezentovať a propagovať
Trenčín, komunikovať s poskytovateľmi reštauračných

obrany bude centrom diania
festivalu najbližších päť rokov
trenčianske letisko. Verím, že
z tých piatich rokov sa stane
ďalších päťdesiat,“ povedal po
skončení festivalu trenčiansky
primátor Branislav Celler.
Mesto Trenčín bude naďalej
stupňovať podporu festivalu.

a iných služieb v centre tak,
aby nielen reštaurácie, ale aj
ďalšie doplnkové služby, ktoré
majú vplyv na zákazníka, ich
poskytovali v čo najdlhšom
časovom rozpätí,“ skonštatoval primátor.
B. Celler absolvoval popoludňajšie a večerné koncerty

Primátor pri vyslovení týchto
slov nemyslel len na finančnú stránku formou dotácie
z mestského rozpočtu. Mesto
sa bude naďalej prezentovať
v stánku priamo na festivale
a v týždni, keď sa Pohoda bude
konať, ju chce radnica symbolicky preniesť viac do mesta.
„Nechceme, aby sa oficiálnym
miestom konania Pohody stalo mesto, ale aby atmosféru
festivalu dopĺňali napr. poulič-

v piatok aj v sobotu. Nenechal
si ujsť koncerty skupín Para,
Garbage, The Prodigy, či takých osobností, ako sú Jarek
Nohavica, Kubánka Omara
Portuondo a Meky Žbirka. „Ten
bol naozaj výborný,“ zložil Mekymu poklonu a dodal: „Všade
som sa stretol s výbornou,
tolerantnou atmosférou. Veľké množstvo zabávajúcich sa
ľudí, to bol fantastický zážitok.“

Žiadne vážne zranenia nezaznamenali zdravotníci počas festivalu Pohoda v Trenčíne.
Pomôcť museli asi stovke licajti podozrivé látky, ktoré
návštevníkov s ľahšími zrane- poslali na expertízu.
Ak sa potvrdí, že ide o drogy,
niami. V ďalších, asi 50 prípadoch išlo o kolapsové stavy. Vý- budú podľa zástupkyne trensledkom jedinej zaznamenanej čianskej policajnej hovorkyne
bitky bola tržná rana na brade Kataríny Hlaváčovej obvinené
mladého muža. „Na taký veľký konkrétne osoby. V dvoch prífestival je to až nezvyčajne po- padoch našli policajti podozrivé
kojné. Pravdepodobne aj kvôli látky pri kontrole vozidla na hratomu, že sa nepredáva tvrdý ničnom priechode Drietoma.
alkohol,” povedal Tomáš Mydlo Ukryté boli v menších množzo Záchrannej asistenčnej stvách na rôznych miestach
služby. Viacerým účastníkom v aute. Sušené rastliny našli aj
pohody však museli poskytnúť u dvoch návštevníkov pri vchode do areálu festivalu a pri konpomoc práve kvôli alkoholu.

Problémy robilo aj teplo
a s ním súvisiaca dehydratácia. Najčastejšími však boli
poranenia nôh. „Išlo hlavne
o pľuzgiere a odreniny, pretože ľudia prichádzali na festival v novej alebo nekvalitnej
obuvi,” dodal T. Mydlo. Radšej
by v takýchto prípadoch podľa
neho mali chodiť bosí.
Zasahovali aj sanitky, ale
majáky boli spustené len kvôli
nepriestupnosti idúceho davu.
Bažant Pohodu navštívilo tento
rok podľa predbežných odhadov okolo 30 000 ľudí. Deväť
trestných činov riešila polícia.
V šiestich prípadoch našli po-

trolovaní dvoch osôb v blízkosti
hypermarketu v Trenčíne.
Za propagáciu fašizmu obvinili v piatok 18-ročného Ladislava z Čadce, ktorý čakal na
nástupišti MHD v Trenčíne. Oblečené mal totiž tričko s obrázkom hlavy s prilbou, na ktorej
bol zobrazený hákový kríž.
Policajti riešili aj prípad vlámania do auta zaparkovaného
v areáli festivalu a jeden trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia.
Dopravní policajti uložili 82
pokút a poriadková polícia ôsmimi pokutami potrestala rušenie verejného poriadku.

