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Deti z trenčianskych základných škôl, školských zariadení a viaceré neziskové organizácie na Mierovom námestí rozložili svoj vianočný tovar ako prvé. V utorok 4.
decembra ponúkali na predaj vlastnoručne vyrobené ozdoby, vianočné pozdravy
a sviatočné aranžmány. Čaro Vianoc pod hradom potrvá do 23. decembra.
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Práce na výstavbe mosta pokračujú
Na stavenisku nového cestného mosta je opäť pracovný
ruch. Zhotoviteľ stavby dokončuje prekládku sietí a pokračuje v prácach na spodnej stavbe mosta. Samotné
mostné objekty začne stavať už na jar 2013.

Jedna z najväčších investícií
Slovenskej správy ciest v celej jej
histórii – výstavba mosta v Trenčíne má za sebou niekoľko komplikácií. Trenčania najskôr 13
rokov čakali, kým vôbec došlo
k začiatku stavby. V roku 2011
sa po dôraznej intervencii mesta
podarilo poklopať základný kameň. V marci 2012 začali práce
v teréne, no už v júni ľudí vydesila informácia, že stavba je pozastavená.
Dôvodom bolo zistenie ministerstva dopravy, že namiesto
pôvodne vysúťaženého oceľového mosta tu rastie železobe-

tónový. Hrozilo veľké riziko, že
Európska komisia tento projekt
nepreplatí z eurofondov. Ministerstvo dopravy preto trvalo na
pôvodnej, oceľovej verzii tak,
ako to bolo vysúťažené a schválené Európskou úniou.Už postavené časti mosta nebudú zbúrané, ale pokračovať sa bude podľa
nového projektu.
„V ostatnom čase zhotoviteľ
pokračoval prácami na kanalizačnom zberači, vodovodoch, úprave
prívodnej stoky a prekládke vedenia. Zdemolovali objekty bývalého poľnohospodárskeho družstva.
V tomto roku by mali dokončiť

spodnú stavbu druhého
dilatačného
celku, na obslužnej komunikácii
a opornom
múre. Plánovaný termín
dostavby sa
zatiaľ nemení – október
2014,“ informovala Alena
Vaškaninová
Buchláková
z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Mesto do riešenia problémov ohľadom výstavby mosta
nemalo a nemá právomoc zasahovať. „Intenzívne komunikujem
a v mene Trenčanov apelujem na
všetkých zainteresovaných, aby

Na stavbe sa pracovalo
aj 3. 12. 2012.
FOTO: J. ČERY

bol most dostavaný čím skôr,“
povedal primátor Richard Rybníček.
Stavba za 40 miliónov eur
má mať 2,8 kilometra, z toho samotný most bude dlhý 540 metrov.
(ES)
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Milí čitatelia,
práve ste otvorili posledné
tohtoročné vydanie mestských
novín Info. Dočítate sa o najdôležitejších
trenčianskych
udalostiach počas uplynulých
štyroch týždňov.
A veru bolo o čom písať.
Stavba nového cestného mosta pokračuje a zdá sa, že už
by ju nič nemalo zastaviť. Viac
ako nutná rekonštrukcia kanalizácie a vodovodu na Piaristickej ulici je hotová. Lávka na železničnom moste má
konečne nový povrch. Nech
už je majiteľom tohto objektu ktokoľvek, dobrou správou
je, že mestu pomohol sponzor i niektorí aktivisti. Bola
to spolupráca, ktorá si zaslúži uznanie. No a sme pri jame.
Podarilo sa. Už jej niet. Dvojročné intenzívne úsilie, ako sa
zbaviť niečoho, čo robilo Trenčínu hanbu takmer 50 mesiacov, stálo za to. A teraz príde
na rad hľadanie čo najvhodnejšieho riešenia priestoru,
ktorý vznikol, resp. sa obnovil
po zasypaní jamy. Každý Trenčan sa môže vyjadriť. O prvej
verejnej diskusii vás budeme
informovať. Zasypanie jamy je
výbornou správou a ešte zopár
dobrých správ v decembrovom
Infe nájdete. Rovnako aj ďalšie
užitočné informácie, vrátane
zmien v mestskom zastupiteľstve.
Končí sa rok 2012. Ak by
sme mali použiť športovú terminológiu, súčasné vedenie
mesta má za sebou prvý polčas.
A tak sme sa o tom porozprávali s primátorom. O hodnotenie tohto roka v jednotlivých
mestských častiach sme požiadali poslancov, ale zaujíma
nás aj váš názor na rok 2012
v Trenčíne. Zapojte sa do našej
súťaže na str. 2.
Tešíme sa, že vás o dianí
v našom meste budeme informovať aj v roku 2013. Veríme,
že zmena distribučnej spoločnosti zabezpečí Info ku každému z vás, milí Trenčania.
Užite si Čaro Vianoc pod
hradom, ale aj vianočnú pohodu doma so svojimi blízkymi. Pokojné a šťastné Vianoce, zdravý a úspešný nový rok
2013 vám želá
redakcia Info.
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Piaristická ulica je hotová
Rekonštrukciu vodovodu
a kanalizácie na Piaristickej ulici sa podarilo ukončiť
už v polovici novembra.
Vydýchli si vodiči i obyvatelia tejto časti Trenčína.

Nevyhnutnosť rekonštrukcie
sa ukázala už v minulom roku.
Havarijný stav spôsobil prepadávanie vozovky od križovatky
Piaristická – Súdna po križovatku Piaristická – K dolnej stanici.
Piaristická ulica musela byť rozkopaná po celej dĺžke, čo si u vodičov a miestnych obyvateľov
vyžiadalo značnú dávku trpezlivosti. „Stavebné práce sa začali
10. septembra a skončili s mesačným predstihom. Som veľmi
rád, že sa nám podarilo toto pre
Trenčanov stresujúce obdobie
skrátiť,“ povedal primátor Richard Rybníček.
Kompletne boli zrekonštruované dva vodovody v dĺžke dva

krát 500 metrov. Jeden mal už
70 rokov a bol z ocele. Druhý,
polstoročný vodovod, bol z liatiny, ktorá praskala a niektoré
prípojky tiekli. Oceľ a starú liatinu nahradil odolný polyetylén
s 50-ročnou zárukou. Všetky
prípojky boli vymenené a prepojené. Vozovka bola v celej šírke
ulice prekrytá novým asfaltom.

Vodorovné dopravné značenie
bude namaľované po skončení
zimy.
„Piaristická ulica takúto pomoc potrebovala už dávno. Je to
jedna z vecí, ktoré som Trenčanom sľúbil. Teší ma, že sa nám to
podarilo. Budeme sa snažiť v tom
pokračovať,“ skonštatoval R.
Rybníček.
(RED), FOTO (JČ)

Lehoty na riešenie reštituovaných bytov posunuli
Obyvatelia môžu o náhradný byt požiadať až do 30. apríla 2013. Prenajímatelia môžu vypovedať nájom do konca
roka 2012. Hovorí o tom novela zákona.

Pôvodne mohli prenajímatelia vypovedať nájom do 31. marca 2012. Pre krátkosť lehoty ju
nie všetci využili. Nová úprava
zákona umožňuje prenajímateľom podať výpoveď do konca
roka 2012. Vypovedať nájom do
konca roka 2012 môžu aj nájomcovia, ak to neurobili prenajímatelia.
Úprava zákona posunula aj
lehotu na požiadanie o náhrad-

ný byt. Nájomcovia mali pôvodne možnosť požiadať obec
o náhradné bývanie do 30. septembra 2012. Po novom môžu
občania, ktorí ešte o náhradné
bývanie nepožiadali a dostali výpoveď nájmu bytu, žiadať obec
o náhradný byt najneskôr do 30.
apríla 2013. V opačnom prípade
ich nárok zanikne. Nárok na bytovú náhradu majú len nájomcovia bytov, ktorí sú v materiálnej

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte
Dve vstupenky na koncert Vianočné koledy vo
svete, ktorý sa koná v nedeľu 16. decembra o 15.00
v Posádkovom klube v Trenčíne.
Dve vstupenky na koncert kapely Dúhové
eminencie, ktorý sa koná vo štvrtok 20. decembra
o 19.00 v Galérii a kaviarni Vážka na Mierovom
námestí. Žrebujeme dvoch výhercov.
Permanentku na Mestskú plaváreň v Trenčíne na
desať voľných vstupov. Žrebujeme dvoch výhercov.
1. Aký bol rok 2012 v meste Trenčín?
2. Čo by sa podľa vás malo v budúcom roku 2013
v našom meste prioritne riešiť?
Odpovede posielajte do 13. decembra na info@trencin.sk.

bytovej núdzi.
Novelu zákona, ktorý rieši
vzťahy medzi vlastníkmi a nájomcami v takzvaných reštituovaných domoch s regulovaným
nájomným, prijal parlament 26.
októbra. Zverejnená v Zbierke zákonov bola 23. novembra
2012.
Mestu Trenčín bolo do 20.
novembra doručených 27 žiadostí o bytovú náhradu. Do
tohto dátumu priznalo nárok na
bytovú náhradu 21 žiadateľom.
(RED)
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Lávka má nový povrch
Prví ľudia sa po opravenej lávke na železničnom moste
mohli prejsť 30. novembra popoludní. Spolupracovali
na nej mestskí zamestnanci i aktívni občania. Prekrytie
novým povrchom uhradil sponzor.

Na lávke na železničnom
moste sa začalo pracovať 21.
novembra. Rukávy si vysúkali
pri demontáži starého povrchu
okrem zamestnancov Mestské-
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ho hospodárstva a správy lesov,
m. r. o. a VPP pracovníkov aj niekoľkí Trenčania. Aj s ich pomocou bol starý asfalt z lávky odstránený za dva dni. „Keď som sa

dozvedel, že sa začalo robiť, rozhodol som sa, že prídem pomôcť
aspoň v rámci svojich možností,“
povedal Richard Medal. Peniaze,
ktoré aktívni občania na opravu
lávky vyzbierali, mohli napokon
ľuďom vrátiť. Sponzorsky prekrytie zabezpečila spoločnosť Marius Pedersen. „Mesto to nebude
v konečnom dôsledku stáť nič, čo
je ten najlepší vývoj, aký sme si
mohli priať,“ doplnil R. Medal.
Mesto tak ušetrilo približne
6 000 eur. „Vnímam to ako vynikajúci príklad spolupráce medzi mestom, občanmi a miestnymi ﬁrmami. Som rád, že je lávka
konečne pre všetkých bezpečná,“
povedal primátor Richard Rybníček.
TEXT (EV), FOTO (JČ)

ZO ZASTUPITEĽSTVA
Poslanci 29. novembra na
mimoriadnom rokovaní Mestského zastupiteľstva schválili
aj zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok
2012. Bežné príjmy sa navýšili
o 75 000 eur. Ide o dotáciu z Európskej únie na projekt Základnej školy Kubranská „Projektové vyučovanie“. Bežné výdavky
boli zvýšené o 69 563 eur. Viac,
ako bolo pôvodne plánované
dostanú napríklad Zariadenie pre seniorov a Zariadenie
opatrovateľskej služby na interiérové vybavenie. Navýšené
boli aj kapitálové výdavky, a to
o sumu 5 437 eur. Po zapracovaní týchto zmien rozpočtu je
bežný rozpočet prebytkový vo
výške + 201 233 eur. Kapitálový rozpočet je tiež prebytkový
vo výške + 79 711 eur.
(ES)

STRUČNE

O

d 1. novembra mesto opäť
otvorilo nocľaháreň pre
ľudí bez prístrešia. V domčeku
na Nešporovej ulici č.8 majú
možnosť prenocovať, umyť
sa, prípadne využiť sociálne
poradenstvo. Do nocľahárne sú prijatí len ľudia, ktorí
nie sú pod vplyvom alkoholu.
Poplatok za osobu a noc je 50
centov. Kapacita nocľahárne
je 16 osôb. Otvorená je denne
od 19.00 hod. do 7.00 hod. Ľudia bez prístrešia by však mali
prísť do 21.30 hod., najneskôr
do 22.00 hod. Potom sa dvere
zamykajú.

O

d 1. decembra je novým
riaditeľom Sociálnych
služieb Mesta Trenčín, m. r. o.
bývalý poslanec Ladislav Pavlík. Do funkcie ho vymenovalo
Mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí
29. novembra.

M

esto Trenčín je od 1.
decembra opäť členom
Združenia miest a obcí Slovenska.

T

renčianska nadácia 2. decembra odhalila v Trenčíne ďalšie tri lavičky osobností:
lavičku Vojtecha Zamarovského vedľa jeho rodného domu,
lavičku Márie UrbasiównyHoloubkovej na Farskej ulici
a lavičku venovanú Milošovi
Alexandrovi Bazovskému na
Palackého ulici. Prvú lavičku, ktorú Trenčania darovali
Žigmundovi Luxemburskému, zničili vandali. Autori ju
opravujú.

Mestský parlament má dvoch nových poslancov
Richard Hulín (SMER-SD) a Josef Kolář (SMER-SD) zložili poslanecký sľub na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 29. novembra. Nahradili tak Renatu Kaščákovú (SaS) a Ladislava Pavlíka (SMER-SD), ktorí sa svojho poslaneckého mandátu vzdali.

