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Pokoj všetkým ľuďom dobrej vôle

Radosť, vôňu, dobrú chuť a potešenie z ľudských stretnutí by malo aj tento rok priniesť 
na najväčšie námestie v Trenčíne ČARO VIANOC POD HRADOM. Bude s modernejším 
kultúrnym programom, predĺženou záverečnou až do 22. hodiny, s pečenými gaštanmi, 
lokšami a kačacinou.  FOTO: JURAJ MAJERSKÝ.

Vianoce pod hradom otvorí spomienka na patróna mesta
„Zaslúži si, aby každý obyvateľ tohto mesta aspoň 
krátko poznal jeho život,“ napísal páter Branecký o sv. 
Františkovi Xaverskom.

Za patróna Trenčína ho zvo-
lil Mestský magistrát na zasad-
nutí 26. septembra 1710, pri-
dŕžajúc sa hesla viditeľného
na mestskej veži: „Ak Boh ne-
stráži mesto, nadarmo bdie, kto
ho stráži“. Život Trenčanov bol
v tom období poznačený vojnou,
požiarmi, obrovským hladom
a morovou epidémiou. Čeliť ne-
priazni osudu sa ľudia rozhod-
li zbožnosťou. Na jeseň 1710
členovia magistrátu zložili sľub
vernosti Bohu a jeho apoštol-
skému služobníkovi sv. Františ-
kovi Xaverskému. Na pamiatku
dali namaľovať jeho obraz pre
jezuitský kostol. V súčasnosti je

umiestnený v refektári Kolégia
piaristov. Jeho autorom je mest-
ský maliar Grunberg.
 František sa narodil šľach-
tickým rodičom 7. apríla 1506
v Španielsku na zámku Xa-
vier. Na vysokej škole v Paríži
sa zoznámil s učením sv. Igná-
ca z Loyoly, zakladateľom reho-
le jezuitov, do ktorej aj vstúpil.
Z brožúrky pátra Braneckého
„Čo máme vedieť o kostole pia-
ristov v Trenčíne?“ sa dozve-“
dáme, že Františkovou túžbou
bolo hlásať evanjelium v ďale-
kých pohanských krajoch. Žia-
dosť sa mu splnila. Ako misio-
nár precestoval Prednú i Južnú

Indiu, obrátil tisíce
pohanov na kresťan-
skú vieru a pokrstil
ich. Na sklonku svoj-
ho života chcel ísť ešte
do Číny. Cestou však
ťažko ochorel a v naj-
väčšej biede 3. de-
cembra 1552 zomrel.
Pápež Gregor XV. ho
v roku 1622 vyhlásil
za svätého.
 Pamiatku sv. Františka Xa-
verského si veriaci v Trenčíne
každoročne pripomínali dva
razy, a to prvú októbrovú nede-
ľu a 3. decembra. Spomienková
tradícia bola prerušená v čase
totality a po roku 1989 obnove-
ná. Od prvého zvolenia súčas-
ného primátora mesta Richar-
da Rybníčka je decembrová

spomienková omša zaradená aj
do ofi ciálneho programu Mesta
Trenčín.
 V stredu 3. decembra 2014
o 18.00 hodine sa Piaristický 
kostol sv. Františka Xaverského
na Mierovom námestí opäť za-
plní ľuďmi. Spomienková omša
bude prvým z adventných podu-
jatí mesta. (RED)
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  EDITORIÁL

Vážení čitatelia, 
milí Trenčania,

vo vašej schránke ste našli 
posledné tohtoročné vydanie 
mestských novín. Veríme, že in-
formácie, ktoré v Infe nájdete, 
budú pre vás užitočné a snáď 
i inšpiratívne. Pred nami je 
už len posledný mesiac roka
2014 a najmä nás v najbližších 
dňoch čakajú prípravy na via-
nočné sviatky. Možno je toho
ešte veľa, čo chceme stihnúť 
urobiť, možno máme ešte veľa
nedokončenej práce a možno
sme ešte nestihli splniť sľúbené,
poďakovať, vyznať lásku, objať,
pomôcť, vypočuť... 

Spraviť niečo, čo je dôležité a čo 
môže pohladiť dušu, vyvolať 
úsmev, či aspoň krátky okamih 
šťastia. Upratať si sami v sebe. 
Nie je to len o vyluxovanom
byte, umytých oknách a náku-
poch. Nech sú Vianoce u každé-
ho časom pokoja a pohody. 

Keď z rádia bude znieť Tichá 
noc, okolo stola bude sedieť 
celá rodina a vianočný strom-
ček bude žiariť cez vôňu medu,
škorice, kapustnice, spomienky 
budú iste patriť všetkým, kto-
rých sme ľúbili a ľúbime, hoci 
nie sú už s nami. Aj o tom sú
Vianoce. O slzách, aj o smie-
chu. O tej zvláštnej atmosfére 
a emóciách. A tiež o jasnom 
zvuku zvončeka, ktorý deťom 
ohlási, že prišiel Štedrý deň 
a s ním Ježiško. 

Radosť a šťastie môžeme sami 
pocítiť a rozdať aj iným – cez 
Vianoce a kedykoľvek. V Infe 
píšeme o viacerých možnos-
tiach, kde a ako môže každý 
z nás pomôcť. Nájdete v ňom aj 
príležitosť na spoločné stretnu-
tie v našom meste pri punči, 
horúcej čokoláde, či pečených
gaštanoch. Čaro Vianoc v Tren-
číne začína už 5. decembra.
Želáme vám krásne vianočné 
sviatky, úspešný koniec starého 
a dobrý začiatok nového roka, 
veľa zdravia a príjemných chvíľ 
pri čítaní Infa.

Vaša redakcia.

  MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE

Výstavba kruháča na Opatovskej
ulici vedľa Radegastu stojí 
Podľa obyvateľa Martina Chupáča na tomto mieste
nevidno žiaden pracovný ruch už asi mesiac. Cesta je
rozkopaná, a nič sa nedeje.

 O odpoveď sme požiadali
hovorkyňu Železníc SR (ŽSR).
„Nastali dve komplikácie,“ ho-“
vorí Martina Pavlíková. „Nebol 
vytýčený plyn, ktorý je treba pre-
ložiť. Preložka nemohla byť za-
kreslená, nakoľko neboli známe 
trasy plynu od plynární.“ Dru-“
há komplikácia sa týka vodo-
vodnej prípojky. Je v inej trase,
ako bola od vodárov vytýčená.

„Práce budú čiastočne pokračo-
vať v prvom decembrovom týždni 
pokládkou obrubníkov na stra-
ne, ktorá nezasahuje do prelo-
žiek. Po doriešení prepoja plynu,
ktorý musia zabezpečiť plyná-
ri, a po prepracovaní projekto-
vej dokumentácie na vodovodnú
prípojku, budú práce pokračovať 
v plnom rozsahu,“ prisľúbila ho-“
vorkyňa. (RED)

Bol tam obklad, aký už len 
tak niekde neuvidíte!
Na nekvalitne odvedenú prácu v novom podchode na želez-
ničnej stanici v Trenčíne upozornilo písomne či telefonicky 
viacero občanov. 

„To, čo som videl v no-
vom podchode s vyústením 
na Hodžovu ulicu, som 
nevidel ešte nikdy a nikde 
vo svojom živote. Kera-
mický obklad podchodu 
by snáď lepšie vykonala 
partia škôlkarov. Krivé 
uloženie obkladu, nezmy-
selná inštalácia trojité-
ho nerezového zábradlia, 
ktorého aj najvrchnej-
šie madlo je tak nízko, že 
sa človek musí k nemu zohnúť,“
napísal Peter Šumichrast. ŽSR
podľa slov ich hovorkyne o prob-
léme vedia a riešia ho. „Zhotovi-
teľ pôvodne použil na obloženie 
podchodu obklad, ktorý nespĺňal 
požadované parametre podľa pro-
jektovej dokumentácie,“ hovorí“

Martina Pavlíková. Preto musel
obklad odstrániť na vlastné ná-
klady a zabezpečiť nový. Ten bol
ale položený nekvalitne. „Čo už 
riešime so zhotoviteľom, ktorý
bude musieť nedostatky napraviť,
a to opätovným strhnutím obkla-
du a musí zabezpečiť vykonanie 

prác v požadovanej kva-
lite a estetičnosti.“ Ako “
hovorkyňa upozorni-
la, podchod zatiaľ nie 
je riadne dokončený. 
„Železnice Slovenskej 
republiky ako investor 
a ani stavebný dozor nie 
sú spokojní s priebehom 
a kvalitou prác na pod-
chode. Môžeme vás 
ubezpečiť, že podchod 
bude uvedený do uží-
vania v takej kvalite, 

ako to vyplýva z projektovej doku-
mentácie. V danom prípade ide 
o mrhanie materiálom na úkor 
zhotoviteľa, prípadne jeho pod-
zhotoviteľov a ich zisku, s čím sa
musí zhotoviteľ vyrovnať.“

 (RED), FOTO: J. Č.

MESTO PRIDÁ
NA UPRATOVANÍ 
POČAS JARMOKU

Vianočný remeselný jar-
mok sa na Mierovom námes-
tí v Trenčíne začne 5. decem-
bra a potrvá do 23. decembra.
V minulých rokoch sa stávalo,
že sviatočnú atmosféru a nála-
du rušilo množstvo odpadkov,
ktoré sa najmä podvečer povaľo-
vali rozfúkané vetrom po celom
námestí. Zmluvný partner mes-
ta spoločnosť Marius Pedersen
vyváža odpadky vždy až ráno.
S cieľom zabezpečiť čistotu ná-
mestia preto mesto tento rok vy-
užije na udržiavanie poriadku
verejnoprospešných pracovní-
kov. Čistiť námestie budú denne
vo večerných hodinách. Zároveň
budú odpadky separovať. Triediť 
odpad sú povinní aj prevádzko-
vatelia stánkov, ktorí to majú za-
kotvené v nájomnej zmluve.
 (RED)

Vyberte sa cez prázdniny na mestskú krytú plaváreň
Počas zimných školských prázdnin bude krytá plaváreň
na Mládežníckej ulici otvorená nasledovne:

 V pondelok (22. 12.) v čase
od 14.00 do 20.00 a v utorok

(23. 12.) od 9.00 do 18.00 hodi-
ny. Vo vianočné sviatky 24. 12.
a 25. 12. bude zatvorená. Opäť 
otvorená bude v piatok (26. 12.)
od 9.00 do 20.00 s hodinovou
prestávkou od 13.00, cez víkend
27. – 28. 12. od 8.00 do 13.00
a od 14.00 do 20.00. V pondelok
29. 12. bude otvorené od 14.00
do 20.00, v utorok 30. 12.
od 9.00 do 13.00 a od 14.00
do 20.00. Na Silvestra 31. 12.

a Nový rok 1. 1. 2015 bude kry-
tá plaváreň zatvorená. Počas
ďalších dní môžete plaváreň na-
vštíviť v piatok (2. 1.) od 9.00
do 20.00 s hodinovou prestáv-
kou od 13.00, v sobotu (3. 1.)
a nedeľu (4. 1.) od 8.00 do 20.00
s rovnakou prestávkou, v pon-
delok (5. 1.) od 14.00 do 20.00,
v utorok (6. 1.) od 9.00 do 20.00
s hodinovou prestávkou o 13.00
a v posledný prázdninový deň
7. januára od 9.00 do 20.00
s prestávkou od 13.00 do 15.30
hodiny.
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Hotel Elizabeth v Trenčíne 
hostil 27. októbra sláv-

nostné udelenie cien najlepším 
historickým hotelom Európy.
Súčasne sa stal víťazom jed-
nej z kategórií tejto prestížnej
súťaže. Hostia z celého sveta
práve hotel Elizabeth zvolili
hotelom, ktorý poskytuje naj-
lepší zákaznícky servis.

Počasie v novembri bolo tak 
neobyčajne teplé, že na So-

blahovskej ulici v Trenčíne
rozkvitla japonská čerešňa. Na-
priek tradícii, ktorá hovorí, že 
Martin prináša prvý sneh, tento
rok, práve 11. novembra, sa sa 
na sakure už takmer bez listov
objavili rozkvitnuté kvety.

V našom meste pribudol 
ďalší maľovaný názov uli-

ce. Označuje Štúrovo námestie
a Sládkovičovu ulicu. Ide 
o súčasť jedného z Mestských
zásahov. Autorom je architekt
Július Bruna. V súčasnosti má 
takto originálne zobrazený ná-
zov už päť ulíc.

Obchodná akadémia Mi-
lana Hodžu v Trenčí-

ne a Gymnázium Ľ. Štúra si
v tomto roku pripomínajú
95. výročie svojho založenia.
Gymnázium pozýva svojich 
priaznivcov a absolventov
školy na Slávnostnú akadémiu
k tomuto výročiu 3. decembra 
o 10.30 hodine v Posádkovom 
klube.

  STRUČNETrenčania primátora 
potvrdili, väčšinu
poslancov vymenili
V komunálnych voľbách občania vyjadrili svoj 
názor celkom jednoznačne. Richarda Rybníčka
chcú i naďalej ako svojho primátora, no mest-
ské zastupiteľstvo doslova prekopali. Z pôvod-
ných 25 poslancov zostávajú len piati.