Materiály z festivalu Bažant Pohoda boli prevzaté z TASR.
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KULTÚRNE POZVÁNKY

Divadelné predstavenia a koncerty
Mierové námestie – pódium
TRENČIANSKE KULTÚRNE LETO
28. 7. o 19.00 SKUPINA BRUŠNÉH ORIENTÁLNEHO
TANCA BAHAR SULTANA
30. 7. o 19.00 SÚBOR MEXICKÉHO FOLKLÓRU
MAGISTERIAL
31. 7. o 16.00 SEREDSKÝ DIXIELANDBAND
2. 8. o 16.00
DYCHOVÁ HUDBA VLČKOVANKA
4. 8. o 19.00
PREßBURGER KLEZMER BAND
5. 8. o 19.00
FOLKLÓRNA SKUPINA KUBRAN
6. 8. o 10.00
WAGUS A HOSTIA – SKUPINA
HISTORICKÉHO ŠERMU
7. 8. o 19.00
HUDOBNÁ SKUPINA EMINENT
Z BRATISLAVY
10. 8. o 19.00 VLADO VIZÁR JAZZ QUARTET
Štúrovo námestie
29. 7. o 15.00 a 5. 8. o 16.00
HUDOBNÉ PIATKY
Átrium Piaristického gymnázia (v prípade nepriaznivého počasia
Refektár piaristov)
31. 7. o 19.00 LAUGARICIO QUARTET
7. 8. o 19.00
ŽILINSKÉ DYCHOVÉ TRIO
Trenčiansky hrad
6. – 7. 8.
TRENČIANSKE HRADNÉ SLÁVNOSTI
5. – 31. 7. ut – pi 11.00, so – ne 14.00
RYTIERSKE TURNAJE NA KOŇOCH

Detské aktivity
Materské centrum Srdiečko
28. 7. o 10.00 TVORIVÉ TEMATICKÉ PREDPOLUDNIE
s tetou Aničkou - básničky, pesničky,
nejaké kresbičky
Verejná knižnica M. Rešetku – pobočka Kubra
29. 7. o 14.00 HRÁME MILIONÁRA V KNIŽNICI
– VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ PRE DETI
Štúrovo námestie
31. 7. o 10.00 DETSKÉ DIVADELNÉ LETO:
TEATRO PIMPRLO – O ZLATEJ RYBKE
7. 8. o 10.00
DETSKÉ DIVADELNÉ LETO:
KLAUN ADYNO – TAKÝ NORMÁLNY KLAUN
Verejná knižnica M. Rešetku – pobočka Dlhé Hony
2. a 9. 8. o 13.30 ČÍTAJME ROZPRÁVKY, HÁDAJME
HÁDANKY A HRAJME SA V KNIŽNICI
Verejná knižnica M. Rešetku – pobočka Opatová
2. a 9. 8. o 14.00 ČÍTAJME A KRESLÍME SI ROZPRÁVKY
Galéria M. A. Bazovského
3. a 10. 8. o 9.30 – 11.30 ATELIÉR MAJSTRA GALÉRKA:
LETNÉ TVORIVÉ DIELNE
3. a 10. 8. o 16.00 – 17.30 ATELIÉR MAJSTRA GALÉRKA:
LETNÝ TVORIVÝ ATELIÉR
Verejná knižnica M. Rešetku – Hasičská 1
3. 8. o 10.00 - 12.00 STRIDŽÍ DEŇ... ALEBO BLÁZNIME
SA SPOLU
10. 8. o 10.00 - 12.00 INTERNET? AKO NA TO?
– 100 praktických rád s odborníkom
Verejná knižnica M. Rešetku – pobočka JUH
3. a 10. 8. o 10.00 - 12.00 DETI, ZABUDNITE NA NUDU!
LETO JE TU ZAS, PRÍDTE
MEDZI NÁS!

Pozvánka do kina Metro
28. - 31. 7. o 19.00 h
TAKMER AKO LÁSKA
USA 2005, RP, 107 min,
titulky, Do 12 r. MN, Dolby SR
Niekomu trvá roky, kým sa
zamiluje na prvý pohľad... Romantická komédia o dvoch,
ktorí sa spolu najprv vyspali,
potom zoznámili a nakoniec
zamilovali...