Renata Kaščáková sa stala
poslankyňou mestského zastupiteľstva po voľbách v roku 2010.
Kandidovala za politickú stranu
Sloboda a Solidarita vo volebnom obvode č. 3. – Sihoť I – IV,
Opatová, Pod Sokolice, Kubra,
Kubrica. Ladislava Pavlíka, ktorý kandidoval za politickú stranu SMER – sociálna demokracia, zvolili občania vo volebnom
obvode č. 4 – Zámostie, Zlatovce, Istebník, Orechové, Záblatie.
Obaja sa poslaneckého mandátu vzdali 15. novembra. Na ich
miesta postúpili náhradníci, ktorí získali najvyšší počet volebných

hlasov. V obvode č. 3 nahradí Renatu Kaščákovú Richard Hulín,
ktorý kandidoval za SMER – so-

ciálna demokracia. Ladislava
Pavlíka v obvode č. 4 nahradí Josef Kolář (SMER – SD).
(EV)

M

ierové námestie 3. decembra zaplnili študenti niektorých trenčianskych
stredných škôl, aby manifestovali za zlepšenie stavu
školstva. V rámci Slovenska
išlo o najväčšie zhromaždenie
študentov na podporu štrajkujúcich učiteľov. Ich aktivitu
podporil aj primátor mesta Richard Rybníček.

P
Josef Kolář (SMER-SD)

Richard Hulín (SMER-SD)

oslednou investičnou akciou mesta Trenčín v tomto
roku bude vybudovanie autobusovej zastávky s prístreškom
na Električnej ulici pri sídlisku
Noviny.
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„Moje priority sa nemenia – práca, bývanie a Trenčín si Ty.“
Má za sebou polovicu volebného obdobia. Za tento čas
sa pod jeho vedením podarilo znížiť dlh mesta o astronomických 15,5 miliónov eur. O tom, čo pre Trenčanov
urobil a chce urobiť, sme sa porozprávali s primátorom
Richardom Rybníčkom.



Už to budú dva roky, čo ste
primátorom. Vo vlaňajšom
rozhovore ste spomínali hektické obdobie. Ako to vnímate
dnes?

„Áno, veľmi dobre si to pamätám. Sľub som zložil 22. decembra 2010. Keď som sa oboznámil
so skutočným stavom mesta, nebolo to nič príjemné. Trenčín mal
40 miliónový dlh (1,2 miliardy
Sk) a na účtoch mínus 4 milióny
eur (mínus 120 miliónov Sk). To
predstavovalo hrozbu ozdravného režimu a nútenej správy. Spolu s poslancami sme museli expresne konať, presvedčiť banky
a vybaviť úver 4 mil. eur. Nebolo
na výplaty, neboli peniaze na základný chod mesta. Do ôsmich
dní sme v zastupiteľstve schvaľovali vyrovnaný rozpočet. Boli
to veľmi rušné Vianoce a koniec
roka.“

 Mesto muselo škrtať, aby
sa vyhlo nútenej správe. No
muselo aj čeliť súdnym sporom a zložitým dohodám s veriteľmi. Prečo ?
„Občania si často neuvedomujú fakt, že mesto je v zmluvných vzťahoch so stovkami spoločností. A mnohé tieto vzťahy
boli pre mesto nevýhodné a doslova ohrozovali mesto. Podarilo sa nám uspieť v niekoľkých
prvostupňových súdnych sporoch, čím sme ušetrili 20 miliónov eur (600 mil. Sk). My nechceme Trenčanov obťažovať
problémami mesta. Ľudia majú
svoje starosti, svoje rodiny. Ale

je mesto. Týmto rozhodnutím sme
znížili ročné náklady z 300 000 eur
na 70 000 eur. So spoločnosťou Marius Pedersen sme vyrokovali zníženie dlhu zo štyroch na tri milióny
eur, ako aj 20% zľavu za ich služby.
Pre tento ústupok sme sa dohodli,
že im mesto do konca roka 2014 do-

„Viem, vnímal som, že ľudia
boli a možno ešte i dnes sú sklamaní, nahnevaní. Menej sa kosilo, údržba komunikácií bola minimálna, nefungovali fontány,
mobilná ľadová plocha, vypla sa
časť verejného osvetlenia, výrazne
sme obmedzili výdavky na kultúru a šport. Bol to rok takmer nulových dotácií a takmer žiadnych
investícií. Nálada bola smutnejšia, ale my sme robili všetko preto, aby sme udržali aspoň minimálny chod mesta. Zachraňovali
sme trenčianske ﬁrmy a ich zamestnancov pred krachom a prepúšťaním. Mesto im dlhovalo nemalé peniaze. Uzatvorili sme 25
dohôd o splátkových kalendároch
a snažili sme sa o to, aby mesto
bolo opäť dôveryhodným partnerom pre všetkých.“

„To ja povedať neviem a ani
nemôžem. Podal som trestné
oznámenia na neznámeho páchateľa pre podozrenie z trestného činu zneužívania právomocí
verejného činiteľa a pre podozrenie z trestného činu podvodu.
Všetko je už dnes v rukách vyšetrovateľov a prokuratúry.“

 Na Vašom stretnutí s občanmi po roku vládnutia ste
občanom sľúbil že jama pri bývalom Dome Armády zmizne.
Stalo sa. Vy ste však tvrdili, že
bude zasypaná oveľa skôr.



Rok 2011 bol pre naše
mesto a Trenčanov mimoriadne ťažký. Mnohí občania Vám
vyčítali výrazné obmedzenia.
Boli nutné tieto drastické opatrenia?

 V trenčianskej verejnosti zaznieva už pomerne dlho
otázka, kto za toto ponesie
zodpovednosť?

sú aj prispievatelia. Platia dane
z nehnuteľností, dane za odpad,
mesto dostáva príspevok od štátu
formou podielových daní. Každé zlé rozhodnutie mesta sa tak
môže odraziť na kvalite života
mesta, ak mesto musí nezmyselne platiť za svoje chyby. Prvoradou úlohou bolo preto tieto vzťahy vyčistiť a stransparentniť.“



Môžete byť konkrétny ?

„Uspeli sme v spore o neplatnosť zmluvy s TV Trenčín, o ktorej
všetci predtým hovorili, že je nevypovedateľná. Vyhrali sme napríklad aj súd o jame, keď investor
žiadal od mesta náhradu škody vo
výške 2,2 milióna eur (asi 66 mil.
Sk). So spoločnosťou, ktorá pre
mesto zabezpečovala správu zdrojov tepla, sa v roku 2011 dohodla
zľava vo výške 92 000 eur (2,8 mil.
Sk) na dokončenie 3 kotolní. Od
31. augusta tepelné zdroje spravu-

hodu nevypovie. Je smutné, že ešte
do konca roku 2014 budeme platiť
ročne 766 tisíc eur za kosenie, vývoz
odpadu a údržbu ciest v roku 2010.
Ale už dnes pripravujeme novú koncepciu odpadového a tepelného hospodárstva, ktoré by mali služby pre
mesto ale aj občanov zefektívniť
a dlhodobo zlacnieť.“

„Naozaj som si to myslel. Bol
to však natoľko zložitý právny
proces, ktorý sa dlho a zbytočne
naťahoval. Nakoniec som spoločne s vedúcim stavebného útvaru
Jánom Forgáčom a našimi právnikmi, našiel kľúč, ako sa s jamou
vysporiadať. Použitím §127 stavebného zákona sa mesto Trenčín stalo priekopníkom pri riešení podobných problémov. Ťarchu
nákladov a náhradu škody si
bude musieť požadovať investor
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od štátu, nie od mesta, ako pôvodne zamýšľal.“



Témou, ktorú Trenčania
pozorne sledujú, je nový cestný most.
„Som rád, že po 13 rokoch
čakania sa v marci začalo s jeho
výstavbou. Prekvapením pre
všetkých bolo pozastavenie výstavby pre problémy s projektom.
Stavba bola totiž na štátnej úrovni pripravovaná a realizovaná
v inom variante, ako bol obstaraný a schválený. Namiesto oceľového mosta sa začal stavať most
so železobetónovou konštrukciou.
Dodávateľ stavby musel projekt
prepracovať. Od ministra dopravy, gen. riaditeľa SSC a konzorcia ZIPP-Strabag mám potvrdené, že stavba pokračuje a termín
– jeseň 2014 bude dodržaný.“



Ďalšou veľkou témou je
modernizácia železničnej
trate v úseku Zlatovce-Trenč.
Teplá. Napokon predsa len
došlo k podpisu zmluvy medzi
Železnicami SR a zhotoviteľom stavby. Čo to pre mesto
znamená?

aktuality

né práce. Posledná možnosť bola
v roku 2008, no nikto, opakujem
nikto z tých, ktorí sú za zásadnú
zmenu trasovania, nevyužil svoju
zákonnú možnosť dať preskúmať
schválené územné rozhodnutie. Chcem vás ale ubezpečiť, že
mesto sa nebude len prizerať. Železnice SR majú odo mňa 8 pripomienok súvisiacich s modernizáciou. Čakajú nás ešte veľmi
ťažké a dôležité rokovania.“

 Čo by ste k tomu všetkému
chceli odkázať Trenčanom ?

ca nielen štát, ale aj celá Európska únia.“

„Že ich chápem, ak sa hnevajú, že mesto nie je také čisté, ako
by si predstavovali, že cesty nie
sú v dobrom stave. Ak si za niečo platia, tak sa aj dožadujú primeraných služieb. Rozumiem im.
Dnes to ale vidím aj z tej druhej
strany. Ak nemám, neviem dať.
Mesto musí stále doplácať, či už
ide o dopravu, odpadové hospodárstvo, školstvo, či športovú alebo kultúrnu infraštruktúru. Potom sa nečudujme, že nie je dosť
peňazí na podporu kultúrnej,
športovej činnosti a rozvoj mesta.
Dnes na Slovensku všetky mestá
trpia obrovským modernizačným
dlhom.“

 Čo bude vašou prioritou
pre Trenčín do budúcna?
„Určite využitie potenciálu
mesta. Preto je z môjho pohľadu
projekt Trenčín si Ty mimoriadne dôležitý. Trenčín leží na najdôležitejšom ekonomickou ťahu
Bratislava – Žilina, preto je doslova odsúdené na úspech. Ale
dnes aj konkuruje iným mestám
na Slovensku, kedy si ľudia hľadajú prácu a dôstojný život. Dnes
naše mesto ohrozuje deﬁcit mladých produktívnych ľudí. Trenčín
starne. Je to hrozba, ale aj príležitosť. Veľmi si želám, aby všetci
tí Trenčania, ktorí dnes žijú

 Modernizácia železnice si
vyžiada za obeť súčasnú letnú
plaváreň. Tá nová je však nepoužitelná.
„Toto je niečo, čo ma neuveriteľne hnevá. Je to tá najnezmyselnejšia vec v tomto meste, ktorú
som zdedil. Okrem toho, že k nej
nie sú dotiahnuté siete, doplácame za ňu príliš draho. Každý Trenčan sa skladá na plaváreň, ktorú nevyužíva. Denne je to
spolu asi 2 200 eur. Každý deň.
Hnevá ma to aj preto, že výstavba novej plavárne bola unáhlená
a nepotrebná. Okrem toho, že nie



Kde Trenčín nevyužil svoje
možnosti ?
„Mrzí ma, že v časoch, keď
bolo dosť peňazí a možností,
Trenčín ako keby zaspal. Ak iné
mestá lobovali, investovali do
ciest, mostov, obchvatov, stavali

„Čaká nás náročné obdobie,
ktoré zmení ráz mesta, ale ešte
predtým spôsobí výrazné dopravné obmedzenia. Chcem obyvateľov mesta ubezpečiť, že proces
pozorne sledujeme a mesto bude
zohrávať počas modernizácie
železničnej trasy významnú úlohu.“



Ešte stále sa však ozývajú
hlasy, že sa dá zmeniť trasovanie železnice.
„Od najvyšších predstaviteľov štátu, ale aj z Bruselu mám
potvrdené, že iný variant, ako
schválený, neprichádza do úvahy.
Je podpísaná zmluva, dokonca
sa 20. novembra začali príprav-
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je skolaudovaná a nie je ani naša,
musíme za ňu platiť. Splácame
faktúry za jej výstavbu, za strážanie areálu a aj za energie. Čo
viac k tomu dodať?“

byty, lákali investorov – Trenčín
mlčal. Mnoho politických špičiek
vtedy vyšlo z Trenčína, ale nie je
to vidieť. Dnes je získať peniaze
do mesta oveľa zložitejšie. Je menej peňazí v samosprávach, krvá-

v Bratislave a kdekoľvek inde, sa
vrátili domov. Založili si tu svoje ﬁrmy, rodiny, našli si tu prácu
a spokojný život. Udržateľnosť
a konkurencieschopnosť mesta je
dôležitá úloha primátora a to si
málokto uvedomuje. Všetci chceme mať atraktívne mesto s dobrou infraštruktúrou, ale aj to,
aby sa mesto rozrastalo. V minulosti sa počítalo, že Trenčín bude
mať dnes takmer 60 tisíc obyvateľov. A nemá. Prečo asi? Potrebujeme tu mladých ľudí, nových
Trenčanov. Ale musíme im ponúknuť bývanie a tiež prácu. Som
v rokovaní s 3 investormi, zatiaľ
nemôžem byť konkrétnejší, pretože som zmluvne viazaný mlčanlivosťou, ale poviem aspoň, že
ide o investorov z Nemecka, Belgicka a Japonska. Záleží mi na
tom a robím všetko preto, aby sa
rozhodli pre Trenčín. Od začiatku som ako primátor prezentoval
svoje absolútne priority – a nimi
sú práca a bývanie. V budúcom
roku začíname s výstavbou nových nájomných bytov.
Všetkým Trenčanom želám
požehnané, pokojné vianočné
sviatky a šťastný, úspešný nový
rok 2013.“
(ES), FOTO (JČ)
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Aký bol uplynulý rok 2012?
Čo sa vo vašej mestskej časti podarilo a čo nie? Ako sa pozeráte na rok a udalosti, ktoré má Trenčín pred sebou? Opýtali sme sa predsedov výborov jednotlivých mestských častí.

