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Čaro Vianoc pod hradom

Vianoce v Trenčíne budú mať nové šaty
Trenčania si budú môcť vychutnať predvianočnú atmo-
sféru v meste už od 5. decembra, kedy začínajú Vianočné
trhy. V tomto roku budú v znamení niekoľkých noviniek.

Centrum mesta bude žiariť 
obnovenou vianočnou výzdo-
bou. Dekory boli z veľkej čas-
ti obnovené. „Mikrožiarovko-
vé svetelné vodiče sme vymenili 
za LED svetelné vodiče. Mesto
zakúpilo aj girlandy v dĺžke 480
metrov, ktoré sme použili na do-
plnenie výzdoby. Zakúpené gir-
landy sú už v LED prevede-
ní,“ informoval Róbert Buchel“
z Mestského hospodárstva
a správy lesov.
 Do vianočného šatu sa ode-
la i Mestská veža, ktorú zdo-
bia svetelné panely s motívom
snehových vločiek. Vianočným

stromom bude i tento rok asi 13
metrov vysoký smrek pichľavý.
„Jeho výzdoba bude doplnená
o nový svetelný prvok s efektom
sneženia, tzv. snowfall,“ prezra-“
dil R. Buchel.

  MIKULÁŠ PRÍDE 5. 12.

 Vianočný strom rozsvieti 5.
decembra podvečer. Ostatná
sviatočná výzdoba mesta ožije
už v sobotu 30. novembra večer.
 K spríjemneniu predvianoč-
ného času patria i Vianočné trhy,
ktoré budú hneď na prvý pohľad
iné. Už dnes je na Mierovom

námestí umiestnených 40 nových
stánkov, na ktoré mesto vynalo-
žilo len 1 euro na základe kúpno-
-predajnej zmluvy so spoločnos-
ťou Marius Pedersen. Tradičné
Vianočné trhy začnú 5. decembra
a potrvajú do 23. decembra.
 Mesto obnovuje i trhy so
spotrebným tovarom, kto-
ré budú od 9. do 23. decembra
na Jaselského ulici pri bývalom
Dome Armády. 

  VIANOČNÝ BAZÁR
S ADELOU

 Zaujímavosťou bude Via-
nočný bazár Trenčianskej na-
dácie. V sobotu 21. decembra
od 15.00 do 17.00 hodiny bude
v jednom zo stánkov predávať 

výnimočný tovar Adela Baná-
šová. Výnimočný v tom, že ho
darujú ľudia. Môžu to byť kni-
hy, CD, DVD, športové potre-
by, hračky, bižutéria, umelec-
ké diela. Dary do bazáru bude
prijímať Trenčianska nadácia
vo svojom sídle na Mládežníc-
kej ulici od 16. do 20. decembra
medzi 8.00 a 16.00 hodinou. Vý-
ťažok podporí divadelné pred-
stavenia Dr. Klaunov v zariade-
niach sociálnej a zdravotníckej
starostlivosti.
 Silvester a príchod Nové-
ho roka bude aj tento rok bez
ohňostroja, ale opäť v tanečnej
atmosfére. Od 21.00 do 01.00
hodiny bude priamo v centre
mesta zabezpečovať hudobnú
produkciu miestny DJ. (RED)

Tohtoročné Čaro Vianoc pod hradom otvorí 3. decembra o 18.00 hodine spomien-
ková sv. omša na patróna mesta sv. Františka Xaverského v Piaristickom kostole-
na Mierovom námestí. FOTO: RADOVAN STOKLASA
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Rekonštrukcia kanalizácie na Železničnej ulici
Štart prvej etapy prác je
stanovený na začiatok de-
cembra. Rozkopávky obme-
dzia tranzitnú a čiastočne aj 
hromadnú dopravu.

 Od začiatku decembra
do konca mája budúceho roka
bude Železničná ulica v Tren-
číne rozkopaná. Dôvodom je
rekonštrukcia kanalizácie. Ide
o súčasť modernizácie železnič-
nej trate.
 Ako informoval zhotovi-
teľ stavby, z plánovanej trasy sa
zatiaľ bude realizovať iba úsek
od odbočenia z cesty I/61 na Že-
lezničnú ulicu (pri zastávke prí-
mestskej autobusovej dopravy)
až po autobusovú stanicu.
 Práce budú prebiehať po eta-
pách, v približne 50 metrových
úsekoch.
 Počas celej doby realizá-
cie bude ulica jednosmerná a to
tak, že premávka bude možná
iba v smere od autobusovej sta-
nice k Bille. Opačný smer bude
uzatvorený.
 Zo Železničnej ulice bude
vylúčená tranzitná doprava. Prí-
stup k prevádzkam na tejto ulici

zostane, i keď s obmedzeniami,
zachovaný.

  POZOR, OBMEDZENIA 
V PRÍMESTSKEJ
DOPRAVE 

 Zastávka prímestskej auto-
busovej dopravy „Trenčín, Bil-
la“ v smere do Trenčína musí byť “
pre práce na kanalizácii dočasne
presunutá na Opatovskú ulicu
k reštaurácii Radegast. Keďže
autobusové linky budú do Tren-
čína prichádzať cez nadjazd
Opatová, nebudú môcť zasta-
vovať ani na zastávke „Trenčín, 

Kubra – rázcestie“. Všetky ob-
medzenia so zastávkami prí-
mestskej dopravy budú platiť 
iba pre smer Trenčín. Smer Žili-
na zostáva bezo zmien. 
 Toto obmedzenie pre cestujú-
cich potrvá iba v čase prvej etapy 
prác od začiatku decembra pri-
bližne do druhej polovice janu-
ára. Počas ďalších etáp už budú
opäť autobusy zastavovať na za-
stávkach „Trenčín, Kubra – ráz-
cestie“, „Trenčín, Billa“ v smere “
do Trenčína. Ďalej budú pokra-
čovať po Ul. gen. M. R. Štefáni-
ka na autobusovú stanicu.
 (RED), FOTO (JČ)

  EDITORIÁL   MODERNIZÁCIA ŽELEZNICE

Milí čitatelia,
vážení Trenčania,

práve ste začali listovať v po-
slednom tohtoročnom vydaní 
mestských novín INFO TREN-
ČÍN, ktoré sumarizuje najdô-
ležitejšie novembrové udalosti,
ale v rozhovore s primátorom
mesta i celý rok. 

Je tu čas, kedy sa v myšlien-
kach čoraz častejšie venujeme 
vianočným sviatkom a najmä
prípravám na ne. Naše mesto
sa pripravilo tiež a zmeny sú
očividné. Nielen čo sa kultúrne-
ho programu týka, ale i výzdo-
by mesta. Nehovoriac o nových
stánkoch, ktoré budú domino-
vať Vianočným trhom. 

Pekne vyzdobené a upravené 
centrum mesta dá Trenčanom
príležitosť ešte intenzívnejšie 
prežiť advent i celý nasledu-
júci sviatočný čas. Veríme, že 
Vianoce budú pekné u každého
z vás. Zo srdca vám želáme, aby
boli štedré, najmä na spoločné 
chvíle s blízkymi ľuďmi, štedré 
na úsmev a štedré na lásku, bo-
haté na pokoj, ktorý nám v behu
dní často chýba.

Rok 2013 sa kráti. Pre Tren-
čín bol o niečo lepší, podarilo
sa urobiť niekoľko viditeľných
zmien. Nech sa teda darí mestu
i jeho obyvateľom aj v tom nasle-
dujúcom roku, aby mohli začaté 
projekty dokončiť a to, po čom
túžia, aj uskutočniť.

Tešíme sa na vás v novom
roku 2014. Prvé číslo INFO
TRENČÍN vyjde 10. januára.

Vaša redakcia

ČO JE NOVÉ NA STAVBE
ŽELEZNIČNÉHO MOSTA?

 Podľa informácií Ľubomíra Mitasa z od-
boru komunikácie Železníc SR sa v súčas-
nosti pracuje na založení štvrtého a piateho 
vodného piliera. Zhotoviteľ tiež začína reali-
zovať mostovku na druhom pilieri, nasledovať 
bude mostovka na treťom pilieri, v príprave je 
opora ôsmeho piliera a brehový pilier. Ak po-
časie dovolí, budú osadené betonážne vozíky 
na druhom pilieri a bude ukončený samotný 
pilier v koryte Váhu. 

„Plán na budúci rok je komplet založiť 
a ukončiť piliere a vybudovať mostovku na Ore-
chovskej strane,“ hovorí Ľ. Mitas. Predpoklad “
ukončenia samotných prác na moste je prvá 
polovica roku 2015. Nasledovať bude vystro-
jenie mosta. Vybudujú trakčné vedenie, pevnú 
jazdnú dráhu a protihlukovú stenu.
 (RED), FOTO: ARCHÍV ŽSR

Tretie nástupište 
bude čoskoro hotové
Práce na modernizácii železničnej trate v čas-
ti trenčianskej železničnej stanice sú v plnom 
prúde. V súčasnosti zhotoviteľ buduje tretie 
nástupište a pracuje na podchodoch. 

Podľa slov 
Ľubomíra Mi-
tasa z odboru 
komunikácie 
ŽSR bude tre-
tie nástupiš-
te do konca 
roka uvede-
né do dočas-
ného režimu 
a do predčas-
ného užíva-
nia bude uve-
dená aj párna 
skupina koľají na strane od Sihote. „Na tretie nástu-
pište sa cestujúci dostanú úrovňovým zabezpečeným 
prechodom. Tento dočasný stav bude trvať do jesene 
2014,“ informoval Ľ. Mitas. “

Čo sa týka podchodov, budú v stanici vybudova-
né dva. Podchod pre cestujúcich, prístupný aj oso-
bám so zníženou schopnosťou pohybu, je situovaný 
v polovici nástupíšť dva a tri. Podchod s osobnými 
výťahmi a rampami bude zabezpečovať aj prechod 
verejnosti na Hodžovu ulicu. (RED)

Tretie nástupište 
vizualizácia. (ARCHÍV ŽSR)
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Za predsedu Trenčianske-
ho samosprávneho kraja

si ľudia vo voľbách 9. novem-
bra zvolili Jaroslava Bašku 
(SMER-SD). Obvod Trenčín 
bude v krajskom parlamente 
zastupovať osem poslancov.
Za koalíciu strán KDH, OKS,
SaS, NOVA, MOST-HÍD,
SDKÚ-DS Renáta Kaščáková,
Ján Krátky, Ľuboš Chochlík
a Štefan Škultéty. Za stranu 
SMER-SD Tibor Jankovský,
Milan Berec a Juraj Ondračka.
Ako nezávislý bol zvolený To-
máš Vaňo.

V pondelok 11. novembra sa 
o 11. hodine a 11. minú-

te rozozvučali zvony na evan-
jelickom a farskom kostole
v Trenčíne. Pridali sa k zvonom
v mestách po celej Európe, aby 
pripomenuli ukončenie prvej 
svetovej vojny. Trenčania ve-
novali obetiam vojen a ozbro-
jeného násilia pietnu spomien-
ku na vojenskom cintoríne.

Mesto Trenčín si pripome-
nulo udalosti 17. novem-

bra 1989. Pri pamätnej tabuli
na budove Mestského úradu
sa rozhoreli sviečky, poďako-
vaním za slobodu bola aj sv.
omša v Piaristickom kostole 
sv. F. Xaverského. Do 8. de-
cembra môžu ľudia v Mestskej
veži navštíviť výstavu Prísne
tajné! venovanú dejinám ŠtB
na Slovensku.

Nocľaháreň na Nešporovej
ulici bude na Štedrý deň

otvorená už od rána. Ľudia
bez domova sa tam budú môcť 
nielen zohriať, ale aj aktívne
zapojiť do príprav na sviatočný 
večer a slávnostnú večeru.

Na decembrovom verejnom 
rokovaní VMČ Západ sa

v stredu 18. decembra o 16.00
hodine v ZŠ, Veľkomoravská
zúčastní aj primátor mesta Ri-
chard Rybníček.

Viac pozemkov pre nového investora
Poslanci podporili odkúpenie pozemkov v priemyselnej
zóne, ktoré mesto potrebuje pre nového investora. Stalo 
sa tak 19.novembra na mimoriadnom mestskom zastupi-
teľstve.

Dôležitým rozhodnutím po-
slancov bolo schválenie dokú-
penia pozemkov od Slovenské-
ho pozemkového fondu (SPF)
v trenčianskej priemyselnej
zóne, kam prejavil záujem vstú-
piť zahraničný investor. Japon-
ská spoločnosť Akebono chce
postaviť závod na pozemkoch
o výmere 40 tisíc metrov štvor-
cových. Už 22. 7. 2013 schvá-
lil mestský parlament kúpu

pozemkov od SPF vo výmere
vyše 33 tisíc metrov štvorco-
vých. Na základe kúpnej zmlu-
vy sa mesto Trenčín stalo ich
vlastníkom. 
 Pri spracovaní projekto-
vej dokumentácie pre vydanie
územného rozhodnutia na stav-
bu závodu, bol zistený nesúlad
medzi plánom výstavby závodu
s novovytvorenými hranicami
pozemkov. Ukázala sa potreba

dokúpenia ďalších pozemkov
o výmere vyše 1 800 metrov
štvorcových. Poslanci podpori-
li dokúpenie pozemkov od SPF
za celkovú sumu 50 320 eur. Po-
tvrdili tak svoj záujem podporo-
vať prílev investícií do Trenčína
a zákonným spôsobom vytvá-
rať vhodné podmienky na ich
úspešnú realizáciu. 
 V najbližších dňoch primátor
opäť zvolá poslanecký zbor, aby 
hlasoval o predaji tých istých po-
zemkov japonskému investorovi,
čím by mesto mohlo ešte v tomto
roku do rozpočtu získať nezaned-
bateľné fi nancie.  (RED)

  STRUČNE

Poslanci schválili zmenu rozpočtu
Na rokovaní mestského zastupiteľstva 14. 
novembra bola na programe aj zmena rozpočtu 
mesta Trenčín na tento rok. Poslanci ju po pre-
rokovaní odsúhlasili.

 Zmena rozpočtu vyplynula zo zreálnenia výšky fi nanč-
ných prostriedkov potrebných na výdavky v roku 2013.
Mestskí poslanci zmenu rozpočtu schválili spolu so šiesti-
mi pozmeňovacími návrhmi, ktoré sa týkali sociálnej ob-
lasti, kultúry, vzdelávania, dopravy, športu a mládeže.