 Je rozhodnuté. Pri 37,1 per-
centnej účasti získal presvedči-
vú podporu a dôveru Trenčanov
primátor Richard Rybníček. Zo
17307 voličov mu svoj hlas odo-
vzdalo 12383, čím získal vyše 70
percentnú úspešnosť – najvyš-
šiu v rámci Slovenska. S veľkým
odstupom skončil na druhom
mieste Tomáš Vaňo (nezávislý)
s 1692 hlasmi, tretia bola Da-
nica Birošová (nezávislá), ktorá
získala 1525 hlasov. Bývalého
primátora Jozefa Žišku (nezá-
vislý) volilo 1512 Trenčanov
a posledný v primátorských

voľbách skončil 
Martin Žáčik (Ľu-
dová strana Naše 
Slovensko), keď mu 
odovzdalo hlas len 195 občanov.
 Na poste primátora teda nič
nové, no v mestskom parlamen-
te dôjde k výraznej zmene. Pre-
vahu budú mať nezávislí kandi-
dáti. Z 25 kresiel získali dvadsať.
Štyroch poslancov bude mať 
stredopravá koalícia KDH, SD-
KÚ-DS, OKS, Most–Híd, OĽa-
NO, NOVA, SaS a len jeden
poslanec bude zastupovať stra-
nu Smer-SD. Zmenou je i fakt,

že v trenčianskom parlamente
budú dve ženy, kým končiace za-
stupiteľstvo bolo čisto mužské.
Najmladším poslancom bude
20 – ročný Dominik Gabriel (ne-
závislý), najstarším Ján Kanaba
(nezávislý, 68 r.). Priemerný vek
poslanca v novozvolenom zastu-
piteľstve je necelých 42 rokov.
 Zoznam poslancov, ktorí us-
peli vo voľbách, nájdete na str. 4.
 (RED), FOTO: J. Č.

City Monitor aj v Trenčíne
Nefunkčné osvetlenie, poškodený chodník, čierna sklád-
ka či chýbajúca lavička – Trenčania môžu svoje podnety 
posielať už aj prostredníctvom novej služby City Monitor.

 Mesto Trenčín chce ešte viac
posilniť komunikáciu a spolu-
prácu s občanmi pri zlepšova-
ní prostredia a života v meste.
Od 1. novembra pridalo k rubri-
ke Otázky a odpovede na www.
trencin.sk a k portálu Odkaz
pre starostu aj novú službu City 
Monitor. Zatiaľ ide o skúšobnú
prevádzku. Primárne je služba
určená pre majiteľov smartfó-
nov (inteligentných mobilných

telefónov). Mobilná aplikácia
potrebná pri jej využívaní je do-
stupná v AppStore a v Google
Play na bezplatné stiahnutie. 
 Aplikácia umožňuje foto-
dokumentáciu a využíva loka-
lizačné služby. Hlásenie je tak
s fotografi ou a presnou adresou
miesta odoslané a automaticky 
uložené na stránke www.city-
monitor.sk, kde ho prijme pove-
rený pracovník mesta. 

 Občan môže vo svojom
smartfóne sledovať priebeh 
riešenia problému od jeho na-
hlásenia až po jeho vyriešenie.
Pracovníci samosprávy môžu
všetky postrehy občanov okam-
žite lokalizovať, prezerať, edito-
vať a tiež evidovať postup prác
na nich až po zavŕšenie. Tento
obojstranne praktický prístup
umožní samospráve rýchlejšie
reagovať na krízové situácie.
 Ak takýto telefón občan ne-
vlastní, môže službu využívať aj
z počítača, a to cez web strán-
ku www.citymonitor.sk. (RED)

Vianočná výzdoba sa 
rozsvieti na Ondreja
Nakoľko mesto postupne obmieňa staré vianočné osvet-
lenie a dopĺňa ho o nové LED diódové prvky, aj tento rok 

p p

môžu občania postrehnúť od 30. novembra niekoľko
noviniek.

 Vianočná výzdoba sa v Tren-
číne rozsvieti počas prvej advent-
nej nedele, okrem vianočného
stromu na Mierovom námestí.
Ten zažnú deti spolu s Mikulá-
šom v piatok 5. decembra pod-
večer. Smrek obyčajný vyrástol
na Kožušníckej ulici a má pri-
bližne 13 metrov. Mestu ho ve-
novali Radim Krecháč a Tomáš

Gazda. 
 V tomto roku pribudne via-
nočné osvetlenie na starom cest-
nom moste. Mesto na obnovu
výzdoby, nákup nových LED
žiaroviek na vianočný strom-
ček a výzdobu starého cestného
mosta vynaloží necelých 5 tisíc
eur.  (RED) FOTO: R. J.
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Aké bude nové zloženie mestského parlamentu? 
Ponúkame vám zoznam zvolených kandidátov za poslan-
cov mestského zastupiteľstva podľa volebných obvodov 
a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov. Svoj 
poslanecký sľub zložili v piatok 28. novembra na ustano-
vujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

  VOLEBNÝ OBVOD Č. 1 – 
MESTSKÁ ČASŤ STRED

1. Ján Kanaba, JUDr., 68 r., ne-
závislý kandidát, 1 090hlasov

2. Richard Medal, Mgr., 50 r.,
nezávislý kandidát, 882

3. Michal Urbánek, Ing., 49 r.,
nezávislý kandidát, 873

4. Richard Ščepko, Ing., 30 r.,
nezávislý kandidát, 851

5. Danica Birošová, JUDr., 57
r., nezávislá kandidátka, 840

6. Eva Struhárová, 51 r., KDH,
NOVA, SDKÚ – DS, OKS,
SaS, MOST-HÍD, OBYČAJ-
NÍ ĽUDIA a nezávislé osob-
nosti, 807

Prví traja náhradníci:
1. Ján Krátky, Ing., 61 r., KDH,

NOVA, SDKÚ – DS, OKS,
SaS, MOST-HÍD, OBYČAJ-
NÍ ĽUDIA a nezávislé osob-
nosti, 779

2. Vladimír Škola, MBA, 35
r., KDH, NOVA, SDKÚ –
DS, OKS, SaS, MOST-HÍD,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezá-
vislé osobnosti, 747

3. Oto Barborák, Dr.h.c.
Doc. Ing., CSc., 62 r., SMER
– SD, 731

  VOLEBNÝ OBVOD Č.2
– MESTSKÁ ČASŤ JUH

1. Patrik Žák, B.S.B.A., 24 r.,
nezávislý kandidát, 1 358

2. Peter Hošták, MBA, PhD., 
40 r., nezávislý kandidát,
1 347

3. Eduard Filo, Bc., 28 r., nezá-
vislý kandidát, 1 061

4. Ján Forgáč, Mgr., 39 r., ne-
závislý kandidát, 1 061

5. Lukáš Ronec, 27 r., nezávislý 
kandidát, 830

6. Ján Vojtek, Mgr., 63 r., nezá-
vislý kandidát, 799

7. Dominik Gabriel, 20 r.,

nezávislý kandidát, 717
Náhradníci:
1. Branislav Mach, 25 r., nezá-

vislý kandidát, 658
2. Ján Babič, 72 r., NEZÁVIS-

LÝ, 614
3. Stanislav Pastva, MUDr., 45 

r., SMER – SD, 564

  VOLEBNÝ OBVOD Č.3 – 
MESTSKÁ ČASŤ SEVER

1. Miloš Mičega, Ing., 44 r., ne-
závislý kandidát, 1 426

2. Ladislav Matejka, Ing., 32 r., 
KDH, NOVA, SDKÚ – DS,
OKS, Sloboda a Solidari-
ta, MOST-HÍD, OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnos-
ti, 1 187

3. Ľubomír Horný, 39 r., 
SMER – SD, 977

4. Kamil Bystrický, 38 r., nezá-
vislý kandidát, 948

5. Martin Petrík, Mgr., 31 r.,
nezávislý kandidát, 943

6. Miloslav Baco, 39 r., nezá-
vislý kandidát, 911

7. Juraj Bakoš, Mgr., 37 r.,
KDH, NOVA, SDKÚ – DS,
OKS, SaS, MOST-HÍD,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezá-
vislé osobnosti, 837

8. Martin Smolka, JUDr., 41 r.,
nezávislý kandidát, 815

Náhradníci:
1. Tomáš Balaj, Ing., 33 r.,

KDH, NOVA, SDKÚ – DS, 
OKS, SaS, MOST-HÍD, 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezá-
vislé osobnosti, 769

2. Vladimír Gavenda, 60 r., ne-
závislý kandidát, 757

3. Roman Vaňo, Ing., 49 r.,
KDH, NOVA, SDKÚ – DS,
OKS, SaS, MOST-HÍD,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezá-
vislé osobnosti, 717

  VOLEBNÝ OBVOD Č. 4 –
MESTSKÁ ČASŤ ZÁPAD

1. Tomáš Vaňo, Bc., 34 r., nezá-
vislý kandidát, 1 451

2. Martin Barčák, 54 r., nezá-
vislý kandidát, 1 091

3. Tomáš Bahno, Ing., 51 r., ne-
závislý kandidát, 897

4. Vladimír Poruban, Ing., 33
r., KDH, NOVA, SDKÚ –
DS, OKS, SaS, MOST-HÍD,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezá-
vislé osobnosti, 755 hlasov

Náhradníci:
1. Milan Rožník, Ing. arch., 53 

r., nezávislý kandidát, 612
2. Josef Kolář, Ing. Mgr., 47 r., 

SMER – SD, 602
3. Pavol Juríček, 43 r., KDH, 

NOVA, SDKÚ – DS, OKS,
SaS, MOST-HÍD, OBYČAJ-
NÍ ĽUDIA a nezávislé osob-
nosti, 556

Aké sú nové investičné 
akcie v meste
Aj v novembri mesto pokračovalo v investovaní 
do opráv, obnovy či rozvoja. Niektoré práce budú pokra-
čovať i v poslednom mesiaci roka.

 V Trenčíne je vo výstavbe
nový chodník na Legionárskej
ulici v mestskej časti Biskupice.
Na sídlisku Juh bude už čoskoro
rozšírená komunikácia na Šafá-
rikovej a Liptovskej ulici. V hor-
nej časti Šafárikovej ulice pri
materskej škole pribudne nový 
priechod pre chodcov. Rekon-
štrukčné práce začali aj v športo-
vom areáli Základnej školy Dlhé
Hony (na fotografi i). Ich výsled-
kom budú tri bežecké dráhy, do-
skočisko pre skok do diaľky a ob-
služné chodníky. Na detskom
ihrisku v areáli MŠ J. Halašu sa
kompletne opravujú dve piesko-
viská a naopak, vchodové dvere

do MŠ na Považskej ulici sú už
zrekonštruované.
 V novembri bol vybudovaný 
aj prechodový chodník medzi
kruhovou križovatkou pri OC
MAX a ulicou Pod Sokolicami
v dĺžke 7,5 metra. Na ulici K vý-
stavisku bolo rozšírené verejné
osvetlenie a v príprave sú ďalšie
investičné akcie. Napríklad re-
konštrukcia strechy MŠ na Opa-
tovskej ulici alebo vybudovanie
priechodu pre chodcov v Hor-
nom Orechovom. Okrem toho
pokračuje búranie nekrytých tri-
bún na futbalovom štadióne.

 (RED), FOTO: J. Č.
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R. Rybníček: „Ďakujem za dôveru“
Trenčania v komunálnych voľbách 15. novembra potvr-
dili na poste primátora Richarda Rybníčka. „Cítim veľkú
úctu a pokoru voči občanom, ktorí mi vyjadrili dôveru,“
povedal bezprostredne po vyhlásení výsledkov volieb.

Primátor vnímal voľby do or-
gánov samospráv významovo
dôležitejšie alebo minimálne
rovnaké ako parlamentné voľ-
by. „Občania si vybrali ľudí, ktorí 
budú rozhodovať o každodennom
živote mesta. Veľmi si vážim, že 
aj mne dali silný mandát na to,
aby sme všetky rozbehnuté veci 
v meste dokončili,“ konštatoval“
Rybníček, ktorý bude Trenčín
riadiť aj najbližšie štyri roky.

V zastupiteľstve sa stretne
až dvadsať nových poslancov.
„Bola to uvážená a rozumná voľ-
ba občanov. Zvolili predovšetkým
nové tváre, nezávislých kandidá-
tov. Myslím si, že sú to ľudia, kto-
rí okrem operatívy sú pripravení 
riešiť aj stratégiu mesta. Verím,
že sa s nimi dokážem dohodnúť 
na spoločnom postupe a kon-
štruktívnom riešení,“ komento-“
val R. Rybníček.