Počas roka 2012 bolo na zasadnutiach VMČ STRED podaných viac ako 400 pripomienok, sťažností i návrhov riešení.
Zo strany MÚ bolo odpovedané približne na 90 % otázok.
Spolupráca VMČ s niektorými
útvarmi mesta však nie je na takej úrovni, aby boli možné fundované odpovede pre občanov
alebo nebolo odpovedané vôbec.
Potešiteľné sú niektoré úspechy:
PD Kukučínova – dolná, PD
Zelnica, svetelná križovatka
Kukučínova, ktoré patria k prioritám investícií na rok 2013,
budovanie parkoviska Považská, drobné opravy – údržba
MŠ a ZŠ Potočná (niektoré boli
vykonané sponzorsky). Za hlavné nedostatky v roku 2012 považujeme nedostatočnú opravu
komunikácií a chodníkov, slabú
alebo žiadnu údržbu detských
ihrísk v celom obvode a nedostatočnú opravu MŠ Opatovská. A úlohy VMČ v roku 2013?
Komunikácie Zelnica a Kukučínova, svetelná križovatka Kukučínova ﬁnancované z rozpoč-

V uplynulom roku sme na
zasadnutiach riešili hlavne
problémy občanov v oblasti dopravy, životného prostredia,
vyjadrovali sa k predajom, prenájmom mestského majetku,
s mestskou políciou riešili bezpečnosť občanov. Som si vedomý, že mnohé riešenia podnetov
občanov boli v tomto roku obmedzené všeobecne známou ﬁnančnou situáciou mesta. Som
pevne presvedčený, že v treťom
roku volebného obdobia (2013)
po znížení zadlženosti mesta
(v tejto dobe takmer o 14 miliónov eur), budeme v tejto oblasti úspešnejší voči občanom.
V rozpočte na rok 2013 plánujeme presadiť zakrytie mestskej
tržnice, zrekonštruovať parkovisko pred potravinami Jednota Coop na Soblahovskej ulici.
Ďalej sa zameriame na riešenie
detských ihrísk, lavičiek, chodníkov, kosenia. Osobne budem
iniciovať riešenie rekonštrukcie
komunikácie v Nozdrkovciach
a dúfam, že začiatkom roku
2013 sa obnoví výstavba cest-

tu mesta. K veľkým investičným
akciám patrí dokončenie kanalizácie v časti Opatová ﬁnancované TVK cez európske fondy. Samozrejme, budeme dbať
o opravy a údržbu majetku mesta, kosenie a starostlivosť o zeleň v rámci možností ﬁnancií.
Na zasadnutiach VMČ radi
privítame väčšiu účasť obyvateľov a tým viac podnetov pre prácu poslancov k vašej spokojnosti.
Vladimír Gavenda,
predseda VMČ SEVER

ného mosta. V pripravovanom
územnom pláne sa chceme zasadiť o ponechanie a stabilizáciu trávnatých plôch na sídliskách, ihrisko na Novinách nech
je využité na športové účely a nie
na výstavbu. Som presvedčený,
že v spolupráci a komunikáciou
s občanmi dosiahneme, aby
Trenčín zaznamenal rozmach.
V mene výboru mestskej časti STRED Vám želám do roku
2013 zdravie a pracovné úspechy.
Daniel Beníček,
predseda VMČ STRED

Vzhľadom k tomu, že ﬁnančných prostriedkov nebolo veľa,
riešili sa len operatívne úlohy.
Poškodené schody, chodníky, výtlky, odvoz smetia a haluzia po
jarnom upratovaní. Zo začiatku
mali občania problémy s množstvovým zberom či nadrozmernými nepotrebnými vecami, ktoré len tak vykladali k nádobám.
Problém neprispôsobivých občanov sme riešili v spolupráci
s mestskou a štátnou políciou.
Jeden z najväčších problémov
Juhu – parkovanie, sa zatiaľ
vyriešiť nepodarilo. Pevne verím, že v tomto rozpočte sa podarí schváliť väčší obnos peňazí na túto oblasť. Sú pripravené
projekty na vodorovné značenie
parkovacích miest na Východnej
ulici, na Halalovke by sa malo
vytvoriť asi 30 – 40 parkovacích
miest.
Tiež by sme chceli dokončiť opravy väčšiny schodísk na
sídlisku. Podarilo sa nám zmeniť dopravné značenie Východnej ulice v napojení na Ulicu
gen. Svobodu. Hoci ľudia prijí-

Mestská časť Západ, tak
ako aj v minulom roku, opäť
zápasí s nedostatkom pozornosti a ﬁnancií. Požiadavky
deklarované výborom mestskej časti zatiaľ neboli v plnej
miere akceptované. Jedná sa
hlavne o prepotrebnú kotolňu
ZŠ Na dolinách, pokračovanie
rekonštrukcie KD v Istebníku
a rozšírenie cintorína v Zlatovciach.
V roku 2013 nás v našej
mestskej časti čaká zahájenie
dvoch veľkých investičných akcií, ktoré dramaticky ovplyvnia
kvalitu života občanov Zámostia. Potreby odkanalizovania
pravej strany Váhu a rekonštrukcia železnice po ich dohotovení, ktoré prinesú celkovo aj
pozitíva, aj keď obdobie realizácie bude veľmi nepríjemné.
Poslanci VMČ sa v novembri
2012 uzniesli na pravidelnom
stretávaní sa dvakrát v mesiaci, aby sme mohli operatívnejšie riešiť problémy, ktoré nás
v roku 2012 – 2013 čakajú.
Dozvedeli sme sa napríklad

mali zmenu s rozpakmi, dnes je
tu doprava plynulejšia, a hlavne
bezpečnejšia. Verím, že budúci
rok bude ďaleko lepší, napriek
tomu, čo Trenčín čaká. Stavba nového mosta je nevyhnutná
a preverí trpezlivosť obyvateľov
Trenčína. Dúfame, že zmeny
v meste skvalitnia život občanov. V závere dovoľte, aby som
v mene VMČ JUH všetkým obyvateľom zaželal spokojné prežitie vianočných sviatkov a v roku
2013 pevné zdravie.
Peter Gašparovič,
predseda VMČ JUH

o zámere vedenia mesta presťahovať do našej mestskej
časti útulok pre bezdomovcov. Dúfame, že táto iniciatíva
bude skôr, ako sa celá vec vyrieši, odkomunikovaná s poslancami i občanmi, ktorí v tejto
mestskej časti bývajú. Na záver dovoľte, aby sme všetkým
občanom nášho mesta popriali šťastné prežitie vianočných
sviatkov a v roku 2013 veľa
zdravia.
Tomáš Vaňo,
predseda VMČ ZÁPAD

aktuality
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investor žiadal náhradu škody od mesta. „Pamiatky mimoriadneho významu sú majetkom
štátu, preto by si mal investor
uplatniť svoje ústavné práva voči
Slovenskej republike, nie voči
mestu Trenčín,“ tvrdil už vtedy
primátor.

konkrétne Pamiatkový úrad SR.
„Využiť paragraf 127 stavebného zákona považujem popri
všetkých náročných rokovaniach
za najdôležitejší krok k deﬁnitívnemu vyriešeniu situácie okolo jamy. Teší ma i to, že sme v tejto veci priekopníkmi. Doposiaľ
takto na Slovensku nik nepostupoval,“ zdôraznil R.Rybníček.

7. december 2012

Podarilo sa, jama
je zasypaná
Ak sa v Trenčíne v tomto roku napriek všetkému podarilo
urobiť niekoľko dobrých vecí, zasypanie jamy je rozhodne tou najväčšou udalosťou. Po vyše 4 rokoch zmizol
z centra mesta obrovský kráter. Dnes už môžu Trenčania
premýšľať, ako by mohol byť priestor pri bývalom Dome
armády využitý.

Na stavbu podzemných garáží bolo vydané stavebné povolenie v októbri 2007. Na asi
tretine priestranstva pred Domom armády chcel investor vybudovať pod galériou vyše 130
podzemných garáží. 5. septembra 2008 bola zahájená výstavba, ktorá mala trvať asi 12 mesiacov. Onedlho však došlo na
pozemku pod stavbou k objavu
archeologického náleziska, ktoré Ministerstvo kultúry SR 13.
marca 2009 vyhlásilo za národnú kultúrnu pamiatku.
„Ide pravdepodobne o predsunutú časť mestského opevnenia, ktorá bola vybudovaná niekedy v priebehu 17. storočia,“
uviedla archeologička Beáta
Černická.
Pre investora sa situácia
skomplikovala, nemohol dokončiť projekt podľa pôvodného projektu. Mal šancu predložiť
projektovú dokumentáciu, ktorá
by zohľadňovala existenciu národnej kultúrnej pamiatky, čo
však neurobil. Od zámeru odstúpil a obrátil sa na súd.



Mesto na súde uspelo

Investor od mesta žiadal približne dva milióny eur
ako odškodné za to, že nemohol postaviť podzemné garáže
a nadzemný polyfunkčný objekt
priFOTO
bývalom
(JČ) Dome armády.

Mesto však akýkoľvek podiel viny na zmarenom projekte
od začiatku odmietalo a žalobu
spochybňovalo. Žalobcom bola
totiž iná ﬁrma, ako bol pôvodný investor, a táto podľa právnych zástupcov mesta nie je ako
žalobca aktívne legitimovaná –
nemôže mesto žalovať. Navyše,
samotnej zmluve chýba odobrenie mestským zastupiteľstvom.
Okresný súd žalobu zamietol.



Pamätáte si?

„Žiadať od mesta 2,2 milióna za niečo, za čo mesto nemôže,
považujem za nehorázne,“ uviedol primátor. Krajský pamiatkový úrad investora upozornil,
že na mieste je možnosť archeologického nálezu, a to ešte pred
podpisom vecného bremena
o výstavbe garáží. Napriek tomu



Najdôležitejší krok

Vyhratý súdny spor potešil,
ale jama stále dráždila všetkých
okoloidúcich. Aby sa stala minulosťou, mesto pristúpilo
k dovtedy nevídanému postupu.
Rozhodlo sa využiť paragraf stavebného zákona o tom, že ak sa
počas výstavby objaví významná
pamiatka, stavebný úrad zruší
stavebné povolenie a určí, kto má
investorovi nahradiť preukázané
náklady na prípravu a uskutočňovanie stavby. Mesto tento postup iniciovalo už v apríli 2011
a na začiatku tohto roka zrušilo
stavebné povolenie. Krajský stavebný úrad v rámci odvolacieho
konania požiadal Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia.
Trvalo niekoľko mesiacov, kým
rozhodnutie mesta potvrdil a zároveň rozhodol, že prípadné náklady investora má uhradiť štát,

Rozhodne verejnosť

A prišiel deň D. Mesto začalo jamu zasypávať 30.októbra 2012. Kubatúra jamy bola
1 800 kubíkov, čo predstavovalo
približne 120 tatroviek zahlinených štrkov. „Zasypávanie jamy
mesto stálo necelých osem tisíc
eur. Ušetrili sme asi 12 tisíc eur,
pretože nám sponzorsky pomohli
trenčianske a iné ﬁrmy,“ uviedol
primátor.
„Som rád, že jeden zo sľubov,
ktorý som dal Trenčanom, som
splnil. Oceňujem súčinnosť pri
riešení tohto vážneho problému
s našimi poslancami, s poslancami NR SR Jaroslavom Baškom
a Magdou Košútovou a tiež s ministrom dopravy Jánom Počiatkom,“ doplnil R.Rybníček.
Dnes je priestor, kde bola
jama, upravený dočasne dvoma chodníkmi do kríža tak, ako
ľudia boli zvyknutí tadiaľ prechádzať. V okolí je orná pôda,
kde mesto na jar vyseje trávu.
„O funkcii tohto priestoru budeme diskutovať s občanmi mesta a aj s odbornou verejnosťou
v rámci projektu Trenčín siTy,“
povedal R. Rybníček. Prvá verejná diskusia bude po Vianociach.
Mesto na základe podnetov verejnosti vyhlási pravdepodobne
v polovici roka 2013 súťaž, ktorá by mala byť vyhodnotená ešte
v tom istom roku.
(ES), FOTO ARCHÍV (JČ)
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Trenčín má recept na
záškoláctvo
Sociálni pedagógovia sú partnermi pre žiakov i rodičov,
vedenie školy i ostatných pedagógov. Vďaka ich pôsobeniu sa problémy detí riešia už v začiatkoch.