VB/USA 2004, ŠUP, 106 min,
čes. titulky, Do 12 r. MN,
Dolby SR
Johny Depp a Kate Winslet
v čarovnom príbehu o zrode
jednej z najznámejších postáv
sveta rozprávok – Petrovi Panovi. Uver svojim snom... Magický romantický príbeh.

1. - 4. 8. o 19.00 hod.
BUĎ COOL
USA 2004, ŠUP, 118 min, do
12 r. MN, titl., Dolby SR
Vo filme Buď Cool sa John
Travolta vracia ako Chili Palmer z filmu Chyťte ho! Opúšťa
filmový priemysel a vrhá sa
do hudobnej branže, zapletie
sa s ruskou mafiou, s rôznymi gangsterskými skupinami
a ešte vezme pod ochranu
mladú talentovanú speváčku
Lindu. Vo filme si zahrala Uma
Thurman, Danby De Vito, Vince Vaughn, Rock Harvey
Keitel a iní.

8. - 9. 8. o 19.00 hod.
PÁD TRETEJ RÍŠE
SRN 2004, ŠUP, 150 min,
čes. titulky
Film Pád tretej ríše vznikol na
základe knihy Hitlerovej osobnej sekretárky Traudl Jungovej.
Strhujúci herecký výkon Bruna
Ganza diváci ocenia v roli Hitlera. Vojnový film.

5. - 7. 8. o 19.00 hod.
HĽADANIE KRAJINY
- NEKRAJINY

10. 8. o 17.00 hod.!!!
MADAGASKAR
USA 2005, KL, 85 min, MP,
slov. znenie, Dolby SR
Z dielne tvorcov prelomových
animovaných rozprávok Shrek
a Príbeh žraloka prichádza do
kín ďalší počítačovo animovaný zázrak – Madagaskar.

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
Verejná knižnica M. Rešetku
1. 7. – 31. 8.
SLOVENSKO BRATŘÍ ČAPKŮ
1. 7. – 31. 8.
80 ROKOV TRENČIANSKEJ KNIŽNICE
KaMC OS SR
2. 8. – 4. 9.
VÝSTAVA ČLENOV FOTOSKUPINY
ANDROMÉD Z BROUMOVA
Trenčianske múzeum
5. 8. – 20. 9.
ANNA JANKOVSKÁ – OBRAZY
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
5. – 28. 8.
IGOR VACULČIAK – výber z tvorby
neprofesionálneho trenčianskeho výtvarníka
Mestská galéria, Mierové nám. 16
26. 7. – 9. 8.
POĽNOHOSPODÁRSTVO A PRÍRODA
V OBRAZOCH JÁNA TATÍKA
Verejná knižnica M. Rešetku - spoločenská miestnosť,
Hasičská č. 1, 2.posch.
29. 7. 2005 – 30. 7. 2005 od 18.00 hod.
podujatie „LITERÁRNA NOC 2005“ - Nočné stretnutie členov
Literárneho klubu OMEGA s tvorcami a priaznivcami literatúry
trenčianskeho regiónu
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Nekrológ za Masarykovymi kasárňami
Značná časť občanov mesta Trenčín so záujmom sledovala asanáciu niekdajších Masarykových kasární na Legionárskej ulici. Táto
skutočnosť sa stala príležitosťou, aby občania poznali ich postavenie v dejinách.

Komplex kasárenských budov na Legionárskej ulici bol
vybudovaný na náklady mesta
Trenčín koncom 19. storočia.
Zrealizovala sa tak požiadavka
Ministerstva vojny pre ubytovanie domobraneckého 15. pešieho honvédskeho pluku. Až
do rozpadu Rakúsko-Uhorska
na jeseň v roku 1918 boli kasárne sídlom práporu už spomínaného pluku, v ktorom boli
umiestnené okrem veliteľstva
aj tri roty :
pešia rota – velil jej Béla
Benke,
vozatajská rota – velil jej Felix Unschuld
rota poľných žandárov – velil
jej András Justh.
Od apríla 1910 pôsobil vo
funkcii vojenského poľného
kuráta pre 15. peší honvédsky pluk a 71. peší pluk (sídlil
vo Fridrichových kasárňach,
dnešné Kasárne SNP), mladý
kaplán Jozef Tiso, neskorší
slovenský politik a prezident