  AKÉ BUDÚ ĎALŠIE 
ŠTYRI ROKY

 Trenčianska samospráva
bude musieť i naďalej znižovať 
dlh, no zároveň investuje viac
aj do rozvoja. „Budeme musieť 
pracovať na tom, aby sme koneč-
ne spustili novú letnú plaváreň,
aby sa čo najskôr schválil projekt 
výstavby nájomných bytov a aby
sme začali riešiť parkovaciu poli-
tiku v meste, ktorá je veľmi dôle-
žitá,“ zdôraznil R. Rybníček.“
 Medzi jeho priority stále
patrí dokončenie defi nície cen-
trálnej mestskej zóny (Trenčín
si Ty). „Bol by som rád, keby sa 
nám podarilo dať Mierovému ná-
mestiu novú tvár a v spolupráci 
s Trenčianskym samosprávnym
krajom pripaviť projekty na zís-
kanie peňazí z eurofondov do

nášho mesta,“ uviedol primátor.“
 Mesto bude i naďalej po-
kračovať v kontrole všetkých
veľkých stavebných činností 
na území mesta tak, aby sa pre-
dovšetkým dokončili práce
na novom cestnom moste a mo-
dernizácii železničnej trate. „Ro-
kovania so železnicami sú veľmi 

zložité a chce to ešte veľkú tr-
pezlivosť nás všetkých. Všetkým
Trenčanom želám požehnané,
milostiplné a pokojné vianočné 
sviatky, šťastný a úspešný nový
rok 2015,“ dodal R. Rybníček.“
 (RED)
 FOTO: J. Č.

Rímsky nápis nájdete už aj v podchode

„Ide o kvalitný prejav súčasného moderného streetartu,“
hovorí hlavný architekt mesta Martin Beďatš o novom
nátere v podchode pri hoteli Elizabeth. Nápis je tam
v piatich jazykoch. 

Novinka v podchode má už
zopár týždňov a musel si ju všim-
núť každý, kto podchodom pre-
chádza. „Filozofi a tejto myšlien-
ky je jednoduchá a pritom silná.
Na kameni o pár metrov vyššie je 
prvý tag v Trenčíne – rímsky nápis
na hradnej skale – v tej dobe ho
vytesali, dnes sa dá nasprejovať.“
Výsledkom úpravy steny podcho-
du nemá byť podľa neho len vizuál

steny. Má upozorniť, že hneď ved-
ľa je historická pamiatka, len je
zakrytá hotelom. „Cez podchod 
chodí veľké množstvo ľudí, chce-
li sme fádnu a pochmúrnu stenu
už dávno upraviť – aj upozorniť 
na rímsky nápis – preto je nápis
spropagovaný v podchode a pre-
to je v piatich jazykoch. Samotná
forma úpravy podchodu je pod-
ľa mňa vizuálne veľmi zaujímavá

– aj ako celok pôsobí proporčne 
a harmonicky s príjemnou fareb-
nosťou, zároveň v sebe skrýva veľ-
ké množstvo vrstiev a vizuálnych
vnemov, ktoré sa pozorovateľovi 
postupne zjavujú a odkrývajú iný
svet umenia, než na aký sme zvyk-
nutí z galérií. Odporúčam okolo-
idúcim, aby sa pri tejto stene aj 
na chvíľu zastavili a pozorne sa
zahĺbili do na prvý pohľad chao-
tickej štruktúry, ktorá však skrý-
va v sebe množstvo ladných vrstiev
a odkazov, ktoré svedčia o tom, že 
autormi úpravy sú profesionáli.
 Ale chápem, že sa to môže 

niekomu aj nepáčiť, rovnako, ako
by sa niekomu nepáčilo, keby tam
bolo niečo iné. Ale mám množstvo
pozitívnych reakcií.“ Ako ďalej “
doplnil, priestor ponúkali aj re-
klamným agentúram na umiest-
nenie bilbordov, nikto však ne-
mal záujem. „Čo sa týka iných 
úprav steny podchodu, skúšali 
sme obklad vybrúsiť, ale je z pó-
rovitého travertínu a staré maľ-
by sú v takej hĺbke obkladu, že sú
nezbrúsiteľné. Iný nový obklad 
alebo nový náter by za pár dní 
bol zastriekaný znovu. Antigraf-
fi ti náter funguje chvíľu. Dovtedy,
kým sprejeri nenamiešajú anti-
-antigraffi ty roztok a je po účin-
ku ochranného náteru.“ S týmto “
problémom sa podľa neho ge-
niálne vysporiadal tvorivý tím,
ktorý bol na realizáciu náteru
preto aj vybraný. „Navrhli a zre-
alizovali koláž, do ktorej keď pri-
budnú ďalšie tagy alebo maľby,
tak to grafi ckú úpravu podchodu
buď ešte vylepší, alebo prinajhor-
šom jej neublíži. Ja osobne pred 
touto ideou dávam klobúk hlboko
dole,“ povedal M. Beďatš.“

 (RED), FOTO: E. M. 
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Na varenie večere majú 
dobrovoľníci poradovník
V nocľahárni na Nešporovej ulici 8 v Trenčíne dosta-
nú ľudia bez domova okrem nocľahu aj teplú večeru 
zloženú z polievky a druhého jedla. Ráno čerstvé pečivo
a čaj.

 Osud ľudí, ktorí sa z rôz-
nych príčin dostali na ulicu, nie 
je Trenčanom ľahostajný. Od 1. 
novembra mesto otvorilo noc-
ľaháreň, ktorá je im k dispozícii 
denne od 19.00 do 7.00 hodiny, 
v prípade veľkých mrazov tam 
nájdu útočisko aj pred 19. ho-
dinou. Zásluhou Rádu maltéz-
skych rytierov a ďalších dobro-
voľníkov majú ubytovaní teplé 
večere. Záujem o ich prípravu je 
taký veľký, že sa zapisujú do po-
radovníka. Hlásia sa dokonca 
aj spoza hraníc mesta. Čerstvé 
pečivo na raňajky zabezpeču-
jú trenčianske pekárne a pri-
dávajú sa aj ďalší dobrodinci. 

„Chodia spontánne. Stáva sa, že 
bez slova prídu, položia na stôl 
krabicu plnú čajov a odídu,“ ho-“
vorí riaditeľ Sociálnych služieb 
mesta Trenčín Ladislav Pavlík. 
Personál býva v nocľahárni už 
od 18.00 hodiny. Záujemcovia 
o pomoc pri varení večere sa 
môžu prísť v tomto čase prihlá-
siť a dohodnúť sa. Cena, ktorú 
bezdomovec zaplatí za pobyt 
v nocľahárni počas jednej noci, 
sa oproti minulému roku ne-
zmenila, je to 50 centov. Okrem 
možnosti osobnej hygieny má 
k dispozícii aj práčku so sušič-
kou, ktorú zabezpečilo mesto. 
 (RED)

Sociálny šatník je otvorený
denne okrem víkendu
Privíta darcov i ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Ľuďom
bez domova a sociálne odkázaným občanom pomáha
Sociálny šatník na Soblahovskej ulici, v bývalom areáli
mestského hospodárstva. 

 Ak máte doma pre vás už 
nepotrebné veci, môžete ich 
do Sociálneho šatníka priniesť. 
Veľmi žiadané sú v tomto ob-
dobí najmä zimné pánske to-
pánky, pánska spodná bielizeň 
a ponožky. Vyhľadávané sú spa-
cáky a stany.
 Šatník ponúka oblečenie, 
obuv, doplnky, textílie (pri-
krývky, paplóny, vankúše, ná-
vliečky, obrusy, utierky), funkč-
né elektrospotrebiče (práčky, 
mikrovlnné rúry, domáce ro-
boty), detské hračky, kočíky, 
detské postieľky, knihy, do ku-
chyne príbory, sklo, porcelán, 
keramiku, košíky, riady a iné 

veci pre ľudí v zložitej životnej 
situácii potrebné. Priniesť ich 
možno počas otváracích hodín, 
po dohode aj mimo nich. Všet-
kým darcom za prinesené veci 
ďakujeme!

Otváracie hodiny: 
utorok, streda, štvrtok 
9.00 – 13.00, 
pondelok a piatok 
9.00 – 16.00.

Kontakt: 
Divílková Otília 
0905 461 041 alebo 
0911 448 506.

Opäť je tu možnosť darovať knihu deťom
Splniť túžbu o knižke pod vianočným stromčekom pre 
deti, ktoré by ju inak pod ním nenašli, môžu ľudia v Tren-
číne po desiaty raz. 

 Pridajú sa tak k rodine dob-
rodincov, ktorým myšlienka da-
rovania nie je cudzia. Naplnia
detské priania a sny o rozpráv-
kach, životných príbehoch a fan-
táziách, ktoré dokáže sprostred-
kovať kniha.
 Počas deviatich ročníkov
projektu Trenčianskej nadá-
cie s názvom Otvor srdce, da-
ruj knihu ľudia obdarovali 1817
malých čitateľov. Aj tento rok

môžu anonymní darcovia za-
kúpiť detské knihy v piatich
trenčianskych kníhkupectvách
– Panta Rhei – Gandalf v ZOC
MAX, Panta Rhei v OC Laugari-
cio, LIBRI na Braneckého ulici,
Biopredajňa Malý princ na Mie-
rovom námestí a Knihy pre kaž-
dého v OD Prior v Trenčíne. 
 Knižky sú označené menom
a adresované deťom z trenčian-
skych rodín nachádzajúcich sa

dočasne či dlhodobo v sociálnej
núdzi. „Projektom sa snaží Tren-
čianska nadácia splniť detské 
túžby, podporiť ich vzťah k číta-
niu a rozvíjať individuálne daro-
vanie,“ hovorí správkyňa nadá-“
cie Alena Karasová. Darované
knihy sa do rúk všetkých detí
dostanú ešte pred Vianocami
počas krátkeho divadelného zá-
žitku, ktorý pre deti pripravuje
Trenčianska nadácia v spoluprá-
ci s Mestským divadlom Trenčín.

 (RED) 

Klub darcov rozhodol, podporí šesť projektov
V jedenástom ročníku Klubu
darcov Trenčianskej nadácie
rozhodli členovia o podpore
projektov v hodnote 1650
eur.

 Stretli sa 11. novembra, aby 
si vypočuli prezentácie projek-
tov predložených do grantové-
ho kola, a rozhodli o tých naj-
lepších. Zo siedmich žiadateľov
vybrali šesť úspešných. Naj-
presvedčivejšia bola prezentá-
cia projektu mladej organizácie
Eva n. o. „FolkFest pod Ostrým“.
Projekt „Hala 2015 – Týždeň
súčasného umenia“ predstavilo “
občianske združenie Hala. Tretí
v poradí skončil projekt Športo-
vého klubu Rehafi t „Špeciálna 

podlaha pre mladé fi tnesky
z Trenčína“. Medzi úspešné pro-
jekty patrí tiež 3. ročník Bene-
fi čného behu Pro Autis, projekt
Únie nevidiacich a slabozra-
kých Slovenska „S optickými 
pomôckami aj do terénu“ a nová “
hra Mestského divadla Trenčín
„Miro Gavran – Bábka“. S rea-
lizáciou a výsledkami projektov
sa verejnosť bude môcť stretnúť 
až do septembra 2015.
 Klub darcov je nadačný 
fond, ktorý v roku 2003 založila
správna rada Trenčianskej na-
dácie. Združuje individuálnych
darcov, ktorí pravidelne darujú
a podporujú aktívnych občanov
Trenčína a blízkeho okolia.
 (RED), FOTO: ARCHÍV NADÁCIE 
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Stromček je pripravený, stánky čakajú na trhovníkov
Mierové námestie ožije voňavým adventom už 5. de-
cembra. Vianoční jarmočníci privezú množstvo jedla 
a pitia a aj to, čo minulý rok nebolo – pečené gaštany,
horúcu čokoládu, vianočnú kapustnicu i jelení guláš. 
Na Hviezdoslavovu a Jaselskú ulicu zasa od 10. decembra 
spotrebný tovar a textil. 

Jedlom a nápojmi sa budú
môcť návštevníci posilniť po-
novom až do 22. hodiny. Z bo-
hatého programu sa predsa len
vymyká unikátna prehliadka
trenčianskych chrámov v pred-
vianočnom čase s výkladom pro-
fesionálnej sprievodkyne. Spo-
ločne s ňou prejdú návštevníci
Piaristický kostol sv. Františka
Xaverského, synagógu a Evan-
jelický kostol. Rodičia s deťmi

by si nemali dať ujsť svetelnú di-
gitálnu hru na fasáde Mestskej
veže – Mikulášsky záprah, kto-
rý budú môcť deti „šoférovať“.
Na pódiu sa do 23. decembra vy-
strieda množstvo domácich zná-
mych i menej známych spevá-
kov. Slovenská speváčka Katka
Koščová má síce na december
naplánovaných množstvo kon-
certov, no zastaví sa aj na Miero-
vom námestí v Trenčíne (13. 12.),

aby sa pridala krátkym vianoč-
ným koncertom k čarovnej at-
mosfére pod hradom. Je takmer
isté, že tu odznejú aj upravené
koledy z jej albumu Štedrý ve-
čer (2012). Na námestie dorazí
aj jedna z najzaujímavejších slo-
venských kapiel posledných ro-
kov Korben Dallas. Za štyri roky 
existencie vydala táto trojica tri
albumy, z ktorých predposled-
ný získal všetky dôležité ceny 
na Radio_Head Awards. Ich prí-
spevok k čaru Vianoc iste bude
stáť za to. Obdivovatelia pop
operného speváckeho tria La
Gioia sa môžu tešiť na ich vystú-
penie na námestí 20. decembra.
K známym menám na hudobnej

scéne dnes už nepochybne patrí
aj mladý talentovaný hudobník
pochádzajúci z nášho mesta Jer-
guš Oravec. Spolu s kapelou ne-
dávno vyhral súťaž Slovakian
Blues Challenge a v marci bude
reprezentovať Slovensko v Bru-
seli na veľkom Európskom festi-
vale. Predstaví sa aj na predvia-
nočných koncertoch Richarda
Müllera a popri tom si odskočí
zahrať a zaspievať aj na Miero-
vé námestie. Čaro Vianoc pod
hradom sa skončí 23. decem-
bra. Viac informácií nájdete
v časti KAM, na www.trencin.
sk a www.visittrencin.sk alebo
v KIC priamo na Mierovom ná-
mestí. (RED)

Do Trenčína sa tešia pre
vynikajúcu atmosféru
Dva dni trvajúce medzinárodné tanečné podujatie malo
v programe dve súťaže: Laugaricio Cup 2014 a súťaž 
O pohár primátora mesta 2014. Zúčastnilo sa ich spolu
320 tanečných párov z 11 štátov.