Zmeny súvisia 
predovšetkým s re-
alizáciou viacerých 
investičných akcií. 
Napríklad ide o spev-
nenie svahu pri roz-
širovaní cintorína – 
Bočkove sady, sanáciu 
časti školskej jedálne 
ZŠ, Kubranská v dô-
sledku statickej poru-
chy, zvýšenie výdavkov 
na opravu zatekania 
strechy v dome smút-
ku na Saratovskej ulici 
a podobne. (RED)

Na hrádzi už čoskoro 
pribudne osvetlenie
V úseku hrádze od penziónu Zuzana 
po lávku pre peších bude umiest-
nených šesť stožiarov so svetlami. 
Mesto to bude stáť 3 300 eur.

 Mesto v čase našej uzávierky čakalo už 
len na posledné stanoviská niektorých za-
interesovaných strán k umiestneniu osvet-
lenia. Po ich doručení bude do dvoch týž-
dňov osvetlenie na hrádzi nainštalované.
 Práce zabezpečí spoločnosť Siemens. 
Šesť v súčasnosti nevyužívaných kusov 
osvetlenia premiestni z areálu Mestského 
hospodárstva a nainštaluje na úsek hrá-
dze od železničného mosta po penzión 
Zuzana. Týmto riešením sa zminimalizu-
jú fi nančné náklady, ktoré napokon vyjdú 
mesto 3 300 eur.
 Celý úsek bude dostatočne osvetlený. 
Mesto vychádza v ústrety obyvateľom v da-
nej lokalite, pre ktorých je v čase moderni-
zácie železničnej trate tento úsek jedinou 
možnosťou na peší prechod zo Zámostia 
do centrálnej mestskej zóny. (RED)

Mesto Trenčín získalo cenu čestného nákupu
Deväťčlenná porota ocenila 13. novembra v Ostrave
na medzinárodnej súťaži Fair Sourcing Awards (ceny
čestného nákupu) mesto Trenčín za úspešné a transpa-
rentné využívanie elektronických aukcií.

 Do súťaže sa prihlásili inšti-
túcie verejnej správy a komerč-
né fi rmy. Mesto Trenčín získa-
lo 3. miesto v kategórii Trend, 
ktorá je určená najúspešnej-
ším užívateľom eAukcií v roku 
2013. Prvá bola Tepláreň Koši-
ce a druhé umiestnenie patrilo 
Mestskej časti Praha 2. Poro-
ta ocenila originalitu trenčian-
skeho aukčného systému, kto-
rý komplexne zastrešuje všetky 

organizácie napojené na rozpo-
čet mesta.

„Nový aukčný systém využí-
vame od konca januára 2013.
Celkové úspory za 10 mesiacov
predstavujú 425 tisíc eur pri 63
uskutočnených aukciách. Naj-
väčšia úspora bola pri aukcii 
na stavebné práce, a to 156 ti-
síc eur, čo predstavuje takmer 
40% z predpokladanej hod-
noty zákazky,“ povedala Jana“

Molnárová, špecialistka pre ve-
rejné obstarávanie z právneho 
útvaru MsÚ Trenčín. 
 Mesto Trenčín a všetky jeho 
organizácie majú na základe in-
terných smerníc povinnosť robiť 
elektronické aukcie už pri náku-
pe tovarov a služieb od predpo-
kladanej hodnoty 1 000 eur a pri 
stavebných prácach od 2 000 eur. 
Aukčný systém mesto využíva aj 
pri predaji a prenájme majetku. 
Pre verejnosť sú prístupné nielen 
aktuálne aukcie, ale aj archív už 
ukončených aukcií (http://www.
trencin.sk/eaukcie).
 (RED)
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V Trenčíne začali
VEĽKÉ PROJEKTY
Opäť po roku sme oslovili primátora nášho mesta
Richarda Rybníčka s niekoľkými otázkami.

  Blíži sa koniec roka. V čom
bol iný ako predchádzajúce 
dva roky?

Rok 2013 sa nesie v zname-
ní veľkých stavieb v meste – či
je to modernizácia železnice,
stavba nového cestného mosta,
odkanalizovanie viacerých ulíc,
rekonštrukcia čistiarne odpado-
vých vôd, obnova plynovodov,
naše mestské investičné akcie.
Je to množstvo rozkopávok, kto-
ré so sebou prinášajú dopravné
obmedzenia a prirodzene i väč-
ší neporiadok. Chcem poďako-
vať obyvateľom za to, že to tak
statočne znášajú. Spolu s po-
slancami tlačíme na to, aby všet-
ko bolo ukončené čím skôr, aby 
sme v Trenčíne už potom mali
pokojný život.

Tento rok bol iný aj v tom,
že okrem pokračovania konso-
lidácie mestských fi nancií sme
už s mestským zastupiteľstvom
navrhli a schválili pre občanov
veľmi dôležité investičné akcie
v meste. Keď spočítame investí-
cie z európskych fondov, kto-
ré sú zásadné, a pripočítame
k tomu naše mestské investície,
ide o sumu približne 300 milió-
nov eur.

  Život v meste je do značnej 
miery ovplyvnený modernizá-
ciou železničnej trate. Ako Vy 
vnímate modernizáciu?

Vnímam ju ako veľkú záťaž
pre občana, ale aj ako význam-
ný rozvojový moment v meste.
Myslím si, že prinesie aj pozi-
tívne zmeny v dopravnej situá-
cii. Zároveň ju vnímam ako veľ-
mi polarizovanú tému, pri ktorej
som dlho nemal vyhranený ná-
zor. Napriek tomu, že už bolo
dávno o všetkom rozhodnuté,
niektorí hovoria o vysunutí trate
mimo mesta, iní sa stotožnili so
stavbou.

Pred niekoľkými dňami som
sa vrátil z nášho partnerského
mesta Cran Gevrier, kde som sa
stretol aj s bývalým francúzskym
ministrom pre bývanie a dopra-
vu Louisom Bessonom. Hovorili
sme o modernizácii. Povedal mi,
aby sme boli spokojní s tým, ako
to je. 

 Oni pred 20 rokmi vybudo-
vali stanice na poliach mimo
mesta a dnes už vedia, že to bola
obrovská chyba. Pochopili, že
infraštruktúra patrí do mesta,
pretože autobusové i železničné
stanice vracajú do miest život.

  Modernizácii železnice
padla za obeť aj letná plavá-
reň. Avizovali ste, že najbližšie 
leto Trenčín nebude mať kú-
palisko. Stihne sa ale do letnej 
sezóny 2015 dobudovať plavá-
reň na Ostrove?

 Podpísal som zmluvu so
ŽSR týkajúcu sa tzv. malej stav-
by, vrátane dostavby novej pla-
várne. Hovoríme o ďalšej sume
pre mesto vo výške 6,5 mil. eur.
V lete 2015 bude otvorená nová
letná plaváreň spolu so zrekon-
štruovaným mostom na Ostrov,
kde bude cesta rozšírená o sú-
časné chodníky a po bokoch pri-
budnú lávky pre peších i cyklis-
tov. K plavárni sa dotiahne plyn,
voda a pri krytej plavárni pribud-
ne asi 300 nových parkovacích
miest. Rozšíri sa komunikácia
medzi Záblatím a Zlatovcami,
ale aj Ulica Na kamenci a predĺ-
ži sa Ulica J. Psotného s jej napo-
jením na uzol Brnianska.

  S výstavbou nového cest-
ného mosta sa od začiatku vy-
nára otázka Zlatovskej ulice, 
ktorá dnes zostala slepá. To sa 
ukazuje ako veľký problém.

 Po zistení, že projekt nepočí-
tal s odbočkou na Zlatovskú uli-
cu, som okamžite vyvíjal aktivi-
ty smerom k ministrovi dopravy 
a k Slovenskej správe ciest. Od-
bočky na Zlatovskú ulicu z nové-
ho mosta zo strany od Biskupíc
a aj od diaľnice sú absolútne
kľúčové pre všetkých. V tomto
prípade vynikajúco zafungova-
la spolupráca s poslancom NR
SR, súčasným županom pánom
Baškom, s ktorým sme presved-
čili ministra o nutnosti tohto rie-
šenia. Minister naše argumenty 
uznal a nakoniec sme sa dohodli.

  Čo mesto a priemyselný 
park?

 V tejto chvíli to ešte nie je
veľmi vidieť, ale do priemyselné-
ho parku sme získali 4 investo-
rov, ktorí by tu v budúcom roku
mali postaviť svoje nové závody.
Ide o investorov z oblasti staveb-
níctva, tlačiarenského a auto-
mobilového priemyslu. Som veľ-
mi rád, že sa postupne zapĺňa aj
budova AUO. Od 1. januára sa
tam sťahuje spoločnosť Johnson
Controls, z Nového Mesta nad
Váhom prichádza fi rma na vý-
robu klimatizačných zariadení
AAF. Šéf AUO ma informoval, že
aj oni sami menia stratégiu výro-
by a prijímajú ďalších ľudí. Spolu
hovorím o približne tisícke pra-
covných miest v budúcom roku
v priemyselnom parku. Kľúčo-
vým investorom by mala byť 
spoločnosť Akebono. Rokovania
trvajú už 2 roky, sú neuveriteľne
náročné, ale na ich konci by mal
stáť už v roku 2014 nový závod
zatiaľ s 90 pracovnými miesta-
mi. Nepôjde o montážne linky,
ale o vývoj a výrobu brzdových
systémov. Touto cestou ďakujem
poslancom nášho zastupiteľstva
za ich podporu pri rokovaniach
a postoj pri hlasovaniach o dôle-
žitých dokumentoch.

  Mestský úrad eviduje vyše
600 žiadostí o pridelenie ná-
jomného bytu. To je znamenie,
že mesto nemá dostatok bytov.

Ako to chcete riešiť?

 Spolu s poslancami MsZ
sme hovorili o tom, že musíme
naštartovať výstavbu nájom-
ných bytov. Jednou z možností
je, že v bývalom areáli mestské-
ho hospodárstva pod Juhom by 
mohlo byť aj s podporou Štát-
neho fondu rozvoja bývania po-
stavených okolo 120 až 150 ná-
jomných bytov. Mojou prioritou
zostáva práca a bývanie. Pokiaľ 
ľudia nemajú prácu a nemajú
kde bývať, nemôžu sa ani zabá-
vať, nemôžu chodiť ani na kul-
túru, ani na šport. Veľmi dôleži-
té je priniesť do mesta prácu, čo
sa nám počas týchto troch rokov
vcelku darí a zároveň dať ľuďom
strechu nad hlavou, čo sa nám
zatiaľ nedarí.

  Priestor po jame mal počas
letného obdobia alternatívne
riešenie. Kedy dostane koneč-
nú podobu?

 Som rád, že sme splnili sľub
a dnes je jama zasypaná. V tom-
to roku sme s týmto priestorom
trochu experimentovali, keď sme
dvom mladým krajinným archi-
tektkám z Trenčína dali možnosť 
prezentovať sa projektom s pale-
tami, bylinkami a lúčnymi kvet-
mi. Nie všetkým sa to páčilo,
no nikto nemohol predpokladať 
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Trenčín je medzi mestami s najvyššou úrovňou rozvoja
Za posledných päť rokov je Trenčín tretím najrozvinutej-
ším mestom na Slovensku. Vyplýva to zo štúdie rozvoja
slovenských miest a krajov, ktorú spracovali experti 
z Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Štúdia hodnotila rozvoj
miest v troch dimenziách –
v ekonomickej, sociálnej a za-
oberala sa infraštruktúrou
a verejnými službami. Trenčín
skončil za Bratislavou a Žilinou
tretí s indexom rozvoja na úrov-
ni 60,32. Za ním nasledovali
mestá Košice a Banská Bystrica.

V hodnotení tempa rozvoja
sa podľa štúdie Trenčín umiest-
nil na štrnástom mieste. Jed-
ným z dôvodov horšieho po-
stavenia je jeho vysoké dlhové
zaťaženie na konci roku 2010
a s tým súvisiaca priorita nové-
ho vedenia mesta konsolidovať 
fi nancie mesta a odvrátiť riziko

ozdravného režimu a nútenej
správy, čo sa úspešne podarilo. 
 Po troch rokoch sa dlh znížil
o takmer 50 percent. Preto sa už
v roku 2013 Mesto Trenčín sú-
stredilo aj na postupný rozvoj
mesta prioritne v sociálnej ob-
lasti, v oblasti dopravnej a škol-
skej infraštruktúry. 
 V sociálnej oblasti patrí pod-
ľa štúdie Trenčínu tretie miesto.
Môže za to predovšetkým nízky 
podiel dlhodobo nezamestna-
ných (tretia najlepšia hodnota),
ako aj vysoká miera participácie,
kde sa Trenčín umiestnil na vr-
chole rebríčka.
 Výsledky 1. ročníka

unikátnej štúdie predstavil autor
projektu spoločnosť MasterCard
30. októbra 2013 v Bratisla-
ve. Ocenenie za mesto Trenčín

prevzal prednosta Mestského
úradu Jaroslav Pagáč (na foto-
grafi i vľavo).
 (RED)

také horúčavy, ktoré zmarili
jeho celkový dojem. V budúcom
roku zostane toto územie zatráv-
nené, bude akousi oddychovou
zónou. V rámci jamy prebieha
ešte občiansko-právne konanie.
Kým súd nerozhodne, pláno-
vanú súťaž na konečnú podobu
tohto priestoru som pozastavil. 

  Už dlhší čas sú rokovania 
mestského zastupiteľstva po-
značené napätou atmosférou. 

Ku všetkým zásadným
rozhodnutiam sa predovšet-
kým najväčší poslanecký klub
SMER-SD a časť nezávislých
poslancov správa zodpovedne,
ako Trenčania. Možno nie vždy 
máme rovnaký názor na spôsob
riešenia a preto vznikajú aj isté
napätia a konfl ikty. Myslím, že
to patrí k takejto práci. Podstat-
né však je, že vždy sa presadia
dôležité rozhodnutia pre obča-
nov tohto mesta. Aj keď to nie-
kedy vyzerá zložito, vďaka na-
šim spoločným rozhodnutiam
Trenčín napreduje.

  Čo je pre Trenčín v najbliž-
šom období najdôležitejšie?
A čo je konkrétne Vašou prio-
ritou pre budúci rok?