vojnového Slovenského štátu.
Väčšinu vojakov tvorili Slováci
z vtedajšej trenčianskej a turčianskej župy. Pred prvou sve-

tovou vojnou bol pluk zaradený
k 5. armádnemu zboru. Po
odchode pluku na front v lete
1914 v kasárňach zostali len

záložné a tylové jednotky, ktoré
sa koncom októbra 1918 rozutekali a v kasárňach zostala
iba „Občianska garda“ na udržovanie poriadku v Trenčíne.
Po rozpustení gardy začiatkom
novembra 1918 kasárne obsadil menší útvar maďarských,
tzv. Heltayho námorníkov. Za
niekoľko dní potom prevzala kasárne československá jednotka
vedená stotníkom Římekom.
Začiatkom mája 1919 kasárne zmenili opäť svojich
obyvateľov. Talianski legionári
v nich zriadili výzbrojnú stanicu
pre československé ozbrojené
sily v boji proti maďarskej červenej armáde na Slovensku.
Frontové útvary boli z Trenčína
premiestnené k Nitre a Novým
Zámkom. Dňa 5. mája 1919
bol do Masarykových kasární preložený československý
vojenský automobilový útvar,
z ktorého sa v roku 1922 vytvoril vojenský opravárenský závod
pod názvom Autozbrojovka 2

28. 7. 2005
– Trenčín, ku ktorému neskôr
pribudol ešte československý
autoprápor č. 3 a tieto tu zostali až do marca 1939. Počas
druhej svetovej vojny bol až do
decembra 1943 v kasárňach
umiestnený Zborový automobilový park Slovenskej armády
a po ňom rôzne ženijné a pracovné jednotky až do apríla
1945.
Kasárne viackrát zmenili
svoj názov. Po prvej svetovej
vojne, až do vzniku Slovenského štátu, kasárne niesli meno
prvého
československého
prezidenta T. Q. Masaryka.
V tomto období boli premenované na Hlinkove kasárne a po
oslobodení v roku 1945 im bol
vrátený pôvodný názov z prvej
republiky. Po februári 1948 boli
premenovanie na kasárne kpt.
Jána Nálepku. V záverečnej
časti ich existencie kasárňam
zostalo len krycie očíslovanie.
I ulica, na ktorej stáli kasárne, dostali názov po talianskych
legionároch. Po februári 1948

Pozemok pod bývalými
Masarykovymi kasárňami odkúpilo na základe rozhodnutia
poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Konzorcium Z. A. I. C. s povinnosťou
zbúrať pôvodnú budovu. Podľa
uznesenia mestského zastupiteľstva muselo s búracími
prácami začať do 60 dní od
právoplatného
rozhodnutia
o asanácii Masarykových kasární a ukončiť ju do dvoch
mesiacov. Jeho povinnosťou

HISTÓRIA - SÚČASTNOSŤ

bola premenovaná na Ulicu
Sovietskej armády a po zamatovej revolúcii v roku 1989 jej
bol vrátený pôvodný názov.

A tak už len v spomienkach,
prípadne na fotografiách zostal
objekt nevalnej architektonickej
hodnoty, ktorý dlho ilustroval

je do roka po odstránení kasární začať realizáciu nového
polyfunkčného objektu v súlade s Územným plánom mesta
Trenčín a výstavbu musí ukončiť najneskôr do 41 mesiacov
od vydania právoplatného rozhodnutia o asanácii.
S otázkou, aká je súčasná
situácia okolo výstavby nového polyfunkčného objektu na
legionárskej ul, sme sa obrátili na predstaviteľa konzorcia
Zlatka Zelenáka:

„Termíny na búracie práce
boli dodržané podľa zmluvy.
Dodržíme aj termín, ktorý nám
stanovuje, kedy máme začať
stavať. Teraz prechádzame
územným konaním a potom
budeme žiadať o stavebné
povolenie. Predpokladám, že
bude vydané koncom jesene,
do začiatku zimy. Následne
začneme stavať tak, aby sme
stihli termín podľa zmluvy.
Dali sme vypracovať geologický posudok. Vychádzal
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vojenský kolorit Trenčína, aby
ustúpil objektu modernej architektúry.
Ing. arch. Štefan
Androvič, foto: J. Č.