Podľa slov organizátora, ta-
nečníkov láka na súťaž do Tren-
čína chýr, ktorý sa medzi nimi
rozniesol. „Je to súťaž o body
do svetového rebríčka a vždy
pred plným hľadiskom,“ hovo-“
rí Dušan Paška. „Ľudia tu majú
o tanec záujem a zostanú od za-
čiatku do konca. Keď pár tancu-
je fi nálny tanec, všetci mu tlies-
kajú a stoja. Je to atmosféra,
ktorá ich sem ťahá.“ Oproti mi-“
nulému ročníku bolo teraz len
v najvyššej triede o desať párov
viac v každej kategórii. Boli tu
Fíni, Taliani, Rusi, Dáni, Polia-
ci, Maďari či Ukrajinci. Navy-
še, v porote rozhodovali fi nalis-
ti majstrovstiev sveta. Dánsky 

rozhodca Bo Loft Jensen je maj-
strom sveta v desiatich tancoch
profesionálov, Giancarlo Bar-
bieri a Luisa Barbieri z Talian-
ska vychovali niekoľko majstrov
sveta v profesionálnom štandar-
de. Tanečný klub Dukla Trenčín
mal v každej kategórii zástupcov
a veľa z nich bolo fi nalistov alebo
víťazov. V štandardných tancoch
zvíťazili Matteo Cicchitti a Si-
mona Brecíková (na fotogra-
fi i s trénermi Evou a Dušanom
Paškovcami), ktorí sú jednotkou
nielen v rámci trenčianskeho ta-
nečného klubu, ale žnú úspechy 
aj na svetových tanečných súťa-
žiach. Blahoželáme!
 (RED), FOTO: ARCHÍV KLUBU

Dobrý bazár bude s Evou 
Mázikovou a Martou Sládečkovou
Trenčianska nadácia pozýva na jednu zo svojich pred-
vianočných aktivít. Veci je možné priniesť od 15. do 19. 
decembra. Predaj sa uskutoční 20. decembra na Miero-
vom námestí. 

 Darovať smiech chorým či
inak hendikepovaným deťom,
dlhodobo odlúčeným od rodi-
ny a blízkych, môžu ľudia v de-
cembri aj prostredníctvom
jedinečnej aktivity Trenčian-
skej nadácie, ktorá sa usku-
toční v rámci Vianočného jar-
moku v sobotu 20. decembra.
Od 10.00 do 18.00 hodiny bude
na Mierovom námestí mať svoje
miesto Dobrý bazár. Darované
predmety budú v ňom ponúkať 
na predaj dobrovoľníci, členovia
správnej rady nadácie a dvaja
hostia – Marta Sládečková a Eva
Máziková. O dobrú náladu teda
nebude núdza. A čo možno daro-
vať? „Knihy, CD, DVD, športové 
potreby, hračky, bižutériu, ume-
lecké diela, drobnú elektroniku,

z kapacitných dôvodov však ur-
čite nie oblečenie,“ hovorí správ-“
kyňa Trenčianskej nadácie Ale-
na Karasová a dodáva, že veci
môžu darcovia priniesť od 15.
do 19. decembra do Trenčian-
skej nadácie na Mládežníckej
ulici 2 (Sokolovňa v areáli fut-
balového štadióna na Sihoti).
„V čase od 8.00 do 16.00, po te-
lefonickom dohovore počkáme aj 
dlhšie,“ hovorí A. Karasová. “
 V roku 2013 sa podarilo cez
Dobrý bazár získať 1375 eur. Vý-
ťažok nadácia vložila do nadač-
ného fondu Dr. Klaun, čo v reči
klaunov, bábkohercov a mímov
predstavuje návštevu trinástich
zariadení pre deti v rôznych kú-
toch Slovenska.
 (RED)
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Jozef Čery opäť 
s najlepšou kronikou
Písaniu kroniky mesta Trenčín sa venuje 42 rokov.
Prvenstvo medzi kronikármi krajských miest na Sloven-
sku obhájil už po druhýkrát.

Cieľom celoštátnej súťaže
Slovenská kronika je podnietiť 
a motivovať záujem o dôsledné
uchovávanie nehmotného kul-
túrno-spoločenského dedičstva
formou tvorby kroník, mono-
grafi í obcí a miest. Jej hlavným
usporiadateľom a odborným
garantom je Národné osvetové
centrum. 

Trenčiansky mestský kroni-
kár Jozef Čery je medzi sloven-
skými kronikármi jednotkou už

od roku 1999, kedy v tre-
ťom ročníku tejto súťa-
že za svoju priekopnícku 
prácu na kronike mesta 
Trenčín získal prvé miesto. 
Dovtedy všetci písali len 
ručne, Jozef Čery prišiel 
ako prvý s digitalizovanou 
kronikou. Prvú cenu získal 
v súťaži slovenských kro-
ník aj v roku 2005 za Kro-
niku Trenčianskej uni-
verzity A. Dubčeka. Prvá 
priečka za Kroniku mesta 
Trenčín ho čakala aj na mi-
nuloročnom vyhodnotení 

celoslovenskej súťaže kroník. 
Najnovšie bolo mesto Tren-
čín 26. novembra 2014 v Mar-
tine ocenené hlavnou cenou 
v kategórii Kronika krajského 
a okresného mesta. Na 8. roční-
ku celoštátnej súťaže o najlep-
šiu kroniku, monografi u obce 
a mesta posudzovala porota 26 
kroník a 58 monografi í. Kroni-
károvi mesta pánovi Jozefovi 
Čerymu blahoželáme!
 (RED)

Trenčianski gymnazisti
ocenení ministrom
Filip Ayazi, Lukáš Janošík, Michal Ržonca a Ján Hunák
si 12. novembra 2014 prevzali z rúk ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu SR Petra Pellegriniho Pamätný 
list sv. Gorazda.

Všetci štyria sú študentmi
Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne.
Michal Ržonca, študent septi-
my, získal v apríli 2014 bronzovú
medailu za fyziku na European
Science Olympiad. K najväčším
úspechom dnes už maturanta
Filipa Ayaziho v minulom škol-
skom roku 2013/2014 patrí
bronzová medaila na medzi-
národnej fyzikálnej olympiáde
v Kazachstane, bol úspešným
riešiteľom medzinárodnej as-
trofyzikálnej olympiády v Ru-
munsku, získal 1. miesto v Prahe
na medzinárodnej fyzikálnej sú-
ťaži a stal sa absolútnym víťazom
v korešpondenčnom seminári
FYKOS Praha. Dnes druhák Ján
Hunák dosiahol v minulom škol-
skom roku mimoriadne výsledky 
v oblasti biológie, matematiky 

a fyziky. Bronzovú medailu si 
priviezol z medzinárodnej olym-
piády mladých vedcov v Indii, 
zlatú z celoslovenského kola bio-
logickej olympiády a prvenstvo 
si odniesol aj z krajských olym-
piád v matematike a fyzike. Ďal-
ší maturant Lukáš Janošík, kto-
rý na medzinárodných súťažiach 
boduje každoročne, získal tento 
raz dve prvé miesta v celoštát-
nom kole biologickej olympiády, 
ďalšie dve prvenstvá v korešpon-
denčných seminároch z biológie 
a striebornú medailu na Interna-
tional Biology Olympiad 2014 
v Bali. Ocenenie za úspešné re-
prezentovanie Slovenska štu-
dentom odovzdali v Bratislave 
pri príležitosti Medzinárodného 
dňa študentstva. Blahoželáme!
 (RED)

Ocenili darcov krvi
Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Trenčíne
odovzdal 6. novembra 2014 v obradnej sieni Mestského 
úradu v Trenčíne ocenenia bezpríspevkovým darcom krvi.

 Diamantovou Janského pla-
ketou ocenili dvoch Trenčanov: 
Ladislava Košúta a Lea Kuželu. 
Krv darovali 80-krát.
 Zlatú Janského plaketu 
odovzdali ôsmim Trenčanom: 
Jozefovi Balážovi, Milošovi 
Chovanovi, Vladimírovi Kiša-
covi, Hedvige Mihalovej, Jánovi 
Porubskému, Rastislavovi Sú-
pekovi, Igorovi Škárovi a Karo-
líne Tomatovej. Ženám je ude-
ľovaná za 30 odberov, mužom 
za 40 odberov krvi. Za najcen-
nejší dar všetkým darcom krvi 
ďakujeme!

Slovenský Červený kríž oceňu-
je za bezpríspevkové darovanie 
krvi podľa počtu odberov pla-
ketou profesora MUDr. Jána 
Janského a medailou profeso-
ra MUDr. Jána Kňazovického 
za mnohonásobné darovanie 
krvi.
 Darovať krv môžete v tren-
čianskom pracovisku Ná-
rodnej transfúznej služby 
v areáli Fakultnej nemocnice 
Trenčín na Legionárskej ulici 
28. Podrobné informácie nájde-
te na www.ntssr.sk.
 (RED)

Robia dobré meno svojej škole
Mesiac október sa v ZŠ Východná 9, Trenčín niesol
v znamení obrovského úspechu.

 Šikovným a talentovaným 
žiakom 9. A triedy je Martin Ra-
kús, ktorý svoj voľný čas veno-
val tvorbe virtuálnej prehliadky 
školy. Na www.zsvychodnatn.
edu.sk sa vďaka nej môže oboz-
námiť s interiérom školy každý, 
kto nemá možnosť osobnej náv-
števy. Ide o jedinečný a originál-
ny projekt nielen v rámci Trenčí-
na, ale celého Slovenska. Ďalší 
žiak 9. A triedy Samuel Půlpán 

vyhral 1. miesto v celosloven-
skom fi nále technickej súťaže 
mladých elektronikov, na kto-
ré bol vyslaný centrom voľného 
času. Súťaž sa konala 15. – 16. 
októbra pod záštitou Minister-
stva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR. Obaja chlapci ro-
bia škole dobré meno, za čo im 
ďakujeme a veríme, že svoj ta-
lent budú rozvíjať aj naďalej.
 TEXT: MG

Jubilujúcemu autorovi vyšla
nová knižka
Príbehy z prítmia vý-
znamného slovenského 
spisovateľa Rudolfa 
Dobiáša predstavia 4. 
decembra o 16.00 hodi-
ne v rámci Literárneho
klubu Omega vo Verej-
nej knižnici M. Rešetku.

 Bývalý politický väzeň
Rudolf Dobiaš je autorom
šestnástich príbehov, belet-
rizovaných svedectiev o sebe
a neľahkej dobe 50-tych ro-
kov minulého storočia. Kni-
ha vyšla 12. novembra 2014 vo 
vydavateľstve Hlbiny. Pri príle-
žitosti jej vydania Ľubomír Fel-
dek napísal: „Vždy, keď počujem 
niekoho bedákať, ako vraj trpí 
naša kultúra nedostatkom osob-
ností a mravných vzorov, spýtam 
sa ho – Čítal si Dobiáša? Zvy-
čajne nečítal. A často ani netuší, 

že básnik Dobiáš jestvuje. Ako 
to zmeniť? Dobiáš do čítaniek!“
Rudolf Dobiáš oslávil 29. sep-
tembra tohto roku 80 rokov. Aj 
pri tejto príležitosti ho prijal 7. 
novembra primátor mesta Ri-
chard Rybníček.

 (RED), FOTO: J. Č.
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Podrobný program nájdete na www.trencin.sk.  Programové skladačky si môžete zdarma vyzdvihnúť v KIC Trenčín (Mierové námestie 9).

5. – 23. december 2014

Zažite atmosféru Vianoc v centre Trenčína na Mierovom námestí

AKO SVÄTÝ MIKULÁŠ 
DO TRENČÍNA PRIŠIEL... 