Musíme čo najzodpoved-
nejšie dotiahnuť kontrolu i re-
alizáciu všetkých investičných
akcií v meste. Veľmi si želám
dohodu s poslancami na reál-
nom a zmysluplnom rozpoč-
te tak, aby sme sa určite vyhli

provizóriu. Pre mesto je tiež veľ-
mi dôležitá spolupráca s VÚC
i štátom, či už v oblasti údržby 
ciest, spolufi nancovaní projek-
tov a aj kultúrnych a športových
aktivít.

  Pokračovať bude aj projekt
Trenčín si Ty, na ktorý v januá-
ri vyhlási mesto veľkú medzi-
národnú súťaž.

 Po dvoch rokoch intenzív-
nej práce hlavného architekta
Martina Beďatša a jeho tímu je
úspešne uzavretá 1. etapa – Par-
ticipácia verejnosti na zadaní.
Všetci sa tu sťažujeme, že cen-
trum mesta vymiera a ľudia sem
prestávajú chodiť. Mnohí kriti-
zujú, že sa doteraz tento prob-
lém neriešil. Toto je strategický 
projekt obnovy centrálnej mest-
skej zóny a jej rozšírenia a spo-
jenia s riekou Váh a jej druhým
brehom. O projekte Trenčín si Ty 

už dnes vedia vo veľkých sloven-
ských mestách, sledujú ho a som
presvedčený, že výsledkom súťa-
že bude návrh, ktorý prinesie ra-
dosť nielen nám, Trenčanom, ale
bude aj veľkou inšpiráciou pre
ostatných.

  Záver roka bude patriť via-
nočným sviatkom. Trenčania
budú v tomto roku môcť prežiť 
atmosféru v meste takpove-
diac v novom šate i atmosfére. 
Naplní sa teda Váš sľub o via-
nočných trhoch? 

 Vianoce budú v Trenčíne
tento rok iné. Máme obnovenú
veľkú časť výzdoby, rozžiari sa
i mestská veža, vianočný strom
bude mať nový svetelný efekt,
máme 40 nových stánkov pre
vianočné trhy, obnovujeme trhy 
so spotrebným tovarom na Ja-
selského ulici, program bude
vynikajúci. A to ostatné je už

na ľuďoch. Je na nás, aby sme
vianočný čas prežili spolu s naj-
bližšími príjemne, pokojne, aby 
sme častokrát napäté medziľud-
ské vzťahy nechali bokom. Aby 
sme v novom roku mohli v pl-
nej sile pracovať, ale sa i rado-
vať a žiť život v Trenčíne a pre
Trenčín. Chcem veľmi pekne
poďakovať ľuďom, ktorí svojmu
mestu nezištne a bez akejkoľvek
slávy pomohli. A bolo ich dosť.
Sú to Trenčania, ktorí pomohli
pri oprave schodísk na Juhu, pri
čistení parkov a Breziny, dokon-
ca vybudovali chodník pred ško-
lou, a tak ďalej a tak ďalej. Mno-
hí pochopili, že mesto ešte stále
prežíva ťažké obdobie a že si mu-
síme pomáhať. Ďakujem za to. 
 Všetkým Trenčanom želám
pekné, požehnané, milostiplné
a pokojné Vianoce a veľa zdra-
via, úspechov a radosti v roku
2014.
 (RED)

Takto by mal vyzerať nový železničný most v Trenčíne.
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Škola, ktorá oslavuje aktívne
Základná škola Na dolinách v Trenčíne oslavuje v tom-
to roku 40. výročie vzniku. Jej žiaci sa ani po vyučovaní 
nenudia. O najlepších aktivitách, ktoré už stihli v tomto 
školskom roku, informovala riaditeľka Anna Plachká.

 V septembri zaznamena-
li nový školský rekord v poč-
te účastníkov na cykloturistic-
kej akcii. Vydaril sa aj maratón
v čítaní „Čítaj s radosťou, čítaj 
s porozumením“ pri príležitos-“
ti Medzinárodného dňa škol-
ských knižníc. V najväčšej škol-
skej knižnici v celom kraji čítalo
knihy podľa svojho výberu 40

žiakov a 28 rodičov. 
 V rámci týždňa zdravia
sa prváci a druháci vybra-
li na exkurziu za domácimi
zvieratami do Poľnohos-
podárskeho družstva v Zá-
blatí. Žiaci 1. stupňa cviči-
li aerobik, druhostupniari
počítali kalórie, robili zdra-
vé drinky, vyrábali pyramí-
du zdravej výživy.
 V spolupráci s OZ Ve-

selé Zlatovce škola usporiada-
la pred jesennými prázdninami
v zlatovskom parku Tekvicovú
párty. Počas Európskeho dňa ja-
zykov žila hrou celá škola, vrá-
tane upratovačiek, ekonómky 
i tajomníčky školy. Úlohou bolo
vyskladať spoločne dialóg v cu-
dzom jazyku.
 FOTO: ARCHÍV ZŠ NÁVRAT K PRÍRODE

 Deti z MŠ Šafárikova 11 a elokovaných tried Východná 9 pre-
žili začiatkom novembra krásny týždeň v spolupráci s KC Aktivi-

ty. Zážitkovým uče-
ním sa dozvedeli
o práci lesníka a ži-
vote v lese, zahra-
li sa zážitkové hry 
zamerané na spo-
znávanie prírody,
stretli sa so živými
zvieratkami a v tvo-
rivých dielničkách
vytvorili krásne
dielka z prírodnín.
 TEXT A FOTO: 
 NAĎA ANDELOVÁ

POTEŠILI STARKÝCH
 V mesiaci úcty k starším pripravili deti z Materskej školy Pri
parku pre seniorov v Seniorville v Záblatí program k 1. výročiu
založenia neziskovej organizácie Iskierka nádeje. S kultúrnym
programom vystúpili aj pred dôchodcami v Záblatí na výročnej
členskej schôdzi v kultúrnom dome. Deti starkým zaspievali, za-
recitovali a zatancovali.  FOTO: ARCHÍV MŠ

MAJÚ ŽIACKU ŠKOLSKÚ RADU
Výchova k aktívnemu zapájaniu sa do života v blízkom okolí

a uvedomeniu si spoluzodpovednosti za chod vecí je náplňou pro-
jektu, do ktorého sa zapojila Základná škola, Dlhé Hony. Projekt
organizuje mesto Trenčín v spolupráci s CVČ. Prvým krokom boli
voľby zástupcov v každej triede 2. stupňa, v niektorých dokonca
s predvolebnou kampaňou. Koordinátor a zároveň učiteľ občian-
skej náuky Mgr. Ľuboš Gondár verí, že sa budú snažiť navrhovať 
také nápady na zlepšenie, ktoré budú prospešné nielen pre nich,
ale aj pre chod celej školy. PODSKUBOVÁ ERIKA

PO STOPÁCH ČACHTICKEJ PANI
 Centrum voľného času pripravilo pre deti počas jesenných
prázdnin výlet
do Čachtíc. S bater-
kami v rukách sa vy-
dali do strašidelného
labyrintu čachtické-
ho podzemia. Hoci je
väčšina chodieb na-
vždy zasypaná a ne-
priechodná, odkryté
úseky dýchajú histó-
riou spojenou s ob-
dobím panovania
Alžbety Bátoriovej.
Navštívili aj zrúca-
ninu hradu, pamiat-
ky a družstvo, kde sa
práve lisovalo hroz-
no.  FOTO: ARCHÍV CVČ

VÝLET ZA ADOPTOVANOU KRAVIČKOU
 Predškoláci z MŠ Medňanského boli navštíviť na družstve
v Záblatí kravičku, ktorú si adoptovali minulý rok. Vtedy bola ešte
malé teliatko a dnes je z nej už veľká kravička. Presúvali sa au-
tobusom, čo bol pre niektoré deti tiež zážitok, lebo cestovali au-
tobusom po prvýkrát. Viac zaujímavostí z tejto škôlky na http://
mednanskeho.webnode.sk/novinky/.
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Na projekt Trenčín si Ty
mesto získalo 80 tisíc eur
Trojročné diskusie s verejnosťou o budúcnosti nášho
nábrežia v centre mesta vrcholia. Už v januári by mala
byť podľa pôvodných plánov vyhlásená medzinárodná 
urbanistická súťaž.

 Zorganizovať takúto súťaž
stojí nemalé prostriedky. Preto
je potešiteľné, že mesto Trenčín
na jej realizáciu získalo grant
z programu pre podporu part-
nerstiev švajčiarsko – slovenskej
spolupráce vo výške 80 865 eur.
 Projekt Trenčín si Ty sa roz-
behol s nástupom nového vede-
nia mesta a súčasného mestské-
ho zastupiteľstva. Základnou

víziou projektu bolo postupne
s verejnosťou diskutovať o bu-
dúcnosti nášho nábrežia a pre-
dísť tak chybám z minulosti,
kedy bola napríklad zbúraná po-
lovica historického centra. 
 Impulzom k štartu diskusie
bola prekládka železničnej trate
v rámci jej modernizácie. Garan-
tom projektu sa stal Peter Gero,
urbanista so skúsenosťami

s revitalizá-
ciou proble-
m a t i c k ý c h 
štvrtí ne-
m e c k é h o 
Hamburgu.
 T a k m e r 
pred rokom 
mestskí po-
slanci odpo-
ručili, aby 
do polovi-
ce roka 2014 
mesto vyhotovilo platnú urba-
nistickú štúdiu dotknutého úze-
mia. Tá má byť výsledkom súťa-
že s účasťou medzinárodných
odborníkov. Celkové náklady 
na organizáciu súťaže dosahu-
jú 150 tisíc eur. Vďaka vyše 80

tisícovému príspevku od na-
dácie Ekopolis mestu zostáva
doplatiť ešte 70 tisíc eur. O vy-
členení tejto sumy by mali roz-
hodnúť mestskí poslanci pri
decembrovom schvaľovaní bu-
dúcoročného rozpočtu. (RED)

Vysvetlivky:

Plasty Lokalita periodicita deň

Vrecia 1 Zlatovce, Orechové, Horné Orechové, Istebník, Záblatie,
Zámostie 28 dní pondelok

Vrecia 2 Noviny, Biskupice, Soblahovská ulica a okolie, Centrum,
Dolné mesto 28 dní utorok

Vrecia 3 Opatová, Kubra, Kubrica, horná a dolná časť Kukučínovej
ulice 28 dní štvrtok

Nádoby 1 Juh, Belá týždenne pondelok
Nádoby 2 Sihoť, Zámostie týždenne utorok
Nádoby 3 Noviny, Biskupice, Pod Sokolice, Centrum týždenne štvrtok
Nádoby 4 Dolné Mesto, Soblahovská, Dlhé Hony týždenne piatok
FIRMY fi rmy 14 dní streda

Bioodpad      

Bio od 1. 6. – 30. 9. každý týždeň v pondelok v lokalitách s BIO nádobami v  texte

Bio od 1. 10. – 31. 5. každý nepárny týždeň v  pondelok v lokalitách s BIO 
nádobami v  texte

Papier

Papier 1 individuálna bytová výstavba – Sihoť, Hodžova, Noviny,
Zlatovce 28 dní streda

Papier 2 Juh, Belá 14 dní pondelok
Papier 3 Sihoť, Zámostie, Opatová, Orechové, Istebník, Záblatie 14 dní utorok

Papier 4 Pod Sokolice, Centrum, Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny, 
Kubra, Kubrica 14 dní štvrtok

FIRMY fi rmy 28 dní streda

Sklo
Sklo 1 Mesto TN 28 dní pondelok
Sklo 2 Mesto TN 28 dní utorok
Sklo 3 Mesto TN 28 dní streda
Sklo 4 Mesto TN 28 dní štvrtok

JANUÁR

1 S Sviatok Sviatok

2 Š Papier 1 Nádoby 3

3 P Papier 4 Nádoby 4

4 S

5 N

6 P Vrecia 1 Nádoby 1

7 U Vrecia 2 Nádoby 2

8 S FIRMY

9 Š Vrecia 3 Nádoby 3

10 P Nádoby 4

11 S

12 N

13 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1 BIO

14 U Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2

15 S FIRMY Sklo 3

16 Š Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4 

17 P Nádoby 4

18 S

19 N

20 P Nádoby 1

21 U Nádoby 2

22 S FIRMY

23 Š Nádoby 3

24 P Nádoby 4

25 S

26 N

27 P Papier 2 Nádoby 1 BIO

28 U Papier 3 Nádoby 2

29 S Papier 1

30 Š Papier 4 Nádoby 3

31 P Nádoby 4

Harmonogram vývozu separovaných zložiek – január 2014

 V projekte Trenčín si Ty ide 
o aktívne zapojenie najdlhšej 
slovenskej rieky do života mesta,
o prepojenie oboch brehov a po-
trebné zapojenie Zámostia. Preto
sme prišli s názvom Trenčín si Ty,
evokujúcim jednak mesto (angl.
City), ale hlavne ako pozvanie 
a zapojenie občanov do tohto
procesu. Predstavte si rodinný
dom. Tie najlepšie domy vznikli 

vtedy, keď architekt pochopil aj 
dušu danej rodiny. Nestačí len
lokalitný plán, architekt nao-
zaj potrebuje vedieť o užívateľovi 
domu oveľa viac ako suchú defi -
níciu počtu miestností. Vytvori-
li sme tím, ktorý takmer tri roky
hľadal a skúmal túžby a potreby
občanov mesta. Tu chcem hlavne 
všetkým, ktorí sa na tomto proce-
se zatiaľ podieľali, poďakovať. Zo

všetkých absolvovaných diskusií 
cítiť dva základné pocity Trenča-
nov. Po prvé je to skepsa a strata
dôvery v to, že sa v našom mes-
te môže niečo pohnúť k dobré-
mu. Po druhé je to iskierka vrúc-
nosti, ktorá napriek všetkému
stále púta Trenčanov k mies-
tu, kde žijú. Ľudia si uvedomu-
jú, aký má toto mesto potenciál,
majú ho radi a sú k nemu istým

spôsobom pripútaní. Predstava
o tom, že by sa raz Trenčín nao-
zaj prebudil do krásy, sa im páči.
Diskusie nám ukázali, že mnohí 
Trenčania ešte dokážu snívať. Aj 
o nábreží a jeho sile, ktorá by do-
kázala rozprúdiť nový život mes-
ta, ba dokonca naštartovať jeho
ekonomický rozvoj, pre ktorý by
sa tu oplatilo zostať žiť, bývať 
a pracovať. MARTIN BEĎATŠ

  SLOVO HLAVNÉHO ARCHITEKTA MESTA
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Lenka je víťazkou 
Záhoráckeho 
pohára 2013

Javisko vo Hviezde bude 
vďaka Trenčanom vynovené
Projekt získal v internetovom hlasovaní 648 hlasov a tre-
tie miesto, ktoré znamená finančnú podporu tisíc eur.

