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Milí naši čitatelia. Nech je váš advent plný nádherného očakávania príchodu tých najkrajších sviatkov v roku. Želáme vám pohodu v duši, dostatok času na stretnutia s priateľmi
TVORIVÝ TÍM INFO TRENČÍN
a harmonické rodinné i pracovné vzťahy.

Reklamácie roznosu
hláste prosím do utorka
1. decembra 2015 najneskôr
do 14.00 hodiny na číslo
032/6504 287.

Vianoce na námestí v Trenčíne sa začnú 5. decembra
V sobotu 5. decembra príde na Mierové námestie Mikuláš, aby rozsvietil stromček a otvoril „Čaro Vianoc pod
hradom“. Pestrý adventný program s vianočným jarmokom potrvajú až do 23. decembra.

Na jarmoku v centre mesta nájdu domáci obyvatelia aj
návštevníci Trenčína celkom
55 stánkov. V desiatich z nich
budú rozvoniavať horúce vianočné nápoje a zaujímavá ponuka jedál. Ako informovala Janka
Sedlačková z útvaru kultúrno-informačných služieb mesta,
v ostatných 45 stánkoch budú
ponúkať svoj tovar starostlivo
vyberaní remeselníci.
V stánkoch sa ich vystrieda
spolu sedemdesiat, takže v niektorých sa bude meniť sortiment niekoľkokrát počas trvania
vianočného jarmoku. Preto sa

oplatí navštíviť ho častejšie.
„Ponúkaný sortiment bude
rozsiahly, od tradičných vianočných ozdôb a darčekov až po novinky, ktoré budeme mať na vianočných trhoch po prvýkrát,
napríklad raw torty od trenčianskeho výrobcu, či hand made výrobky s čičmianskymi vzormi
z pravej ovčej vlny z regionálnych
chovov,“ povedala J. Sedlačková.
Každodenné večerné vianočné programy sa začínajú už
od piatka 11. decembra. Zvlášť
víkendy budú veľmi bohaté, pripravený je celodenný program.
Svoje miesto v ňom majú koledy,

spevácke skupiny a zbory, folklórne súbory, programy zamerané na detského návštevníka
– jednoducho všetko, čo k tradičným Vianociam patrí plus
novinky, ktoré tento ročník adventného festivalu „Čaro Vianoc pod hradom“ zatraktívnia.
„Snažili sme sa pridať vianočné bonbóniky pre rôzne generácie a milovníkov rôznych žánrov.
K hlavným hviezdam programu
bude tento rok patriť operný spevák Martin Babjak, pre mladých
návštevníkov festivalu indie-soulová kapela Bad Karma Boy,
či slovenská špička world-music Banda,“ uzavrela pozvanie
na vianočné programy J. Sedlačková. Organizátorom podujatia
je Mesto Trenčín. Termíny a časy
programov nájdete na plagá-

toch, www.trencin.sk, www.
visittrencin.sk a tiež aj v KAM
v Trenčíne.
(RED), FOTO: MARIANA ĎURIŠOVÁ
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Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
želáme vám príjemné čítanie
posledného tohtoročného vydania mestských novín, z ktorého
už „cítiť“ adventný čas a vianočné sviatky. Čaro Vianoc pod
hradom sa blíži. Po príchode
Mikuláša sa rozsvieti vianočný
strom na námestí a atmosféra
známych vôní, chutí a farieb
bude lákať na stretnutie s priateľmi a známymi. Mesto opäť
pripravilo pre Trenčanov i návštevníkov atraktívne vianočné trhy. Spomedzi záujemcov,
ponúkajúcich remeselnícke výrobky, darčeky, výšivky, šperky
a ďalší pekný tovar, vybralo na
Mierové námestie zostavu tak,
aby bol sortiment v stánkoch
zaujímavý. Chceme upozorniť,
že časť sortimentu v remeselníckych stánkoch sa bude počas
trhov obmieňať. Vianočné trhy
však nebudú len na Mierovom
námestí, ale aj na Hviezdoslavovej a Jaselskej ulici. Vianočnú
náladu podčiarkne i kultúrny
program, o ktorom informujeme aj v KAM-ku. V súvislosti
s vianočným obdobím dávame
do pozornosti zmeny v cestovnom poriadku MHD (str.
11). V Infe vás informujeme aj
o mestských aktualitách. Dobrou správou je zisk európskych
peňazí na modernizáciu časti
verejného osvetlenia (str.5).
V týchto dňoch by už mala byť
ukončená súvislá oprava časti
Opatovskej ulice a mesto je
pripravené aj na vybudovanie
chodníka zo Sihote do Opatovej
(str.2). O tom, aký bol rok 2015
a čo má Trenčín v najbližšom
čase pred sebou, hovorí primátor Richard Rybníček (str.4,
5). Viac sa môžete dozvedieť
na verejnej diskusii 3.decembra o 17.00 hod. v Mestskej
športovej hale. I náčelník Mestskej polície Ivan Liptai pozýva
občanov na stretnutie počas
Dňa otvorených dverí. Do jeho
kancelárie môžete zavítať 8.
decembra od 14.00 do 18.00
hod. Milí Trenčania, ďakujeme
za priazeň a v mnohých prípadoch i za spoluprácu. Veríme,
že v novom roku prinesieme
mnoho dobrých správ, nech sa
nášmu mestu a ľuďom darí.
Šťastný, zdravý a úspešný celý
rok 2016!
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Mesto súťažilo prenájom stánkov
K aukcii stánkov s občerstvením Mesto pristúpilo v záujme transparentnosti. Zároveň tak zistilo ich reálnu
cenu. Celková vysúťažená suma takmer 31 500 eur bude
príjmom do mestského rozpočtu.

Vo verejnej aukcii bolo
na prenájom desať drevených
uzamykateľných stánkov na predaj občerstvenia a nápojov počas
vianočných trhov od 5. do 23.
decembra 2015. Konkrétny sortiment predaja pre každý stánok
stanovilo mesto, aby bol pestrý
a orientovaný na vianočné jedlá
a nápoje.
Návštevnosť vianočných trhov sa v ostatných troch rokoch
začala zvyšovať, s tým rastie aj



záujem predajcov. V minulom
roku malo o stánky s občerstvením záujem viac ako 30 predajcov. S tým súvisela nespokojnosť tých, ktorí stánok nedostali
do prenájmu. Aj preto mesto pristúpilo k verejnej dražbe.
Doteraz bola v Trenčíne cena
stánku na občerstvenie počas
vianočných trhov stanovená
na 50 eur na deň.
Celková vysúťažená suma
vo výške necelých 31 500 eur
bude príjmom rozpočtu mesta. Mená víťazných účastníkov
i nájomné zmluvy sú zverejnené na webovej stránke mesta
www.trencin.sk.
(RED)

MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE

Podjazdy dajú do predčasného užívania
Práce na podjazdoch Brnianska a Vlárska postupujú tak,
aby boli dané do predčasného užívania ešte pred ich definitívnym dokončením.

Hovorkyňa Železníc SR Martina Pavlíková potvrdila, že podjazd Brnianska ukončia pravdepodobne v druhej polovici
budúceho roka. „Už v decembri
2015 bude daný do predčasného

užívania pre obyvateľov Trenčína,“ uviedla. Podjazd Vlárska by
mal byť podľa nej daný do predčasného užívania do konca tohto
roka. Zatiaľ však ním budú môcť
prechádzať len chodci. „Autá

týmto podjazdom prejdú až v prvých mesiacoch budúceho roka.
Závisí to od poveternostných
podmienok, kedy bude možné položiť živičný povrch,“ informovala M. Pavlíková. Práce v tomto úseku skomplikovala spodná
voda, ktorá vyrazila na povrch
vo ﬁnálnej fáze výstavby podjazdu.
(RED)

Chodník do Opatovej
mesto predĺži
V týchto dňoch bolo vydané právoplatné stavebné povolenie na dokončenie takzvaného opatovského chodníka zo Sihote IV do Opatovej.
Mesto muselo absolvovať množstvo rokovaní
najmä pre majetkovoprávne vysporiadania. Dnes
sú však už ukončené a mesto je aj ﬁnančne pripravené na vybudovanie ďalšej časti opatovského
chodníka. Vzhľadom k tomu, že sa blíži zimné obdobie a končí sa stavebná sezóna, práce sa začnú
hneď na jar budúceho roka.
(RED), FOTO: M. M.