5. december o 17.00
• tradičný príchod Mikuláša a jeho anjelských

a čertovských pomocníkov medzi deti
a rozsvietenie vianočného stromčeka

VIANOČNÉ PROGRAMY 
12. – 23. december, každý
pracovný deň 
• o 16.30 čítanie vianočných príbehov
 a rozprávok
• o 17.00 spevácke zoskupenia a zbory
• folklórne skupiny
• školské kluby a krúžky
• detské folklórne súbory

STRIEBORNÁ A ZLATÁ 
SOBOTA A NEDEĽA

13. – 14. 12. a 20. – 21. 12., od 10.00 do 18.00
• koledy, spevácke zbory

• koncerty Jerguš Oravec
 • Vrbovské Vŕby • Katka Koščová 

• Korben Dallas • La Gioia
• zvončekový sprievod, divadlá pre deti

• varenie vianočnej kapustnice a šošovice

VIANOČNÝ JARMOK
5. – 23. december, denne 10.00 – 18.00, 
jedlo a pitie do 22.00
• originálne vianočné darčeky, remeselné a umelecké výrobky
• horúce pečené gaštany
• voňavé varené víno, punč, horúca medovina
• vianočná kapustnica, cigánska pečienka, jelení guláš, 
 grilované aj iné dobroty...
• domáca štrúdľa, medovníčky a plnené sladké lokše

10. – 23. december, denne 10.00 – 18.00
na uliciach Hviezdoslavova a Jaselská 
• VIANOČNĚ TRHY spotrebného tovaru a textilu

KORBEN DALLAS
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PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV 

NA OSVIENČIMSKEJ ULICI

pondelok 9.00 – 12.00 Spevácka skupina Sihotiar

pondelok, utorok, štvr-

tok, piatok 9.45 – 11.00

Cvičenie pre ženy 

pondelok 16.00 – 18.00 Joga pre ženy

pondelok 16.30 – 18.30 Keramika

utorok 14.00 – 17.00 Jednota dôchodcov Slovenska č. 5

streda 10.00 – 11.30 Brušné tance

streda 14.00 – 16.00 Jednota dôchodcov Slovenska č. 27

streda 15.00 – 17.00 Diabetes – konzultácie

štvrtok 16.30 – 18.30 Keramika – klub

piatok 9.30 – 12.00 Spevácka skupina Sihotiar

 KONTAKT: 032/743 45 35, 0904 339 401 

Hľadajú domov
V trenčianskej karanténnej 
stanici sú opäť noví oby-
vatelia. Ak si plánujete za-
dovážiť psieho spoločníka,
možno vás oslovia práve 
tieto psíky, čakajúce na no-
vého majiteľa. A možno je
medzi nimi aj psík, ktorý sa
stratil práve vám.

Jasmínka je asi 3-ročná
fenka jazvečíka. Po náraze au-
tom má zranené zadné nohy,
no jej zranenie sa pomaly po-
dávaním antibiotík zlepšuje.
Je pokojnej povahy, hodí sa
do bytu aj domu s prístupom
dnu, k mladším i starším ľu-
ďom, aj k deťom.

Ninu našli 16. novembra
pobehovať po uliciach. Je to
kríženec nemeckého ovčiaka
vo veku asi 3 – 4 mesiace. Ne-
bola začipovaná. Možno sa len
zatúlala a nevedela nájsť cestu
domov. Ide o energické šteniat-
ko, vyžadujúce pozornosť a vý-
chovu, vhodné do domu s prí-
stupom dnu, k mladším ľuďom
i deťom.

Aurel je asi 11-mesač-
ný jazvečík. Je veľmi prítulný,
učenlivý a energický. Vhod-
ný do bytu alebo do domu
s prístupom dnu, k mladším
či starším ľuďom aj k deťom.
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.

V karanténnej 
stanici je každá 
pomoc vítaná
Tri otázky pre Petru
Ožvaldovú z Občianske-
ho združenia Trenčian-
sky útulok:

  Ako sa v stanici pripra-
vujete na zimu?
 Oprášili sme olejové radi-
átory, pripravili drevo na kú-
renie a zbierame deky a po-
dobné veci pre psíkov do búd 
na ležanie. 

  Akú pomoc by ste v tom-
to čase najviac privítali?

Najlepšia pomoc by bola
dočasná opatera pre psí-
kov, ktorí ťažko znášajú
zimu v koterci a pre psíkov
po operáciách.

  Môžu pomôcť dobrovoľ-
níci aj prácou? 

Určite sa potešíme aj ta-
kejto pomoci. V zime sa skôr 
stmieva, a preto nestihneme 
za svetla spraviť veľa práce.
Kto má chuť prísť a pracovať,
môže pomôcť buď pri dennej 
starostlivosti o psíkov ale-
bo aj s ďalšími, napríklad re-
konštrukčnými prácami. Viac 
na www.utulok-trencin.sk.
 (RED)

Materské školy počas 
vianočných prázdnin

y py p

 Od pondelka 22. decem-
bra 2014 do utorka 6. januára
2015 bude prevádzka mater-
ských škôl v Trenčíne preru-
šená. Riadna prevádzka MŠ
sa začne v stredu 7. januára
2015.

Naše krasokorčuliarky úspešné v Grazi
 Na medzinárodných pre-
tekoch Leo Scheu Memo-
rial Icechallenge 2014 v ra-
kúskom Grazi sa trenčianske 
krasokorčuliarske nádeje 
umiestnili v konkurencii pia-
tich štátov v prvej desiatke. 
V najmladšej kategórii Chiks 
obsadila Natalia Ostrolucká 
2. miesto, v kategórii Cubs 
striebornú priečku získa-
la Erika Balážová, 7. miesto 
obsadila Máša Mošková a 9. 
miesto Agáta Bačová. Za re-
prezentáciu Trenčína ďakuje-
me a blahoželáme! Informo-
vala Zuzana Hudečková.
 FOTO: ARCHÍV KRASO 

Erika Balážová (vľavo) s trénerkou Ome-
linovou, Máša Mošková, Agáta Bačová 
a Natalia Ostrolucká s trénerom Hebrom.

Mladí karatisti z Laugaricia bodovali
 Na 20. ročníku stredoeurópskeho pohára nádejí v Havířove sa
trenčianski karatisti nedali zahanbiť. V súbornom cvičení Kata 7-9
ročných skončil tretí Alexej Štilicha a štvrtý David Šimun, medzi
10-11 ročnými si prvé miesto vybojoval Aurel Strigač, tretie miesto
obsadil Samuel Ferenčík. Na treťom mieste v kategórii dorastencov
skončil Matej Petrovský, za dorastenky zabojovali prvá Andrea Ješ-
ková a druhá Alexandra Kianičková. V športovom zápase kumite sa
opäť darilo A. Štilichovi, ktorý skončil štvrtý v kategórii do 30 kg.
Druhé miesto vo vyššej hmotnostnej kategórii získal Jakub Nosek.
Dorastenky A. Kianičková a A. Ješková získali v športovom zápa-
se bronz, dorastenci M. Petrovský striebro a Michal Šťastný bronz.
Blahoželáme! FOTO: ARCHÍV KLUBU
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  OZNAMY

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA

KLUB TRENČÍN – MESTO

Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v Kultúrnom 
centre Stred

Program na DECEMBER 2014:

1. 12. 2014 Ing. Darina Neverišová – Vykurovacie obdo-
bie bez požiarov

8. 12. 2014 Katechéza po sv. omši o 9.00 hod. vo Far-
skom kostole na Mariánskom námestí. Pá-
pež František: „Evangelii Guadium“.

15. 12. 2014 Predvianočná nálada

Ďalšie akcie:

7. 12. 2014 Čajkovský: Luskáčik

10. 12. 2014 Mikulášsky bowlingový turnaj

Všetkým členom ZKS želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov
v kruhu svojej rodiny a veľa milostí od narodeného Ježiška. Predsta-
venstvo ZKS

Oznam pre cestujúcich 
 

V d och 22. 12. 2014 až 7. 1. 2015  

 
bude MHD Tren ín, prevádzkovaná nasledovne 

 
Dátum  Budú premáva  spoje s ozna ením: 

22.12.2014 pondelok x, nebudú jazdi  spoje ozna ené 10 
23.12.2014 utorok x, nebudú jazdi  spoje ozna ené 10 

24.12.2014 streda + a spoj na Polno nú sv. omšu  
nebudú jazdi  spoje ozna ené 17 a 48 

25.12.2014 štvrtok + 
nebudú jazdi  spoje ozna ené 48 a 72 

26.12.2014 piatok + a linka . 50 (z 26.12. na 27.12.) 
pozn.: linky . 24, 25 a 27 nebudú jazdi  k OC Laugaricio 

27.12.2014 sobota + 
28.12.2014 nede a + 
29.12.2014 pondelok x, nebudú jazdi  spoje ozna ené 10 a 54 
30.12.2014 utorok x, nebudú jazdi  spoje ozna ené 10 a 54 

31.12.2014 streda + s obmedzením liniek . 24, 25 a 27 
pozn.: obmedzenie je vypísané na samostatnom ozname 

1.1.2015 štvrtok + 
nebudú jazdi  spoje ozna ené 48 a 72 

2.1.2015 piatok + a linka . 50 (z 2.1. na 3.1.) 
3.1.2015 sobota + 
4.1.2015 nede a + 
5.1.2015 pondelok + 
6.1.2015 utorok + 
7.1.2015 streda x, nebudú jazdi  spoje ozna ené 10 

od 8.1.2015  bežná prevádzka MHD 
 
Pozn.:  x – spoje, premávajúce v pracovný de  
 + – spoje, premávajúce v sobotu a v nede u alebo vo sviatok 
 10 – spoje, premávajúce po as školského vyu ovania (nepremávajú 22.12.2014 do 7.1.2015,...) 
 17 – spoje nepremávajú 24.12.2014 
 48 – spoje nepremávajú od 24.12. do 25.12.2014, 1.1. a 5.4.2015 
 54 – spoje nepremávajú 29.12. až 30.12.2014 a 1.7. až 1.9.2015 
 72 – spoje nepremávajú 25.12.2014, 1.1. a 5.4.2015  

Úprava MHD Tren ín 
 

v d och 24.12.2014 a 31.12.2014 
 

 
24.12.2014   Mimoriadne ZARADENÉ spoje 
Mimoriadna linka na Polno nú sv. omšu  Linka . 25 

odchod - príchod   odchod - príchod  odchod - príchod 

–   gymnázium - Juh II  OC Laugaricio - JUH II 

22:57 - 23:40   (25.12.) 1:00- 1:40  12:30 - 12:45 

asy a zastávky pod a vyveseného cestovného poriadku  mimoriadny spoj 

   

31.12.2014   na linkách NEBUDÚ premáva  spoje 
Linka . 24  Linka . 27 

odchod - príchod      odchod - príchod 

OC Laugaricio - Siho  IV.   Siho  IV. - OC Laugaricio  OC Laugaricio - Zlatovce

20:20 - 20:43   19:40 - 20:04  20:00 - 20:27 

21:20 - 21:43   20:50 - 21:14  

22:15 - 22:38   21:50 - 22:14  

       

Linka . 25  

odchod - príchod      

OC Laugaricio - JUH II   JUH II - OC Laugaricio  

20:25 - 20:41   20:00 - 20:18  

21:25 - 21:41   20:55 - 21:13  

22:15 - 22:31   21:55 - 22:13  

 

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

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

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

 
na Polno nú sv. omšu – 24. 12. 2014 

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  

Vývoz komunálneho odpadu počas sviatkov
 V prvý sviatok vianočný, vo štvrtok 25. decembra 2014, sa ko-
munálny odpad vyvážať nebude. Preto sa harmonogram vývozu
posunie o jeden deň, vývoz zo štvrtka 25. na piatok 26. decembra
a vývoz z 26. decembra na sobotu 27. decembra. Ostatné zložky 
budú vyvážané podľa harmonogramu. Na Nový rok, vo štvrtok 1.
januára 2015 rovnako vývoz komunálneho odpadu nebude, pre-
sunie sa na piatok 2. januára a piatkový vývoz na sobotu 3. janu-
ára 2015. Druhý januárový týždeň pôjde podľa harmonogramu.
Komunálny odpad sa bude vyvážať aj vo sviatok 6. januára 2015.
Harmonogram vývozu separovaných zložiek odpadu na január
2015 nájdete na strane 12.
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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

Harmonogram vývozu separovaných zložiek – január 2014

JANUÁR

1 Š Sviatok

2 P Papier 4 Nádoby 3

3 S Nádoby 4

4 N

5 P Vrecia 1 Nádoby 1

6 U Vrecia 2 Nádoby 2

7 S FIRMY

8 Ś Vrecia 3 Nádoby 3

9 P Nádoby 4

10 S Nádoby 4

11 N

12 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1 BIO

13 U Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2 BIO

14 S FIRMY Sklo 3

15 Ś Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4 

16 P Nádoby 4 Sklo 4 

17 S Nádoby 4

18 N

19 P Nádoby 1

20 U Nádoby 2

21 S FIRMY

22 Ś Nádoby 3

23 P Nádoby 4

24 S Nádoby 4

25 N

26 P Papier 2 Nádoby 1 BIO

27 U Papier 3 Nádoby 2 BIO

28 S Papier 1

29 Ś Papier 4 Nádoby 3

30 P Nádoby 4

31 S Nádoby 4

Trenčania do kúpeľných
bazénov so zľavou
Mesto Trenčín svojim obyvateľom opäť po roku ponúka 
možnosť využiť špeciálnu zľavu v Kúpeľoch Trenčianske 
Teplice.