 Rozhodnúť, ktorý z 24 nápa-
dov prihlásených do grantového
kola Prilož Topvar k dielu do-
stane príležitosť na realizáciu,
mohli ľudia hlasovaním do 31.
októbra. Päť návrhov poslali
obyvatelia Trenčína. Z nich sa
medzi sedem najprospešnejších
prebojoval projekt Obnova ja-
viska vo Hviezde v Trenčíne.

  SLÚŽI PROFESIONÁLOM,
AMATÉROM I DEŤOM

 Projekt prihlásila Zuza-
na Mišáková, riaditeľka Tren-
čianskeho Hradného Divadla.
Na javisku v trenčianskej Hviez-
de podľa nej ročne vystúpi oko-
lo 8 tisíc účinkujúcich, 8 tisíc
nacvičujúcich a predstavenia
vidí viac ako 30 tisíc divákov.
„Som zároveň učiteľkou na ZUŠ
K. Pádivého v Trenčíne. Aj pre-
to mám záujem, aby naše deti 
mali k dispozícii kultúrne a hlav-
ne bezpečné prostredie. Hviezda
je jediný priestor, kde môžeme 
za prijateľných podmienok ro-
biť vystúpenia. Je to úžasná bu-
dova so svojou dlhoročnou tra-
díciou a jedinečnou atmosférou.
 Herecky v nej začínali také 

osobnosti ako Ivan Krajíček či 
Štefan Skrúcaný. Kým nebol dom
armády, všetky divadlá hrali len
vo Hviezde a ja verím, že má toho
ešte veľa pred sebou,“ hovorí Z.“
Mišáková.

  ZÍSKANÉ PENIAZE 
SÚ IBA ZAČIATOK

 Zámerom projektu je rekon-
štrukcia podlahy tak, aby na nej
nehrozil úraz a tiež aby spĺňala
estetické kritériá. Za získané pe-
niaze môže byť prebrúsená a po-
vrchovo upravená farbou. 

„Ak by sa dodatočne podari-
lo získať ešte nejaké prostriedky,
mohli by sme najzničenejšie čas-
ti javiska nechať vymeniť. Ideál-
ne by bolo ešte zakryť podlahu
vhodným kobercom tak, ako je 
to bežné v iných divadlách. Naj-
skôr však musí byť urobený zák-
lad,“ vysvetľuje autorka projek-“
tu. Zrealizovaný musí byť podľa
pravidiel grantového kola do 30.
júna 2014.
 Projekt bude podľa Zuzany 
Mišákovej potrebovať aj ďalších
nadšených ľudí na množstvo
dobrovoľníckej práce pri vypra-
taní priestorov pod javiskom

a pri pomocných a upratovacích
prácach. Pomoc už prisľúbili čle-
novia Trenčianskeho Hradného
Divadla aj divadla Normálka.

  ĎALŠIE TRENČIANSKE 
PROJEKTY?

 Za obnovu javiska vo Hviez-
de hlasovalo 648 ľudí, čo pro-
jekt posunulo na tretiu priečku
za obnovenie a zatraktívnenie
Náučného turistického chodní-
ka v Zlatých Moravciach a to-
poľčiansky projekt Zóna bez
peňazí. 
 Umiestnenie ďalších

trenčianskych projektov: Jed-
lý lesík v Zátoke pokoja získal
228 hlasov a desiate miesto,
za Rozhľadňu na Brezine hla-
sovalo 78 ľudí (18. miesto), Do-
budovanie športového centra
získalo 47 hlasov (21. miesto)
a projekt Zelená planéta podpo-
rilo 11 hlasov (22. miesto).
 Finančné prostriedky 
do grantového kola, zamerané-
ho na skvalitňovanie životného
prostredia miest a obcí, veno-
vala spoločnosť Pivovary Top-
var, a. s. Kampaň zorganizovala
v spolupráci s Trenčianskou na-
dáciou. (RED)

Raz v roku prichádza Mrázik aj do Hviezdy v Trenčíne.
Rodinné predstavenie, tento rok ešte na starom javis-
ku, si môžete pozrieť v nedeľu 15. decembra o 16.00 hod.
 FOTO: ARCHÍV THD 

 Žiačke Základnej školy Na dolinách v Trenčíne Lenke Ko-
lárikovej patrí víťazstvo v celosezónnom seriáli pretekov v par-
kúrovom skákaní. Na koni Unywe-D získala v celkovom
hodnotení najviac bodov a prvú priečku. Lenka je zároveň vice-
majsterkou Západoslovenskej oblasti v kategórii detí a na Maj-
strovstvách SR obsadila pekné 9. miesto. Blahoželáme!
 FOTO:WWW.ZSZLATOVCE.EDUPAGE.SK

CENA TROJRUŽA 2013
PRE RUDOLFA DOBIÁŠA
 Za súbor prozaických a rozhlasovo-
-dramatických diel, v ktorých sugestív-
nym spôsobom ochraňuje jedinečné citové 
i mravné hodnoty detského sveta ocenili 6. 
novembra v Bratislave spisovateľa Rudolfa Dobiáša cenou TROJ-
RUŽA 2013. Cenu udeľuje od roku 1991 Literárny fond, Slovenská
sekcia IBBY a BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti au-
torom za vynikajúce literárne alebo literárnovedné dielo, ktoré vý-
znamne prispelo k rozvoju slovenskej literatúry pre deti a mládež.
Blahoželáme! FOTO: P. OBST

ÚSPEŠNÝ ZAČIATOK SEZÓNY 
KRASOKORČULIAROK
 Na konci októbra sa trenčian-
ske krasokorčuliarky zúčastni-
li 6. ročníka Tirnavia Edea Ice
Cup. V kategórii nádeje vo veku
8 rokov zvíťazila Erika Balážová.
Na fotografi i je prvá zľava s tré-
nerkou Janou Omelinovou a Pet-
rou Rešetkovou, ktorá získala ví-
ťazstvo v kategórii nádeje vo veku
9 rokov. Petra má na konte aj víťazstvo z Veľkej ceny Košíc (19. – 20.
10. 2013). Blahoželáme! (OM), FOTO: ARCHÍV OM



INFO | 929. november 2013 dobré správy, kultúra, inzercia

Knihy z projektu „Otvor srdce,
daruj knihu“ sa už dajú kúpiť 
Predvianočný projekt venovaný deťom zo sociálne slab-
ších či mnohodetných rodín a deťom osamelých matiek
je odštartovaný. Od 1. decembra sú označené knižky vo
vybraných predajniach.

Projekt „Otvor srdce, daruj 
knihu“ je o splnených detských“
túžbach a ochote dospelých po-
môcť. Pomáha rozvíjať vzťah
detí k čítaniu a podporuje indivi-
duálne darovanie. 

Trenčianska nadácia kaž-
doročne oslovuje trenčianske
materské a základné školy, aby 
jej pomohli identifi kovať cie-
ľovú skupinu detí spolu s ich
želaniami.

„Zoznamy detských kníh roz-
delíme medzi kníhkupectvá za-
pojené do projektu a už od 1. de-
cembra je spustený predaj. Hoci 

je projekt za osem rokov svojho
trvania už dobre známy a ľudia
na našu výzvu veľmi pekne rea-
gujú, vždy sa nájdu aj noví dar-
covia, ktorých táto myšlienka
osloví,“ hovorí koordinátorka “
projektu Danka Adamusová. 

  KNÍHKUPECTVÁ, KDE 
JE MOŽNÉ DETSKÉ 
KNIHY ZAKÚPIŤ

 Biopredajňa Malý princ
na Mierovom námestí 29,
kníhkupectvo LIBRI na Bra-
neckého ulici 7, kníhkupectvá

Panta Rhei v OC Laugaricio
a Panta Rhei (Gandalf knihy)
v ZOC MAX.

„Tieto predajne majú zaria-
dený kútik venovaný len tomu-
to projektu. Knihy sú označené 
ilustráciou autoriek Nade Žat-
kovej a Saše Hudecovej, takže 
pre kupujúceho nie je ťažké ich
identifi kovať. Darcovia, hoci ne-
tušia malého príjemcu, často
do kúpenej knihy vpisujú veno-
vanie či pozdrav,“ vysvetľuje D.“
Adamusová.
 Knihy zakúpené anonymný-
mi darcami sa dostanú do rúk
detí ešte pred Vianocami. V spo-
ločnosti rozprávkových bytos-
tí ich Trenčianska nadácia odo-
vzdáva deťom vždy v príjemnom
prostredí niektorej z inštitúcií

v Trenčíne.
 Počas doterajších ôsmich
ročníkov láskaví darcovia takto
potešili 1580 malých čitateľov.
 (RED)

Po tejto knihe veľmi túžim:

Chcete splniť sen
tomuto dieťaťu?

Zaplaťte, prosím, túto 
knihu pri pokladni. My ju 
za Vás včas doručíme.

Kresba: Naďa Žatková, Saša Hudecová

Z THD je Mestské 
divadlo Trenčín
zmenilo svoj názov. O dôvodoch ho-
vorí jeho riaditeľka Zuzana Mišáko-
vá: „V prvých troch rokoch sme ro-
bili predstavenia spojené s hradom. 
Neskôr sme vsadili na kvalitnú slo-
venskú a svetovú dramatiku, herecké 
výkony a dôslednú réžiu. Defi nitívne 
sme prestali mať s hradom čokoľvek 
spoločné.“
 Divadlo vzniklo v roku 2002. 
Ročne uskutoční približne 30 pred-
stavení pre takmer 4 tisícky divákov. 
„Verím, že Trenčania nový názov prij-
mú za svoj. S nimi a pre nich predo-
všetkým robíme divadlo, takže sme 
bytostne mestským divadlom,“ do-“
plnila Z. Mišáková. Ako prvá bola 
na scéne Mestského divadla Tren-
čín uvedená 23. novembra premié-
ra hry ruského klasika A. P. Čechova 
Svadba.

Lukáš Jánošík žne úspech za úspechom
Pri príležitosti Medzinárodné-

ho dňa študentstva odovzdal minister
školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dušan Čaplovič Pamätný list sv. Go-
razda dvom študentom Gymnázia Ľ.
Štúra v Trenčíne. Lukášovi Janošíkovi
za úspešnú reprezentáciu SR na Medzi-
národnej biologickej olympiáde, Me-
dzinárodnej olympiáde environmen-
tálnych projektov a na Olympiáde EU
v prírodných vedách. Zo všetkých troch

súťaží priviezol domov striebornú me-
dailu. Ďalší gymnazista Filip Ayazi bol 
ocenený za úspešnú reprezentáciu Slo-
venska na Olympiáde EÚ v prírodných 
vedách a získanie striebornej medaily. 
 Lukáš Jánošík si okrem toho pripí-
sal na svoje konto v novembri aj ďalšie 
významné ocenenia. Na celoštátnej sú-
ťažnej prehliadke bádateľských projek-
tov žiakov stredných škôl o cenu Scien-
ta Pro Futuro 2013 získal hlavnú cenu, 
cenu ministra školstva a postup na me-
dzinárodnú olympiádu mladých vedcov 
do 20 rokov EGUYS v septembri 2014 
vo Varšave. Blahoželáme!

Na fotografii zľava Zdenka Baxová (prof. GĽŠ 
v TN), Filip Ayazi, Dušan Čaplovič, Lukáš Já-
nošík a Helena Janošíková. FOTO: ARCHÍV MŠ SR
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Hľadajú domov
V trenčianskej karanténnej 
stanici sú opäť noví oby-
vatelia. Ak si plánujete za-
dovážiť psieho spoločníka,
možno vás oslovia práve 
tieto psíky bez domova.

 Asi ročný kríženec Bas-
ko bol nájdený 11. novembra
na Soblahovskej ulici v Tren-
číne. Je to veľmi spoločenský 
a učenlivý psík vhodný do bytu
i na dvor, k starším ľuďom
i k deťom.

Sebi je asi 10 mesačný krí-
ženec labradora. Našli ho 6.
novembra na železničnej sta-
nici v Trenčíne. Nebol začipo-
vaný a nemal ani identifi kačnú
známku. Čaká na svojho pô-
vodného alebo nového majiteľa.
Je veľmi milý, poslušný a učen-
livý, vhodný do bytu i na dvor,
k starším ľuďom i deťom.

 Kríženec Kurt má asi 11
mesiacov. Našli ho 5. novem-
bra pobehovať po autobuso-
vej stanici v Trenčíne. Nemal
obojok so známkou a ani nebol
začipovaný. Energický a hra-
vý psík je vhodný do bytu aj
na dvor s prístupom dnu. Vy-
žaduje si veľa pozornosti a voľ-
ného pohybu, preto je vhodný 
k deťom a aktívnym ľuďom.

V prípade záujmu možno sta-
nicu navštíviť osobne alebo
využiť telefonické kontakty 
0915 785 007, 0903 785 007.
Ľudia, ktorí si osvoja psíka
z karanténnej stanice, budú
oslobodení od dane za psa.

Centrum seniorov Sihoť 
 Centrum seniorov so sídlom na Osvienčimskej 
ulici je otvorené denne o 8.00 do 19.00 hodiny. 
V decembri bude centrum zatvorené od 23. decem-
bra, svoje priestory opäť otvorí 7. januára 2014.
 Čo môžu seniori využiť: akupresúrne lôžko CE-
RAGEM (na objednávky 10 osôb denne), biliard, 
čitáreň (knihy , video, TV, noviny a časopisy), spo-
ločenské hry, stolný tenis, hudobné kurzy (akorde-
ón, fl auta, gitara, klavír), kurzy PC, internet.

PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ 

pondelok 

9.00 – 12.00 spevácka skupina „Sihotiar“

9.30 – 11.00 cvičenie ženy

16.00 – 18.00 joga ženy

15.00 – 19.00 keramika – klub

utorok 

9.45 – 11.00 cvičenie ženy

14.00 – 17.00 Jednota dôchodcov Slovenska č. 5 

streda

9.00 – 12.00 Jednota dôchodcov Slovenska č. 27 

15.00 – 17.00 diabetes – konzultácie

15.00 – 18.00 pletenie košíkov z papiera

16.00 – 18.00 angličtina

16.00 – 17.00 nemčina

štvrtok 

9.30 – 11.00 cvičenie ženy

11.00 – 12.30 brušné tance

15.00 – 18.00 Taroky, kartové hry 

piatok 

9.30 – 12.00 spevácka skupina Sihotiar

9.45 – 11.00 cvičenie ženy
 KONTAKT: 032/743 45 35, 0904 339 401 

Trenčianske hodiny majú za sebou ďalší ročník
Súťaže v speve regionálnych ľudových piesní sa zúčastni-
lo 58 spevákov z 22 základných škôl Trenčianskeho regió-
nu. Trenčania sa medzi nimi nestratili. Získali 15 ocenení.