Oprava Opatovskej ulice
Jednou z väčších mestských investícií
v tomto roku je súvislá oprava Opatovskej ulice od kruhového objazdu pri Radegaste až po Sibírsku ulicu. Úsek dlhý
asi 550 metrov opravujú Cesty Nitra.
Zhotoviteľ predpokladá, že práce ukončí do konca novembra. Podmienkou
sú priaznivé klimatické podmienky.
FOTO: P. S.
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Správy z novembrového mestského zastupiteľstva
Poslanci trenčianskeho mestského parlamentu sa stretli
na riadnom rokovaní 18. novembra.

 Primátor Richard Rybníček informoval o ﬁnančnej situácii mesta. „Celkový dlh bol
k 30. septembru 2015 vo výške 15,23 milióna eur, teda 274
eur na obyvateľa. Dlh poklesol
o viac ako 61 percent oproti stavu k 31. decembru 2010. Všetky
svoje záväzky platíme v lehote
splatnosti,“ uviedol R. Rybníček. Celková suma dlhu Mesta Trenčín deﬁnovaná zákonom o rozpočtových pravidlách
k 30. 9. 2015 bola 40,5 percenta, zákonná maximálna možná miera zadlženosti je 60 %.
V rokoch 2011 – 2014 sa podarilo znížiť celkový dlh mesta z 39,7 mil. eur na 19,45 mil.
eur.
 Poslanci odsúhlasili niekoľko zmien v tohtoročnom rozpočte. Vyčlenili necelých 13
tisíc eur na nákup osobného
automobilu pre mestskú políciu. V súčasnosti sú tri vozidlá
mestskej polície na hranici životnosti. Ich údržba a opravy si vyžadujú vysoké náklady. Po nákupe nového auta sa

jedno z nich vyradí.
 Mestské zastupiteľstvo navýšilo peniaze na akcie počas Čara Vianoc pod hradom
o 5 625 eur. Poslanci rozhodli
aj o členskom príspevku do Oblastnej organizácie cestovného ruchu na rok 2015 vo výške
20 758 eur. Minimálna výška
ročného členského príspevku je
1 200 eur a maximálna do výšky jednej polovice sumy vybranej Mestom Trenčín na dani
za ubytovanie za predchádzajúci kalendárny rok. V roku 2014
to bolo približne 41 500 eur.
 Mestský parlament súhlasil s prevodom nehnuteľností
do vlastníctva mesta za účelom
zriadenia útulku ako sociálnej služby krízovej intervencie
za kúpnu cenu vo výške 32 700
eur. Teda za sumu o 10 percent
nižšiu z ceny podľa znaleckého
posudku. Ide o budovu a areál Detského domova pre maloletých cudzincov v Hornom
Orechovom, ktorého vlastníkom je štát. V súčasnosti je nevyužívaný a pre vlastníka ide

Vyberte sa cez
prázdniny na mestskú
krytú plaváreň

o prebytočný majetok.
V Trenčíne absentujú sociálne služby krízovej intervencie.
Preto sa mesto rozhodlo získať
areál v Hornom Orechovom
do svojho majetku a zriadiť tu
útulok s celoročným pobytom
a službami pre ľudí, ktorí sa
ocitnú v nepriaznivej životnej
situácii.
 Poslanci schválili zámer vyhlásiť verejné obstarávanie
na výmenu kotlov na Zimnom
štadióne P. Demitru s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne 45 833 eur bez
DPH. Dôvodom je ich nevyhovujúci stav. Jeden je úplne
nefunkčný.
 Mestské zastupiteľstvo vzalo
na vedomie zmenu organizačnej štruktúry MsÚ. S účinnosťou od 1. 11. 2015 sa vytvoril
samostatný útvar dopravy.
zo
za Videozáznam
sadnutia si môžete pozrieť
na www.trencin.sk.
(RED)

ZASTÁVKA MHD OPATOVSKÁ, NIVA

Počas zimných školských prázdnin
bude krytá plaváreň na Mládežníckej ulici otvorená nasledovne:

V stredu (23. 12.) v čase od 9.00
do 17.00 h. Vo vianočné sviatky 24. 12. a 25.
12. bude zatvorená. Opäť otvorená bude cez
víkend 26. – 27. 12. od 8.00 do 20.00 s hodinovou prestávkou o 13.00 h.
V pondelok 28. 12. bude otvorené
od 14.00 do 20.00, v utorok 29. 12. a stredu 30. 12. bude plaváreň otvorená od 9.00
do 20.00 s hodinovou prestávkou o 13.00 h.
Na Silvestra 31. 12. a Nový rok 1. 1.
2016 bude krytá plaváreň zatvorená.
Počas ďalších dní môžete plaváreň
navštíviť v bežnej prevádzkovej dobe, a to
aj 6. 1. 2016.
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Na podnet poslancov VMČ Sever osadili v novembri pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov nový prístrešok k autobusovej zastávke
MHD Opatovská, Niva. Zastávka bola zmenou
dopravy v súvislosti s modernizáciou železničnej
trate už pred časom posunutá z pôvodného miesta asi o 100 metrov.
FOTO: P. S.

DOBROVOĽNÍCKA PRÁCA PRE NEZAMESTNANÝCH

Mesto Trenčín hľadá na obdobie od 1. januára 2016 do 30. júna 2016 podľa § 52a zákona č. 5/2004
Z. z. o službách zamestnanosti – dobrovoľnícka služba, 5 osôb na pomocné koordinačné práce v teréne
v rozsahu 20 hodín týždenne. Podmienkou je evidencia občana v zozname uchádzačov o zamestnanie
na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Úrad práce poskytuje občanovi počas vykonávania dobrovoľníckej služby príspevok vo výške sumy životného minima. Uchádzači o zamestnanie so záujmom o dobrovoľnícku činnosť, prihláste sa, prosím, na telefónnom čísle 032/6504 295 najneskôr do 15. decembra 2015.



STRUČNE

O

d 1. novembra mesto
opäť otvorilo nocľaháreň
na Nešporovej ulici. Pre ľudí
v núdzi je k dispozícii v čase
od 19.00 do 7.00 h. Poplatok je
50 centov za noc, podmienkou
je negatívny test na alkohol.

V

hoteli Elizabeth vyhlásili 11. novembra TOP 10
ﬁriem Trenčianskeho kraja
v štyroch kategóriách. V dvoch
z nich boli na prvej priečke
trenčianske spoločnosti Bijou
Brigitte, s. r. o. – predajca bižutérie a módnych doplnkov
a Linde Material Handling
Slovenská republika, s. r. o.,
ktorá sa zaoberá predajom
a servisom vysokozdvižných
vozíkov, manipulačnej a skladovacej techniky. Vyhlasovateľom rebríčka ﬁriem s najlepšou kondíciou sú Hospodárske
noviny.

M

anželia Štefan Balaj
a Marie Balajová z Trenčína12. novembra si pripomenuli 60 rokov spoločného života. Štefan Balaj bol 29 rokov
mestským poslancom. Manželom k diamantovej svadbe
blahoželáme!

H

otel Elizabeth v Trenčíne
získal 16. novembra
ocenenie Best Historic City
Hotel of Europe. Hlasovania
sa zúčastnili hoteloví hostia
z celého sveta, v nominácii
bolo viac ako 500 hotelov
v Európe. Historic Hotels of
Europe Awards je najvýznamnejšie ocenenie, ktoré môže
historický hotel získať.

V

ianočný strom, ktorý
ozdobí Mierové námestie, daroval mestu občan
zo Zámostia. Smrek pichľavý,
vysoký približne 13 metrov
rozsvieti Mikuláš 5. decembra
o 17.00 h.

N

ajbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa
bude konať v stredu 16. decembra.

V

zmysle „Zimného operačného plánu na obdobie
2015/2016“ správca miestnych komunikácií vyhlásil
od 20. 11. 2015 začiatok zimnej údržby na miestnych komunikáciách v meste Trenčín.
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Rozhovor s primátorom mesta Richardom Rybníčkom
Zároveň chcem povedať, že neplánujeme žiadne slávnostné otvorenie. Len ju k 1. júlu, dúfam, otvoríme.



Most na Ostrov, nový
cestný most, nový železničný
most. Ste primátor mostov?

Rok 2015 bol z pohľadu zásahov do infraštruktúry
mesta asi najzložitejší za posledných niekoľko dekád.
S Richardom Rybníčkom sme sa porozprávali o tom, ako
súčasné dianie v meste vníma z pozície primátora mesta.