Na všetkých ôsmich plnoorganizovaných základných školách patriacich do zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín
pôsobia vďaka ﬁnančnej dotácii
mesta šiesti sociálni pedagógovia. Ich aktivity sa dajú rozdeliť
na niekoľko skupín – prevencia
sociálno-patologických javov,
intervencia, poradenská činnosť
a spolupráca s odborníkmi v oblasti detskej psychológie, špeciálnej pedagogiky, zamestnancami úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny, políciou. Najviac
hodín sa venujú intervencii, komunikácii so žiakmi, ale hlavne
s ich zákonnými zástupcami.
Ich činnosť priniesla pozitívne výsledky. „Kým pred dvoma

rokmi sme riešili okolo sedem
až osem prípadov záškoláctva
ročne, minulý rok sme nemuseli
riešiť ani jeden priestupok. Pôsobením sociálnych pedagógov
v školách sa podchytí záškoláctvo
v začiatkoch a jeho riešením sa
predíde negatívnym následkom“,
hovorí vedúci útvaru školstva
Jozef Baláž. Sociálni pedagógovia sú v poradenstve partnermi
pre žiakov i dospelých, vedenie
školy i ostatných pedagógov.
Odbremeňujú ich od administratívnych činností s úradmi,
organizujú preventívne programy na elimináciu šikanovania,
diskriminácie, drogových závislostí a iných nežiadúcich javov
dnešnej doby.
(Ľ.K.), FOTO (JČ)

Ľudia opäť môžu prejaviť
otvorené srdcia
Od 1. decembra sú vo vybraných kníhkupectvách v Trenčíne pripravené knižky pre deti, ktoré by si ich inak pod
vianočným stromčekom nenašli. Trenčianska nadácia
pripravila ďalší ročník projektu „Otvor srdce, daruj knihu“.

Cieľom
projektu je zabezpečiť
knihu pod vianočný stromček dieťaťu z rodiny, ktorá
je v ťažšom období
svojho života, pretože rieši ﬁnančné
problémy.
„Pred
siedmimi
rokmi
sme vďaka spomínanému projektu
vytvorili pomyselný
most medzi darcami a obdarovávanými,“ povedala koordinátorka
projektu Danka Adamusová.
Princípom je vzájomná anonymita. Darca nepozná konkrétne dieťa. Navštívi kníhkupectvo,
z kníh označených špeciálnou
páskou s krstným menom dieťaťa jednu vyberie a zaplatí pri
pokladni, prípadne môže do nej
vpísať želanie. „Kniha bude odložená a pred Štedrým dňom
odovzdaná Trenčianskou nadáciou konkrétnemu dieťaťu,“ doplnila Adamusová. Knihy s lo-

Martina Rečičárová, sociálny pedagóg:

„Na základných školách na sídlisku Juh pôsobím od začiatku projektu, teda od februára 2009. Po troch úplných školských
rokoch môžem jednoznačne povedať, že počet situácií riešených
s problémovými žiakmi narastá. Sociálny pedagóg má kompetencie prepojiť oblasť výchovy a vzdelávania s oblasťou sociálnou,
v celej komplexnosti pojmu sociálny. Problém žiaka nie je len jeho
osobným a osobnostným, ale i rodinno-výchovným, a v súčasnosti
často i sociálnym. Projekt školských sociálnych pedagógov v meste
Trenčín je jedinečným. Je jediným nielen na území Slovenska, ale
vzorovým i pre Českú republiku. Ak máme hovoriť o prevencii sociálno-patologických javov, práca školského sociálneho pedagóga je
tou primárnou, reálnou a efektívnou prevenciou.“

BLAHOŽELÁME!



Cena pre trenčiansku škôlku
Celoštátne ocenenie od Slovenského olympijského výboru
patrí Materskej škole na Šafárikovej ulici 11. Diplom pre najlepšiu materskú školu odovzdali jej riaditeľke Nadežde Andelovej
v Primaciálnom paláci v Bratislave 31. októbra.
Ocenenie škôlka získala za úspešné účinkovanie na Olympijskom festivale detí a mládeže Slovenska (OFDMS) za rok
2011/2012.
Za aktívnu účasť na OFDMS v roku 2011/2012 Slovenský
olympijský výbor udelil tejto materskej škole poukaz v hodnote
300 eur na športový materiál pre potreby ďalších športových aktivít.



FOTO: ARCHÍV TNN

gom projektu čakajú na darcov
do 19. decembra v kníhkupectvách Panta Rhei v OC Laugaricio, Gandalf knihy v ZOC MAX,
v biopredajni Malý princ na Mierovom námestí 29 a v kníhkupectve TKLibri Braneckého 7.
Ľudia však môžu kúpiť aj
akúkoľvek knižku známemu dieťaťu. Pri pokladni dostanú tzv.
návratku, vypíšu ju a vložia do
knihy. Prostredníctvom „Malej
vianočnej pošty“ ju Trenčianska
nadácia dieťaťu doručí.
(EV)

Ocenenie práce vedúcej školskej jedálne
Za dlhoročnú prácu a prínos v oblasti prevencie, zdravej výživy detí a mládeže a za zavádzanie inovatívnych prvkov a technológií v oblasti školského stravovania ocenili Evu Krajčovicovú
z Trenčína. Vedúcej školskej jedálne zo Základnej školy na Ulici
L. Novomeského 11 ocenenie odovzdali na Medzinárodnej konferencii pre zriaďovateľov a zamestnancov školských zariadení
„Prevencia a zdravý životný štýl detí a mládeže v školách“. Konala
sa 16. – 18. októbra pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Združenia miest a obcí Slovenska a Kancelárie Svetovej zdravotníckej
organizácie na Slovensku v Bratislave.



Tanečný klub Aura Dance má dve prvenstvá
Z pohárovej súťaže Nelux cup a tanečného pohára, ktoré sa
konali 17. novembra v Bratislave, si tanečníci TK Aura Dance domov do Trenčína priviezli 1. miesto v tanečnom pohári s juniorskou disco dance formáciou – Aura stars, 1. miesto v tanečnom
pohári s juniorskou disco dance skupinou – 4 hviezdy. Druhú
priečku si vytancovali v tanečnom pohári s juniorskou disco dance skupinou – Jane´s girls a tiež v slovenskom pohári s dospeláckou disco skupinou – Five.

7. december 2012

čisté mesto

Za kŕmenie túlavých zvierat
môžete dostať pokutu
Hoci zákaz kŕmenia zvierat na verejných priestranstvách
neupravuje žiadny právny predpis, v Trenčíne o ňom hovorí
záväzné nariadenie. Jeho porušenie môže vyjsť na 33 eur.

verejných priestranstvách nesmú odkladať a odhadzovať rôzne predmety (papier, obaly, plechovky, ohorky od cigariet a iné
nepotrebné veci) na miesta, ktoré na to nie sú určené. Nesmú sa
vysýpať smeti, zvyšky a odpadky
z jedál a ovocia, vylievať tekutiny, vyhadzovať odpadky z okien
a balkónov. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia
vykonávajú poslanci mestského zastupiteľstva, zamestnanci
mesta a mestská polícia. Porušenie jeho ustanovení je priestupkom alebo, v prípade právnickej osoby, správnym deliktom.
Za porušenie ustanovení tohto
VZN môže príslušník Mestskej
polície uložiť pokutu do výšky
33 eur. Celé znenie nariadenia je
uverejnené na www.trencin.sk.
FOTO (JČ), TEXT (EV)

Na jednej strane láska k zvieratám, na druhej množiace sa
hlodavce, nepríjemne zapáchajúce odpadky, zvieracie exkrementy, nebezpečenstvo infekcie
a stále viac sťažností od obyvateľov. „Ľudia kŕmia holuby a túlavé zvieratá priamo zo svojich
okien a balkónov, pod oknami sa
množia hnijúce zvyšky potravín,“
píše sa v jednej sťažnosti. „Niekoľkokrát denne vynášajú mač-

kám misky s jedlom a mliekom,
vyhadzujú z balkóna kosti a iné
zvyšky jedla. Sústreďuje sa tu čím
ďalej, tým väčšie množstvo túlavých zvierat,“ sťažujú sa ďalší
obyvatelia bytoviek.
Na území nášho mesta však
platí Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Trenčín č.
7/2004 O dodržiavaní čistoty
a poriadku v meste. To v článku
4 okrem iného určuje, že sa na

Ako bude vyvážaný odpad
počas vianočných sviatkov?
V pondelok 24. 12. a 31.
12. bude vývoz riadne realizovaný. V utorok 25. 12. a 1. 1.
sa odpad vyvážať nebude. Jeho
vývoz z danej lokality sa o deň
posunie, čím sa posunie aj
celý týždňový harmonogram
vývozu. Odpad sa teda bude
vyvážať aj v sobotu 29. 12. a 5.
1., čo sa bežne nerobí.
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Do zberných dvorov
možno priniesť
aj jedlé oleje
V Trenčíne sú dva zberné
dvory – na Soblahovskej
a na Zlatovskej ulici.

Na Soblahovskej ulici je
možné odovzdať sklo, plasty, papier, kovový šrot, bioodpad, drobný stavebný odpad,
nadrozmerný odpad a pneumatiky. Dvor je otvorený od pondelka do soboty od 8. do 18. hodiny. Kontakt: 0902 999 458.
Súčasťou zberného dvora na
Zlatovskej ulici je okrem nádob
na papier, sklo, plasty, bioodpad, drobný stavebný odpad,
nadrozmerný odpad a železný
šrot aj sklad nebezpečných odpadov a mobilný EKO-sklad.
Občania tam môžu odovzdať batérie, akumulátory či vyradené
elektrospotrebiče. Dvor je otvorený od pondelka do piatku od
6. do 18., v sobotu od 7. do 18.
hod. Kontakt: 032/6521284.
V oboch zberných dvoroch je
možné odovzdať aj jedlé oleje
a tuky v riadne uzatvorených
fľašiach, resp. bandaskách, tetrapaky a šatstvo či iné textílie.
Odpad je najlepšie priniesť do
17.30 hod.

EKOLAMP Slovakia – ekologický partner Vianočného osvetlenia
Viete si predstaviť Vianoce a sviatočnú atmosféru bez
tisícky mihotajúcich sa svetielok? Viete, že osvetlenie
môže byť pekné, zaujímavé, úsporné a zároveň sa môžeme správať aj ekologicky?

Umelé osvetlenie je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života, potrebujeme ho
pre bežný život aj pri slávnostných príležitostiach. Moderné,
energeticky úsporné svetelné
zdroje používa čoraz viac domácností. Avšak aj tie raz dosvietia a stanú sa odpadom. V lineárnych žiarivkách, úsporných
kompaktných žiarivkách a výbojkách sa nachádza aj nepatrné
množstvo ortute. V nerozbitom
stave žiarivky a ani výbojky nie
sú škodlivé. Avšak ak sa rozbijú
– neodborným alebo nešetrným
zaobchádzaním, na skládke odpadu, úmyselne pri manipulácii
– ortuť spolu s ďalšími toxickými látkami, ktoré sa v nich nachádzajú, sa odparuje a dostáva
do ovzdušia. Týmto sa znečisťuje nielen životné prostredie, ale
vdychovanie ortuťových pár po-

škodzuje aj ľudské zdravie.
Preto je potrebný ich separovaný zber. Separovaným
zberom žiariviek chránime svoje zdravie, životné prostredie
a predchádzame znečisťovaniu alebo poškodzovaniu nášho
okolia. Robíme to nielen pre
seba, ale aj pre naše deti a budúce generácie.
Pri výmene starých žiariviek
za nové môžeme využiť možnosť
spätného odberu. Použité a nesvietiace žiarivky môžeme odovzdať predajcovi, od ktorého si
kupujeme nový svetelný zdroj
a on sa postará o ich ekologickú
likvidáciu. Táto služba je bezplatná.
Predajcovia
svetelných
zdrojov sú povinní zabezpečiť
spätný odber vadných alebo nesvietiacich žiariviek. Možnosť
bezplatne vrátiť starú nefunkč-

nú žiarivku pri kúpe novej má
každý občan. Platí pri tom pravidlo – kus za kus.
Starý výrobok musíme do
predajne priniesť kompletný.
V prípade, že výrobok kompletný nebude, predajca alebo distribútor môže odmietnuť jeho prevzatie.
Väčšie množstvo môžete
odovzdávať na zberných dvoroch. Viac informácií ako aj
zoznam zberných miest a miest
oddeleného zberu nájdete na
stránke www.ekolamp.sk.

 Viete, že myslieť
ekologicky sa oplatí?
Presvedčte sa o tom, navštívte našu stránku www.myslietekologickysaoplatí.sk, zapojte
sa do našej akcie, otestujte si vedomosti z ekológie a máte možnosť vyhrať zaujímavé vecné
ceny.
EKOLAMP Slovakia je
združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky, ktoré pre
svojich členov zabezpečuje pl-

POSVIETME SI NA EKOLÓGIU

nenie ich zákonných povinností
a nakladanie s nefunkčnými svetelnými zdrojmi a svietidlami,
t. j. ich zber a ekologickú recykláciu.

 Chráňme si naše
životné prostredie!
Len s vašou pomocou budú
množstvá v separovanom zbere
rásť – rovnako ako stromy, tráva, kvety...
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Hľadajú domov
V trenčianskej karanténnej stanici sú opäť noví
obyvatelia. Ak si plánujete zadovážiť psieho
spoločníka, možno vás
oslovia práve tieto psíky
bez domova.

spektrum

číslo 12 | ročník XIV

Trenčania sa na Trenčianskych
hodinách nedali zahanbiť
Na 43. ročníku súťaže v speve regionálnych ľudových
piesní sa zúčastnilo 47 dievčat a chlapcov z 19 základných škôl regiónu.