z už v minulosti robených
prieskumných vrtov. Ten
nám stanovil podmienky pre
budovanie celého 6-podlažnéhéo objektu. Podmienky sú
štandardné, bežné v meste
Trenčín, nie sú tam žiadne
závažné technické problémy,
čo sa týka zakladania stavby. Tešíme sa na deň, keď
predložíme občanom úplný
projekt so 100 % výpovednou
hodnotou.“
(th)
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Pozvánka
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 15-5 v
Trenčíne oznamuje, že privíta vo
svojich radoch nových členov, ktorí majú záujem o záhradkárčenie.
Pre bližšiu informáciu všetkých
záujemcov uvádzame, že záhradkárska organizácia sídli na prízemí budovy Námestie svätej Anny
č. 10 v Trenčíne. Stretnutia sa
uskutočňujú pravidelne vždy v prvý

pondelok v mesiaci na konzultáciách v čase od 15.00 do 16.00
hod., počas ktorých sa poskytuje
poradenstvo v oblasti pestovania
a ochrany rastlín. Okrem toho sa
uskutočňujú jedenkrát štvrťročne
schôdze spojené s besedami zameranými na záhradkársku tematiku.
Na stretnutie s vami sa teší
výbor základnej organizácie.

Kultúrne centrum AKTIVITY, o. z., Kyjevská 3183, Trenčín
a Realitná a poradenská kancelária Juh JUDr. Júlia Chlebanová pozývajú na prednášku na tému:
Predmanželská (nepomenovaná) zmluva, vznik a zánik manželstva, poradenstvo KS Juh 2. 8. 2005, od 18.30 hod.

POZOR ŤAŽBA DREVA
S takýmito tabuľkami sa
môžu návštevníci stretnúť v lesíku zvanom Halalovka. MHSL,
m. r. o., Trenčín tu pokračuje
v obnove porastu, ktorá tu
začala v roku 1999. Mladý
les úspešne rastie do krásy,
a tak mu treba ďalej uvoľniť
priestor.

Je prázdninový čas, hubárska sezóna ...a tak mnohí
hľadia viac na zem, ako okolo
seba. Prosíme návštevníkov,
aby v záujme vlastnej bezpečnosti sledovali vyvesené tabuľky s oznamom ťažba dreva,
alebo aspoň načúvali zvuku
motorovej píly a boli obozretní.

Číslo 15/ročník VII.

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU VEGETAČNÚ ÚPRAVU
V MESTE TRENČÍN 2005
V tomto roku sa uskutoční 10. ročník súťaže „O najkrajšiu vegetačnú úpravu v meste Trenčín.“ Súťaž je určená širokej verejnosti
a vyhlásená v nasledujúcich troch kategóriách:
A

Kvetinová úprava okien
výsadby okenných a balkónových
a balkónov bytových
debničiek, nádob
domov

nádoby a misy vysadené
Kvetinová úprava
B okien, terás a múrikov letničkami, trvalkami a drevinami,
popínavé rastliny na konštrukciách
rodinných domov
záhony jarných cibuľovín, letničiek,
ruží, trvaliek; kompozičné riešenie
C
predzáhradky, okrasnej záhrady,
okolia domu
Do súťaže sa môžu záujemcovia prihlásiť písomne na adrese
Mestský úrad v Trenčíne, Útvar životného prostredia a dopravy, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, alebo telefonicky na
čísle 6504 233 uvedením mena, priezviska, presnej adresy
a doložením fotografií do 31. augusta 2005. Obálky označte
heslom „Zeleň 2005“. V prípade, že sa chcete zúčastniť a nemáte možnosť si zabezpečiť fotodokumentáciu, prihláste na
Útvare životného prostredia a dopravy MsÚ Trenčín, Kožušnícka
ulica 2 (v budove Osemročného športového gymnázia), alebo telefonicky na vyššie uvedenom telefónnom čísle (Ing.Barčáková).
V každej kategórii vyhodnotíme tri pekné úpravy a ich autorov
odmeníme aj v tomto roku zaujímavými cenami.
útvar životného prostredia a dopravy
Sadovnícke úpravy
okolia domov

bar - 0105

28. 7. 2005
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Mesto Trenčín prijme do pracovného pomeru
zamestnanca do funkcie informatik
Mesta Trenčín

zamestnanca do funkcie energetik
Mesta Trenčín

Kvalifikačné požiadavky, ktoré musí uchádzač spĺňať:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického
smeru, zameraného na IT
• vzdelanie elektrotechnického smeru, výhodou je odborná
spôsobilosť vyhlášky číslo718/2002 Z.z. (§ 21, 22)
• prax v odbore sa nevyžaduje