Ste primátorom Trenčína
druhé volebné obdobie. Čo by
ste chceli povedať občanom
rok po vašom opätovnom zvolení?
Rozumiem obyvateľom mesta, že už začínajú byť nervózni
z neustáleho naťahovania termínov dostavby železničnej trate. Nekonečné rokovania s investorom a zhotoviteľom stavby
berú obrovské množstvo času.
Momentálne rokujeme o urýchlení prác na tzv. Malej stavbe,
ktorá, okrem iného, umožní aj
natiahnutie sietí na letnú plaváreň. Verím, že veľká časť stavby, najmä „nešťastné“ podjazdy
Vlárska a Predpolie budú deﬁnitívne sprejazdnené na jar budúceho roka. Faktom je, že veci
idú, stavia sa a to je v tejto chvíli
najpodstatnejšie.



Neľutujete svoje predošlé rozhodnutia ohľadom výstavby železnice?
Nie, neľutujem, že som si zvolil cestu spolupráce so štátom.
Neľutujem to, že som si zvolil cestu komunikácie a rokovaní, aj keď
sú mnohé ťažké a nie vždy platí to, na čom sa dohodneme. Ale
stále si myslím, že v konečnom

výsledku to bude mať pre Trenčín veľký prínos a veľký zmysel.
Samozrejme, sú chvíle, kedy je tej
vydanej energie veľmi veľa a už
nevládzem. Štát by mohol zrýchliť celý proces, ale nedarí sa mu
to.



Spomínali ste plaváreň. V akom stave je momentálne rekonštrukcia mosta
na Ostrov, ktorá je nevyhnutná na sprevádzkovanie letnej
plavárne?
Vyrokovať začiatok rekonštrukcie mosta na Ostrov bol nesmierne zložitý proces. Následne
sa ukázalo, že je v oveľa horšom
stave, ako si mysleli projektanti.
Musel sa nanovo prerábať projekt. To vyvolalo súčasné zdržanie. V tejto chvíli všetko nasvedčuje tomu, že by most mal byť
sprejazdnený do leta. Po všetkých mojich skúsenostiach s predlžovaním termínov už ale nebudem radšej na sto percent niečo
sľubovať. V súčasnosti je dôležité, že sa na moste robí.
Úprimne poviem, a to hovorím so všetkou vážnosťou, plaváreň je jedna veľká trauma tohto
mesta. Všetci ju chceme, potrebujeme, ale verím, že toto už nikdy nebudem musieť absolvovať.

Nie. Ide o investície štátu,
aj keď mnohí kritici už asi zabudli, že predtým, než som prišiel na úrad, sa v meste ani nekoplo a nie, že nový cestný most
bol dohodnutý. Za našej éry sa
vysúťažílo, poklepalo, koplo aj
dostavalo. Rekonštrukcia mosta na Ostrov aj budovanie železnice si vynútili tvrdé rokovania.
Teraz zas začnem vyjednávať
a chcem dopomôcť k tomu, aby
sa opravil aj starý cestný most,
ktorý je vo veľmi zlom stave. Aj
keď patrí štátu a má ho prevziať
VÚC, využívajú ho hlavne Trenčania. Tak ako sa nám podarilo
spolu s obyvateľmi dotiahnuť rekonštrukciu mosta v Opatovej,
verím, že sa nám podarí aj toto.



Veľmi vám záleží na projekte Trenčín si Ty, ktorý podľa
odborníkov nemá na Slovensku obdobu. Ako by ste jeho
význam priblížili obyvateľom
mesta, ale napríklad aj potencionálnym investorom?

Na jednej strane všetci chcú
strategickú víziu mesta, kam
máme smerovať. Na druhej
strane pýtajú riešenia vytvorené za dva dni. Trenčín si Ty je
projekt, ktorého stopa tu ostane ďalších možno sto rokov. Projekt určuje budúcnosť centrálnej mestskej časti, ktorá sa spojí
s riekou Váh. Je to projekt cenený
za doteraz nevídanú spoluprácu
odbornej aj laickej verejnosti, architektov z celého sveta. Výsledkom má byť to, že toto mesto bude
naozaj mestom na rieke.
Pri Váhu máme veľké pozemky, ktoré vďaka projektu konkrétne zadeﬁnujeme a potom začneme
ponúkať investorom. Tí ľudia budú
presne vedieť na čo si tie pozemky kupujú, budú dokonca vedieť,
čo sa v ich okolí bude nachádzať,
čiže budú si vedieť presne do toho
územia zasadiť svoj zámer. Váh
v Trenčíne bol doposiaľ len Ostrov,
ktorý aj tak z časti nepatrí Trenčínu, čo je podľa mňa zvláštne. Pri
Váhu pôsobia rybári, vodáci. To
je málo. Nábrežie by malo slúžiť
všetkým Trenčanom.



Čiže niečo také ako Eurovea v Bratislave?
Oveľa lepšie, lebo celé toto
územie je dopredu urbanisticky
kvalitne so všetkými odborníkmi pripravované. Projekt priniesol systematickú prípravu celého
územia. Samozrejme, je to robota, ktorá nie je vidieť v tejto chvíli,
ale ja viem, že to dopadne dobre.
Celý proces, samozrejme, vyvolala aj rekonštrukcia železnice,
ktorá prinesie obrovské priestory.
Preto sme hneď s prvými prácami naštartovali proces a diskusiu
o budúcom využití tohto územia.



Čo mesto čaká ďalej?

Plánujeme
rekonštrukciu
Mierového námestia. Ustúpil
som v zámere premenovať ho
po Marcovi Auréliovi, aj keď si
myslím, že ľudia by si zvykli. No
z hľadiska prevádzok, zmien poštových adries, je to ťažký proces.
Mierové námestie je krásne, ale
potrebuje rekonštrukciu. Musíme vymeniť staré a nedostačujúce
kanalizačné, elektrické a plynové siete. Len elektrina napríklad
dokáže zvládnuť maximálne desať gastronomických stánkov.
Námestie ostane konzervatívne,
jeho ráz a charakter sa nezmení, iba sa vylepší do krajšej podoby 21. storočia. Na námestí
ostanú pôvodné a dnes už vzácne dlažobné kocky. Tu je aj výhoda, že sa námestie neopravovalo
v divokých 90. rokoch, kedy kocky
v iným mestách nahrádzala nekvalitná a tuctová dlažba. Námestie si opravu v súčasnosti už
naozaj zaslúži.



Poslanci sa budú v decembri opäť zaoberať projektom
Terminál. Znamená to, že zámer spoločnosti SIRS je stále
živý?
Áno. Investor je pripravený
postaviť Terminál, to znamená
autobusovú a železničnú stanicu plus obchodné centrum. Všetko v jednom. Samozrejme, je to
niečo, čo by prinieslo obrovský
nový rozmer pre mesto Trenčín,
mať vynovenú vstupnú bránu
do mesta. Hovoríme o úplne novej autobusovej stanici, hovoríme
o zrekonštruovanej vstupnej hale
železničnej stanice a hovoríme
o novom obchodnom dome. Samozrejme, je to aj okolo tisíc sto
nových parkovacích miest.

27. november 2015
Autá môžu zaparkovať na autobusovej stanici a ľudia ísť napríklad na hokej alebo na futbal
peši cez podchod na Hodžovej
ulici. Zároveň to naštartuje revitalizáciu mestského parku, kde
so železnicami rokujeme o prevode pozemkov za symbolické
euro. Pretože 60 percent parku
nepatrí mestu, ale Železniciam
SR. Chceme park oživiť, aby časť
kaviarničiek, ktoré vzniknú, išla
aj do parku. Dnes sme v rozhodujúcej fáze schvaľovania tohto
procesu a ja verím, že každý z poslancov toto chápe, aby sme najneskôr do piatich rokov mali celú
stavbu hotovú.



Mesto čelí kritike, že nedokáže využiť svoj turistický
potenciál. Hrad, vodu…
Treba hlavne povedať, že
dnes turista vystúpi z vlaku alebo

autobusu v Trenčíne a ocitne sa
v jednom nepeknom a nepríjemnom priestore, ktorý ho hneď
znechutí. Ak sa ale rovno z vlaku
či autobusu dostane do čistého
uhladeného priestoru, podobného letiskám alebo moderným dopravným staniciam, prejde ním
a potom aj pekným a živým parkom na zrekonštruované historické námestie s fontánou venovanou významnému rímskemu
cisárovi, prejde sa po verejných
priestoroch nového nábrežia, navštívi hrad, pocíti atmosféru moderného európskeho mesta. To je
moja vízia, ktorú rozbiehame.