Mesto Trenčín v spolupráci so Základnou
umeleckou školou K.
Pádivého zorganizovalo v dňoch 21. a 22. novembra 43. ročník regionálnej súťaže v speve
ľudových piesní Trenčianske hodiny. Odborná porota hodnotila 94
piesní, pričom jedna
pieseň musela pochádzať z regiónu Trenčín,
druhá mohla byť ľubovoľná slovenská. Na prvých troch priečkach sa
umiestnili aj trenčianski
speváci: Vanesa Hrba-

Asi 1,5 ročný kríženec Brendon bol nájdený 5. novembra na
Opatovskej ulici. Prítulný a neagresívny psík je čierno-hnedej
farby, malého vzrastu vhodný
do bytu, k deťom aj k starším
ľuďom. Hľadá pôvodného alebo
nového majiteľa.

sová, Nina Kohoutová, Barbora Michalíková, Emma Ďuríková, Sára Šteiningerová, Tereza
Kohoutová, Mária Novosadová,
Kristína Ďuračiová, Radovan
Psotný, Barbora Horňáková,
Yasmine Elizabeth Cabanová.
Blahoželáme!

OZNAM

 Škôlky počas
vianočných prázdnin
Od 27. do 31. decembra
2012 bude prevádzka v materských školách v Trenčíne prerušená. V dňoch od 2. januára
do 7. januára 2013 budú materské školy otvorené podľa
záujmu rodičov. Riadna prevádzka v materských školách
sa začne 8. januára 2013.

POZÝVAME VÁS NA ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred

17. 12. 2012 o 15.30 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 11. 12. 2012 o 16.00 hod. v KD Záblatie

Kríženca yorkshirského teriéra Smokie našli 15. novembra pobehovať po hrádzi pri
Ul. L. Stárka. Má asi 3,5 roka,
je prítulný a neagresívny, vhodný do bytu, k deťom aj k starším
ľuďom. V stanici čaká na pôvodného alebo nového majiteľa.

VMČ Juh

konalo sa 3. 12. 2012

VMČ Sever

do uzávierky nebol termín známy

BLAHOŽELÁME
Trenčiansky klub ILYO TAEKWONDO TRENČÍN
z 3. kola Slovenského pohára v športovom zápase v Taekwondo priviezol jednu zlatú (Peter Patka), tri strieborné (Andrej Šereš, Jakub Malých, Tomáš Šebo) a jednu
bronzovú medailu (Alexander Franko). Turnaj sa konal
28. októbra v Liptovskom Mikuláši s účasťou klubov zo
Slovenska a Poľska. Niesol sa v atmosfére šport namiesto
drogy.

Kríženec Simbo bol už
adoptovaný, no majitelia ho
vrátili späť do útulku. Je to ešte
veľmi hravé šteňa, ktoré potrebuje trpezlivú výchovu. Približne 8 mesačný psík je vhodný
do bytu i na dvor, k deťom aj
k starším ľuďom. Je prítulný,
priateľský a neagresívny.
V prípade záujmu možno
stanicu navštíviť osobne alebo využiť telefonické kontakty
0915 785 007, 0903 785 007.
Podľa nariadenia, ktoré platí
v Trenčíne od 1. januára ľudia, ktorí si osvoja psíka z karanténnej stanice, budú oslobodení od dane za psa.

Svoje prvé zlato v športovom zápase do 27 kg si vybojoval mladý karatista Tomáš Dobiáš z trenčianskeho klubu Laugaricio. Na 17. ročníku
Shilesia Cupu 2012 na Morave získal
okrem prvej priečky aj tretie miesto
v súbornom cvičení Kata v kategórii
7 – 10-ročných.

Neprišlo vám domov INFO?
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vlád
Trenðín bol
stretnutia
miestom
m prvého
prvého stretnut
bol miesto
ia vlád
Trenðín

(EV)

7. december 2012

kultúra, inzercia

Vyberte sa s INFOm na koncert
V nedeľu 16. decembra sa o 15. hodine
v Posádkovom klube koná koncert s názvom Vianočné koledy vo svete. O jedinečný zážitok sa postarajú účinkujúci,
ktorých zloženie je vskutku zaujímavé.
Popri domácich telesách – spevácky zbor
PIARISSIMO Piaristického gymnázia J.
Braneckého a spevácky zbor Základnej
umeleckej školy K. Pádivého – svoje umenie na koncerte predstaví rakúsky spevák
Martino
Hammerle-Bortolotti.
Rodák z Innsbrucku debutoval v roku
1999 v brnenskej
Janáčkovej
opere ako Papageno
v Mozartovej Čarovnej ﬂaute a hosťoval na niekoľkých českých scénach v inscenáciách diel
Rossiniho a Donizettiho, ale aj Smetanu a Janáčka. Do života uviedol niekoľko
koncertných cyklov. Martino HammerleBortolotti spieva Mozarta, klasický belcantový repertoár, Pucciniho, Leoncavalla, ale aj Wagnera a skladby doteraz málo
známych skladateľov, ktoré znova objavuje pre svojich poslucháčov. V Trenčíne zaspieva s inštrumentálnym súborom Brnenskej ﬁlharmónie pod vedením Pavla
Wellingera.

Vo štvrtok 20. decembra o 19. hodine
bude hosťom galérie a kaviarne Vážka na
Mierovom námestí world music kapela
Dúhové eminencie. Jej zloženie napove-
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Čaro Vianoc bude
tento rok s niekoľkými
novinkami
Aký bude Zvončekový sprievod a podarí sa premeniť Mierové námestie na
Spievajúce? V tohtoročnom programe
sú tradičné podujatia i novinky.

dá, že pôjde o neobyčajný koncert. Jeden
z najdobrodružnejších hudobníkov Miloslav Kollár, ktorý cestovaním okolo sveta vytvoril kolekciu hudobných nástrojov
z Indie či Turecka. O tradičné i netradičné
hudobné nástroje Indie, Australie či Afriky sa vždy zaujímal Branislav Hargaš –
tvorca nového hudobného nástroja Tuhar
– sitar didgeridoo. Dvojicu dopĺňajú skúsený hudobník strunových a rytmických
hudobných nástrojov Adam Gálik (kontrabas, basgitara) a špeciálny hosť Peter
Ferenčík DiS.art (bicie, saxophon, klarinet, ﬂauty).
Vstupenky na oba koncerty môžete
získať prostredníctvom súťaže uverejnenej na strane 2.
(EV)

Každá vianočná kapustnica je originál.
V tej trenčianskej nesmú chýbať huby, sušené
slivky a dobrá domáca sudová kapusta. Ako sa
na Trenčiansku varili vianočné jedlá, môžu ľudia uvidieť i ochutnať na námestí počas striebornej a zlatej soboty. Súčasťou programu pre
deti bude 15. decembra Zvončekový sprievod.
Ak sa na striebornú sobotu na Mierové námestie Trenčania vyberú, nemali by si doma
zabudnúť zvonček, aby sa k sprievodu i zvuku
zvončekov mohli pridať. Ešte v ten istý deň by
sa mohlo Mierové námestie na niekoľko minút
premeniť na Spievajúce námestie. Jeho základ
budú tvoriť členovia štyroch speváckych zborov. Spievať budú tie najznámejšie vianočné
koledy, pričom očakávajú, že sa k nim spevom
pridajú aj ostatní ľudia, ktorí v tom čase na námestí budú. Pre tých, ktorí by zabudli alebo
nevedeli slová, budú pripravené improvizované spevníky. Vianoce pod hradom by teda mali
byť nielen pestré, voňavé a chutné, ale aj veselé. Podrobný program nájdete na www.trencin.sk.
(EV)
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SLOVENSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA TRENČÍN, a. s.
Zlatovská 29, 911 37 Trenčín

SLOVENSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA TRENČÍN, a. s.
Zlatovská 29, 911 37 Trenčín

Mimoriadna linka MHD Trenþín

Oznam pre cestujúcich

na Polnoþnú sv. omšu – 24. 12. 2012
22:57
22:59
23:02
23:03
23:05
23:07
23:08
23:09
23:10
23:11
23:12
23:14
23:17
23:18
23:20
23:21
23:22
23:23
23:28
23:29
23:30
23:32
23:33
23:34
23:35
23:36
23:38
23:40

gen. Svobodu, otoþ
gen. Svobodu, rázcestie
Saratovská, ZŠ
Saratovská, pri parku
gen. Svobodu, Pod Juhom
Inovecká
Inovecká, stred
Soblahovská 25
Soblahovská, rázcestie
Legionárska
Braneckého
Hasiþská
gen. M. R. Štefánika
gen. M. R. Štefánika, Merina
Kubranská, Billa
Kubranská, Pred poĐom
Kubranská, ZŠ
Kubra, námestie
Opatovská, SihoĢ IV.
Opatovská, ihrisko Pádivec
Opatovská, Radegast
Hodžova, kotolĖa
Hodžova, ZŠ
kpt. Nálepku
M. Rázusa, zimný štadión
M. Rázusa, obchodná akadémia
Hasiþská
Rozmarínova, gymnázium

1:00
1:02
1:03
1:04
1:05
1:07
1:09
1:11
1:13
1:15
1:18
1:19
1:20
1:21
1:22
1:24
1:25
1:26
1:27
1:28
1:29
1:30
1:32
1:33
1:34
1:35
1:37
1:40

V dĖoch 22.12.2012 až 7.1.2013
bude MHD Trenþín, prevádzkovaná nasledovne:

Rozmarínova, gymnázium
Legionárska
Soblahovská 25
Inovecká, stred
Inovecká
gen. Svobodu, Pod Juhom
gen. Svobodu, rázcestie
gen. Svobodu, otoþ
Saratovská, pri parku
Saratovská, ZŠ
Soblahovská 25
Soblahovská, rázcestie
Legionárska
Braneckého
Hasiþská
M. Rázusa, obchodná akadémia
M. Rázusa, zimný štadión
Hodžova, ZŠ
Hodžova, kotolĖa
Opatovská, Radegast
Opatovská, ihrisko Pádivec
Opatovská, SihoĢ IV.
Kubra, námestie
Kubranská, ZŠ
Kubranská, Pred poĐom
Kubranská, Billa
gen. M. R. Štefánika, Merina
Hasiþská

Budú premávaĢ spoje s oznaþením:

Dátum

bežná prevádzka MHD
„a“
„a“
„a“ s obmedzením
a spoj na Polnoþnú sv. omšu
„a“
linky þ. 24, 25 a 27 nebudú v prevádzke
„a“

do 21.12.2012

22.12.2012
23.12.2012

nedeĐa

24.12.2012

pondelok

25.12.2012

utorok

26.12.2012

streda

27.12.2012
28.12.2012
29.12.2012
30.12.2012

štvrtok

nedeĐa

31.12.2012

pondelok

1.1.2013
2.1.2013
3.1.2013
4.1.2013
5.1.2013
6.1.2013
7.1.2013

Poznámky:
Pevne stanovené sú len þasy
odchodu z východzej zastávky,
1. ostatné þasy sú orientaþné;
vozidlo však odíde najskôr 5 min
pred uvedeným þasom
Mimoriadna linka je
2.
prevádzkovaná bezplatne
Nástup povolený všetkými
3.
dverami

sobota

piatok
sobota

utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeĐa
pondelok

od 8.1.2013

pozn.: linky þ. 24, 25 a 27 nebudú jazdiĢ k OC Laugaricio

„a“
„a“ a linka þ. 50 (z 28.12. na 29.12.)
„a“
„a“
„a“ s obmedzením liniek þ. 24, 25 a 27
v prevádzke bude aj linka þ. 50 (z 31.12. na 1.1.)
„a“
linky þ. 24, 25 a 27 nebudú v prevádzke
„x“, nebudú jazdiĢ spoje oznaþené „c“
„x“, nebudú jazdiĢ spoje oznaþené „c“
„x“, nebudú jazdiĢ spoje oznaþené „c“
„a“
„a“
„x“, nebudú jazdiĢ spoje oznaþené „c“
bežná prevádzka MHD

Linky þ. 5, 6 a 15 (smer Zámostie) nebudú zachádzaĢ do priemyselného parku (tzn. budú konþiĢ
na zastávke VOD-EKO)
Pozn.: „x“ – spoje, premávajúce v pracovný deĖ
„a“ – spoje, premávajúce cez víkend a dni pracovného voĐna a pokoja
„c“ – spoje, ktoré premávajú len poþas školského vyuþovania (mimo školských prázdnin)

Slovenská autobusová doprava Trenþín, a.s.