 Od 3. novembra môžu obča-
nia s trvalým bydliskom v mes-
te Trenčín využiť zľavu na vstup
do kúpeľných bazénov v rámci
akcie „Kúpele v regióne“.
 Vystúpiť z kolotoča stresu
všedných dní, využiť liečebné
pramene a zrelaxovať s využitím
špeciálnej zľavy môžu Trenčania
v období do 28. februára 2015.
Zľava 50 percent platí pre všet-
kých nad 18 rokov, a to na vstup
do všetkých termálnych bazé-
nov. Súčasťou poskytovanej zľa-
vy je aj 30 percentná zľava pre
vstup do bazéna Grand. V tomto

roku návštevníkov navyše čaká
najobľúbenejší termálny bazén
Sina v novej podobe. Zmoderni-
zovaný ho pre verejnosť otvorili
v septembri 2014.
 Z dôvodu predpokladané-
ho veľkého záujmu je dobré vy-
konať telefonickú alebo osobnú
rezerváciu vopred. Záujemcom
o túto akciovú ponuku stačí, aby 
sa pri kúpe procedúr preukáza-
li platným občianskym preuka-
zom. Na základe tohto dokladu
zaplatia automaticky zľavnenú
cenu.
  (RED)



5. 12. | 17.00 | Ako svätý 
Mikuláš do Trenčína prišiel

MIEROVÉ NÁMESTIE | Tradičný príchod 
Mikuláša a jeho nebeského sprievodu.

13. 12. | 10.30 – 19.00 | 
Strieborné stretnutia 
s koledou – Strieborný 
zvonček

MIEROVÉ NÁMESTIE | Program pre deti 
s  mímom Vladom Kulíškom, Radosť–
detský folklórny súbor, Katarína Koščo-
vá – radostný aj nežný vianočný kon-
cert, Simona Lila – akustický koncert
trenčianskej speváčky, Schody – ban-
skobystrická kapela s  bluesrockovými
básňami ako z dymu, Korben Dallas –
poetická zimná hudba v podaní víťazov
Radio Head Awards.

14. 12. | 10.30 – 18.00 | 
Strieborné stretnutia 
s koledou

MIEROVÉ NÁMESTIE | Selčianka – vystú-
penie detského folklórneho súboru zo

  DIVADLO
6. 12. | 16.30, 19.00 | Andulky 
v klietke

KINO HVIEZDA | Mestské divadlo Trenčín
uvedie premiéru detektívnej komédie.
Osamelé vidiecke sídlo, Vianoce za dvera-
mi a  vražda. Podozriví sú všetci, napriek
tomu je to komédia.

14. 12. | 19.00 | Blázon
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Divadlo Kolomaž
uvádza reprízu inscenácie o chlapcovi, kto-
rý sa považoval za Ježiša.

17. 12. | 19.00 | Vianoce 
s Miroslavom Donutilom
POSÁDKOVÝ KLUB | Program obľúbeného
českého herca.

30. 12. | 19.00 | Komunál
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Premiéra autorskej
inscenácie Divadla Kolomaž. Tragikomické
obrázky zo života malomesta.

  KONCERTY
3. 12. | 19.00 | Sima Martausová
PIANO KLUB | Mladá slovenská speváčka
a skladateľka ponúkne pesničky z nového
albumu, ktorý vyšiel v októbri 2014, ale aj
svoje dobre známe hity.

4. 12. | 18.00 | Muzikál: Matúš 
Čák Trenčiansky
MS ŠPORTOVÁ HALA | V  hlavných úlohách
M. Partlová, M. Harich a L. Adamec.

5. 12. | 15.00 | Vianoce 
s Kollárovcami
POSÁDKOVÝ KLUB |

5. 12. | 20.00 | Pressburger 
Klezmer Band
PIANO KLUB |

5. 12. | 20.00 | Skywalker (CZ) 
+ Hopes (CZ) + Kwn!k (SK) + 
Strenght to endure (SK)
KLUB LÚČ | Časť z výťažku koncertu popu-

( )

tuje na konto OZ Trenčianske Labky.

6. 2. | 15.00 | The Hope Gospel 
Singers and Band
RÍMSKOKAT. KOSTOL SV. RODINY | Vokálno-
-inštrumentálna formácia pod vedením
dirigentky Ivety Viskupovej interpretuje
gospelovú hudbu a vokálne džezové úpra-
vy (v čase uzávierky podujatie zrušené).

6. 12. | 20.00 | Smola a hrušky
KLUB LÚČ | Nová energická live show a  to 
najlepšie z doterajšej tvorby za posledných
17 rokov. Turné s novým albumom BEST ON.

6. 12. | 20.00 | Zóna A
PIANO KLUB | Hosť koncertu: Barbar Punk 
(CZ).

7. 12. | 15.00 | Kytica – speváčky 
z Lúčnice
EV. KOSTOL | W. A. Mozart Ave Verum, J. S.
Bach In dir ist Freude, C. Casciolini Paris
Angelicus, A. Dvořák Moravské dvojspevy.

9. 12. | 17.00 | Vážky a Carmina 
Bona
EV. KOSTOL | Koncert detského spevácke-
ho zboru Vážky pri ZŠ Dlhé Hony v Trenčí-
ne a detského speváckeho zboru Carmina
Bona zo Zlína.

10. 12. | 19.00 | Bílé Vánoce 
Lucie Bílé
RÍMSKOKAT. KOSTOL SV. RODINY | S  orches-
trom a zborom pod vedením P. Maláska.

12. 12. | 20.00 | Swagga ragga
KLUB LÚČ | Kvalitná selekcia karibských 
rytmov a  live show artists zo Slovenska
a Česka.
y

13. 12. | 17.00 | Kysucký prameň 
z Oščadnice
POSÁDKOVÝ KLUB |

13. 12. | 19.00 | Daj Boh šťastia 
tejto zemi
PIARISTICKÝ KOSTOL | Účinkujú spevácke 
zbory.

13. 12. | 19.00 | Nanovo + 5HP
KLUB LÚČ | Legendy trenčianskej hudobnej
scény.

13. 12. | 19.00 | Daj Boh šťastia... 
2014
PIAR. KOSTOL | Adventný festival spevác-
kych zborov

14. 12. | 15.00 | Daj Boh šťastia... 
2014
PIAR. KOSTOL | Adventný festival spevác-
kych zborov

14. 12. | 15.00 | Moyzesovo 
kvarteto – komorný súbor 
mesta Skalica
EV. KOSTOL | J. Haydn Kvarteto C Dur, Vtá-
čie, L. Janáček Kreutzerova sonáta, A.
Moyzes Štyria hudci.

14. 12. | 16.00 | Renesančné 
Vianoce
TRENČIANSKE MÚZEUM | Účinkujú Musica 
poetica a vokálna skupina VOX.

15. 12. | 17.00 | Zvon
MIEROVÉ NÁMESTIE | Účinkuje Evanjelický
cirkevný zbor.

16. 12. | 17.00 | Dolinečka
MIEROVÉ NÁMESTIE | Ženská spevácka sku-
pina zo Soblahova.

16. 12. | 17.00 | Vianočný 
koncert
REFEKTÁR KOL. PIARISTOV | Koncert ZUŠ K.
Pádivého.

16. 12. | 19.00 | Beatles Vianoce 
2014 – The Backwards
POSÁDKOVÝ KLUB | Najlepšia kapela 
na svete interpretujúca The Beatles.

16. 12. | 20.00 | No name 
Acoustic tour 2014

PIANO KLUB |

17. 12. | 17.00 | Hornosúčan
MIEROVÉ NÁMESTIE | Spevácky zbor z  Hor-
nej Súče.

17. 12. | 19.00 | Richard Müller 
s kapelou a hosťom Andrejom 
Šebanom
PIANO KLUB |

18. 12. | 17.00 | Trenčiansky 
spevácky zbor
MIEROVÉ NÁMESTIE |

18. 12. | 18.00 | Vianočný 
koncert DH Mistříňanka
POSÁDKOVÝ KLUB | Spojenie kvalitnej dy-
chovky s tradičnými vianočnými koledami
okorenené štipkou klasiky.

19. 12. | 16.30 | Opatovčan
MIEROVÉ NÁM. | Spevácky súbor z Opatoviec.

19. 12. | 17.00 | Letokruhy
MIEROVÉ NÁM. | Ženský spevokol zo Zlatoviec.

19. 12. | 19.00 | Rock Oldies Live
PIANO KLUB |

20. 12. | 17.00 | Minikoncert 
a autogramiáda Mira Šmajdu + 
Horkýže Slíže
ZOC MAX |

20. 12. | 19.30 | Rockové Vianoce
KLUB LÚČ | Kapely Sektaedaprojekta, Late-
ral Presence a Mofokiller

20. 12. | 20.00 | Tublatanka

PIANO KLUB |

  NEDAJTE SI UJSŤ

ČARO VIANOC POD HRADOM

5. – 23. 12. | 10.00 – 18.00 | Mierové námestie 

Vianočný remeselný jarmok

10. – 23. 12. | 10.00 – 18.00 | Hviezdoslavova a Jaselská ulica

Vianočné trhy spotrebného tovaru a textilu

december 2014
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21. 12. | 15.00 | Organový 
koncert – Stanislav Šurin
EV. KOSTOL | Stanislav Šurin (organ), Jana 
Pastorková (soprán).

21. 12. | 17.00 | Vianočný 
Galaprogram rádia Šláger
POSÁDKOVÝ KLUB | 4 hodiny skvelej hudby 
a zábavy.

22. 12. | 16.30 | 3D Band
MIEROVÉ NÁMESTIE | Hudba a  poézia Via-
noc.

25. 12. | 21.00 | Švanda claaat.
KLUB LÚČ | Medial Banana, Dištanc, Dj Sim-
ple Sample, Dj Young Jay, selecta Bass(T)
art.

26. 12. | 16.00 | Vianočný 
koncert komorného orchestra 
mesta Trenčín
PIARISTICKÝ KOSTOL |

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

27. 12. | 20.00 | Revival Night
PIANO KLUB | Účinkujú: Queenmania, Iron 

g

Works, Smash Mouth rev.

31. 12. | 20.00 | Silvester
KLUB LÚČ | Hudobný večer pri ukončení 
roka v réžii TNT Crew.

  PRE DETI
pondelok, utorok, streda
a piatok | Tanečná škola Aura 
dance
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného
tanca pre deti od 6 do 15 rokov. Informácie
a prihlášky na 0908 731 125.

utorok, štvrtok | Korzo dance
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného
tanca SZUŠ Trenčín pre deti. Informácie
a prihlášky na 0904 504 032.

utorok, štvrtok | 10.00 – 11.00 | 
Klubovnička
KC AKTIVITY | Pohybovo náučné aktivity pre 
chlapcov aj dievčatá vo veku 2 – 3 roky.

utorok | 15.00 – 16.30 | Klub 
keramikárov
KC AKTIVITY | Pre deti a  mládež s  výuč-
bou základnej práce s  hlinou a  glazúrou
a  inými netradičnými materiálmi. Pri-
hlášky a informácie na 0908 210 940 alebo
info@kcaktivity.sk.

streda | 9.00 | Riekankovo
MC SRDIEČKO KC STRED | Mamička a dieťa sa 
pri spoločnej hre učia riekanky.

streda, piatok | 16.00 – 18.00 | 
Tanečná škola Goonies
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného
tanca pre deti od 3 rokov. Informácie a pri-
hlášky na 0915 101 051.

streda | 16.30 – 17.30 | 
Šikovníček
KC AKTIVITY | Kreatívny klub pre deti vo 
veku 6 – 9 rokov. Prihlášky a  informácie
na 0902 435 454 www.mimiamami.sk.

streda | 17.00 | Cvičenie detí 
s rodičmi
SOKOLOVŇA |

štvrtok | 10.00 – 11.00 | Duplo 
klubík
KC AKTIVITY| Lego klub pre deti od 2-4 rokov 
v sprievode rodiča. Prihlášky a  informácie
na 0902 435 454 www.mimiamami.sk.

štvrtok | 10.00 – 11.00 | 
Tvorenie s potešením
KC AKTIVITY | Pre deti od 2 rokov v sprievode 

rodiča. Výtvarné techniky so zameraním
na  rozvíjanie jemnej motoriky rúk a  tvo-
rivého myslenia. Prihlášky a  informácie
na 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.

štvrtok | 10.00 – 11.00 | 
Skákajúce žabky
KC AKTIVITY | Príďte si zaskákať v  rytme 
hudby. Pre deti od 1,5 – 3 rokov. Prihlášky
a informácie na 0903 629 050.

nedeľa | 15.00 – 18.00 | 
Adventné tvorivé dielničky
OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky pre deti 
so sprievodným programom.