Čo vás teší a čo vás naopak
hnevá?
Teší ma, že mesto je, aj keď
rozbité, vo veľkom rozvoji a v stavebnom ruchu a teší ma, že popri veľkých veciach, o ktorých

Hospic v Trenčíne potrebuje pomoc
Celoslovenská verejná zbierka „Pomoc Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne“ trvá od 1. septembra 2015 do 30.
júna 2016.

Cieľom zbierky je ﬁnančná
pomoc na zabezpečenie základných činností hospicu – poskytovanie paliatívnej starostlivosti
nevyliečiteľne chorým pacientom hospicu v pokročilom štádiu choroby, zachovanie ich ľudskej dôstojnosti, zabezpečenie
ochrany ľudských práv pacientov hospicu, ktorým choroba
bezprostredne ohrozuje život,
poskytnutie opory rodinným
príslušníkom pacientov v ťažkej a pokročilej chorobe, rozvoj
prekvitajúcej
dobrovoľníckej

činnosti. Za 10 rokov hospicu
sa postarali o takmer 900 nevyliečiteľne chorých z celého Slovenska v ich posledných chvíľach života. Ľudia môžu pomôcť
buď zaslaním SMS s textom
DMS DOBROTA na číslo 877
(cena SMS je 2 eurá) alebo zaslaním peňažného príspevku
na osobitný účet zbierky SK60
1100 0000 0029 4700 5700 vedený v Tatra banke a.s. Viac informácií na www.pomoc-hospicu.satmarky.sk.

Mesto modernizuje verejné osvetlenie

aktuality
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sme teraz hovorili, sa robia aj
menšie veci, ale pre ľudí extrémne dôležité. Rekonštrukcia Opatovskej cesty, rozširovanie parkovacích miest, rekonštrukcia
ciest, rekonštrukcie niektorých
škôl a škôlok, zvýšili sme ﬁnancie
na čistotu mesta, na kosenie, spolupodieľame sa na rekonštrukcii
Čerešňového sadu, oplotení detských ihrísk a je toho oveľa viac.
A toto všetko sa darí aj vďaka korektnej spolupráci s poslancami
mestského zastupiteľstva.
Teší ma, že napriek tomu
všetkému stále klesá dlh, že už
sme na úrovni 15 a pol milióna
eur. Keď si predstavím, že pred
piatimi rokmi sme boli na úrovni
40 miliónov eur, tak je to zásadný
rozdiel. Na budúci rok by sa mal
začať rekonštruovať futbalový
štadión.
Tešia ma mnohé úspechy
Trenčanov v oblasti športu, kultúry, vzdelávania, podnikania,
spolupráca so seniormi, výnimočnosť našich ľudí, ktorí robia
Trenčín výnimočným mestom.
Čo ma štve, je napríklad stav
zimného štadióna. Keď si predstavím, že zimný štadión už

mohol byť predaný a zrekonštruovaný, tak dnes mi je smutno. Verím však, že premiér Róbert Fico
dodrží sľub, že mestu poskytne
1,1 milióna eur na nevyhnutnú
výmenu chladiarenského zariadenia a mantinely.
Veľmi ma hnevá, že zhotoviteľ modernizácie železnice nedodržal množstvo termínov.



Blíži sa vianočné obdobie.
Čo by ste chceli ľuďom zaželať?
Chcem im zaželať hlavne pokoj v duši a veľa zdravia, to je to
najdôležitejšie. Chcel by som im
povedať, že v tejto dobe sa viac
ako kedykoľvek inokedy ukazuje,
aká veľmi dôležitá je rodina, aké
dôležité je vzájomne si pomáhať.
Sme jeden na druhého odkázaní.
Ďakujem Trenčanom, že sú
k svojmu okoliu zhovievaví a prosím ich, aby v tom vytrvali. Kde
vedia pomôcť, nech pomôžu.
Želám im, aby boli šťastní.
Aby ich Vianoce boli požehnané,
pokojné a milostiplné.
Ďakujeme za rozhovor!

Pozývame Vás na

diskusiu s primátorom

Richardom Rybníčkom
3. 12. 2015 o 17.00 h
Mestská športová hala Trenčín
Vaše otázky môžete adresovať primátorovi
na info@trencin.sk alebo ich položiť
priamo na mieste.

Niektoré trenčianske ulice budú mať nové svietidlá z eurofondov. Mesto získalo nenávratný finančný príspevok
z Ministerstva hospodárstva SR.

Komplexná
modernizácia časti verejného osvetlenia
v Trenčíne bude stáť takmer 235
tisíc eur. Z toho má mesto päťpercentnú spoluúčasť.
Ešte v decembri bude



vymenených 275 svetelných
bodov na uliciach Beckovská,
Bezručova, Dlhé Hony, Družstevná, Inovecká, Kalinčiakova,
kpt. Jaroša, Lidická, 28. októbra
a Strojárenská.
(RED)

ROKOVANIA VMČ

VMČ Stred

14. 12. 2015 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 15. 12. 2015 o 16.00 v ZŠ Veľkomoravská
VMČ Juh

7. 12. 2015 o 17.30 v KC ZŠ Novomeského

VMČ Sever

3. 12. 2015 o 15.30 v KS Opatová

Súčasťou diskusie bude aj prezentácia projektu rekonštrukcie
Mierového námestia architektmi brnianskeho ateliéru RAW –
Doc. ing. arch. Tomáš Rusín, Doc. ing. arch. Ivan Wahla
a Ing. arch. Petr Mutina.
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Willy Weber vydal knihu

Opäť sa varí polievka
pre ľudí v núdzi
Úspešný projekt Polievka pre bezdomovcov vstúpil 1. novembra 2015 do svojho tretieho ročníka. Počas minulej zimy
vydali v nocľahárni viac ako 6 tisíc porcií teplého jedla.

„Ani vo sne sme nepredpokladali, že by mal projekt takú
širokú odozvu,“ hovorí Pavol Juríček. „Zapojili sa do neho nielen cirkvi pôsobiace v Trenčíne,
ale aj podnikatelia, majitelia
reštaurácií, no hlavne bežní občania.“ Nešlo len o zabezpečenie jedného teplého jedla za deň
pre ľudí v nocľahárni na Nešporovej ulici. Denne na polievku
prichádzali aj ďalší bezdomovci,
ktorí z rôznych príčin – najmä
preto, že neboli schopní a ochotní vzdať sa požitia alkoholu, čo
je základná podmienka pre prijatie do nocľahárne, prespávali na iných miestach v Trenčíne.
Vždy si z nocľahárne odnášali
aj ďalšie jedlo a potraviny, ktoré im pomohli prežiť chladné
dni. Neraz im dobrovoľníci jedlo
doviezli priamo do ich provizórnych prístreškov. Projekt

organizuje občianske združenie
Maltézska pomoc Slovensko,
Zbor dobrovoľníkov Trenčín
v spolupráci s Mestom Trenčín.
Ako hovorí Pavol Juríček, projekt by nebol úspešný bez zapojenia občanov, preto opäť hľadajú dobrovoľníkov, ochotné
rodiny i jednotlivcov. „Takých,
ktorí vedia uvariť hustú, výživnú
polievku, ktorá ľudí bez domova
nasýti a zahreje aj v chladných
zimných dňoch. Treba ju dopraviť do objektu nocľahárne na Nešporovej ulici. V zimných mesiacoch je jedno teplé jedlo denne pre
mnohých ľudí veľmi tenkou čiarou
medzi životom a smrťou. Aj takouto našou pomocou dávame väčšiu šancu práve životu,“ dodáva
P. Juríček. Pre viac informácií
je možné zatelefonovať na číslo
0904 653 225 (p. Švančarová).
(RED)

Označené knihy pre deti
sú už v obchodoch
Už od 18. novembra sú na pultoch piatich kníhkupectiev
v Trenčíne detské knihy označené logom kampane Otvor
srdce, daruj knihu.

S blížiacimi sa vianočnými sviatkami rozbehla Trenčianska nadácia jedenásty ročník
tohto projektu. Ľudia
majú opäť možnosť anonymne obdarovať knižnými darmi deti z rodín
nachádzajúcich sa dočasne alebo dlhodobo
v sociálnej núdzi. Ako
informovala správkyňa nadácie Alena Karasová, na realizáciu
projektu poskytlo svoje
priestory päť trenčianskych
kníhkupectiev:
Panta Rhei (Gandalf)
v ZOC Max, Panta Rhei
v OC Laugaricio, Libri
na Braneckého 7, Biopredajňa Malý princ na Mierovom nám. 29, Knihy pre každého v OD Prior. Knihy môžu ľudia
kupovať do 15. decembra. Trenčianska nadácia ich potom doručí priamo deťom do ich rúk.