Zlatovská 29, 911
37 Trenþín
SLOVENSKÁ AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA
TRENČÍN, a. s.
Zlatovská 29, 911 37 Trenčín

Úprava cestovného poriadku MHD Trenþín - Štedrý deĖ a Silvester
24.12.2012

Mimoriadne ZARADENÉ spoje

Mi
i d linka
li k na Polnoþnú
P l þ ú sv. omšu
š
Mimoriadna
odchod - príchod
odchod - príchod
JUH II - gymnázium
gymnázium - Juh II
(25.12.) 1:10 - 2:00
22:57 - 23:40
þasy a zastávky podĐa vyveseného cestovného poriadku
Linka þ. 25
odchod - príchod
OC Laugaricio - JUH II
12:30 - 12:45
mimoriadny spoj

31 12 2012
31.12.2012
Linka þ. 24
odchod - príchod
OC Laugaricio - SihoĢ IV.
17:30 - 17:55
mimoriadny spoj

31.12.2012 - na linkách NEBUDÚ jazdiĢ nasledujúce spoje
Li k þ
Linka
þ. 24
odchod - príchod
OC Laugaricio - SihoĢ IV.
SihoĢ IV. - OC Laugaricio
18:15 - 18:38
17:15 - 17:42
19:10 - 19:33
18:40 - 19:04
20:20 - 20:43
19:40 - 20:04
21:20 - 21:43
20:50 - 21:14
22:15 - 22:38
21:50 - 22:14

Li k þ
Linka
þ. 25
odchod - príchod
OC Laugaricio - JUH II
18:35 - 18:51
19:35 - 19:51
20:25 - 20:41
21:25 - 21:41
22:15 - 22:31

JUH II - OC Laugaricio
18:10 - 18:28
19:10 - 19:28
20:00 - 20:18
20:55 - 21:13
21:55 - 22:13

Linka þ. 50
mimoriadna prevádzka
z 31. 12. 2012 na 1. 1. 2013

Li k þ.
þ 27
Linka
odchod - príchod
OC Laugaricio - Zlatovce
18:00 - 18:27
20:00 - 20:27
Zlatovce - OC Laugaricio
17:00 - 17:27

mhd@trencin.sk

24.12.2012 - na linkách NEBUDÚ jazdiĢ nasledujúce spoje
Linka þ. 1
odchod - príchod
JUH II - Kubra
18:45 - 19:10
19:45 - 20:10
Kubra - JUH II
19:15 - 19:40
20:15 - 20:40
21:15 - 21:40

Linka þ. 13
odchod - príchod
Záblatie - AS
17:00 - 17:17
18:00 - 18:17
19:00 - 19:17
21:00 - 21:17
AS - Záblatie
17:30 - 17:47
18:45 - 19:02
19:35 - 19:52
21:35 - 21:52

Linka þ. 2
odchod - príchod
Nozdrkovce - SihoĢ IV.
17:00 - 17:22
17:58 - 18:22
19:00 - 19:22
19:58 - 20:22

Linka þ. 5
odchod - príchod
JUH ZŠ - VOD-EKO
17:25 - 17:42
18:25 - 18:42
19:25 - 19:42
20:25 - 20:42

SihoĢ IV. - Nozdrkovce
16:25 - 16:47
17:25 - 17:49
18:25 - 18:47
19:25 - 19:49

VOD-EKO - JUH ZŠ
18:00 - 18:18
19:05 - 19:23
20:00 - 20:18
21:05 - 21:23

Linka þ. 18
odchod - príchod
SihoĢ IV. - JUH ZŠ
17:15 - 17:37
18:15 - 18:37

Linka þ. 21
odchod - príchod
JUH II - Opatová
17:55 - 18:22
18:55 - 19:22

JUH ZŠ - SihoĢ IV.
16:40 - 17:02
17:40 - 18:02

Opatová - JUH II
18:25 - 18:51
19:25 - 19:51

Linka þ. 6
odchod - príchod
SihoĢ IV. - VOD-EKO
17:05 - 17:24
VOD-EKO - SihoĢ IV.
17:30 - 17:49

Linka þ. 22
odchod - príchod
JUH II - AS
17:15 - 17:35
18:15 - 18:35
19:15 - 19:35
20:15 - 20:35
AS - JUH II
17:45 - 18:01
18:45 - 19:01
19:45 - 20:01
20:45 - 21:01

Linka þ. 8
odchod - príchod
JUH II - SihoĢ IV.
16:25 - 16:46
17:25 - 17:46
18:25 - 18:46
19:25 - 19:46
SihoĢ IV. - JUH II
16:55 - 17:16
17:55 - 18:16
18:55 - 19:16
19:55 - 20:16

Linka þ. 23
odchod - príchod
JUH III - AS
16:55 - 17:11
18:55 - 19:11
AS - JUH III
17:35 - 17:51
19:35 - 19:51

ý sviatkov a šĢastný
ý nový
ý rok 2013
Želáme radostné p
prežitie Vianoþných

Linka þ. 11
odchod - príchod
JUH ZŠ - Kubrica
17:00 - 17:30
18:00 - 18:30
19:00 - 19:30
Kubrica - JUH ZŠ
17:40 - 18:10
18:40 - 19:10
19:40 - 20:10
Linka þ. 27
odchod - príchod
Zlatovce - OC Laugaricio
14:30 - 14:57
17:00 - 17:27
OC Laugaricio - Zlatovce
16:10 - 16:37
18:00 - 18:27
20:00 - 20:27
Linka þ. 28
odchod - príchod
SihoĢ IV. - JUH III
18:30 - 18:55
JUH III - SihoĢ IV.
17:55 - 18:19

Linka þ. 24
odchod - príchod
OC Laugaricio - SihoĢ IV.
14:10 - 14:36
15:25 - 15:51
16:00 - 16:26
16:40 - 17:06
18:15 - 18:38
19:10 - 19:33
20:20 - 20:43
21:20 - 21:43
22:15 - 22:38
SihoĢ IV. - OC Laugaricio
12:10 - 12:37
13:10 - 13:37
14:40 - 15:07
15:20 - 15:47
16:10 - 16:37
17:15 - 17:42
18:40 - 19:04
19:40 - 20:04
20:50 - 21:14
21:50 - 22:14

Linka þ. 25
odchod - príchod
OC Laugaricio - JUH II
13:35 - 13:51
14:35 - 14:51
15:35 - 15:51
16:35 - 16:51
17:35 - 17:51
18:35 - 18:51
19:35 - 19:51
20:25 - 20:41
21:25 - 21:41
22:15 - 22:31
JUH II - OC Laugaricio
13:10 - 13:28
14:10 - 14:28
15:10 - 15:28
16:10 - 16:28
17:10 - 17:28
18:10 - 18:28
19:10 - 19:28
20:00 - 20:18
20:55 - 21:13
21:55 - 22:13

www.sadtn.sk
www.trencin.sk
www
trencin sk
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KINO

december 2012
20., 21. 12. | 19.00 |
Melanchólia

7. 12. | 16.30 | Filmový klub
mladých: Anime play

Začína to honosnou svadbou, končí zánikom sveta. Nový film dánskeho provokatéra rozpráva príbeh dvoch sestier, z ktorých tá mladšia sa práve vydáva a čaká
dieťa. Svadobnú slávnosť však pokazí
náhla hrozba.

Projekcia japonských animovaných filmov
spojená s krátkou prednáškou.

22., 23. 12. | 19.00 | Konečná
uprostred cesty

7. – 8. 12. | Bibliothéque
Pascal

Simone a Frank sa práve s dvoma deťmi
nasťahovali do nového domu. V rovnakom
čase sa však dozvedia tragickú správu:
Frank má rakovinu a neostáva mu veľa
času.

ARTKINO METRO
Mierové nám. 4, tel.: 032/743 44 15,
www.lampart.sk

Koprodukčná dráma s prvkami mágie,
tragikomédie i trileru rozpráva o tom, že
ak život nestojí za nič, geografickým presunom sa z ničoho nič nezlepší.

27. – 30. 12. | 19.00 | Macík

9., 11. 12. | 19.00 | Tri

Klasická komédia o láske a dospelosti.

Hanna a Simon tvoria úspešný pár. Rôzne
aférky majú za sebou. Až do okamihu,
kedy do ich života vstúpi Adam.

28. – 30. 12. | 17.00 | Hanba

9. 12. | 16.00 | Madagascar 3

Hanba je analýzou vyprázdnenosti súčasnej produktívnej generácie, v ktorej
sa neschopnosť lásky, citu a komunikácie
s ostatnými transformuje do patologickej
závislosti na opakujúcich sa sexuálnych
aktivitách.

DIVADLO
POSÁDKOVÝ KLUB
(bývalý Dom armády)
Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 333 815
8. 12. | 16.00 | Skupinová
terapia (Psychiatrická dráma
s pesničkami)

Podtitul predstavenia presne vystihuje
jeho atmosféru. Netreba sa však obávať
slova dráma. Obávať sa treba dramatického žánru. V tomto prípade komédie.
Ide vlastne o komédiu? Pýtajú sa členovia
súboru sami seba s obavami. Bude sa dať
zasmiať na bizarných osudoch celkom
obyčajných ľudí, ktorých do psychiatrického ústavu dohnalo zdanlivo banálne
pochybenie? Bude!

KINO HVIEZDA
Ul. kniežaťa Pribinu 2
9. 12. | 16.00 | THD: Mrázik –
obnovená premiéra!

CINEMAX

Film o časoch keď „komunizmus skrachoval a kapitalizmus ešte nezačal a keď mali
všetci dobrú náladu.“
14. 12. | 15.30 | Projekcie
študentských filmov

Vstup voľný.

Wreck-It Ralph túží po tom, aby bol milovaný tak, ako perfektný Good Guy menom
Fix-It Felix z jeho hry. Problém je v tom,
že nikto nemiluje Bad Guye. Ale oni milujú hrdinov…
od 6. 12. | Anna Karenina

Anna Karenina žije v manželstve s vládnym úradníkom. Počas cesty do Moskvy,
stretne grófku Vronskú a na moskovskom
nástupišti sa zoznámi aj s jej synom.
Stretnutie stačí na to, aby medzi nimi preskočila iskra...
od 6. 11. | Áno šéfe

Vtipná rozprávka pre malých aj veľkých.
Zaspomínajte si s nami.

Jedna z najslávnejších súčasných poľských
hier uvádzaná na Broadway! Nevhodné
do 15 rokov.

Mozaikovitý portrét jednej stratenej
generácie sa vracia na plátna kín, okrem
iného aj preto, že i po 16-rokoch dokáže
strhnúť originalitou, ktorú sa od jej vzniku
mnohí snažili napodobniť, ale nepodarilo
sa ju prekonať.

od 13. 12. | Hobit

KLUB LÚČ

16. 12. | 16.00 | Hrdinovia
z ríše Gaja

od 20. 12. | Pí a jeho život

15. 12. | 19.30 | Trainspotting

Rozprávková ríša Gaja je v ohrození. Vyrovnaný svet fantázie a život plný zábavy
naruší človek.
18., 19. 12. | 19.00 | Veľká
láska

Prvý farebný film francúzskeho komika
Pierra Étaixa sa vyznačuje fantastickou
grotesknosťou a muzikálovo-poetickou
aurou, ktoré dôverne poznáme z filmov
Étaixovho súčasníka Jacquesa Tatiho.

Film sleduje cestu Bilba, ktorý sa ocitne
na dobrodružnej výprave, ktorej cieľom
je znovu si nárokovať stratené trpasličie
kráľovstvo Erebor, o ktoré ich pripravil
drak Šmak.

Ul. kniežaťa Pribinu 2,
tel.: 0903 027 910, www.klubluc.sk
17. 12. | 19.00 | Tri tvorivé
tvory

Pí Patel z Indie si raz vyjde loďou na Tichý
oceán, ale loď stroskotá a on sa dostane
len na záchranný čln, kde s ním plávajú aj
hyena, samica orangutana, zebra a tiger
indický. Celý tento príbeh je o viere, nádeji i šanci prežiť túto nešťastnú udalosť.
ARTMAX

Filmy pre náročného diváka každú stredu
večer. Vstupné 3,50 €, s film kartou 2 €.

VÝSTAVY
GALÉRIA
M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, tel.: 032/743 68 58,
www.gmab.sk

7. 12. 2012 – 15. 3. 2013 |
Slovenské výtvarné umenie
20. storočia v zbierke
Bohumila Hanzela

16. 12. | 18.00 | THD:
Antigona v New Yorku

Tridsiatnik Jacky Bonnot je talentovaný
kuchár a ctiteľ veľkého kuchárskeho umenia. Sníva o úspechu a o tom, že si jedného dňa otvorí vlastnú reštauráciu.

14. – 16. 12. | 19.00 | Máme
pápeža!

Trenčianske divadlo Kolomaž a tvorivá
umelecká kantina T.U.K. prichádza so
slovenskou premiérou dramatizácie literárnej predlohy Patrika Ouředníka Europeana. Na príklade provokatívnej koláže,
asambláže vojen, vraždenia, myšlienkových prúdov, vynálezov a dokumentárnych prvkov stvárňuje divadlo Kolomaž
absurdný pohľad na svet dvadsiateho
storočia.

Dielo Miloša Alexandra Bazovského je
dominantou zbierkového fondu galérie
a patrí ku skvostom slovenského výtvarného umenia. Inovovanú expozíciu Miloša
Alexandra Bazovského, pripravenú pri
príležitosti 40. výročia založenia galérie,
tvorí 52 malieb a 18 kresieb.

od 6. 12. | Ralph rozbi to

12., 13. 12. | 19.00 | Polski film

30. 12. | 20.00 | Divadlo
Kolomaž: Europeana

Miloš Alexander Bazovský –
stála expozícia

ZOC MAX, M. R. Štefánika 426,
tel.: 032/741 92 40, www.cine-max.sk

V treťom pokračovaní sa s filmom Madagaskar ocitnete v Európe. Známa partia
tentokrát s pomocou cirkusu cestuje Európou s jediným cieľom: dostať sa domov
do New Yorku.

javisku. Tvoria ho Juraj „Šoko“ Tabaček,
Lukáš „Pucho“ Puchovský a Stano Staško.
„Naše zoskupenie vzniklo v decembri
2004 v Žiline, kde pravidelne môžete
zhliadnuť naše predstavenia. Improvizácii
sa však venujeme už od roku 1997.“

Večer divadelnej improvizácie. 3T teda
divadelno – improvizačná skupina troch
hercov, ktorí si užívajú adrenalín na

Jednou z najprestížnejších – racionálne
a cieľavedome koncipovaných súkromných kolekcií slovenského výtvarného
umenia – je zbierka Bohumila Hanzela.
Po príliš všeobecne zameraných začiatkoch svojej zberateľskej činnosti ju začal
profilovať s ohľadom predovšetkým na
zakladateľskú generáciu slovenského
výtvarného umenia a na umenie autorov
s nástupom konca 50-tych a začiatku
60-tych rokov. Je len prirodzené, že ako
Trenčan zhromaždil pozoruhodnú kolekciu
Miloša Alexandra Bazovského, z ďalších
autorov je to viacero diel Jana Hálu, pastely a oleje Janka Alexyho, reprezentačné
diela Martina Benku či krásne a pôsobivé
obrazy Mikuláša Galandu.