 Dvojdňovú súťaž Tren-
čianske hodiny zorganizovalo
Mesto Trenčín v spolupráci so
Základnou umeleckou školou
K. Pádivého. Porotkyne Sláv-
ka Švajdová, Žofi a Sekerková
a Ľubica Kršáková si vypočuli
celkom 116 slovenských ľudo-
vých piesní. Hodnotili intoná-
ciu, rytmus i celkový umelecký 
dojem. Trenčín reprezentovalo
27 žiakov základných škôl.
 Víťazi z 19. novembra: I.
kategória – 1. miesto Janka 
Koníčková (Dolná Súča), Os-
kar Bobošík (Trenčín, L. No-
vomeského), 2. miesto Renata 
Petrášová (Trenčín, Východná),

3. miesto Alexandra Kudláčová
(Trenčín, Bezručova).
 II. kategória – 1. miesto Pet-
ra Trúnková (Dolná Súča),
Kristína Múdra (Drietoma), 
2. miesto Darius Štefánek
(Horné Srnie), Juraj Čapák
(Dolná Súča), 3. miesto Vero-
nika Rácová (Trenčín, V. Pred-
merského), Sofi a Chorvátová
(Chocholná – Velčice), čestné
uznanie Gréta Olexíková (Tren-
čín, Bezručova).
 III. kategória – 1. Simona 
Lengvarská (Trenčín, L. No-
vomeského), 2. Michaela Sz-
turcová (Trenčín, Bezručova),
3. Martina Janišová (Trenčín, 

Hodžova).
 Víťazi z 19.

novembra: I. kategória – 2.
miesto Gabriela Sedláčko-
vá (Trenč. Stankovce), Natália 
Hrušovská (Trenč. Stankovce), 
3. miesto Mária Novosadová
(Trenčín, sv. Andreja-Svorada),
Alica Laurincová (Horná Súča)
 II. kategória – 1. Sabína 
Fraňová (Trenč. Stankovce),
Tomáš Lendvay (Trenčín, Dlhéy
Hony), 2. Alexandra Behrano-
vá (Trenč. Stankovce), Urban 
Zahumenský (Trenčín, Dlhéý
Hony), 3. Nina Kohoutová
(Trenčín, Dlhé Hony), Alžbeta 
Reháková (Trenčín, sv. Andre-
ja-Svorada), čestné uznanie Jo-
zef Chupáč (Horná Súča).
 III. kategória – 1. Emma Ďu-
ríková (Trenčín, Dlhé Hony), 2.
Kristián Ovádek (Trenčín, Dlhé
Hony), 3. Barbora Horňáková
(Trenčín, Veľkomoravská).
 (LK)

Speváčky zo ZŠ Východná Vane-
sa Hrbasová a Renata Petrášová.

Trenčania majú opäť 
v kúpeľoch zľavu
So zľavou do bazénov v Trenčianskych 
Tepliciach sa v tomto období môžu 
dostať aj obyvatelia Trenčína. Stačí 
občiansky preukaz s trvalým pobytom
v našom meste.

 Do 28. februára 2014 trvá viac ako troj-
mesačný projekt „Kúpele v regióne“, vďaka 
ktorému majú Trenčania 50 percentnú zľa-
vu na vstup do termálnych bazénov Sina, PI, 
PIII a 30 percentnú na vstup do bazéna Grand. 
Vstup do termálnych bazénov je možný len pre 
osoby staršie ako 16 rokov. Deti vo veku od 3 
do 14 rokov majú na vstup do bazéna Grand 
v sprievode dospelej osoby 50 percentnú zľavu. 
Nakoľko vstup do bazénov je podmienený voľ-
nou kapacitou, je vhodnejšie včas si ho rezer-
vovať. Mesto Trenčianske Teplice v spoluprá-
ci s miestnymi kúpeľmi po úspechu pilotného 
projektu zo začiatku tohto roka pripravilo jeho 
pokračovanie. Zmluvu s kúpeľmi podpísalo štr-
násť miest a obcí z Trenčianskeho kraja, medzi 
nimi aj Trenčín. (RED)
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Oznam pre cestujúcich 
 

V d och 23.12.2013 až 7.1.2014  

 
bude MHD Tren ín, prevádzkovaná nasledovne 

 
Dátum  Budú premáva  spoje s ozna ením: 

do 22.12.2013  bežná prevádzka MHD 
23.12.2013 pondelok „x“, nebudú jazdi  spoje ozna ené „c“ 

24.12.2013 utorok „a“ s obmedzením 
a spoj na Polno nú sv. omšu 

25.12.2013 streda „a“ 
linky . 24, 25 a 27 nebudú v prevádzke

26.12.2013 štvrtok „a“ 
pozn.: linky . 24, 25 a 27 nebudú jazdi  k OC Laugaricio

27.12.2013 piatok „a“ a linka . 50 (z 27.12. na 28.12.) 
28.12.2013 sobota „a“  
29.12.2013 nede a „a“ 
30.12.2013 pondelok „a“ 
31.12.2013 utorok „a“ s obmedzením liniek . 24, 25 a 27 

1.1.2014 streda „a“ 
linky . 24, 25 a 27 nebudú v prevádzke 

2.1.2014 štvrtok „x“, nebudú jazdi  spoje ozna ené „c“ 
3.1.2014 piatok „x“, nebudú jazdi  spoje ozna ené „c“ 
4.1.2014 sobota „a“ 
5.1.2014 nede a „a“ 
6.1.2014 pondelok „a“ 
7.1.2014 utorok „x“, nebudú jazdi  spoje ozna ené „c“ 

od 8.1.2014  bežná prevádzka MHD 
 
 
Pozn.:  „x“ – spoje, premávajúce v pracovný de  
 „a“ – spoje, premávajúce cez víkend a dni pracovného vo na a pokoja 
 „c“ – spoje, ktoré premávajú len po as školského vyu ovania (mimo školských prázdnin) 

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

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

24.12.2013

Linka . 25 Linka . 27
odchod - príchod odchod - príchod odchod - príchod odchod - príchod odchod - príchod odchod - príchod
JUH II - gymnázium gymnázium - Juh II OC Laugaricio - JUH II OC Laugaricio - Siho  IV. Siho  IV. - OC Laugaricio OC Laugaricio - JUH II JUH II - OC Laugaricio OC Laugaricio - Zlatovce
22:57 - 23:40 (25.12.) 1:10 - 2:00 12:30 - 12:45 20:20 - 20:43 19:40 - 20:04 20:25 - 20:41 20:00 - 20:18 20:00 - 20:27

mimoriadny spoj 21:20 - 21:43 20:50 - 21:14 21:25 - 21:41 20:55 - 21:13
22:15 - 22:38 21:50 - 22:14 22:15 - 22:31 21:55 - 22:13

Linka . 1 Linka . 2 Linka . 5 Linka . 6 Linka . 8 Linka . 11 Linka . 24 Linka . 25
odchod - príchod odchod - príchod odchod - príchod odchod - príchod odchod - príchod odchod - príchod odchod - príchod odchod - príchod
JUH II - Kubra Nozdrkovce - Siho  IV. JUH ZŠ - VOD-EKO Siho  IV. - VOD-EKO JUH II - Siho  IV. JUH ZŠ - Kubrica OC Laugaricio - Siho  IV. OC Laugaricio - JUH II
18:45 - 19:10 17:00 - 17:22 17:25 - 17:42 17:05 - 17:24 16:25 - 16:46 17:00 - 17:30 14:10 - 14:36 13:35 - 13:51
19:45 - 20:10 17:58 - 18:22 18:25 - 18:42 17:25 - 17:46 18:00 - 18:30 15:25 - 15:51 14:35 - 14:51

19:00 - 19:22 19:25 - 19:42 VOD-EKO - Siho  IV. 18:25 - 18:46 19:00 - 19:30 16:00 - 16:26 15:35 - 15:51
Kubra - JUH II 19:58 - 20:22 20:25 - 20:42 17:30 - 17:49 19:25 - 19:46 16:40 - 17:06 16:35 - 16:51
19:15 - 19:40 Kubrica - JUH ZŠ 18:15 - 18:38 17:35 - 17:51
20:15 - 20:40 Siho  IV. - Nozdrkovce VOD-EKO - JUH ZŠ Siho  IV. - JUH II 17:40 - 18:10 19:10 - 19:33 18:35 - 18:51
21:15 - 21:40 16:25 - 16:47 18:00 - 18:18 16:55 - 17:16 18:40 - 19:10 20:20 - 20:43 19:35 - 19:51

17:25 - 17:49 19:05 - 19:23 Linka . 22 17:55 - 18:16 19:40 - 20:10 21:20 - 21:43 20:25 - 20:41
18:25 - 18:47 20:00 - 20:18 odchod - príchod 18:55 - 19:16 22:15 - 22:38 21:25 - 21:41

Linka . 13 19:25 - 19:49 21:05 - 21:23 JUH II - AS 19:55 - 20:16 Linka . 27 22:15 - 22:31
odchod - príchod 17:15 - 17:35 odchod - príchod Siho  IV. - OC Laugaricio
Záblatie - AS 18:15 - 18:35 Zlatovce - OC Laugaricio 12:10 - 12:37 JUH II - OC Laugaricio
17:00 - 17:17 Linka . 18 Linka . 21 19:15 - 19:35 Linka . 23 14:30 - 14:57 13:10 - 13:37 13:10 - 13:28
18:00 - 18:17 odchod - príchod odchod - príchod 20:15 - 20:35 odchod - príchod 17:00 - 17:27 14:40 - 15:07 14:10 - 14:28
19:00 - 19:17 Siho  IV. - JUH ZŠ JUH II - Opatová, Niva JUH III - AS 15:20 - 15:47 15:10 - 15:28
21:00 - 21:17 17:15 - 17:37 17:55 - 18:17 AS - JUH II 16:55 - 17:11 OC Laugaricio - Zlatovce 16:10 - 16:37 16:10 - 16:28

18:15 - 18:37 18:55 - 19:17 17:45 - 18:01 18:55 - 19:11 16:10 - 16:37 17:15 - 17:42 17:10 - 17:28
AS - Záblatie 18:45 - 19:01 18:00 - 18:27 18:40 - 19:04 18:10 - 18:28
17:30 - 17:47 JUH ZŠ - Siho  IV. Opatová, Niva - JUH II 19:45 - 20:01 AS - JUH III 20:00 - 20:27 19:40 - 20:04 19:10 - 19:28
18:45 - 19:02 16:40 - 17:02 18:18 - 18:47 20:45 - 21:01 17:35 - 17:51 20:50 - 21:14 20:00 - 20:18
19:35 - 19:52 17:40 - 18:02 19:18 - 19:47 19:35 - 19:51 Linka . 28 21:50 - 22:14 20:55 - 21:13
21:35 - 21:52 odchod - príchod 21:55 - 22:13

Siho  IV. - JUH III
18:30 - 18:55

JUH III - Siho  IV.
17:55 - 18:19

Linka . 25

Želáme radostné prežitie Viano ných sviatkov a š astný nový rok 2014 www.sadtn.sk
www.trencin.sk

Úprava cestovného poriadku MHD Tren ín - Štedrý de  a Silvester

Slovenská autobusová doprava Tren ín, a.s.
Zlatovská 29, 911 37 Tren ín

Mimoriadne ZARADENÉ spoje

24.12.2013 - na linkách NEBUDÚ jazdi  nasledujúce spoje

Mimoriadna linka na Polno nú sv. omšu

31.12.2013 - na linkách NEBUDÚ jazdi  nasledujúce spoje

asy a zastávky pod a vyveseného cestovného poriadku

Linka . 24

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

 
na Polno nú sv. omšu – 24. 12. 2013 

Mimoriadna linka MHD Tren ín 

 
22:57 gen. Svobodu, oto   1:00 Rozmarínova, gymnázium 
22:59 gen. Svobodu, rázcestie  1:02 Legionárska 
23:02 Saratovská, ZŠ  1:03 Soblahovská 25 
23:03 Saratovská, pri parku  1:04 Inovecká, stred 
23:05 gen. Svobodu, Pod Juhom  1:05 Inovecká 
23:07 Inovecká  1:07 gen. Svobodu, Pod Juhom 
23:08 Inovecká, stred  1:09 gen. Svobodu, rázcestie 
23:09 Soblahovská 25  1:11 gen. Svobodu, oto  
23:10 Soblahovská, rázcestie  1:13 Saratovská, pri parku 
23:11 Legionárska  1:15 Saratovská, ZŠ 
23:12 Braneckého  1:18 Soblahovská 25 
23:14 Hasi ská  1:19 Soblahovská, rázcestie 
23:17 gen. M. R. Štefánika  1:20 Legionárska 
23:18 gen. M. R. Štefánika, Merina  1:21 Braneckého 
23:20 Kubranská, Billa  1:22 Hasi ská 
23:21 Kubranská, Pred po om  1:24 M. Rázusa, obchodná akadémia 
23:22 Kubranská, ZŠ  1:25 M. Rázusa, zimný štadión 
23:23 Kubra, námestie  1:26 Hodžova, ZŠ 
23:28 Opatovská, Siho  IV.  1:27 Hodžova, kotol a 
23:29 Opatovská, ihrisko Pádivec  1:28 Opatovská, Radegast 
23:30 Opatovská, Radegast  1:29 Opatovská, ihrisko Pádivec 
23:32 Hodžova, kotol a  1:30 Opatovská, Siho  IV. 
23:33 Hodžova, ZŠ  1:32 Kubra, námestie 
23:34 kpt. Nálepku  1:33 Kubranská, ZŠ 
23:35 M. Rázusa, zimný štadión  1:34 Kubranská, Pred po om 
23:36 M. Rázusa, obchodná akadémia  1:35 Kubranská, Billa 
23:38 Hasi ská  1:37 gen. M. R. Štefánika, Merina 
23:40 Rozmarínova, gymnázium  1:40 Hasi ská 

Poznámky: 

1. 