„Niekto to povedať musí“ je názov knihy Viliama „Willyho“ Webera, ktorú uviedli do života v piatok 13. novembra. Pred zaplnenou
sálou Kultúrneho strediska na Dlhých Honoch ju „pokrstili“ slnečnicovými semienkami ľudia, ktorým autor pomohol zbaviť sa zdravotných ťažkostí.
FOTO: P. S.

Ocenili bezpríspevkových darcov krvi
Vo štvrtok 5. novembra 2015 ocenili v obradnej sieni
Mestského úradu v Trenčíne 39 bezpríspevkových darcov
krvi. Odovzdali 30 zlatých a 6 diamantových plakiet
prof. MUDr. Jana Janského a tri medaily prof. MUDr. Jána
Kňazovického.

Slovenský Červený kríž oceňuje mnohonásobných darcov
krvi podľa počtu odberov krvi.
Medzi ocenenými boli šiesti darcovia z Trenčína. Medailu
prof. MUDr. Jána Kňazovického (u mužov nad 100 odberov
krvi) odovzdali Jozefovi Sjekelovi. Diamantovú plaketu profesora MUDr. Jana Janského (muži
za 80 odberov) si prevzali Ján
Kvasnica a Jozef Zajáček. Zlatú Janského plaketu (ženy za 30

a muži za 40 odberov) odovzdali Pavlovi Marčekovi, Renáte
Rástočnej a Martinovi Šutému.
Darcom vyjadrili úctu a poďakovanie MUDr. Milan Masaryk predseda Územného spolku
Slovenského Červeného kríža,
MUDr. Nataša Chovancová, vedúca lekárka Národnej transfúznej služby a Mgr. Barbara Činčárová, vedúca sociálneho útvaru
MsÚ v Trenčíne.
(RED)

Centrum pre rodinu pozýva

Cieľom projektu je jednak urobiť
na Vianoce radosť deťom zo sociálne slabších rodín a zároveň
pokračovať v budovaní ﬁlantropie v Trenčíne.
(RED)

 Piaristické gymnázium J. Braneckého v Trenčíne a Centrum
pre rodinu Trenčín pozývajú
na prednášku doc. MUDr. Jozefa Šuvadu, PhD., MPH o misijnej práci lekárov v Ugande. J.
Šuvada pôsobí na detskej onkológii a prednáša na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety v Bratislave. Ako misijný lekár spolupracuje na mnohých medzinárodných projektoch. Je výkonným riaditeľom
občianskeho združenia HIA
na Slovensku (Health Initiatives
Association o. z.). HIA prevádzkuje v Ugande v meste Buikwe
detskú HIV/AIDS kliniku Jána
Pavla II.
Prednáška sa uskutoční 7.
12. 2015 o 17.00 h v refektári
Piaristického gymnázia J. Braneckého. Počas prednášky bude

otvorený „africký stánok“, kde
bude možné zakúpiť si predmety vyrobené v Ugande. Výťažok z predaja pôjde pre občianske združenie HIA na výstavbu
novej detskej kliniky v Ugande.
 V refektári Piaristického
gymnázia bude 7. decembra
v čase od 11.00 do 14.00 h dobročinný bazár otvorený pre verejnosť. Vchod do budovy školy
bude z Mierového námestia cez
kaviareň Alžbetka. Kúpou výrobkov podporíte výstavbu novej detskej kliniky v Ugande.
 Noc modlitieb za deti sa bude
konať v kostole Notre Dame
na Ulici 1. mája od 19.00 h v piatok 11. decembra do 7.00 h v sobotu 12. decembra.

27. november 2015
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čisté mesto

Harmonogram vývozu triedených zložiek odpadu – január 2015
1
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Š
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P
S
N
P
U
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Š
P
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P
U
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Š
P
S
N

JANUÁR
Sviatok

1
2
3
Vrecia 1 Nádoby 1
4
Vrecia 2 Nádoby 2
5
FIRMY
6
Vrecia 3 Nádoby 3
7
Nádoby 4
8
9
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Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1 BIO 11
Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2
12
FIRMY
Sklo 3
13
14
Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4
Nádoby 4
15
16
17
Nádoby 1
18
19
Nádoby 2
FIRMY
20
21
Nádoby 3
Nádoby 4
22
23
24
Papier 2 Nádoby 1
BIO 25
26
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
27
Papier 4 Nádoby 3
28
Nádoby 4
29

Vysvetlivky:
FEBRUÁR
P Plasty
Vrecia 1 Nádoby 1
U Vrecia 2 Nádoby 2
Vrecia 1
FIRMY
S
Vrecia 32Nádoby 3
Š Vrecia
Nádoby 4
P
S Vrecia 3
N Nádoby 1
P Nádoby
Papier 2 Nádoby
1 Sklo 1
2
U Nádoby
Papier 3 Nádoby
2 Sklo 2
3
FIRMY 4
Sklo 3
S Nádoby
Š Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4
FIRMY
Nádoby 4
P
S Bioodpad
N Bio od 1. 6. – 30. 9.
P
Nádoby 1
10. –231. 5.
U Bio od 1.
Nádoby
S
FIRMY
Š Papier Nádoby 3
P
Nádoby 4
Papier 1
S
N Papier 2
P Papier
Papier 23Nádoby 1
Papier 34Nádoby 2
U Papier
S Papier 1
Papier 4 Nádoby 3
Š FIRMY
P
Nádoby 4
S Sklo
N Sklo 1
P Sklo
Vrecia21 Nádoby 1
Sklo 3
Sklo 4

ZMENA V ZÁKONE
O ODPADOCH
V novom roku budeme
za drobný stavebný odpad platiť. Od 1. januára 2016 nadobúda
účinnosť nový zákon o odpadoch,
ktorý prináša množstvo zmien.
Jednou z nich je aj povinnosť obce
zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu (DSO).
V praxi to znamená, že v poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad už nebude zahrnutá bezplatná likvidácia drobného stavebného odpadu. Doteraz
mohol občan bezplatne odovzdať
1 meter kubický DSO za rok.
Od nového roka bude každý
pôvodca DSO povinný za jeho
likvidáciu zaplatiť poplatok
úmerný výške dovezeného DSO
do zberného dvora. Na oboch
zberných dvoroch (na Soblahovskej i Zlatovskej ulici) dovezený
DSO odvážia. Výška sadzby za 1
kilogram drobného stavebného
odpadu bez obsahu škodlivín,
ktorú budú platiť občania, bude
predmetom rokovania decembrového zastupiteľstva. O výške
a spôsobe úhrady budeme informovať po jej schválení.
(RED)
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25 P Vrecia 1 Nádoby 1
Pfirmy Nádoby 4
25
26 U Vrecia 2 Nádoby 2
26
S
FIRMY
N
27 S
27
PMesto TN Sviatok
28
28 Š Vrecia 3 Nádoby 3
29 P
29
UMesto
Vrecia TN
1 Nádoby 1
Nádoby 4
Vrecia TN
2 Nádoby 2
30 S
30
SMesto
ŠMesto
31
Vrecia TN
3 FIRMY

Vývoz nadrozmerného odpadu
PÁRNY TÝŽDEŇ:
Štvrtok – Juh I., II., Nad
tehelňou
Piatok – Soblahovská, Dlhé
Hony, Noviny, Centrum, Biskupice a Nozdrkovce
NEPÁRNY TÝŽDEŇ:
Štvrtok – Sihoť I., II., III., IV.,
Pod Sokolice, Pred poľom
Piatok – Kvetná, Nové Zlatovce,
Zámostie
POSLEDNÁ STREDA V MESIACI:
Záblatie, Zlatovce, Kubrá, Kubrica, Opatová, Istebník, Orechové, Horné Orechové, Belá



ODPAD VYLOŽTE
V PREDVEČER VÝVOZU
Občania mesta môžu nadrozmerný odpad bezplatne odovzdať
v zbernom dvore. Okrem toho
prebieha na území mesta pravidelný mobilný zber nadrozmerného odpadu podľa stanoveného
harmonogramu. Objemný odpad
sa musí vyložiť len v predvečer
dňa vývozu na stanovište zberných nádob na KO. V ostatnom
čase je nadrozmerný odpad vykladať zakázané. Ak zistíte, že niekto
vyložil nadrozmerný odpad v iný
termín než je určené, obráťte sa,
prosím, na Mestskú políciu tel.
159, mail msp@trencin.sk.