2 | KAM

kam v trenčíne

KULTÚRNE CENTRUM
KUBRA

zbor, vokálna skupina Sklo, Jasličková hra
v podaní DFS Selčianka zo Selca, hudobná
skupina Neznáme srdcia, country hudobná skupina Tieň.

Kubranská 94, tel.: 032/743 24 71
6. – 11. 12. | Vianočná
výstava betlehemov,
medovníčkov, adventných
vencov a vianočných
drobností.

MESTSKÁ VEŽA
Sládkovičova ul., tel.: 032/650 42 10
7. – 31. 12. | Vianočná veža

Výstava vianočných ozdôb a aranžmánov
detí základných škôl.

17. 12. | 16.30 | Letokruhy

Ženský spevokol zo Zlatoviec.

23. 12. | 10.00 – 14.00 | Zlaté
stretnutia s koledou

Kyjevská 3183, tel.: 032/658 26 08,
www.kcaktivity.sk
1. – 21. 12. | Čarovný svet
vosku

Srdečne Vás pozývame na výstavu enkaustických obrazov Janky Zaťkovej.
1. – 21. 12. | Neporiadok v nás

Fotovýstava zachytávajúca obraz správania sa človeka – „pána tvorstva“ k prírode.

VEREJNÁ KNIŽNICA M.
REŠETKU V TRENČÍNE

12. 12. | 19.00 | Honza
a František Nedvědovci so
skupinou

24. 12. | 22.00 | Aleluja

Mužská spevácka skupina Škrupinka
z Trenčína a okolia, živý betlehem, netradičné hudobné zoskupenie Vrbovské vŕby,
vianočné bluesnenie, detský folklórny
súbor Kornička, vokálna skupina Vox,
varenie vianočnej kapustnice, vianočná
iluminácia veže.
31. 12. | 21.00 | Silvestrovská
diskotéka

PIANO KLUB
Pod Sokolicami 16, tel.: 032/744 50 81,
www.pianoclub.sk
10. 12. | 19.00 | Dalibor Janda

Mess_ghetto youths sound, Simple Sample_ghetto youths sound, Young Jay_
ghetto youths sound, Bass(t)Art_pumpum (pu)lover, VJ Bazefaze, ktorý nám to
všetkým vysvetlí svietiacimi obrázkami na
plátne a.k.a. VJingom.
Pozývame vás na vianočný koncert bratov
Nedvědovcov v Dome armády Trenčín.
16. 12. | 15.00 | Vianočné
koledy vo svete

Inštrumentálny súbor Brnenskej filharmónie pod vedením Pavla Wellingera (ČR).
Účinkujú: sólista: Martino Hammerle
Bortolotti (AT).
19. 12. | 17.00 | Hrajú nám pre
radosť

Koncert detí Základnej umeleckej školy K.
Pádivého v Trenčíne.
22. 12. | 15.00 | Kopaničárske
vjanoce

Vianočný program trenčianskych folklórnych súborov a skupín.
22. 12. | 18.00 | Hojné
požehnanie vám nesieme

Vianočný program trenčianskych folklórnych súborov a skupín.

TRENČIANSKE MÚZEUM
Mierové námestie 46, tel.: 032/743 44 31,
www.muzeumtn.sk

Hasičská 1, 1. posch.

16. 12. | 17.00 | Renesančné
Vianoce

3. – 31. 12. | Vianoce
v príbehoch

Výstavka kníh pre deti s podtitulom: deti
zoznámte sa s niečím novým.

Európske koledy zo 16. a 17. storočia.
Hrajú: Musica Poetica, Trenčín a Otka Moravčíková, Strečno.

CENTRUM SENIOROV
MESTA TRENČÍN

18. 12. | 17.00 | Predvianočný
verejný koncert žiakov ZUŠ
Karola Pádivého.

Osvienčimská č. 3, tel.: 032/743 45 35
3. – 14. 12. | Vianočný čas

Koncert českého speváka pop music, textára a hudobného skladateľa, ktorý dosiahol najväčšiu popularitu v 80-tych rokoch
20. storočia, kedy sa v rokoch 1986–1988
stal Zlatým slávikom trikrát po sebe. Medzi jeho hity patrí Hurikán či Kde jsi?

KONCERTY

14. 12. | 19.00 | Revival night:

MIEROVÉ NÁMESTIE

Účinkujú Pink Floyd revival, Queenmania,
AC-DC revival.

8. 12. | 10.30 | Borovienka

Koncert ľudovej hudby.

16. 12. | 17.00 | Christmas
Rock Party

9. 12. | 10.30 | Trenčianska
dvanástka

Svetová legenda Saxon s dvomi zakladajúcimi členmi kapely (Oliver a Dawson).

Koncert dychovej hudby.

21. 12. | 19.00 | Vianočná
oldies párty

15. 12. | 17.00 | Spievajúce
vianočné námestie

Spoločné spievanie vianočných piesní
a kolied so speváckymi zbormi Srňan
z Horného Srnia, Hornosúčan z Hornej
Súče, Beckovský spevácky zbor a Trenčiansky spevácky zbor.

Koncert.
26. 12. | 19.00 | Rockové
Vianoce

Účinkujú The long road, Pell mell 69,
Electric Lady (Led Zeppelin rev.), Rewma
a Fishface.

11. 12. | 16.30 | Dolinečka

Vystúpenie ženskej speváckej skupiny zo
Soblahova.
13. 12. | 16.30 | 3D Band

Koncert trenčianskej hudobnej skupiny.
16. 12. | 10.00 – 15.00 |
Strieborné stretnutia
s koledou

Program: Nemšovan, mužský spevácky

POSÁDKOVÝ KLUB
(bývalý Dom armády)
Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 333 815
4. 12. | 19.00 | Beatles
Vianoce 2012

Najväčšie hity „The Beatles“, všetky
pesničky, ktoré dobre poznáte a k tomu
originálny zážitok, pri ktorom sa budete

Tradičné vianočné posedenie nielen pri
jedličke. Príjemná hudba, projekcia, rozhovory.
25. 12. | 21.00 | Svanda Claat
vol.2:

22. 12. | 10.00 – 18.00 | Zlaté
stretnutia s koledou

Výstava ručných prác s vianočnou tematikou.

KULTÚRNE CENTRUM
AKTIVITY

po ktorom bude nasledovať koncert kapiel
Uhol Dopadu, Zašitá Diera, Anonym Kids.
Na záver afterparty.

20. 12. | 16.30 | Trenčiansky
spevácky zbor

5. 12. – 8. 1. | Krása, moja
záľuba

Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 333 815

dobre baviť! S najlepšou kapelou na svete, ktorá beatlesákov interpretuje – The
Backwards.

19. 12. | 16.30 | Spevácky zbor
Hornosúčan a spevácky zbor
grécko – katolíckej farnosti
v Trenčíne

Heligónkari z Prietrže, mužská spevácka
skupina z Chrenovca – Brusno Hájiček,
živý betlehem, folklórna skupina liborčan
z Nemšovej, vianočné bluesnenie, vokálna
skupina Vox, tvorivé dieľne, gospelová
hudobná skupina Boží šramot z Novej
Dubnice, vianočná iluminácia veže.

POSÁDKOVÝ KLUB
(bývalý Dom armády)

číslo 12 | ročník XIV

PIARISTICKÝ KOSTOL SV.
FRANTIŠKA XAVERSKÉHO

26. 12. | 20.00 | Frog Jam

Tradičný lokálpatriotný festival dobrej
hudby a nálady.

ARTKINO METRO
Mierové námestie 4, tel.: 032/743 44 15,
slnkoslnko@seznam.cz, www.lampart.sk
14., 15. 12. | Alternatívne
vianoce

Malalata sound systém, Panáčik, Groove
43 band + DJ Wychitawacs, YK2, DJ Matwa, Trainspotting Party, filmy, performance…

PRE DETI
MIEROVÉ NÁMESTIE
10. 12. | 16.30 | Lastovička

Vianočný program detí z Detského domova.
14. 12. | 16.00 | Vianočný
CocaCola kamión
15. 12. | 10.00 – 13.00 |
Strieborné stretnutia
s koledou – Zvonček

Program pre deti s Vladom Kulíškom, v ktorom účinkujú – Školský klub Sednička, DFS
Radosť, detský divadelný súbor Candy, ZUŠ
Ilava, Centrum voľného času, DFS Kornička,
zvončekový sprievod, divadlo Dunajka –
Prvý ako anjelik alebo vitajte v advente,
DFS Čajka a varenie vianočnej šošovice.
18. 12. | 16.30 | Veselo
o Mikulášovi a Traja
snehuliaci

Predstavenie ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne.

Mierové námestie
15. 12. | 19.15 | Daj Boh
šťastia tejto zemi

Adventný koncert speváckych zborov.
26. 12. | 16.00 | Koncert
Komorného orchestra mesta
Trenčín

KLUB LÚČ
Ul. kniežaťa Pribinu 2,
tel.: 0903 027 910, www.klubluc.sk
7. 12. | 21.00 | Abusus +
Vrbovskí víťazi + Karpatské
chrbáty

Koncert a uvítanie do života knihy Komisár Mrodge Branislava Jobusa.
21. 12. | 21.00 | Consistence!

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE
17. 12. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

Čítanie rozprávok pre najmenšie deti a ich
rodičov s Materským centrom Srdiečko.
Miesta konania: Hasičská ul. č. 1, 1. posch.
a pobočka Juh (v KC Aktivity), pobočka Dlhé
Hony (v OC Družba).
18. 12. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

Miesto konania: pobočka Kubra (v Kultúrnom centre Kubra).

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE

Peal, fiLo, Kayla, Tiff, Matush, VJ Stix.

Hasičská 1, 1. posch.

22. 12. | 19.00 | Let’s Rock
Again Via Joe Strummer

3. – 29. 12. | Hľadáme kráľa
čitateľov

Joe Strummer, punkový pionier a hlas
jednej generácie. V sobotu 22. 12. 2012
uplynie 10 rokov od jeho smrti. Večer sa
začne o 19.00 filmom Viva Joe Strummer

Súťaž detí, ktoré navštevujú knižnicu. Podmienky súťaže budú zverejnené v pracoviskách s detskou literatúrou a na www.vkmr.
sk Deti, nebuďte „out“. Zapojte sa a ukážte,
že čítanie je stále „in“ !

7. december 2012
6. 12. | 8.00 – 17.00 |
Mikulášske tvorivé dielne
a súťaže

Deti, pozývame vás v deň sv. Mikuláša do
knižnice! Zabavte sa s pracovníkmi knižnice
a jej dobrovoľníkmi.
13. 12. | 8.00 – 17.00 | Svätá
Lucia

Deti, príďte do knižnice odhaliť tajomstvá
a povery najväčšieho stridžieho dňa v roku.
Vyskúšame ľúbostnú mágiu sv. Lucie, vrátane kúzla na pritiahnutie lásky a zvyklostí na
upevnenie zdravia.

KLUB LÚČ
Ul. kniežaťa Pribinu 2,
tel.: 0903 027 910, www.klubluc.sk
9. 12. | 16.00 | Detský
divadelný klub: Mrázik

Divadelné spracovanie klasickej rozprávky
pre najmenších. Uvádza Trenčianske hradné
divadlo.

GALÉRIA M. A.
BAZOVSKÉHO
Palackého 27, tel.: 032/743 68 58,
www.gmab.sk
12. 12. | 9.30 – 11.30 |
Galerkovo

Veselé tvorivé stretnutie pre deti do 6 rokov
a ich rodičov. Deti sa hravým a zábavným spôsobom oboznamujú s výtvarným
umením. Učia sa pracovať s farbou, tvarom
a rôznymi materiálmi.

KULTÚRNE CENTRUM
AKTIVITY

Laugaricio s animátormi z KC Aktivity o. z.

ARTKINO METRO

16. 12. | 16.00 | Tancujeme
pre radosť I.

Mierové námestie 4, tel.: 032/743 44 15,
slnkoslnko@seznam.cz, www.lampart.sk

Vystúpenie detí navštevujúcich tanečné
krúžky v KC Aktivity.

15. 12 . 21.00 | Trainspotting
party

21. 12. | 16.00 | Tancujeme
pre radosť II.

Party v rytme najvačších hitov soundtracku filmu a tematická filmová noc.

Vystúpenie detí navštevujúcich tanečné
krúžky v KC Aktivity.
22. 12. | 16.00 | Tigríkovské
vianoce

Tanečné vystúpenie tanečníkov Tancujúcich
Tigríkov – tanečných jasličiek pre rodičov
a starých rodičov v OC Laugaricio.

MATERSKÉ CENTRUM
SRDIEČKO
Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2,
tel.: 032/652 21 36
9. 12. | 16.00 | Mikuláš

Mikuláš navštívi materské centrum a prinesie divadielko Katkine výmysly. Rodičia
môžu priniesť balíčky s menom dieťatka.
Vstupné: 1,50 €.
23. 12. | 17.00 | Svetielka zo
Srdiečka prinesú pozdravy
všetkým

Spoločne prejdeme na Mierové námestie
k živému betlehemu.