1. 12. | 17.00 | Lolo a Piškót
POSÁDKOVÝ KLUB | Pesničkové divadielko
pre deti. Škriatkov Lola a Piškóta do sveta
detí prináša ich kamarát bocian Ján. Počas
hodinového programu pesničiek, scénok
a hier s deťmi predstavia svojich zvieracích
kamarátov.

5. 12. | 9.30 | Víla Jazmínka 
a škriatok Vendelín
VKMR HASIČSKÁ | Beseda pre žiakov ZŠ
s autorkou pre deti, trenčianskou rodáčkou
Zuzanou Csontosovou, spojená s prezentá-
ciou jej novej knihy. Počet miest je obme-
dzený, účasť treba vopred nahlásiť. Kon-
takt: 032/7460715, deti@vkmr.sk.

3. 12. | 17.00 | Malé zimné 
stretnutie
KINO HVIEZDA | Vystúpenie malých detí zo 
všetkých odborov ZUŠ K. Pádivého v Tren-

y ý

číne spojené s Vianočným minibazárom.

6. 12. | 15.00 | Mikuláš
ZOC MAX |

7. 12. | 16.00 | Príde k nám 
Mikuláš so svojou družinou
MC SRDIEČKO KC STRED | Privedie dvoch 
umelcov, s  ktorými zažijeme veľmi zaují-
mavé interaktívne vystúpenie „Maco a Ká-
čer v  džungľovej kapele“. Rodičia môžu
priniesť balíčky s  menom dieťatka. Vstu-
penky v MC Srdiečko.

7. 12. | 16.00 | Nesiem Vám 
novinu
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Vianočná hra
s  pastiermi, ovečkami, anjelom a  čertom
a  na  motívy ľudových hier. Uvádza Teat-
ro Néline v  rámci Detského divadelného
klubu.

10. 12. | 9.30 – 11.30 | Galerkovo
GMAB | Tvorivé dielničky pre deti od 18 me-
siacov do 5 rokov.

10. 12. | 17.00 | Spoločne pred 
Vianocani
KINO HVIEZDA | Vystúpenie starších detí zo 
všetkých odborov ZUŠ K. Pádivého v Tren-

y

číne spojené s Vianočným minibazárom.

11. 12. | 10.30 | Misia Eva 
v Thajsku
VKMR HASIČSKÁ | Beseda žiakov ZŠ so spi-
sovateľkou, novinárkou, moderátorkou
Tamarou Heribanovou, spojená s  auto-
gramiádou a  prezentáciou jej novej kni-
hy. Počet miest je obmedzený, účasť treba
vopred nahlásiť. Kontakt: 032/7460715,
deti@vkmr.sk.

12. 12. | 17.00 | Rozprávka 
Vianoc 2014
POSÁDKOVÝ KLUB | Charitatívny gala-
program pre deti.

14. 12. | 14.00 | Nedeľné 
v(i)tvorky
GMAB | Vidieť a tvoriť. Spoločné prechádz-
ky, rozhovory a hry s aktuálnymi výstava-
mi a s následnými tvorivými dielňami pre
rodiny s deťmi od 6 rokov.

15. 12. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a  rodičia spoloč-
ne čítajú v knižnici na Hasičskej v pobočke
na Juhu a na Dlhých Honoch.

16. 12. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Spoločné čítanie
v knižnici v pobočke Kubra.

15. – 18. 12. | 16.30 | Čítanie 
vianočných príbehov 
a rozprávok
MIEROVÉ NÁMESTIE | Deti zo Základnej 
umeleckej školy K. Pádivého.

18. 12. | 16.30 | Kreatívny rodič 
a šikovné dieťa
MC SRDIEČKO KC STRED | Vyrobíme si lam-
pión.

  VÝSTAVY
Miloš Alexander Bazovský
GALÉRIA M.  A.  BAZOVSKÉHO | Stála expozí-
cia.

1. – 3. 12. | Sviečková 
manifestácia 25. marca 1988
MESTSKÁ VEŽA | Výstava fotografi í.

1. – 30. 12. | Vianoce v knižkách 
pre deti
VKMR HASIČSKÁ |

1. – 12. 12. | Príroda, životné 
prostredie a deti
OÚ TRENČÍN | 26. ročník výtvarnej súťaže.

1. 12. – 5. 1. | Zhasni tmu – Pavol 
Obst
TSK | Autorská výstava fotografi í.

1. – 31. 12. | Zimné radovánky
CENTRUM SENIOROV | Výstava detských vý-
tvarných prác VII. MŠ.

1. 12. – 11. 1. | Ide zima, ide mráz
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava žiakov Súkrom-
nej ZUŠ.

3. – 8. 12. | Betlehemy, 
medovníčky, adventné vence, 
vianočné drobnosti
KC KUBRA | Vianočná výstava pre potechu 
očí i  duše. Ak sa chcete pochváliť a  pre-
zentovať svoju šikovnosť, prihláste sa
na  tel.č. 032/ 743  24  71, 0907  516  720,
kckubra2@gmail.com.

4., 5. 12. | Vinum Laugaricio 
2014
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 10. ročník me-
dzinárodnej výstavy vína, vody a  destilá-
tov.

4. 12. – 13. 1. | Krása, moja 
záľuba
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava ručných prác 
s vianočnou tematikou.

5. 12. – 9. 1. 2015 | Eva Mišáková 
– Abelová: Maľovaný pozdrav 
z veže

MESTSKÁ VEŽA | Výstava obrazov. Vernisáž
12. 12. o 17.00 hod.

Selca, Vianoční koledníci – Divadiel-
ko Dunajka – príbeh o  anjelovi, čer-
tovi a  Kubovi, Borovienka – koncert
ľudovej hudby z  Lančára, Liborčan –
folklórna spevácka skupina z  Nemšo-
vej-Ľuborče, NaNovo – kúsok šťastia
s  pesničkami Mariky Gombitovej, Tieň
– koncert bluegrassovej kapely, Devít-
ka – adventný koncert českej folkovej
skupiny, varenie vianočnej šošovice –
príprava a  podávanie tradičného via-
nočného jedla.

20. 12. | 10.00 – 18.00 | Zlaté 
stretnutia s koledou

MIEROVÉ NÁMESTIE | Vianočný bazár
trenčianskej nadácie – charitatívne
podujatie s  Evou Mázikovou a  Martou
Sládečkovou, Bysterec – detský fol-
klórny súbor z Mníchovej Lehoty, Zim-
ný príbeh – Divadielko pod hríbikom
– rozprávka pre deti, Vianočné blues-
nenie – Zuzana Suchánková predstaví 
nový album Čajka, Andrej Jóbus – ori-
ginálny etno-world gajdoš, Latovček –
detský folklórny súbor z  Dolnej Súče,
Sklo – vokálna skupina predvedie maj-
strovstvo ľudských hlasov, Hájiček –
folklórna skupina z Chrenovca-Brusna,
La Gioia – spojenie operných hlasov,
noblesy a  dokonalej hudobnej har-
mónie, Mikulášsky záprah – svetelná
digitálna hra na  fasáde Mestskej veže
v Trenčíne.

21. 12. | 10.30 – 18.00 | Zlaté 
stretnutia s koledou

MIEROVÉ NÁMESTIE | Škrupinka a  Kor-
nička – veselá mužská spevácka skupi-
na z Trenčína a detský folklórny súbor,
Neobyčajný príbeh obuvníka Jakuba
– Harry Teater – detské divadielko,
Kontulka – ľudový kolektív a  Heli-
gónkári z  Prietrže – veselé záhorácke
trio, vianočné bluesnenie – spoločný
koncert Aurelius Q a  vokálnej skupiny
VOX, nesiem vám novinu – spoločný
vianočný program, v  ktorom účinku-
jú: Rozvadžan – folklórny súbor, gaj-
doš Matej Beňo a  Dominika Poláková,
Kubran – folklórna skupina, Gajdoši
z kopaníc – rodinná gajdošská muzika
a  Chotár – mužská spevácka skupina,
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5. 12. – 8. 2. | Výber zo 
súčasného slovenského 
komorného sochárstva
GMAB | Tradičného celoslovenského pod-
ujatia sa v  tomto ročníku zúčastňuje viac
ako 90 autorov.

5. – 11. 12. | Aliis – predajná 
výstava a dobročinná aukcia 
umenia
GMAB | Výstava spojená s  dobročinnou
dražbou pre denný stacionár Aliis. Dražba
sa uskutoční 11. 12. o 17.00 hod. v priesto-
roch GMAB.

  PRE SENIOROV
2., 16. 12. | 9.00 – 11.30 | Ateliér 
pre seniorov
GMAB | Tvorivé dielne nielen pre seniorov
na rôzne témy a techniky, prepojené s vy-
stavenými dielami.

4. 12. | 15.00 | Stretnutie rady 
KVV s manželkami
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
ských veteránov.

6. 12. | 15.00 | Oplatek – 
stretnutie s Mikulášom
CENTRUM SENIOROV |

8. – 12. 12. | 9.00 – 18.00 | 
Od Mikuláša do Lucie
CENTRUM SENIOROV | Vianočný bazárik
tradičných ručných výrobkov s  kultúrnym
programom: ľudové zvyky a obyčaje. Účin-

ý ý ý y

kujú deti MŠ, folklórne skupiny.
g y y y

11. 12. | 15.00 | Mikulášske 
stretnutie seniorov
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
ských veteránov.

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

pondelok | 18.30 – 20.00 | 
Cvičenie pre zdravie a radosť
KC AKTIVITY | Naťahovací a  zahrieva-
cí či-kung, osem kusov brokátu a  24 fo-
riem tai-či. Prihlasovanie a  info na  tel.
0903 440 503.

utorok | 16.45 – 17.45 | 
Zdravotný pilates
KC AKTIVITY | Vhodné pre začiatočníkov
a ľudí s bolesťami chrbta.

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

utorok | 18.00 – 19.30 | Joga 
v dennom živote
KC AKTIVITY | Cviky pre postupný a  trvalý
rozvoj človeka. Cvičenie otvorené pre všet-
kých bez ohľadu na vek a fyzickú kondíciu.
Vhodné aj pre začiatočníkov.

utorok | 18.30 – 19.30 | Zumba

KC AKTIVITY | Hodina plná energie, skve-
lej hudby a  dobrej nálady kombinuje la-
tinsko-americké tance spolu s  aeróbnymi

pohybmi v  rytme dynamickej latinsko-
-americkej a exotickej hudby.

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

streda | 18.15 – 19.15 | Bodywork 
a fit lopty
KC AKTIVITY |

streda | 19.30 – 20.30 | Tai – či

KC AKTIVITY |

štvrtok | 19.00 – 19.50 | 
Cvičenie pilates začiatočníci 
a mierne pokročilí
KC AKTIVITY | Zamerané na hlboký svalový 
systém, podporu krížovej chrbtice a  late-
rálne hrudné dýchanie. Zostava cvikov na-
tiahne skrátené a posilní oslabené svaly.

piatok | 9.30 | Cvičme aj 
s dieťatkom v kočíku
NA  SIHOTI PRI ELEKTRÁRNI | Pre mamičky,
ktoré si na  prechádzke s  dieťatkom chcú
zacvičiť.

piatok | 9.15 – 10.15 | Joga pre 
mamičky
MC SRDIEČKO KC STRED | Vhodné pre ma-
mičky už 6 týždňov po pôrode.

1. – 19. 12. | Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY | Posilňovacie cviky v interva-
lovom cvičení s fázami odpočinku. Výsled-
kom je zlepšenie ohybnosti a  schopnosti
koordinácie, spevnené partie bokov, bru-
cha, stehenných a sedacích svalov.

1. – 19. 12. | Cvičenie pilates 
pokročilí
KC AKTIVITY |

1. – 31. 12. | 9.00 – 20.00 | 
Centrum pohybu a tanca
MS ŠPORTOVÁ HALA | Step aerobik, bosu, 
fi t lopty, PortDeBras, piloxing, body work
+ cvičenie pre deti od 4 mesiacov, mládež
a dospelých. Kontakt: 0903 449 732

  PREDNÁŠKY
4. 12. | 16.00 | Príbehy z prítmia
VKMR HASIČSKÁ | Špeciálna pozvánka 

y p

do  Literárneho klubu Omega pri príleži-
tosti prezentácie novej knihy Rudolfa Do-
biáša.

4. 12. | 16.30 | Cyklus 
rodičovských diskusií
MC SRDIEČKO KC STRED | Homeopatia zná-
ma a neznáma. Informácie o homeopatic-
kých prípravkoch.

4. 12 | 17.00 | Komunikácia 
s deťmi

KC AKTIVITY | Čo bráni v dobrej komuniká-
cii s dieťaťom? Naučíme sa techniky, ktoré

k tomu pomôžu. Pre rodičov detí každého
veku.

4. 12. | 18.00 | Choices: Ako sa 
budia mestá
KLUB LÚČ | Ako vrátiť život z  nákupných 
centier na  miesta, ktoré kedysi vytvárali
identitu mesta. Diskutujú Lucia Horňáková
Černayová a Richard Ščepko

j

6. 12. | 9.00 | Tradičné hudobné, 
spevné, tanečné tradície 
nielen v trenčianskom regióne
KC STRED | Seminár.