Kvalifikačné požiadavky, ktoré musí uchádzač spĺňať:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického
smeru, zameranie energetika
• najmenej 3 ročná prax v oblasti nákupu a predaja energii
(elektrická energia, voda, teplo, plyn)
• znalosť energetických zákonov, vyhlášok a smerníc
• znalosť rozúčtovania energií
• vodičský preukaz skupiny B

Ďalšie požiadavky:
• bezúhonnosť (preukazuje sa odpisom z registra trestov nie
starším ako tri mesiace v zmysle § 3 ods. 4 zák. č. 552/
2003 Z.z.)
• znalosť anglického jazyka – postačuje pasívne
• organizačné a komunikačné schopnosti

Ďaľšie požiadavky:
• bezúhonnosť (preukazuje sa odpisom z registra trestov nie
starším ako tri mesiace v zmysle § 3 ods. 4 zák. č. 552/
2003 Z. z.)
• znalosť práce s PC
• komunikatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní
• odpis z registra trestov

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní
• odpis z registra trestov

Uzávierka žiadostí do 10. 8. 2005 do 15.00 hod.
Žiadosti prosíme zasielať na adresu:
Mestský úrad Trenčín Podateľňa
Mierové nám. č. 2
911 64 Trenčín

Uzávierka žiadostí do 10. 8. 2005 do 15.00 hod.
Žiadosti prosíme zasielať na adresu:
Mestský úrad Trenčín Podateľňa
Mierové nám. č. 2
911 64 Trenčín

Obálku žiadame označiť: „Informatik“ neotvárať

Obálku žiadame označiť: „Energetik“ neotvárať
Vybraní záujemcovia budú pozvaní na pohovor osobitnou pozvánkou.

Vybraní záujemcovia budú pozvaní na pohovor osobitnou pozvánkou.

Osemsmerovka
Vážení čitatelia!
Sme veľmi radi, že naše
osemsmerovky a krížovky sa
stretávajú s takým priaznivým ohlasom. Ďakujeme za
vašu priazeň. Tajnička krížovky z č. 12 znie: „Hladný
sa nepýta, kedy je poludnie.“ Zo všetkých správnych
lúštiteľov sa pri žrebovaní
šťastie usmialo na Vieru
Dubinovú, Karpatská 50,
Trenčín. Získava prívesok na
kľúče s trenčianskym erbom
a publikáciu o našom meste. Výhru si môže vyzdvihnúť
priamo v redakcii, srdečne
blahoželáme! Text z dnešnej
osemsmerovky môžete posielať na adresu redakcie do
5. augusta 2005.
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„Pane, to víno je teplé!“ reklamuje turista pri plážovom bufetovom stánku.
„To nie je možné, veď som ho
len pred chvíľou... (TAJNIČKA 19 písmen).”
ARISTOKRAT, CIROK, ČREVO,
EKONÓM, FLINTA, KERTAK, KLINY, KONFEDERÁCIA, KONFRONTÁCIA, KOPANCE, LETKA, LETOVAČ, LOKŠA, LOPTA, LUPIČI,
MEDITÁCIA, MLADÍK, NAIVA,
OČISTA, ONDATRA, PERUTE,
PILAV, PLATANY, PLESKOT, POLENO, POLHODINKA, POPRAVA,
PROKLAMÁCIA, REPLIKA, ROZMNOŽOVANIE, ROZPRÁVKA,
SOMÁR, STAROSTA, TALENT,
ŠTUKA, TRAPER, TRIPARTITA,
VRZOT, VYKRÁDANIE, ZÁPAS,
ZÁREZ, ZVODCOVIA.
(pál)
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Umelá tráva s dvomi hviezdičkami
Kongres UEFA schválil v apríli v estónskom Talline možnosť hrať
od sezóny 2005–2006 majstrovské, medzinárodné a pohárové
stretnutia vo futbale na umelej tráve. Tak vznikla myšlienka
zrealizovať projekt s umelou trávou v Trenčíne priamo na mestskom štadióne.
Je to pilotný projekt nielen
na Slovensku, ale aj v strednej
Európe. „Sme si vedomí určitého rizika, no na druhej strane odbremeníme sa od problémov, ktoré nás sprevádzali
počas celej sezóny, ale hlavne
v zimnom období, pri údržbe
hracej plochy,“ povedal pri začatí stavebných prác generálny
manažér AS Trenčín Róbert
Rybníček. „Vidím v tom veľké
plus aj preto, že hrať tu budú
aj mládežnícke družstvá. Navyše, je to prvá časť realizácie
prestavby futbalového štadióna.“
Pre klub to prinesie zlepšenie tréningových podmienok, stabilitu kvality hracej
plochy a ušetrenie finančných
prostriedkov na pravidelnú
trávy údržby, nevyhnutnú minimálne štyrikrát do roka, ktorá
odčerpávala nemalé množstvo
financií.
Podľa stanovených podmie-