Pevne stanovené sú len asy  
odchodu z východzej zastávky, 
ostatné asy sú orienta né; 
vozidlo však odíde najskôr 5 min 
pred uvedeným asom 

2. Mimoriadna linka je 
prevádzkovaná bezplatne 

3. Nástup povolený všetkými 
dverami  
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VÝVOZ ODPADU POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV

23. 12. 2013 pondelok
bežný pracovný deň – vývoz odpadu pod-
ľa harmonogramu

24. 12. 2013 utorok
Štedrý deň, vývoz odpadu podľa
harmonogramu

25. 12. 2013 streda
1. sviatok vianočný – vývoz odpadu sa 
nerealizuje

26. 12. 2013 štvrtok
2. sviatok vianočný – vývoz odpadu z 25.
12. 2013

27. 12. 2013 piatok
bežný pracovný deň – vývoz odpadu z 26.
12. 2013

28. 12. 2013 sobota vývoz odpadu z 27. 12. 2013

30. 12. 2013 pondelok
bežný pracovný deň – vývoz odpadu pod-
ľa harmonogramu

31. 12. 2013 utorok
Silvester – vývoz odpadu podľa
harmonogramu

1. 1. 2014 streda
Nový rok – sviatok – vývoz odpadu sa 
nerealizuje

2. 1. 2014 štvrtok
bežný pracovný deň – vývoz odpadu z 1.
1. 2014

3. 1. 2014 piatok
bežný pracovný deň – vývoz odpadu z 2.
1. 2014

4. 1. 2014 sobota vývoz odpadu z 3. 1. 2014

6. 1. 2014 pondelok
sviatok – vývoz odpadu realizujeme podľa 
harmonogramu

Vývoz separovaných zložiek bude podľa platného harmonogramu.

 Bez umelého osvetlenia si
každodenný život ani nevieme
predstaviť a podčiarkuje aj svia-
točný ráz rôznych mimoriad-
nych chvíľ a príležitostí. Vianoce
bez umelého osvetlenia? Určite
každý z nás má na to jednodu-
chú odpoveď: nemožné!
 Súčasná doba si vyžaduje
používanie moderných, ener-
geticky úsporných svetelných
zdrojov. Svoje uplatnenie si náj-
du v rôznych sférach života a po-
užíva ich aj čoraz viac domác-
ností. Avšak aj tie raz dosvietia
a stane sa z nich elektroodpad.
Medzi energeticky efektívne
svetelné zdroje patria aj lineár-
ne žiarivky, úsporné kompakt-
né žiarivky a výbojky. V neroz-
bitom stave žiarivky ani výbojky 
nie sú škodlivé. Avšak ak sa roz-
bijú – neodborným a nešetrným
zaobchádzaním, na skládke od-
padu, úmyselne pri manipulácii
– ortuť spolu s ďalšími toxickými

látkami, ktoré sa v nich nachá-
dzajú, sa odparuje a dostáva
do ovzdušia. Týmto sa znečisťu-
je nielen životné prostredie, ale
vdychovanie ortuťových pár po-
škodzuje aj ľudské zdravie.

Preto je potrebný separo-
vaný zber takýchto svetelných
zdrojov. Separovaným zberom
žiariviek chránime svoje zdra-
vie, životné prostredie a pred-
chádzame znečisťovaniu alebo
poškodzovaniu nášho okolia.
Robíme to nielen pre seba,
ale aj pre naše deti a budúce
generácie.
 Pri výmene starých žiariviek
za nové sa dá využiť možnosť 
spätného odberu. Použité a ne-
svietiace žiarivky možeme odo-
vzdať predajcovi, od ktorého si
kupujeme nový svetelný zdroj
a on sa postará o ich ekologickú
likvidáciu.

Predajcovia svetelných
zdrojov sú povinní zabezpečiť 

spätný odber vadných alebo ne-
svietiacich žiariviek. Možnosť 
bezplatne vrátiť starú nefunkč-
nú žiarivku pri kúpe novej má
každý občan. Táto služba je
bezplatná. Platí pri tom pra-
vidlo – kus za kus. Starý výro-
bok musíme do predajne pri-
niesť kompletný. V prípade, že
výrobok nebude kompletný, pre-
dajca alebo distribútor môže od-
mietnuť jeho prevzatie.
 Väčšie množstvo môžete
odovzdávať na zberných dvo-
roch. Zoznam partnerských 
zberných miest a miest oddele-
ného zberu nájdete na stránke
www.ekolamp.sk.

  ČÍM ĎALEJ, TÝM VIAC
PLATÍ, ŽE „MYSLIEŤ
EKOLOGICKY
SA OPLATÍ“ 

 Na stránke www.mysliete-
kologickysaoplatí.sk nájdete
základné informácie, zapojte sa
do našej akcie, otestujte si ve-
domosti z ekológie a máte mož-
nosť vyhrať zaujímavé vecné
ceny.

EKOLAMP Slovakia je nezis-
kové združenie výrobcov a dis-
tribútorov svetelnej techniky,
ktoré pre svojich členov zabez-
pečuje plnenie ich zákonných
povinností a nakladanie s ne-
funkčnými svetelnými zdrojmi
a svietidlami, t. j. ich zber, pre-
pravu a ekologickú recykláciu.

Chráňme si naše životné
prostredie! Len s vašou pomo-
cou budú množstvá v separova-
nom zbere rásť – rovnako ako
stromy, tráva, kvety...

EKOLAMP Slovakia – váš ekologický partner
Najkrajšie sviatky roka – Vianoce – nám už klopú na dve-
re. Patria k nim aj tisíce mihotajúcich sa svetielok, ktoré 
nám vytvárajú jedinečnú a neopakovateľnú atmosféru.
Viete, že osvetlenie môže byť efektné, moderné, zaujíma-
vé, úsporné a zároveň sa môžeme správať aj ekologicky?

POSVIETME SI NA EKOLÓGIU

www.ekolamp.sk, 

ekolamp@ekolamp.sk

EKOLAMP HOTLINE: 

0914 22 44 44

  ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 16. 12. 2013 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 18. 12. 2013 o 16.00 v ZŠ Veľkomoravská

VMČ Juh 2. 12. 2013 o 18.00 v KC Aktivity

VMČ Sever rokovanie nebude verejné

  OZNAMY

Materské školy počas
vianočných prázdnin
 Od pondelka 23. decembra 2013 do pondelka 6. januára 2014
bude prevádzka v materských školách v Trenčíne prerušená.
V utorok 7. januára budú materské školy otvorené podľa záujmu
rodičov. Riadna prevádzka v materských školách sa začne 8. ja-
nuára 2014.

Ako žiadať o dotáciu z oblasti 
kultúry?
 Útvar kultúrno-informačných MsÚ v Trenčíne pripravuje pre
žiadateľov o dotáciu z oblasti kultúry a záujmovej umeleckej čin-
nosti na rok 2014 informačné stretnutie, kde sa záujemcovia do-
zvedia, ako správne postupovať pri vyplňovaní formuláru žiados-
ti o dotáciu. Stretnutie sa uskutoční 28. 1. 2014 o 16.00 vo veľkej
zasadačke MsÚ v Trenčíne.
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3. 12. Piaristický kostol sv. Františka Xaverského
18.00 SPOMIENKOVÁ SV. OMŠA NA PATRÓNA MESTA SV. 

FRANTIŠKA XAVERSKÉHO ~ účinkuje spevácky zbor 
Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne 
Piarissimo, Ján Vindiš, husle a Samuel Bánovec, klavír

4. 12. – 15. 1.  gallery qex
10.00 – 18.00 3. VIANOČNÁ PREDAJNÁ VÝSTAVA 

TRENČIANSKYCH VÝTVARNÍKOV
5. 12. Mierové námestie

17.00 AKO SVÄTÝ MIKULÁŠ DO TRENČÍNA PRIŠIEL... 
~ tradičný príchod Mikuláša a jeho nebeského sprievodu

5. – 23. 12. Mierové námestie 
10.00 – 18.00 VIANOČNÝ REMESELNÝ JARMOK

7. 12. Mierové námestie
11.00 TRENČIANSKA DVANÁSTKA ~ koncert dychovej hudby

8. 12. Mierové námestie
11.00 HATIANKA ~ ženská spevácka skupina z Hatného,

 BOROVIENKA ~ koncert ľudovej hudby z Lančára
9. 12.  Mierové námestie

16.30 NEBESKÉ SLÁVNOSTI ~ Školský klub SEDMIČKA
 VIANOČNÉ PÁSMO ~ Základná škola L. NOVOMESKÉHO

10. 12. Mierové námestie
16.30 DOLINEČKA ~ ženská spevácka skupina zo Soblahova

11. 12.  Mierové námestie 
16.30 VIANOČNÉ PÁSMO A PRÍBEH VIANOČNÉHO ŠKRIATKA 

GRINCHA ~ ZUŠ K. PÁDIVÉHO v TRENČÍNE, dramatický odbor
12. 12. Mierové námestie

16.30 KUBRA ~ folklórna skupina 
13. 12.  Mierové námestie

16.30 KOLOVRÁTOK ~ folklórna skupina z Melčíc-Lieskového 
a spevácka skupina SIHOTIAR z Trenčína

13.12. gallery qex
16.00 LUCIA ~ sviatok sv. Lucie podľa švédskych tradícii, 

spievanie švédskych kolied, ochutnávka švédskych 
koláčikov a tradičného švédskeho glöggu

14. 12. Mierové námestie 
10.00 – 18.00 STRIEBORNÉ STRETNUTIA S KOLEDOU – STRIEBORNÝ 

ZVONČEK ~ program pre deti s Vladom Kulíškom, RADOSŤ 
– detský folklórny súbor, MRÁZIK – divadlo pre deti, ČAJKA 
– detský folklórny súbor, TIEŇ – country hudobná skupina, 
ELECTRIC LADY – rockový koncert, tribute Led Zepplin

14. 12. Posádkový klub
17.00 TANEČNÁ ROZPRÁVKA VIANOC ~ vianočné 

predstavenie tanečnej skupiny Goonies
15. 12.   Mierové námestie 

10.00 – 15.00 STRIEBORNÉ STRETNUTIA S KOLEDOU ~ SELČIANKA 
– detský folklórny súbor, GAJDOŠI Z KOPANIC – 
Starý Hrozenkov, POĎME BRATIA DO BÉÉÉTLEMA... 
– divadlo pre deti, gajdoš ANDREJ JÓBUS z Vrbového, 
3DBAND – koncert hudobnej skupiny, prehliadky 
sakrálnych objektov s profesionálnym sprievodcom

15. a 22. 12. Art centrum synagóga
12.00 – 17.00 ZIMNÝ UMELECKÝ JARMOK ~ prezentácia 

a predaj diel trenčianskych výtvarníkov
15. 12.  Trenčianske múzeum

17.00 RENESANČNÉ VIANOCE ~ koncert súboru 

starej hudby MUSICA POETICA a jej hostí
 15. 12. Evanjelický kostol
 18.00 VIANOČNÝ KONCERT ~ Simona Eisinger, soprán 

a Zuzana Mausen Ferječíková, organ 
 16. 12. Mierové námestie
 16.30 ZVON ~ spevokol evanjelickej cirkvi a. v.
 17. 12. Mierové námestie 
 16.30 TEPLANKA ~ folklórna skupina z Trenčianskej Teplej
 18. 12. Refektár Kolégia piaristov 
 17.00 VIANOČNÝ ČAS ~ pásmo slova a hudby – účinkujú 

žiaci hudobného a literárno-dramatického 
odboru ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne

 18. 12. Mierové námestie
 17.00 HORNOSÚČAN ~ miešaný spevácky zbor z Hornej Súče
 19. 12. Mierové námestie
 16.30 TRENČIANSKY SPEVÁCKY ZBOR
 20. 12. Mierové námestie
 16.30 OPATOVČAN ~ spevácky súbor z Opatoviec
  LETOKRUHY ~ ženský spevokol zo Zlatoviec
 20. 12. kino Hviezda
 18.00  X-MAS DANCE SHOW ~ vianočná show 

tanečného klubu Aura Dance a jej hostí
 21. 12. Mierové námestie
 10.00 – 18.00 ZLATÉ STRETNUTIA S KOLEDOU ~ HÁJIČEK – spevácka 

skupina z Chrenovca-Brusna, SKLO – vokálna skupina 
z Bratislavy, KONTULKA – ľudový kolektív a KVIT – ľudová 
hudba z okolia Trenčína, VIANOČNÉ BLUESSNENIE – vokálna 
skupina VOX, JazzFest trio, TRÚFALCI a JADERKO z Mníchovej 
Lehoty, ŽIVÝ BETLEHEM, VIANOČNÝ BAZÁR Trenčianskej 
nadácie – charitatívne podujatie s Adelou Banášovou, 
ČAJKA – detský folklórny súbor z Hornej Súče, ZVONČEK 
KONČEK – HARRY TEATER, divadlo pre deti, ŠANDORFJANKA – 
folklórna skupina z Prieval, ILUMINÁCIE ADVENTU – jedinečná 
vianočná projekcia na mestskú vežu, BETLEHEMSKÉ SVETLO

 21. 12.  Posádkový klub
 15.00 a 18.00 HOJNÉ POŽEHNANIE VÁM NESIEME ~ vianočný program 

trenčianskych folklórnych súborov, skupín a ich hostí
 22. 12. Mierové námestie
 10.00 – 18.00 ZLATÉ STRETNUTIA S KOLEDOU ~ VRBOVSKÉ VŔBY 

– netradičné folkórne hudobné zoskupenie z Vrbového, 
ŠKRUPINKA – veselá mužská spevácka skupina, VIANOČNÍ 
KOLEDNÍCI – DIVADLO DUNAJKA, divadlo pre deti, KORNIČKA 
– detský folklórny súbor, HELIGÓNKARI z Prietrže, VIANOČNÉ 
BLUESSNENIE – Boboš Procházka Quartet, ŽIVÝ BETLEHEM 
– oživenie najstaršieho príbehu, SPIEVA CELÉ NÁMESTIE 
– spoločné spievanie vianočných kolied, OHŇOVÁ SHOW 
ISHTAR, ILUMINÁCIE ADVENTU – jedinečná vianočná projekcia 
na mestskú vežu, vokálna skupina FRAGILE, VARENIE 
DOMÁCEJ VIANOČNEJ KAPUSTNICE, BETLEHEMSKÉ SVETLO 

 23. 12. Mierové námestie
 15.00 a 16.00 ŽIVÝ BETLEHEM ~ oživenie najstaršieho príbehu
 26. 12. Piaristický kostol sv. Františka Xaverského v Trenčíne
 16.00 KONCERT KOMORNÉHO ORCHESTRA MESTA TRENĆÍN
 31. 12. Mierové námestie
 21.00 SILVESTROVSKÁ DISKOTÉKA

5. – 23. december 2013
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  DIVADLO
1. 12. | 19.00 | Miro Gavran: 
Všetko o ženách
KINO HVIEZDA | Geniálny prienik do  žen-
skej psychiky tak, ako ju vidí najhranejší 
chorvátsky autor v  podaní Mestského di-
vadla Trenčín.