Čo so stromčekom po Vianociach?
Záujem o odvoz vianočného
stromčeka môžu ľudia nahlásiť
na tel. č. 0902 911 051 alebo na
lubos.kusenda@trencin.sk. Odvoz vianočných stromčekov zo
stanovíšť nádob na komunálny
odpad zo sídliskových častí (nie
z lokalít individuálnej rodinnej zástavby) zabezpečí Mesto

Trenčín. Zber sa začne 7. januára 2016 a potrvá do 11. februára 2016. Uskutočňovať sa bude
vždy v utorok a vo štvrtok. Vianočné stromčeky je tiež možné
bezplatne odovzdať v zberných
dvoroch na Zlatovskej a Soblahovskej ulici.

MÁJ
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
N
P
U

periodicita

deň

Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1 BIO
28 dní
pondelok
Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2
FIRMY
Sklo
3
28 dní
utorok
Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4
28 Nádoby
dní 4 štvrtok
týždenne pondelok
týždenne
utorok
Nádoby 1 štvrtok
týždenne
Nádoby 2 piatok
týždenne
FIRMY
14 dní
streda

Nádoby 3
Nádoby 4

v texte
v 2texte
Papier
Nádoby 1
BIO
Papier 3 Nádoby 2
Papier 1
Papier 4 Nádoby 3
28 dní
streda
Nádoby 4
14 dní
14 dní

pondelok
utorok

Vrecia141 Nádoby
dní 1 štvrtok
Vrecia 2 Nádoby 2
28 dní
FIRMY streda
Vrecia 3 Nádoby 3
Nádoby 4
28 dní
pondelok
28 dní
utorok
28
dní
streda
Papier 2 Nádoby 1 Sklo
1 BIO
dní 2 Sklo
štvrtok
Papier283 Nádoby
2

VYVÁŽANIE ODPADU
POČAS VIANOČNÝCH
SVIATKOV
24. 12. 2015 | štvrtok > vývozy sa
realizujú ako obvykle
25. 12. 2015 | piatok > vývozy sa
nerealizujú, posúvajú sa na sobotu
26. 12. 2015 | sobota > realizujú
sa piatkové vývozy
31. 12. 2015 | štvrtok > vývozy sa
realizujú ako obvykle
1. 1. 2016 | piatok > vývozy sa nerealizujú, posúvajú sa na sobotu
2. 1. 2016 | sobota > realizujú sa
piatkové vývozy
6. 1. 2016 | streda > vývozy sa
realizujú ako obvykle

ZBERNÉ DVORY POČAS SVIATKOV
24. 12. 2015 | štvrtok > zatvorené
25. 12. 2015 | piatok > zatvorené
26. 12. 2015 | sobota > zatvorené
31. 12. 2015 | štvrtok > zatvorené
1. 1. 2016 | piatok > zatvorené
2. 1. 2016 | sobota > zatvorené
6. 1. 2016 | streda > zatvorené
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Vianoce pod hradom
pre všetky generácie
Tento rok sú v programe festivalu Čaro Vianoc pod hradom k bohatým víkendom pridané už aj piatkové večerné
programy. Na svoje si prídu folkloristi, milovníci klasiky
či world music, tínedžeri i skôr narodení.

Bohatá prehliadka účinkujúcich z Trenčína a okolia je tento raz doplnená o atraktívnych
hostí z iných miest. Adventný
koncert českej folkovej kapely
Devítka bude v predvečer strieborného víkendu. V piatok 18.
decembra predstaví folklórna speváčka z Trenčína SLÁVKA ŠVAJDOVÁ na Mierovom
námestí kolekciu kolied, ktoré
na svoj nový CD album nahrala v Slovenskom rozhlase a známa speváčka Janais zaspieva
svoj vianočný koncert. Strieborná sobota poteší koncertmi pre
mladú generáciu – ACUSTICA

DE LUXE, JERGUŠ ORAVEC
a BAD KARMA BOY, zlatá sobota prinesie okrem skupiny BANDA aj možnosť pripojiť sa k rozospievanému námestiu – súčasťou
veľkého programu folklórnych
skupín NESIEM VÁM NOVINU... bude aj spoločné spievanie
kolied. Spevník bude k dispozícii v KIC na Mierovom námestí
9 – ľudia si ho môžu odniesť domov. Stredná generácia si určite
nenechá ujsť koncert známeho
speváka MARTINA BABJAKA,
ktorý príde svojim spevom dotvoriť adventnú atmosféru na
námestia v nedeľu 20. decembra.

Veci na Dobrý bazár možno
nosiť od 7. decembra
V poslednú sobotu pred Vianocami 19. decembra sa na
Mierovom námestí opäť uskutoční Dobrý bazár Trenčianskej nadácie, z ktorého výťažok pôjde do fondu Dr. Klaun
a teda deťom v zariadeniach po celom Slovensku.

Aj tento rok ponúka Trenčianska nadácia možnosť darovať veci pre niekoho nepotrebné,
no pre iných užitočné. Zároveň
za symbolickú cenu nakúpiť
darčeky pod stromček s dobrým
pocitom navyše, že človek podporil dobrú vec. To všetko pod
názvom Dobrý bazár Trenčianskej nadácie.
Priniesť veci je možné od 7.
do 18. decembra v čase od 8.00
do 16.00 h do priestorov Trenčianskej nadácie na Ulici kniežaťa Pribinu 3 v Trenčíne (druhé
poschodie v kine Hviezda). Darovať možno všetko, čo sa majiteľom zdá pre nich už nepotrebné, ale druhí by to mohli využiť
- knihy, CD, DVD, bižutériu,
hračky, umelecké diela, športové potreby alebo drobnú elektroniku. Z kapacitných dôvodov nie
je možné darovať oblečenie. Nepredané predmety poputujú do
domovov dôchodcov, zariadení
opatrovateľských služieb či detských domovov.
Bazár sa uskutoční na Mierovom námestí 19. decembra od
10.00 do 18.00 h. Za symbolické
ceny bude možné zakúpiť často

Podrobný program celého festivalu je na plagátoch, na www.

trencin.sk, www.visittrencin.sk
a tiež v KAM v Trenčíne.
(RED)

Vianočný cimbalový koncert
Taký ešte v Trenčíne nebol. V stredu 9. decembra sa v Galérii M. A. Bazovského o 17.00 h môžu návštevníci presvedčiť, že cimbal je naozaj majstrovský nástroj, ktorý
môže zaznievať aj samostatne.

„Mnohí z nás ho podvedome
spájajú s folklórnou tradíciou,
dnes je však rovnako cenený aj
v klasickej a populárnej hudbe.
V cimbalovom prevedení na koncerte odznie zmes hudobných
žánrov, od klasickej hudby cez
folklór a džez, až po tzv. svetovú
hudbu,“ hovorí Zuzana Laurinčíková, ktorú k zorganizovaniu
koncertu inšpiroval zážitok z celoslovenskej cimbalovej súťaže
v Bratislave. Za umeleckú dramaturgiu koncertu zodpovedá

predseda slovenskej cimbalovej
asociácie Mgr. art. Martin Budinský. Okrem neho sa predstavia aj cimbalisti - poslucháči
vysokých umeleckých škôl, konzervatórií a detskí víťazi cimbalovej súťaže zo ZUŠ K. Pádivého
v Trenčíne. Koncert organizuje
Trenčianske osvetové stredisko
v Trenčíne v spolupráci s Galériou M. A. Bazovského a s ﬁnančnou podporou Klubu darcov Trenčianskej nadácie.
(RED)

Stretnú sa pri vianočnom strome
Vôňa vianočného punču trenčianskeho Rotary klubu už
neodmysliteľne patrí k sviatočnej atmosfére na Mierovom námestí.

veľmi cenné predmety a zároveň
podporiť vystúpenia klaunov
pre deti v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach po celom
Slovensku. O dobrú náladu pri
predaji sa postarajú mím Vlado
Kulíšek a klaun Adyno. Zjednávať ceny budú okrem ďalších
dobrovoľníkov aj členovia správnej rady Trenčianskej nadácie.
Informovala správkyňa nadácie
Alena Karasová.
(RED)