8. 12. | 16.00 | Beseda k témam 
za rok 2014 a príprava plánu 
činnosti na rok 2015
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša: plk.v.v.Ing.
Cyril Boldiš.

10. 12. | 16.00 | Výročná členská 
schôdza
POSÁDKOVÝ KLUB | Klub letcov a parašutis-
tov SLZ.

10. 12. | 16.00 | Život medzi 
nebom a zemou
VKMR HASIČSKÁ | Prezentácia knihy rozho-
vorov Mons. Mariána Gavendu s osobnos-
ťami, ktoré boli hosťami kňaza, publicistu,
cestovateľa a trenčianskeho rodáka v tele-
víznej relácii LUX.

10. 12. | 19.00 | Whiskiho 
cestovateľské kino: India
KLUB LÚČ | Spevák kapely Slobodná Európa 
sa po  dlhých rokoch cestovania rozhodol
vytiahnuť na svetlo sveta svoje mnohé zá-
žitky a fotografi e zo svojich výprav.

11. 12. | 17.00 | Malá doba ľadová
VKMR HASIČSKÁ | Beseda so spisovateľkou, 
novinárkou a moderátorkou Tamarou Heri-
banovou, spojená s autogramiádou a pre-
zentáciou jej novej knihy.

17. 12. | 16.00 | Stopy dávnej 
minulosti 7
VKMR HASIČSKÁ | Beseda s historikom, spi-
sovateľom, publicistom Pavlom Dvořákom,
spojená s prezentáciou jeho najnovšej kni-
hy Slovensko na konci stredoveku.

18. 12. | 16.00 | Z dejín dopravy 
v Trenčíne
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ing.  Marek
Engler, CSc.

18. 12. | 16.00 | Relaxácia 
v každodennom živote
VKMR HASIČSKÁ | Diskusia s  odborníkmi 
na podporu duševného zdravia. Diskutujú:
PhDr.  H. Pytlíková, Mgr. T. Hrušovská. Or-
ganizované v  spolupráci s  OZ Ars Vivendi
– umenie žiť.

18. 12. | 17.00 | Osobnostné typy 
detí

KC AKTIVITY | Spoznajte osobnosť svojho
dieťaťa, jeho silné a pozitívne stránky. Po-
chopte jeho správanie, cítenie a myslenie.
Prednáška pre rodičov detí každého veku.

19. 12. | 14.00 | Príbehy umenia
GMAB | Rozhovory a prednášky z dejín i sú-
časného umenia, o výstavách a autoroch či
špeciálnych témach v umení.

Vrbovské vŕby – vianočné a  ľudové
piesne v  podaní netradičného hudob-
ného zoskupenia, Jerguš Oravec trio –
bluesrockový koncertný návrat domov,
Mikulášsky záprah – svetelná digitálna
hra na fasáde Mestskej veže v Trenčíne,
varenie vianočnej kapustnice – prípra-
va a podávanie tradičného vianočného
jedla.

CINEMAX
od 11. 12. | Hobit: Bitka 
piatich armád

Tretie pokračovanie trilógie adap-
tujúcej veľdielo Hobit J. R. R. Tolkie-
na prináša epické vyvrcholenie dob-
rodružstiev Bilba, Thorina a  skupiny
trpaslíkov.

od 4. 12. | Blbý a blbší sú späť 

Bláznivá komédia. Po  20-tich rokoch
sa na  plátna kín vracia známa dvojka
Lloyd (Jim Carrey) a  Harry (Jeff  Da-
niels). Bude to bizarné, zábavné, šo-
kujúce.

od 25. 12. | Hodinový manžel

Česká komédia. Hrajú: Bolek Polívka,
Lukáš Latinák, Zuzana Norisová, Eva
Holubová a ďalší.

ARTMAX
Filmy pre náročného diváka každý uto-
rok večer, vstupné 3.50 €, s fi lm kartou
2 €.

ARTKINO METRO
Filmovú ponuku na  december pre-
vádzkovateľ kina nedodal. Nájdete ju
na www.lampart.sk

1. 12. | 8.15 – 13.30 | Florbal 
TSK CUP
MS ŠPORTOVÁ HALA | Finále fl orbalové-
ho turnaja žiakov SŠ.
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  KURZY
utorok | 10.00 | Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
MC SRDIEČKO KC STRED | Stretnutie vhodné 
aj pre tehotné ako príprava na dojčenie.

utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý 
ateliér pre dospelých
OC LAUGARICIO | Nutné prihlásenie
na  0918  561  320, mirka@kcaktivity.sk.
Ozdoby na  stromček, vianočné dekorácie,
svietniky a mnoho milých drobností.

utorok | 18.00 – 19.00 | 
Kolektívne tance pre 
dospelých a študentov
SOKOLOVŇA | Tance z regiónov Francúzska, 
Izraela, Grécka, Arménska, Srbska a iných.
Kontakt: 0910 196 456.

streda | 18.00 – 20.00 | Klub 
keramikárov
KC AKTIVITY | Keramická dielňa pre dospe-
lých. Prihlášky a info: 0949 384 767.

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.

2., 16. 12. | 16.00 – 18.30 | 
Večerný ateliér pre dospelých
GMAB | Tvorivý ateliér na rôzne témy a tech-
niky, prepojený s vystavenými dielami.

3. 12. | 18.00 – 20.00 | Klub 
patchwork s Hankou
KC AKTIVITY |

6. 12. | 10.00 – 12.00 | Dielničky 
pre deti a dospelých
MIEROVÉ NÁMESTIE 36 | Ručná výroba via-
nočných pohľadníc (tlač, maľovanie, vy-
strihovanie).

6. 12. | 14.00 – 17.00 | Tvorivé 
dielničky
KC KUBRA | Pre šikovné detičky, rodičov
i babičky.

9. 12. | 16.00 – 18.00 | Arte+
GMAB | Tvorivé a  oddychové stretnutia 

prepojené s  arteterapiou pre dospelých
a seniorov. Každý párny utorok.

11. 12. | 16.00 | Zdobíme si 
sladké vianočné medovníčky
MC SRDIEČKO KC STRED |

11. 12. | 17.00 | Workshop 
v anglickom jazyku
CENTRUM SENIOROV | Ako zaujať na  poho-
vore, ako správne napísať životopis, mož-
nosť vyskúšať si modelovú situáciu poho-
voru.

13. 12. | 10.00 – 12.00 | Dielničky 
pre deti a dospelých
MIEROVÉ NÁMESTIE 36 | Vianočná výzdoba
z farebných papierov – lampióny.

20. 12. | 10.00 – 12.00 | Dielničky 
pre deti a dospelých
MIEROVÉ NÁMESTIE 36 | Farebné papierové 
ozdoby na vianočný stromček.

  INÉ
1. 12. | 14.00 – 15.30 | Stretnutie 
rodín dvojčiat a viacerčiat
MC SRDIEČKO KC STRED |

3. 12. | 18.00 | Spomienková sv. 
omša na patróna mesta sv. 
Františka Xaverského
PIARISTICKÝ KOSTOL |

8. 12. | 19.00 | Filmový kvíz 
Petra Konečného vol. 1
KLUB LÚČ | Zaujímavé ukážky, otázky a ne-
tradičné kinematografi cké disciplíny pre
2 – 4 členné tímy. Znalosti zo sveta fi lmu
preverí šéfredaktor Kinema.sk, P. Konečný.

12. 12. | 17.00 | Kubra
MIEROVÉ NÁMESTIE | Folklórna skupina 
v programe Na Luciu.

12. 12. | 17.00 | Vianočné 
stretnutie AKTIVITY
KC AKTIVITY |

12. 12. | 17.30 | Svet stále lásku 
má
VKMR HASIČSKÁ | Charitatívne predvianoč-
né stretnutie v  knižnici, venované deťom
z  Detského domova Lastovička v Trenčíne
a ich kamarátom.

13. 12. | 16.00 | Chrámy 
v predvianočnom čase
MIEROVÉ NÁMESTIE | Unikátna prehliadka
trenčianskych chrámov s  výkladom pro-
fesionálnej sprievodkyne. Stretnutie pred
KIC, Mierové nám. 9.

14. 12. | 12.00 – 17.00 | Zimný 
umelecký jarmok
ART CENTRUM SYNAGÓGA |

18. 12. | 15.00 | Stretnutie 
s doručovateľmi
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
ských veteránov.

19. 12. | 17.00 | Skautské 
Vianoce
KC AKTIVITY |

19. 12. | 18.00 | X-mas dance 
show
KINO HVIEZDA | Vianočná show tanečného 
klubu Aura Dance a jej hostí.

18. 12. | 17.00 | Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |

19. 12. | 14.00 | Skleróza 
multiplex – klub Trenčín
CENTRUM SENIOROV |

20. 12. | Burza starožitností

VÝSTAVISKO EXPOCENTER | Burza starožit-
ností a zberateľských predmetov.

20. 12. | Chovateľská burza
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | Burza exotické-
ho vtáctva, holubov, hrabavej a vodnej hy-
diny, králikov a ďalších druhov zvierat.

20. 12. | 15.00, 18.00 | Hojné 
požehnanie vám nesieme
POSÁDKOVÝ KLUB | Vianočný program tren-
čianskych folklórnych súborov a  skupín
a ich hostí.

22., 23. 12. | 16.00, 17.30 | Živý 
betlehem

MIEROVÉ NÁMESTIE | Oživenie najstaršieho
príbehu.

24. 12. | 22.00 | Aleluja
KLUB LÚČ | Vianočné posedenie. Tradícia,
príjemná atmosféra, chillout.

26. 12. | 19.30 | Vianočný 
tanečný dom
PIANO KLUB | 7. tanečný dom v  Trenčíne. 
Špeciálna vianočná tešenica. Škola tanca

ý

aj pre širokú verejnosť.

31. 12. | 19.00 | Silvester v Piane
PIANO KLUB | Účinkujú: Joe a Jane, hudob-
ná skupina Hattrick (oldies). Hity od Elvisa
Presleyho cez Queen až po Pink. Legendár-
ny dj Jerry Galánek a jeho svetelné efekty.

31. 12. | 21.00 | Silvestrovská 
diskotéka
MIEROVÉ NÁMESTIE | Rozlúčka so starým ro-
kom 2014.

5. 12. | 7.00 – 13.00 | AS 
Mikuláš cup 2014
MS ŠPORTOVÁ HALA | Futbalový turnaj
– žiaci.

6. 12. | 10.00, 12.00 | Trenčín 
– Trnava
MS ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal – žiaci.

6. 12. | 18.00 | Trenčín 
– Partizánske
MS ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal – muži.

7. 12. | 9.00 | ŠK 1.FBC Trenčín 
– Kysucké Nové Mesto
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – 1. liga
ženy.

7. 12. | 13.35 | ŠK 1.FBC Trenčín 
– Malacky
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – 1.liga
ženy.

8. 12. | 8.30 – 13.30 | 
Futbalový turnaj SFZ – žiaci
MS ŠPORTOVÁ HALA |

13. 12. | Šport festival 
Slovakia
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | Strongman 
(European Strongest man).

13. 12. | 9.00 – 17.30 | 
MINIbasket turnaj
MS ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal – star-
ší žiaci.

13. 12. | 11.00, 13.00 | COP 
Volley Trenčín – Púchov
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – kadeti.

13. 12. | 14.30 | HK Štart 
Trenčín – Michalovce
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – ml.
dorast.

13. 12. | 16.30 | HK Štart 
Trenčín – Michalovce
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – ženy.

13. 12. | 18.30 | ŠK 1.FBC 
Trenčín – Prešov
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – Extrali-
ga juniori.

14. 12. | 9.00 | ŠK 1.FBC 
Trenčín – ATU Košice
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – Extrali-
ga juniori.

14. 12. | 11.00, 13.00 | COP 
Volley Trenčín – Nitra
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – pred-
kadeti.

14. 12. | 11.30 – 18.00 | Florbal 
– dorastenecká liga/
turnajové kolo
MS ŠPORTOVÁ HALA |

15. 12. | 9.30 – 12.00 | 
Hádzaná – prípravka
MS ŠPORTOVÁ HALA | Turnaj ZŠ 1. – 4.
ročník.

20. 12. | 18.00 | Trenčín 
– Nitra
MS ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal – muži

21. 12. | 8.30 – 15.30 | 
Futbalový turnaj – žiaci AS 
Trenčín
MS ŠPORTOVÁ HALA |

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

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

GMAB Galéria 
M. A. Bazovského

Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk

HOSS SPORT CENTRUM Karpatská 7537p
KC AKTIVITY Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.skyj y
KC STRED 28. Októbra, 032/652 21 36
KC KUBRA Kubranská 94, 0907 516 720
KINO HVIEZDA Kniežaťa Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
KLUB LÚČ Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubluc.sk
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 VEŽA Sládkovičova ul., 032/650 42 10
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ 
HALA

Mládežnícka ul., 032/7436336

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

TSK Trenčiansky 
samosprávny kraj

K dolnej stanici

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

VÝSTAVISKO EXPO 
CENTER

Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk
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