3. 12. | 18.00 | Mata Hari
POSÁDKOVÝ KLUB | Muzikál so Sisou Sklov-
skou ako legendárnou tanečnicou, kurti-
zánou a špiónkou Mata Hari.

10. 12. | 19.00 | Boh masakra

POSÁDKOVÝ KLUB | Komédia najhranejšej 
divadelnej autorky súčasnosti Yasminy
Reza v  podaní Divadla Aréna (A. Šišková,

j y y

M. Horňák, O. Belešová a R. Stanke).

13. 12. | 20.00 | Divadlo Láhor 
sound system: Diskrétny deň 
alebo 100 percent alibi
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Javiskový all-stars 
band premiérovo v Trenčíne. Porcia anar-
chie so štipkou dramaturgie a jedenástimi
živými čerešničkami na torte svetovej im-
provizácie.

14. 12. | 17.30, 20.00 | Čínska 
stena

KINO HVIEZDA | Premiérové uvedenie no-
vého divadelného predstavenia Divadla
Normálka.

16. 12. | 19.00 | Tri tvorivé tvory
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Večer divadelnej im-
provizácie. Juraj „Šoko“ Tabaček, Stanislav

j

„Stanley“ Staško, Lukáš „Pucho“ Puchovský.

14. 1. | 19.00 | Štyria na kanape

POSÁDKOVÝ KLUB | Bláznivá komédia 
o  peripetiách rozpadu manželstva. Hrajú
P. Polnišová, H. Mičkovicová, E. Horváth, R.
Stanke a Ľ. Kostelný.

  KONCERTY
3. 12. | 17.00 | Malé zimné 
stretnutie
KINO HVIEZDA | Účinkujú žiaci všetkých od-
borov ZUŠ K. Pádivého. Vstup voľný.

j ý

4. 12. | 19.30 | Tichá noc 
– exkluzívny koncert 
Alexandrovcov
ZIMNÝ ŠTADIÓN P.  DEMITRU | Najslávnejší 
armádny súbor z  Ruskej federácie s  naj-
lepšími spevákmi, sólistami, hudobníkmi
a tanečníkmi.

6. 12. | 22.00 | Dub night
KLUB LÚČ | Akcia zameraná na dubový žá-
ner. Line up: Soundbwoy Dub / live dub
show + Riddim Tuff a + I-man.

6. 12. | 19.00 | Aurelius Quintet
GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA |

7. 12. | 20.00 | Už jsme doma + 
DG 307

KLUB LÚČ | Stálica českej undergroundovej
scény.

8. 12. | 16.00 | Kysucký prameň 
z Oščadnice a Duo Sonet
POSÁDKOVÝ KLUB | Vianočný koncert.

11. 12. | 19.00 | SĽUK: Krížom 
krážom
POSÁDKOVÝ KLUB | Hudobno-tanečný
program folklórneho súboru SĽUK.

11. 12. | 20.00 | Abusus

KLUB LÚČ | Stretnutie s Branislavom Jobu-
som, predstavenie novej tvorby spojené
s  koncertom priateľa z Vrbového, Karpat-
ských Chrbátov, Karpatských Víťazov.

12. 12. | 17.00 | Spoločne pred 
Vianocami
KINO HVIEZDA | Účinkujú žiaci všetkých od-
borov ZUŠ K. Pádivého.

j

12. 12. | 18.00 | Dúhové 
Eminencie
GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA | World music.

13. 12. | 16.00 | Vianočné koledy
MIEROVÉ NÁMESTIE | Senior spevokol Siho-
tiar.

14. 12. | 20.00 | Peter Vasko + 
Joyride
KLUB LÚČ | Gitarový koncert Petra Vaska 
a kapely Joyride.

15. 12. | 18.00 | Vianočný 
koncert
EVANJELICKÝ KOSTOL | Koncert Sloveniek 
úspešne pôsobiacich v  zahraničí: Simona
Eisinger – soprán, Zuzana Mausen – Fer-
jenčíková – organ.

16. 12. | 19.00 | Vianočný 
galakoncert La Gioia

POSÁDKOVÝ KLUB |

18. 12. | 16.00 | Hrajú nám pre 
radosť
POSÁDKOVÝ KLUB | Koncert detí ZUŠ.

18. 12. | 17.00 | Vianočný čas
REFEKTÁR KOL. PIARISTOV | Účinkujú žiaci 

ý

hudobného a  literárno-dramatického od-
boru ZUŠ K. Pádivého.

20. 12. | 19.00 | Colored People
GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA | Večer s brazíl-
skou hudbou, sambou, jazzom a  ďalšími
svetovými melódiami.

20. 12. | 19.00 | Rock Oldies live
PIANO KLUB | AC-TN, Hattrick, Abnormal.

20. 12. | 22.00 | Interior sound: 
Fallgrapp + Rafo + Detekm + 
M.Bulwa + DFLD
KLUB LÚČ |

21. 12. | 15.00, 18.00 | Trenčín 
Hojné požehnanie Vám 
nesieme
POSÁDKOVÝ KLUB | Tradičný vianočný kon-
cert folklórnych skupín z Trenčína.

21. 12. | 20.00 | Silver rocket 
night: Tomáš Palucha + 
Kontroll + Inau lunochod
KLUB LÚČ | Večer pod taktovkou muzikan-
tov z vydavateľstva Silver Rocket.

21. 12. | 20.00 | Horkýže Slíže

PIANO KLUB |

25. 12. | 21.00 | Švanda claat
KLUB LÚČ | Večer s príchuťou reggae a dan-
cehallu.

26. 12. | 20.00 | Tublatanka – 30 
rockov

PIANO KLUB | Špeciálny vianočný koncert
s podporou sláčikového kvarteta.

27. 12. | 19.00 | Rockové Vianoce
PIANO KLUB | Queenmania, Iron Works.

28. 12. | 19.00 | Depresy (TN) + 
Tristana + Neutral
KLUB LÚČ | Live koncert.

CINEMAX
od 3. 12. | Pálenica Borisa 
Filana
Zážitky z  ciest po  svete. Hosťom
programu je Oliver Filan.

od 5. 12. | Ľadové kráľovstvo
Rodinný dobrodružný animovaný fi lm.

od 12. 12. | Hobit: Smaugova 
pustatina

Druhý diel hobitej trilógie.

od 16. 12. | Chrobáčikovia
Cesta plná dobrodružstva, priateľstva
a  fantázie do  sveta tých najmenších...
chrobáčikov.

od 19. 12. | Frajeri vo Vegas
Robert de Niro, Michael Douglas, Mor-
gan Freeman a Kevin Kline to v komé-
dii poriadne roztočia.

od 12. 12. | Luskáčik – 
ARTMAX balet
Vianočný balet priamo z  londýnskej
Royal Opera House.

ARTMAX
pre náročného diváka každý utorok ve-
čer, vstupné 3,50 €, s fi lm kartou 2 €.

KLUB LÚČ
18. 12. | 19.00 | Banícky 
chlebíček

Slovenský dokumentárny fi lm, ktorý
cez sériu portrétov obyvateľov dediny
Rakovnica podáva obraz myslenia celé-
ho kraja na Hornom Gemeri. 

ARTKINO METRO

1. 12. | 16.00 | Legendárna 
partia
Animovaný fi lm o Jackovi Frostovi, kto-
rý dokáže zmraziť celú ulicu, lietať nad
mestom, no deti v neho neveria rovna-
ko ako v Santa Clausa.

1. 12. | 19.00 | Na konci sveta
Akčná komédia. Kamarátstvo na  život
a na smrť, nákazlivý humor, nadmerná
spotreba alkoholu, problematickí hrdi-
novia, pästné výmeny názorov a neča-
kane výbušné prekvapenia.

3. – 4. 12. | 19.00 | Pena dní
Fantazijná dráma s témou životnej lo-
vestory. Námet podľa slávneho romá-
nu Borisa Viana. V  jednej z  hlavných
úloh Audrey Tautou.

4. 12. | 17.30 | Príbeh filmu: 
Odysea: Epizóda 6

  FILM
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  PRE DETI
4. a 18. 12. | 9.30 – 11.30 | 
Galerkovo
GMAB |

6. 12. | Mikuláš
ZOC MAX |

8. 12. | 10.00 | Čas vianočný 
prináša veľa radosti
KC STRED | Mikuláš prinesie divadielko Zla-
tá priadka. Rodičia môžu priniesť balíčky
s menom dieťatka.

8. 12. | 16.00 | Detský divadelný 
klub: Obor Albert a jeho 
vianočné dobrodružstvá

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Divadelné predsta-
venie z cirkusového prostredia, určené pre
divákov od 4 do 10 rokov.

9. a 16. 12. | 9.30 – 10.30 | 
Riekankovo
MC SRDIEČKO | Mamička a dieťa sa pri spo-
ločnej hre učia riekanky.

12. 12. | 16.00 | Výpravy 
za umením
GMAB | Hravé spoznávanie výtvarného
umenia pre deti od 6 rokov a ich rodičov.

13. 12. | 10.00 | Najmocnejšie 
kúzlo
VKMR HASIČSKÁ | Prezentácia knižky Zuza-
ny Csontosovej. Počet miest je obmedzený.
Info na 032/746 07 15 alebo deti@vkmr.sk.

13. a 14. 12. | 16.00 – 19.00 | 
Vianočné tvorenie pre radosť
OC LAUGARICIO | Dielničky s  dobrovoľníč-
kou z Litvy Deimanté Vanagaité.

15. 12. | 16.00 | Mrázik
KINO HVIEZDA | Divadelné predstavenie.
Ruskú rozprávku uvedie Mestské divadlo
Trenčín.

16. 12. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VKMR | Čítanie rozprávok pre najmenšie

p

deti a  rodičov. Miesta konania: Hasičská
ul. 1, a pobočka Juh (KC Aktivity), pobočka
Dlhé Hony (OC Družba).

17. 12. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
KC KUBRA |

20. a 21. 12. | 16.00 – 19.00 | 
Vianočné tvorenie pre radosť
OC LAUGARICIO | Dielničky s  dobrovoľníč-
kou z Litvy Deimanté Vanagaité.

22. 12. | 17.00 | Svetielka zo 
Srdiečka prinesú pozdravy 
všetkým
MC SRDIEČKO | Spoločne na  Mierové ná-
mestie k živému betlehemu.

utorok | 10.00 – 11.00 | Tvorenie 
s potešením
KC AKTIVITY | Tvorivé dopoludnie pre deti
od  2 rokov v  sprievode rodiča. (3. 12. Li-
tovské Vianoce, 10. 12. Vianočné svietniky
a  vianočné ozdoby, 17. 12. Vianočné pre-
kvapenie)

utorok | 17.00 | Cvičenie detí 
s rodičmi
ZŠ DLHÉ HONY |

utorok | 15.00 – 16.30 | Klub 
keramikárov
KC AKTIVITY | Tvorivé dielne pre deti a mlá-
dež. Prihlášky na 0908 210 940.

streda | 17.00 | Cvičenie detí 
s rodičmi
SOKOLOVŇA NA SIHOTI |

  VÝSTAVY
Miloš Alexander Bazovský
GMAB | Stála expozícia.

1. – 8. 12. | Bobo Pernecký: Jazz 
a karikatúra
GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA |

10. 12. – 5. 1. | Viera, Ján, Igor 
Meškovci: Obrazy
GALÉRIA A  KAVIAREŇ VÁŽKA | Vernisáž 10.
12. o 17.00.

10. 12. – 15. 1. | Dano Veselský, 
Tempus Fugit

MESTSKÁ VEŽA | Výstava fotografi í je súčas-
ťou projektu „Pro život kostelú Broumov-
ska“. Vernisáž 10. 12. o 16.00.

6. – 31. 12. | Jozef Švikruha 
– Inšpirácie

MESTSKÁ KLUBOVŇA | Výstava obrazov. Ver-
nisáž 6. 12. o 17.00.

2. 12. – 7. 1. | Môj Trenčín

CENTRUM SENIOROV | Výstava fotografi í 
Ferdinanda Rybníčka.

1. – 31. 12. | Tvorenie 
s potešením
KC AKTIVITY | Výstava prác detí navštevujú-
cich výtvarné krúžky v KCA.

3. 12. – 13. 1. | Padá sniežik, padá
POSÁDKOVÝ KLUB | Vianočná výstava žiakov
Súkromnej ZUŠ.

6. 12. – 14. 1. | Krása, moja 
záľuba
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava ručných prác
s vianočnou tematikou.

21. 12. | 9.00 – 18.00 | 
Predstavujeme mladých 
kreativcov
KC AKTIVITY | Predajná výstava umelcov
z Trenčína a okolia.

3. – 30. 12. | Predstavujeme 
tvorbu spisovateľa Daniela 
Heviera
VKMR HASIČSKÁ | Výstava kníh pre deti.

5. 12. – 10. 1. | 50. MÉTA
TSK | Jubilejná výstava fotografi í členov 
fotoskupiny Méta. Vernisáž 5. 12. o 17.00.

  PRE SENIOROV
4. 12. | 8.00 – 9.30 | Babi, pošli 
mi to mejlom

VKMR JASELSKÁ | Inštruktáž na  zvládnu-
tie komunikácie prostredníctvom e-ma-
ilu pre seniorov. Kontakt na  prihlásenie:
032/ 7708314.

9. 12. | 13.30 | Kvalita života pri 
skleróze multiplex
CENTRUM SENIOROV | Prednáška.

10. 12. | 9.00 | Ateliér pre 
seniorov
GMAB | Priaznivci výtvarného umenia sa 
na  stretnutiach bližšie venujú výtvarným
technikám a oboznamujú sa so základný-
mi výtvarnými postupmi, farbou, tvarom
a materiálom.