„Stretávame sa tu s príbuznými, priateľmi a priaznivcami, ponúkame výrobky z vlastnej
kuchyne - punč, čaj, sladkosti... A sme vždy radi, ak sa pri
nás pristavia okoloidúci,“ vraví
člen predstavenstva klubu Jozef
Kováčik.
Túto príležitosť budú mať
Trenčania v nedeľu 20. decembra. Už deň predtým sa na námestí pri čaji stretne mládež,
najmä účastníci výmenných
pobytov. „Ročné výmenné pobyty pre stredoškolákov sú dôležitou aktivitou Rotary klubov,“
vysvetľuje prezident trenčianskeho klubu Ľubomír Straka.
„Pri výmene ide vždy o študentov z iných svetadielov, ktorí sa
začleňujú do rodín, študujú,
spoznávajú ľudí i krajinu. Naša
vďaka patrí Gymnáziu Ľudovíta

Štúra i Piaristickému gymnáziu
v Trenčíne, ktoré nám vychádzajú v ústrety.“ Trenčiansky Rotary
klub za desať rokov svojho pôsobenia zorganizoval ročný pobyt
25 študentov u nás, rovnaký počet mladých Slovákov strávil rok
po celom svete.
Členovia klubu sa stretávajú
každý týždeň, diskutujú, organizujú prednášky. Úzko spolupracujú najmä s Rotary klubmi na
Morave. Navštevujú mentálne
postihnuté deti v Domove sociálnych služieb v Adamovských
Kochanovciach a organizujú pre
ne výlety.
Nepolitické celosvetové spoločenstvo Rotary združuje špičkových ľudí z rôznych profesií. Svojimi aktivitami pozitívne
ovplyvňujú a kultivujú región,
v ktorom žijú.
(P. S.)

5. – 23. december 2015
Trenčín, Mierové námestie

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

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

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
11. – 23. december, každý pracovný deň
• čítanie vianočných príbehov a rozprávok
• spevácke skupiny, zbory a spevokoly
• folklórne skupiny
• školské kluby a krúžky
• detské folklórne súbory
• folková aj sakrálna hudba

STRIEBORNÁ A ZLATÁ
SOBOTA A NEDEĽA
12. – 13. 12. a 19. – 20. 12. od 10.30 do 18.00
• koncerty Martin

• koledy, spevácke zbory

Babjak • Bad Karma Boy • Banda
• Jerguš Oravec • Vrbovské Vŕby

• zvončekový sprievod s Vladom Kulíškom, divadlá pre deti
• varenie vianočnej kapustnice a šošovice

Termíny a časy programov nájdete na plagátoch festivalu ČARO VIANOC POD HRADOM a www.trencin.sk

Organizátorom podujatia je
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Hľadajú domov
Plánujete si zadovážiť
psieho spoločníka? Možno
vás oslovia práve tieto
psíky, čakajúce na nového majiteľa. A možno je
medzi nimi aj psík, ktorý
sa stratil práve vám.

Cleo je asi 2-ročný ratlík.
Našli ho 12. 11. 2015 na Novomestkého ulici uviazaného
o spätné zrkadlo taxíka. Mal
látkový obojok a zelenú vôdzku. Je veselej a hravej povahy,
vhodný do bytu i domu s prístupom dnu, k mladším ľuďom
i deťom.

Asi 3-ročný kríženec Rex
žil dlho uviazaný na reťazi
v opustenom dome bez jedla
a vody, preto je trochu vychudnutý. Je prítulný, učenlivý, milý
a hravý.

spektrum
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Adela Ondrejovičová
dobyla San Marino
Trenčianka potvrdila, že je aktuálne absolútnou
profesionálnou špičkou na scéne európskej bodyﬁtness (ﬁgure). Na výborne obsadenej súťaži San Marino Pro 2015 (15. 11.) vyhrala a kvaliﬁkovala sa
na Olympia Weekend 2016. Dokázala sa opäť presadiť na cudzej pôde, porazila domáce pretekárky hnané publikom. O jej výsledku rozhodli rozhodcovia
z USA, Nového Zelándu a UK. Bola to jej štvrtá profesionálna súťaž a druhý profesionálny triumf v kariére.
V máji 2015 získala 1. miesto na Power Body Pro Birmingham a priamy postup na Figure Olympia 2015,
kde v septembri zdolala 14 súperiek a skončila v top 15.
V októbri na Nordic Pro získala 3. priečku a tri body
do kvaliﬁkačného rebríčka o postup na Figure Olympia
2016. Ide o najväčší sviatok kulturistiky a ﬁtnes, ktorý
sa bude konať 15. – 18. septembra 2016 v metropole
štátu Nevada. Blahoželáme!
ZDROJ: MOZOLANI.COM

Príďte podporiť mladé fitnessky
Počas Športfestivalu 2015 sa
5. decembra od 10.00 h na trenčianskom výstavisku uskutoční aj Veľká cena ﬁtness detí.
Svoje kvality v nej predvedú aj
mladé trenčianske ﬁtnessky,
ktorým sa nedávno podaril obrovský úspech. Na Majstrovstvách Európy v Budapešti získali vo svojich kategóriách titul
majsterky Európy – Tatiana Ondrušková, striebro – Katarína
Blašková a bronz – Nasťa Vrábelová a Kristína Juricová. Úspechom v silnej konkurencii bolo

aj ôsme miesto Viktórie Veselej.
Vďaka dievčatám získalo Slovensko pohár národov. Naviac,
Tatiana Ondrušková (na fotograﬁi) sa v júni tohto roka stala
v Srbsku v kategórii 12 – 13 ročných ﬁtnessiek Majsterkou sveta. Na Športfestivale predvedú
svoje kvality aj ostatné reprezentantky Slovenska. Najmladšie
ﬁtnessky z Trenčína súťaž otvoria exhibičným vystúpením.

Halloween s výbornou náladou

Brookly bol vyhodený
v blízkosti útulku. Je to asi
1,5-ročný kríženec plný energie, čakajúci na svoju druhú
šancu na lepší život. Nenáročný psík je vhodný do bytu
aj domu, k starším i mladším
ľuďom.
V prípade záujmu možno
navštíviť trenčiansku Karanténnu stanicu osobne alebo
využiť telefonický kontakt
0915 785 007. Ľudia, ktorí
si osvoja psíka z trenčianskej
karanténnej stanice, budú
oslobodení od dane za psa.
Osvojenie psíka sú aj oni povinní oznámiť na úrade.

Večer 28. októbra sa v telocvični Základnej školy na Východnej 9
uskutočnilo stretnutie väčšiny strašidiel zo sídliska Juh. Pavúčí muži,
netopieriky, drakulovia, kostíkovia, bubáci a ježibaby – žiaci základnej školy si pretriasli kosti v tanci, zasúťažili a zamaškrtili si na dobrotách, ktoré pre ne pripravili rodičia. Ďakujeme všetkým, ktorí pripravili skvelé pohostenie aj žiačkam a žiakom 6.A, 7.A a 9.A, ktorí
pomohli akciu organizačne zabezpečiť.
TEXT: PP, FOTO: DL

(RED), FOTO: ARCHÍV KLUBU

SEZÓNU
ODŠTARTOVALI
ZISKOM 5
MEDAILÍ
Trenčianske
krasokorčuliarky sa v závere októbra
zúčastnili na medzinárodnej
súťaži Tirnavia Edea Ice Cup
2015 v Trnave. V kategórii
N7 zvíťazila Nina Benková
a druhú priečku obsadila Michaela Ševčíková. Zlato vybojovali v kategórii N8 Natália Ostrolucká a v kategórii
N10 Erika Balážová a striebro Máša Mošková. Za mladšie žiačky reprezentovala
klub Agáta Bačová, ktorá
v medzinárodnej konkurencii obsadila 9. miesto. Informovala Zuzana Hudečková.
Blahoželáme!

27. november 2015

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

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

Oznam pre cestujúcich

Úprava MHD Trenþín
v dĖoch 24.12.2015 a 31.12.2015

V dĖoch 23.12.2015 až 9.1.2016
bude MHD Trenþín, prevádzkovaná nasledovne
Dátum
23.12.2015

25.12.2015

streda

piatok

26.12.2015 sobota
27.12.2015 nedeĐa
28.12.2015 pondelok
29.12.2015 utorok
30.12.2015 streda
31.12.2015 štvrtok
1.1.2016
2.1.2016
3.1.2016
4.1.2016
5.1.2016
6.1.2016
7.1.2016
8.1.2016
9.1.2016

24.12.2015

piatok
sobota
nedeĐa
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota

Mimoriadne ZARADENÉ spoje

Mimoriadna linka na Polnoþnú sv. omšu

Budú premávaĢ spoje s oznaþením:

24.12.2015 štvrtok
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mhd trenčín

x, nebudú jazdiĢ spoje oznaþené 10
R+ a spoj na Polnoþnú sv. omšu
nebudú jazdiĢ spoje oznaþené 62 a 48
R+
nebudú jazdiĢ spoje oznaþené 48 a 72 a linka þ. 50
R+ a linka þ. 50 (z 26.12. na 27.12.)