MATERSKÉ CENTRUM
SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, tel.: 032/743 04 32,
www.mcsrdiecko.sk
11. 12. | 10.00 – 12.00 |
Riekankovo

Kyjevská 3183, tel.: 032/658 26 08,
www.kcaktivity.sk

Deti a mamy sa hrajú pri riekankách.

7., 14. 12. | 15.00 – 16.00 |
Šikovné pršteky

VOĽNÝ ČAS

Tvorivé a keramické workshopy pre deti ZŤP.
11., 18. 12. | 15.00 – 17.00 |
Klub malých keramikárov

Tvorivé dielne pre deti od 6 – 14 rokov s výučbou základnej práce s hlinou a glazúrou
a inými netradičnými materiálmi.
12., 19. 12. | 9.30 – 10.30
a 16.00 – 17.00 | Tvorenie
s potešením pre najmenších

ART CENTRUM
SYNAGÓGA
Hviezdová ulica
9., 16. 12. | 10.00 – 16.00 |
Zimný umelecký jarmok

Tanečno hudobná show Tanečnej školy Goonies. Vystupujú deti od 4 do 12 rokov.

OC LAUGARICIO
Belá 7271, tel.: 032/658 53 94,
www.laugaricio.com
14., 16., 21., 22. 12. | 15.00
– 19.00 | Vianočné tvorivé
dielničky pre šikovné ručičky

Vyrobte si vlastnoručne darčeky pre svojich rodičov, kamarátov a blízkych v OC

Vianočné predstavenie tanečnej skupiny
Goonies.

Pre koho a kedy je sauna vhodná – prednáška.

MIEROVÉ NÁMESTIE

5. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

12. 12. | 16.30 | Kubran

Dlhé Hony

Vystúpenie folklórnej skupiny.

4., 11., 18. 12. | 17.00 |
Cvičenie detí s rodičmi

KINO HVIEZDA

5., 12., 19. 12. | 17.00 |
Cvičenie pre tehotné –
profylaxia

Ul. Kniežaťa Pribinu 2
12. 12. | 17.00 | Spoločne pred
Vianocami

Spoločné predstavenie žiakov všetkých
odborov ZUŠ Karola Pádivého.

TJ SOKOL

21. 12. | 17.00 | X-mas dance
show

5., 12., 19. 12. | 17.00 |
Cvičenie detí s rodičmi

Vianočná show tanečného klubu Aura
Dance a jej hostí.

KLUB LÚČ
Ul. kniežaťa Pribinu 2,
tel.: 0903 027 910, www.klubluc.sk
8. 12. | 11.00 | Burza kníh II.

Knihy, časopisy, videokazety, MC kazety,
CD, DVD, vinyly, plagáty, pohľadnice... Viac
informácií: ondro@klubluc.sk. Prineste si
veci na predaj a debničku, krabicu alebo
plachtu na predaj vášho bohatstva.
15. 12. | 15.00 | Soundwork &
Videowork

Záverečný cyklus workshopov o práci s audiom a videom.

Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk
15. 12. | 7.00 – 12.00 | Burza
starožitností

PIANO KLUB
Pod Sokolicami 16, tel.: 032/744 50 81,
www.pianoclub.sk
7. 12. | 20.00 | Latino night

MATERSKÉ CENTRUM
SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, tel.: 032/743 04 32,
www.mcsrdiecko.sk
5. 12. | 10.00 – 18.30 |
Vychovávame s pomocou
Montessori

Účinkujú Azucar Cubana, DJ Rasťo, animácie a tanečná show Zuzky Soukupovej
a Tanečná skupina Campanillas.

Kurz pre rodičov, pedagógov, starých
rodičov a opatrovateľov. Vidím a zabudnem, počujem a zapamätám si, urobím
a pochopím.

31. 12. | 19.00 | Silvester
v Piane

6., 13., 20. 12. | 10.30 |
Mommies English Club

Účinkujú Martin Dancer Jackson, hudobná
skupina Hattrick, DJ Michal Maláň, tanečný súbor Maryland a tanečná skupina
Campanillas. V cene vstupenky 25 € je večera, sekt 0,33 a polnočná kapustnica.

Cyklus rodičovských diskusií s Mgr. Veronikou Kuricovou.

20. 12. | 16.30 | Saunovanie
detí s rodičmi

VÝSTAVISKO
EXPO CENTER

Vystúpia: detský folklórny súbor Radosť,
evanjelický cirkevný zbor a. v. Zvon.

13. 12. | 16.30 | Ako posilniť
sebadôveru dieťaťa –
pochvala – povzbudenie

15. 12. | 17.00 | Tanečná
rozprávka vianoc 2012

Spolu so šéfredaktorom portálu kinema.
sk Petrom Konečným sa pozrieme na
predstavu filmárov o dizajne budúcnosti.

14. 12. | 18.00 | Skautské
vianoce

Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2,
tel.: 032/652 21 36

18. 12. | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení

21. 12. | 15.00 – 18.00 | Živý
betlehem

Deti vo veku 7 až 15 rokov si môžu vyskúšať
zaujímavé umelecké techniky.

MATERSKÉ CENTRUM
SRDIEČKO

Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 333 815

18. 12. | 19.00 | Ako si filmári
predstavujú budúcnosť

13. 12. | 15.00 – 17.00 |
Tvorivé dielničky – klub

19. 12. | 17.00 | Tancujúce
vianoce

POSÁDKOVÝ KLUB
(bývalý Dom armády)

Prezentácia a predaj diel trenčianskych
výtvarníkov.

Tvorivé stretnutie pre deti od 2 rokov
v sprievode jedného z rodičov.

Vianočný kultúrny program detí a teenegerov z 32. Skautského zboru a detského
Klubu Včielka pre rodičov a sympatizantov
skautingu.

KAM | 3

kam v trenčíne

Mamy sa rozprávajú po anglicky.
7., 14., 21. 12. | 10.30 | Mami
spricht Deutsch

Mamičky sa rozprávajú po nemecky.

Mládežnícka 2

GALÉRIA M. A.
BAZOVSKÉHO
Palackého 27, tel.: 032/743
68 58, www.gmab.sk
18. 12. | 9.00 | Ateliér pre
seniorov

Návštevníci ateliéru sa na jednotlivých
stretnutiach bližšie venujú rôznym výtvarným technikám.
18. 12. | 16.00 | Večerný
ateliér pre dospelých

Projekt je určený pracujúcim, ktorí sa práve kvôli pracovným povinnostiam nemôžu
zúčastňovať na dopoludňajších podujatiach organizovaných galériou.
12., 19. 12. | 8.00 – 9.30 | Babi,
pošli mi to mejlom

Inštruktáž na zvládnutie základov PC
a komunikácie prostredníctvom e-mailu
pre seniorov. 032/770 83 14.

VEREJNÁ KNIŽNICA
M. REŠETKU V TRENČÍNE
Hasičská 1, 2. posch.
6. 12. | 16.00 | Prezentácia
kníh Štefana Kuzmu

Člen LK OMEGA predstavuje: Piaty západ
slnka, Intimita zla a Stratený boh – pozvánka na predvianočné stretnutie.
7. 12. | 16.00 | Šlabikár
šťastia: Návrat k sebe

Beseda so spisovateľom Pavlom „Hiraxom“ Baričákom aj o motivačnej knihe,
s autogramiádou.
12. 12. | 10.00 | Piata loď
Moniky Kompaníkovej

Stretnutie so spisovateľkou, víťazkou súťaže Anasoft litera 2011.
20. 12. | 16.00 | Ako prežiť
smútok

Emócie pri strate, výzvy pri „smútkovej
práci“. Máte aspoň jeden kvalitný vzťah?
Diskutujú: Mgr. J. Stražáková a MUDr. M.
Turáková.

4 | KAM

kam v trenčíne

POSÁDKOVÝ KLUB
(bývalý Dom armády)

10., 17. 12. | 17.15 – 18.15 |
Pilates pre začiatočníkov

13., 20. 12. | 18.00 – 18.50 |
Cvičenie pilates

Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 333 815

10., 17. 12. | 18.30 – 19.30 |
Brušné tance pre pokročilé

Stredne pokročilí a pokročilí.

10. 12. | 16.00 | Pestovanie
viniča v domácej záhradke

Prednáša Ing. Boldiš.

Kurz je vhodný pre tanečnice, ktoré už absolvovali základné kurzy brušného tanca.

13. 12. | 15.00 | Mikulášske
stretnutie seniorov

10., 17. 12. | 18.30 – 19.30 |
Aerobic s Monikou Ušiakovou

Pripravuje Klub vojenských veteránov.
20. 12. | 16.00 | Rády
a vyznamenania Františka
Jozefa I. (1948 – 1916)

Prednáša Ing. Miroslav Bulko.
20. 12. | 15.00 | Stretnutie
s doručovateľmi

Pripravuje Klub vojenských veteránov.
22. 12. | 8.00 | Celoslovenské
stretnutie numizmatikov

KULTÚRNE CENTRUM
AKTIVITY
Kyjevská 3183, tel.: 032/658 26 08,
www.kcaktivity.sk
1. – 21. 12. | Cvičenie pre ženy
s Vladom Ondrovičom

Aeróbna hodina s prvkami dance aerobiku
spojená s posilňovaním a strečingom.
10., 17. 12. | 19.30 –
20.30 | Brušné tance pre
začiatočníkov

V kurze sa naučíte základné prvky brušného tanca a jednoduché kombinácie.
11., 18. 12. | 16.45 – 17.45 |
Zdravotný pilates s Marcelou
Holodovou

Cvičenie vhodné pre začiatočníkov a ľudí
s bolesťami chrbta.
11., 18. 12. | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk – pokročilí

Trojmesačný konverzačný klub.
11., 18. 12. | 18.00 – 19.30 |
Joga v dennom živote

Cvičenie jogy.

Cvičenie pre ženy zamerané na posilňovacie cviky v intervalovom cvičení s fázami
odpočinku.

11. 12. | 18.00 – 20.30 | Kurz
patchwork

7., 14. 12. | 16.00 – 19.00 |
Kurz točenia na hrnčiarskom
kruhu

12. 12. | 18.00 – 19.00 |
Kruhový tréning

Kurz je určený tým z vás, ktorých priťahuje
umenie hrnčiarskeho remesla.
10., 17. 12. | 17.30 – 19.00 |
Klub francúzskej konverzácie

Stretnutie obdivovateľov francúzskeho
jazyka.

8-týždňový kurz patchworkových techník.

Formát kruhového tréningu spočíva v súbore cvikov, ktoré sú odcvičené jeden cvik
po druhom s využitím fitness náčinia.
12., 19. 12. | 18.30 – 20.00 |
Kurz angličtiny

Kurz pre mierne pokročilých a pokročilých.
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13., 20. 12. | 19.00 – 19.50 |
Cvičenie pilates

Začiatočníci a mierne pokročilí.
13., 20. 12. | 18.00 – 19.30 |
Francúzsky jazyk –
začiatočníci

Slovenska
12., 19. 12. | 10.00 – 11.30
| Kondičné cvičenie pre
seniorov
12., 19. 12. | 15.00 – 17.00 |
Diabetes – konzultácie
12., 19. 12. | 16.00 – 18.00 |
Kurz angličtiny

Trojmesačný kurz francúzskeho jazyka pre
začiatočníkov.

12., 19. 12. | 16.00 – 17.30 |
Kurz nemčiny

13. 12. | 20.00 – 21.00 |
Cvičenie Tai Cchi

13., 20. 12. | 9.30 – 11.00 |
Brušné tance

30. 12. | 16.00 | Pohladenie
duše

13., 20. 12. | 11.00 – 16.00 |
Masáže

Kultúrno spoločenské podujatie Kresťanského zboru v KC Aktivity – príbehy ľudí,
ktorí dokázali napriek nepriazni osudu
zmeniť svoj život.

13., 20. 12. | 16.30 – 19.00 |
Keramika – kurz

VIGI FIT CLUB
CENTRUM SENIOROV
MESTA TRENČÍN
Osvienčimská č. 3, tel.: 032/743 45 35
10., 17. 12. | 16.30 – 18.00 |
Joga pre ženy
10., 17. 12. | 14.00 – 17.00 |
Keramika – klub
10., 17. 12. | 16.30 – 18.30 |
Vianočné dielničky
7., 11., 14., 18., 21. 12. | 9.45 –
11.00 | Cvičenie pre ženy
11., 18. 12. | 14.00 – 17.00
| Jednota dôchodcov
Slovenska
12., 19. 12. | 9.00 – 12.00
| Jednota dôchodcov

Soblahovská 8, tel.: 0905 243 554
1. – 19. 12. | Piloxing

Piloxing je energické skupinové cvičenie,
ktoré spája pilates, box a tanec.
1. – 28. 12. | Jumping

Na cvičenie je nutné sa rezervovať na
0905 243 554.
6., 13., 20., 27. 12. | 17.00 |
FlexiBar

Cvičenie s kmitacou tyčou na odbúranie
bolestí chrbta.
9. 12. | 9.00 | Zimná Fun
Formovačka

3.sály a Jumping, Piloxing, SuperTelo,
Dance, Bomba Latina, Flexibar, Bosu, Kruhový tréning, Pilates, Port De Bras, beseda
s pani doktorkou, svet zdravia, posilňovňa, občerstvenie.