11. 12. | 8.00 – 9.30 | Babi, pošli 
mi to mejlom
VKMR JASELSKÁ |

12. 12. | 15.00 | Mikulášske 
stretnutie seniorov
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje klub vojen-
ských veteránov.

13. 12. | 14.00 | Príbehy umenia
GMAB | Rozprávanie o dejinách výtvarného
umenia, témach v umení či aktuálnych vý-
stavách pre seniorov.

  CVIČENIE
1. – 31. 12. | Flyfit
KC AKTIVITY | Cvičenie v  hojdacích plach-
tách. Prilásenie na 0915 692 154.

1. – 31. 12. | 9.00 – 20.00 | 
Centrum pohybu tanca
MS ŠPORTOVÁ HALA | Step aerobik, bosu, fi t 
lopty, PortDeBras, zumba, body + cviče-
nie pre deti od  4 mesiacov, mládež a  do-
spelých. Kontakt: 0903 449 732.

3. a 10. 12. | 9.00 – 9.45 | Joga 
pre mamičky
KC STRED | Vhodné už 6 týždňov po pôrode. 
Vezmite dieťa so sebou.

3. a 10. 12. | 18.30 – 20.00 | Joga 
v tehotenstve
KC STRED |

2. a 9. 12. | 18.30 – 20.00 | 
Jemná Vinyasa Jóga
KC STRED | Cvičenie v  pomalšom tempe
s pomôckami.

pondelok | 17.15 – 18.15 | Pilates 
pre začiatočníkov
KC AKTIVITY |

pondelok od | 18.00 – 19.30 | 
Brušné tance
KC AKTIVITY | Pre pokročilé.

5. 12. | 10.00 | Krídla vianoc
Špeciálna projekcia pre mamičky
na  materskej dovolenke, ktoré môžu
prísť do  kina spolu so svojimi rato-
lesťami.

5. 12. | 16.00 | Láska
Špeciálna projekcia pre seniorov
za  zvýhodnené vstupné 1,50 aj s  ma-
lým prekvapením!

5. 12. | 19.00 | Hooligans
Cyklus projekcii na  tému futbal na  fi l-
movom plátne organizovaný v  spolu-
práci s  futbalovým klubom AS Trenčín
za účasti hráčov. Po fi lme diskusia.

6. 12. | 16.30 | Anime play
Pokračovanie Filmového klubu mla-
dých a  jeho vzdelávacieho cyklu ve-
novaného japonskému animovanému
fi lmu.

6. 8. | 12. Život Adele
Romantická erotická dráma o  milost-
nom vzťahu dvoch mladých žien.

6., 7., 10. 12. | 19.00 | Krídla 
vianoc
Hrdinovia fi lmu dostanú možnosť nie-
čo si priať a svoje priania aj prežiť. Hra-
jú Richard Krajčo, Vica Kerekes, Jakub
Prachař a ďalší.

7., 8. 12. | 16.00 | Turbo
Animovaný fi lm o slimákovi, ktorý žije
v záhrade a má veľký sen: chce sa stať 
najrýchlejším slimákom na svete.

11., 12. 12. | 19.00 | Rivali
Niki Lauda a  James Hunt – dokonalý
profesionál versus neodolateľný play-
boy a  ich společná túžba po  víťaz-
stvách v závodoch plných zvratov, ne-
bezpečia a blízkosti smrti.

12. 12. | 17.00 | Pásmo 
krátkych filmov – slovak 
shorts
Program: Pandy – animovaný fi lm,
Hviezda – dokumentárny fi lm, Výstava
– hraný fi lm, Twins – animovaný fi lm.

13., 14. 12. | 19.00 | Hlboko
Islandská dráma o  šiestich hodinách
v  ľadovom oceáne a  následkoch tohto
zážitku.

13., 14. 12. | Lásky čas
Tim Lake vo svojich 21 rokoch zistí, že
dokáže cestovať v  čase. Rozhodne sa
túto schopnosť využiť, aby si vylepšil
svoj doterajší život.

15., 17. 12. | 19.00 | Veľká 
nádhera
Komediálna dráma o  hľadaní zmyslu
vlastnej existencie a zmierení sa s več-
ne plynúcim časom a starnúcim telom.

15. 12. | 16.00 | Vtáčí úlet
Animovaný fi lm o  dvoch odvážných
moriakoch, ktorí chcú zachrániť seba
a ďalších svojho druhu od istého konca
na sviatočných stoloch.

18. 12. | 17.30 | Príbeh filmu: 
Odysea: Epizóda 7
18. – 20. 12. | Len 17
Študentka Isabelle absolvuje svoju
prvú sexuálnu skúsenosť. Prázdninová
epizóda je však len začiatkom príbehu
zvedavého dievčaťa.

19. 12. | 15.30 | Teenage: 
Ozveny festivalu 
študentských filmov VII.
15.30 Blok animovaných fi lmov, 16.30
Blok dokumentárnych fi lmov, 17.30
Blok hraných fi lmov.
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utorok | 18.00 – 19.30 | Joga 
v dennom živote
KC AKTIVITY | Vhodné aj pre začiatočníkov.

pondelok | 18.30 – 19.30 | 
Aerobic
KC AKTIVITY | Hodina s prvkami dance aero-
biku spojená s posilňovaním a strečingom.

pondelok | 19.30 – 20.30 | 
Brušné tance pre začiatočníkov
KC AKTIVITY |

pondelok | 19.45 – 20.45 | 
Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY |

utorok | 16.45 – 17.45 | 
Zdravotný pilates

KC AKTIVITY | Pre začiatočníkov a ľudí s bo-
lesťami chrbta.

utorok | 18.30 – 19.30 | Zumba
KC AKTIVITY |

utorok | 19.30 – 20.30 | Pilates 
pokročilí
KC AKTIVITY |

streda | 16.00 – 18.00 | Ruské 
bojové umenie
KC AKTIVITY | Info a prihlášky 0908 535 696,
systema.trencin@gmail.com.

streda | 17.00 | Cvičenie pre 
tehotné – profylaxia
KC STRED |

streda | 18.00 – 19. 00 | Kruhový 
tréning
KC AKTIVITY |

streda | 19.30 – 20.30 | Cvičenie 
pre ženy
KC AKTIVITY |

nedeľa | 9.00 – 12.00 | Ruské 
bojové umenie
KC AKTIVITY |

štvrtok | 19.00 – 20.00 | Dance 
& power
KC AKTIVITY | Dynamická hodina, ktorá vyu-
žíva prvky tanečných štýlov a posilňovanie.

štvrtok | 18.00 – 18.50 | Pilates 
pokročilí
KC AKTIVITY |

štvrtok | 19.00 – 19.50 | Pilates – 
začiatočníci a mierne pokročilí
KC AKTIVITY |

piatok | 19.00 – 20.00 | Cvičenie 
pre ženy
KC AKTIVITY |

  PREDNÁŠKY
3. 12. | 16.00 | Mlčanie II.
Rozhlasové eseje o labyrinte
sveta
VKMR HASIČSKÁ | Stretnutie s hudobníkom,
výtvarným umelcom a  fi lozofom Tiborom
E. Rostasom.

5. 12. | 16.00 | Vianoce v tvorbe
členov Literárneho klubu
Omega
VKMR HASIČSKÁ | Diskusia a čítanie literár-
nych prác členov klubu.

12. 12. | 16.30 | Štvrtkové
vzdelávania
KC STRED | Rodičovská diskusia s Mgr. Vero-
nikou Kuricovou na tému Prvorodené deti.

13. 12. | 16.30 | Martina 
Monošová Lekcie z nenávisti
VKMR HASIČSKÁ | Prezentácia knihy.

19. 12. | 16.00 | Ako meditovať?
VKMR HASIČSKÁ | Diskutuje MUDr.  Jozef 
Hašto, PhD.

19. 12. | 16.00 | Menová reforma
v roku 1953
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ing.  Ján Di-
bala.

  FESTIVALY
7. 12. | 10.00 | Šport festival 
Slovakia
EXPO CENTER | Silový trojboj, tlak na lavici, 
fi tness, fi tness detí, strongman a pretláča-
nie rukou, exhibičné vystúpenie najsilnej-
ších mužov Európy.

26. 12. | 20.00 | Frog jam 17.
KLUB LÚČ | Tradičný lokálpatriotný festival 
dobrej hudby a nálady.

  KURZY
utorok | 18.00 – 21.00 | 
štvrtok | 17.00 – 20.00 | Klub 
keramikárov
KC AKTIVITY | Informácie a  prihlasovanie
na t.č. 0949 384 767.

utorok | 10.00 | Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
KC STRED | Vhodné aj pre tehotné, ako prí-
prava na dojčenie.

štvrtok | 10.30 | Mommie's 
English Club
MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-
glicky a deti sa pri nich hrajú.

piatok | 10.30 | Mami spricht 
Deutsch
MC SRDIEČKO | Mamičky sa rozprávajú
po nemecky a deti sa pri nich hrajú.

  WORKSHOPY
3. a 5. 12. | 17.30 – 19.00 | 
Vianočná dekorácia

OC LAUGARICIO | Tvorivý ateliér pre do-
spelých. Prihlásenie na  0918  561  320,
mirka@kcaktivity.sk.

4. 12. | 17.00 – 19.00 | Grafika 
– linoryt
M&G CENTRUM | Základy techniky, farbenie 
a tlač na papier.

7. 12. | 10.00 – 17.00 | Decoupaga 
– servítková technika
M&G CENTRUM |

10. 12. | 16.00 | Večerný ateliér
GMAB | Tvorivé stretnutia s  účasťou vý-
tvarníka z  trenčianskeho regiónu, ktorý 
na  stretnutí predstaví svoju tvorbu a  pri-
blíži niektorú z výtvarných techník.

10. a 12. 12. | 17.30 – 19.00 | 
Vianočné ozdoby zo slamy
OC LAUGARICIO | Tvorivý ateliér pre dospe-
lých s  Ľudmilou Katonovou. Prihlásenie 
na 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.

11. 12. | 17.00 | Výroba 
levandulového, peelingového 
a škoricového mydla
M&G CENTRUM |

17. a 19. 12. | 17.30 – 19.00 | 
Originálne baliace techniky + 
obal na CD
OC LAUGARICIO | Tvorivý ateliér pre do-
spelých. Prihlásenie na  0918  561  320,
mirka@kcaktivity.sk.

19. 12. | 16.00 | Zdobíme si 
sladké medovníčky
KC STRED |

4 | KAM

20. 12. | 16.30 | Anime play
Pokračovanie vzdelávacieho cyklu ve-
novaného japonskému animovanému
fi lmu.

20., 21. 12. | Čierna vdova
Filmová adaptácia medzinárodného
bestselleru vykresľuje morálnu dilemu
arabsko-izraelského chirurga, ktorého
manželku obvinia zo samovražedného
teroristického útoku.

21., 22. 12 | 19.00 | Kandidát
Štylizovaný cynický thriller s  prvkami
čiernej komédie na motívy knihy Kan-
didát – Denníky z odpočúvania od Ma-
roša Hečka a Michala Havrana.

27., 28. 12. | Klauni
Príbeh o  „dodatočnom znovuhľadaní 
klaunského tria“ spojil české legendy
televíznej zábavy Oldřicha Kaisera a Jiří-
ho Lábusa s európskou hereckou elitou.

27. – 29. 12. | 19.00 | Hobit: 
Smaugova pustatina
29. 12. | 16.00 | Chrobáčikovia

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA
1. 12. | 19.00 | HK Štart 
Trenčín – Senica
Hádzaná 1. liga ženy.

6. 12.8.00 – 12.45 | AS Trenčín 
mládež – MikulAS Cup 2013
7. 12. | 8.00 | ŠK 1.FBC Trenčín 
– Lido Bratislava
Florbal 1. LIGA ženy.

7. 12. | 15.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Banská Bystrica
Florbal 1. LIGA ženy.

7. 12. | 18.00 | Cop Volley 
Trenčín – Prievidza
Volejbal – Extraliga muži.

7. 12. | 18.00 | TJ Štadión 
Trenčín – Partizánske
Basketbal – 1. liga muži – malá hala.

8. 12. | 17.00 | Cop Volley 
Trenčín – Stará Ľubovňa
Volejbal – Extraliga muži.

14. 12. | 11.00, 13.00 | Cop 
Volley Trenčín – Komjatice
Volejbal – 1.liga muži.

14. 12. | 17.00 | Cop Volley 
Trenčín – Myjava
Volejbal Extraliga muži.

15. 12. | 12.00 | TJ Štadión 
Trenčín – Karlovka
Basketbal – mladší žiaci – malá hala.

15. 12. | 9.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Stupava
Florbal – Extraliga juniori – turnaj.

15. 12. | 17.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Partizánske
Florbal – Extraliga juniori – turnaj.

20. 12. | 19.00 | ŠK 1.FBC 
Trenčín – Nová Dubnica
Florbal Extraliga muži.

21. 12. 9. | 00 – 20.00 | 
Vianočný basketbalový 
turnaj
Turnaj minibasketbalistov, turnaj mu-
žov, individuálne súťaže, Klubový ta-
lent 2013, smečiarska exhibícia. Vstup
voľný.

KONTAKTY

ARTKINO METRO Mierové nám. 4, 032/743 44 15, www.lampart.skp
CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3, 032/743 45 35

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

EVANJELICKÝ KOSTOL Rozmarínová ulica
GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKA

Mierové námestie 34

GMAB
Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27, 032/743 68 58, 
www.gmab.skg

KC AKTIVITY Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.skyj y
KC STRED 28. Októbra, 032/652 21 36
KINO HVIEZDA Kniežaťa Pribinu 2
KLUB LÚČ Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubluc.sk
M&G CENTRUM Nám. sv. Anny č. 9, 2. poschodie, 0905 238 617y p
MC SRDIEČKO Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
MC SRDIEČKO Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2, 032/743 04 32.
MESTSKÁ KLUBOVŇA Mierové námestie
MESTSKÁ VEŽA Sládkovičova ul., 032/650 42 10
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul.
OC LAUGARICIO Belá
PIANO KLUB Pod Sokolicami 16, 032/744 50 81, www.pianoclub.skp
POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 
(PK) Prvá Komorná 
DIVADELNÁ SCÉNA

Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910

REFEKTÁR KOLÉGIA 
PIARISTOV

Mierové námestie (vchod cez kaviareň Alžbetka)

VKMR
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jaselská 
a Hasičská 1

VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolicami 43, www.expocenter.skp
VÝSTAVNÉ PRIESTORY TSK jK dolnej stanicij
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