nok FIFA a UEFA umelý trávnik
bude spĺňať parametre rebríčka
FIFA s dvomi hviezdičkami, čo
je to najvyššie hodnotenie, aké
môže z hľadiska kvality byť. „Po
samotnej realizácii príde do
Trenčína technická komisia
UEFA, testovať požadované

parametre priamo na hracej
ploche. Veríme, že nám udelí
certifikát, ktorý oprávňuje odohrať domáce i medzinárodné

svedčený, že premiérový zápas
na novom trávniku sa odohrá
17. septembra. Podľa rozpisu našej najvyššej futbalovej

zápasy,“ neskrýva optimizmus
R. Rybníček. Tešiť sa môžu aj
trenčianski fanúšikovia, trávnik
bude dvojfarebný a vizuálne
zlepší prostredie štadióna. Futbalisti AS sa dušujú, že aj ich
výkony.
Generálny manažér je pre-

súťaže má Trenčín privítať na
svojej pôde MFK Ružomberok.
Na slávnostnom otvorení novej
hracej plochy nebudú chýbať
ani predstavitelia Mesta Trenčín, ktoré je ako majiteľ štadióna investorom celej akcie.
(rr), Foto: J. Čery

Lívia Bisupová víťazne na Mallorce
Medzinárodné školské majstrovstvá šesťčlenných družstiev
v plávaní Swim cup ISF sa v španielskej Palma de Mallorca
konali za účasti plavcov z 19 štátov. V kvalifikácii si účasť na
týchto pretekoch vybojovali zo Slovenska dve šesťčlenné družstvá chlapcov z Trnavy a dievčat z Osemročného športového
gymnázia Trenčín, v zložení L. Bizubová, S. Benková, M. Bulková, T. Pavlíková, H. Polláková a P. Turčanová.
Významný športový úspech
dosiahla Lívia Bizupová (na
snímke), ktorá potvrdila výbornú formu, keď v pretekoch na
50 metrov motýlik zvíťazila. Z
ostatných trenčianskych dievčat Petronela Turčanová skončila na 6. mieste na 50 metrov
prsia, Simona Benková na 8.
mieste v preteku na 50 metrov
znak. Štafety na 4 x 50 metrov
polohové preteky a 4 x 50 metrov voľný spôsob skončili na 7.
mieste. V celkovom poradí krajín družstvo Slovenska v súťaži

dievčat skončilo na 6.mieste.
Dievčatá reprezentovali Trenčín a Slovensko nielen výbornými športovými výkonmi, ale aj
slušným kultúrnym vystúpením
na záverečnom galaprograme,
keď zaspievali slovenské ľudové pesničky „Trenčín dolinečka“ a „Keď si šťastný tlieskaj
rukami...“ Vybavení dostatkom
propagačných materiálov, ich
rozdaním spropagovali naše
mesto a Slovensko medzi svojimi športovými priateľmi.
(pa) Foto: (a)
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