Linka þ. 25

odchod - príchod

odchod - príchod

odchod - príchod

JUH II - gymnázium

gymnázium - Juh II

OC Laugaricio - JUH II

22:57 - 23:40

(25.12.) 1:00- 1:40

12:30 - 12:45

þasy a zastávky podĐa vyveseného cestovného poriadku

mimoriadny spoj

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

R+
x, nebudú jazdiĢ spoje oznaþené 10 a 54
x, nebudú jazdiĢ spoje oznaþené 10 a 54
x, nebudú jazdiĢ spoje oznaþené 10 a 54
R+ s obmedzením liniek þ. 24, 25 a 27

31.12.2015

na linkách NEBUDÚ premávaĢ spoje
Linka þ. 24

odchod - príchod

pozn.: obmedzenie je vypísané na samostatnom ozname

R+
nebudú jazdiĢ spoje oznaþené 48 a 72 a linka þ. 50
R+
R+
x, nebudú jazdiĢ spoje oznaþené 10 a 54
x, nebudú jazdiĢ spoje oznaþené 10 a 54
R+
x, nebudú jazdiĢ spoje oznaþené 10
x, nebudú jazdiĢ spoje oznaþené 10
R+

Pozn.: x – spoje, premávajúce v pracovný deĖ
R+ – spoje, premávajúce v sobotu a v nedeĐu alebo vo sviatok
10 – spoje, premávajúce poþas školského vyuþovania (nepremávajú 23.12.2015 do 8.1.2016,...)
62 – spoje nepremávajú 24.12.2015
48 – spoje nepremávajú od 24.12. do 25.12.2015 a 1.1.2016
54 – spoje nepremávajú 28.12. až 30.12.2015, 4. a 5.1.2016
72 – spoje nepremávajú 25.12.2015, 1.1. 2016

Linka þ. 27
odchod - príchod

OC Laugaricio - SihoĢ IV.

SihoĢ 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 þ. 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

www.sadtn.sk
www.trencin.sk

www.sadtn.sk
www.trencin.sk

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

Mimoriadna linka MHD Trenþín
na Polnoþnú sv. omšu – 24. 12. 2015
22:57
22:59
23:02
23:03
23:05
23:07
23:08
23:09
23:10
23:11
23:12
23:14
23:17
23:18
23:20
23:21
23:22
23:23
23:28
23:29
23:30
23:32
23:33
23:34
23:35
23:36
23:38
23:40

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

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

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

Poznámky:
Pevne stanovené sú len þasy
odchodu z východzej zastávky,
1. ostatné þasy sú orientaþné; vozidlo
však odíde najskôr 5 min. pred
uvedeným þasom
Mimoriadna linka je prevádzkovaná
2.
bezplatne
3. Nástup povolený všetkými dverami
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Do kúpeľov so zľavou
Vstup do termálnych bazénov v Kúpeľoch Trenčianske
Teplice majú za polovicu od 1. decembra aj obyvatelia
Trenčína. Dohodli sa tak primátori oboch miest.

Do projektu „Kúpele v regióne“ je opäť zapojené aj mesto
Trenčín. Pre obyvateľov to znamená možnosť využiť v čase
od 1. do 23. decembra 2015 zľavu 50 percent na vstup do všetkých termálnych bazénov a 30
percentnú zľavu na vstup do bazéna Grand v Trenčianskych
Tepliciach. Projekt pokračuje aj
v novom roku, a to od 2. januára
do 28. februára 2016. Ako upozorňujú kúpele, vstup do termálnych bazénov je možný len
pre osoby nad 18 rokov. Je potrebné preukázať sa občianskym

preukazom s trvalým pobytom
v našom meste. Vhodné je rezervovať si vstup do termálneho bazéna. Vstup je totiž podmienený
jeho voľnou kapacitou.
Predaj procedúr pre termálne bazény je v budove kaštieľa
denne od 8.00 do 18.00 h, telefonicky na čísle 6514 140 (775)
alebo na adrese predajprocedur@slktn.sk.
Vstup do bazéna Grand
je cez budovu rehabilitačného bazéna denne od 10.00
do 18.00 h, tel: 6514 771. Viac
na www.kupele-teplice.sk. (RED)

Kúpele v regióne
zľava
50%a všetky

n
ny
bazé
álne
m
r
e
t

Zo života Klubu dôchodcov v Opatovej
Výbor klubu sa schádza každý pondelok a spoločne plánujeme akcie, ktoré by sme si vedeli svojpomocne urobiť pre nás a našich spoluobčanov. Na 11. novembra sme pripravili spoločné
stretnutie členov klubu dôchodcov s gratuláciou 25 jubilantom
od 65 do 90 rokov. Prišli takmer všetci členovia klubu dôchodcov, bolo nás 120. Medzi nás zavítali aj vzácni hostia – pán farár Ján Vician, primátor mesta Trenčín Richard Rybníček a naši
poslanci. O zábavu sa postarala hudobná skupina Progres a speváčka ľudových piesní Oľga Baričičová. Tešíme sa, že existujú ľudia vždy ochotní pomôcť. Radi by sme vyzdvihli Petra Dobiáša,
s ktorým plánujeme v dobrej spolupráci pokračovať. Už pred Vianocami chystáme besedu s naším rodákom Karolom Gavendom,
zaspomíname si na niekdajšie fungovanie turistického krúžku
v Opatovej, chystáme besedu s historikom z Trenčína. Tešíme sa
na predvianočné stretnutie a spomínanie tých najstarších z nás
pri batôžkoch z domu.
MÁRIA HRICKOVÁ

Uctili si starkých
Kultúrne centrum Kubrá
a Klub dôchodcov Kubrá sa
22.októbra zišli na slávnostnom posedení v rámci mesiaca
úcty k starším. Bolo o to slávnostnejšie, že sa ho zúčastnil
Janko Zachara, náš rodák, prvý
olympijský víťaz v boxe a štyria

poslanci za mestskú časť Sever.
Príjemné posedenie spestrili
svojím programom deti z Materskej školy v Kubrej i deti z DFS
Kubranček. Škôlkari potešili starkých pohárom sušených
jabĺčok.
E. BREZANOVÁ

zľavnad
%
0
a
3
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TRENČÍN, oproti OC Laugaricio,
Belá 7575, 911 01 Trenčín

od 1.12. do 23.12. 2015
a
od 2.1. do 28.2. 2016
pre občanov miest TRENČIANSKE TEPLICE,

Prajeme vám pekné sviatky
plné radosti a pokoja

Trenčín, Mníchova Lehota, Bobot, Pruské, Krivosúd-Bodovka, Horné Srnie, Motešice,
Trenčianska Turná, Soblahov, Považská Bystrica, Dolná Poruba, Košeca, Púchov,
Drietoma, Trenčianske Stankovce, Borčice, Dolná Súča, Bzince pod Javorinou, Ilava,
Nemšová, Trenčianska Teplá ...
źvstup do termálnych bazénov je možný len pre osoby nad 18 rokov
Zľavy nie sú kumulovateľné a sú neprenosné.
Platia vždy na 1 osobu po preukázaní sa občianskym preukazom s trvalým pobytom v zúčastnenom regióne.
Vstup do bazénov je podmienený voľnou kapacitou daného bazéna (odporúčame včasnú rezerváciu termálnych bazénov).

Termálne bazény: Predaj procedúr (budova Kaštieľ) Po - Ne 8:00 - 18:00 hod.,
Tel: +421/32/6514 140 /775/, e-mail: predajprocedur@slktn.sk
v budove Rehabilitačného bazéna Po - Ne 10:00 - 18:00 hod., Tel: +421/32/6514 771
Bazén Grand:

www.kupele-teplice.sk

Sme tu pre tých, ktorí chcú riešiť svoj problém s alkoholom

ANONYMNÍ ALKOHOLICI
Pravidelné stretnutia: Streda o 17.00 h, Kostol Sv. Rodiny na sídlisku
Juh, pastoračná miestnosť, Štvrtok o 19.00 h, Fakultná nemocnica,
Psychiatrická klinika – klubovňa, Sobota 18.00 h, Farská 12, Centrum pre rodinu, Nedeľa o 18.00 h, Fakultná nemocnica, Psychiatrická klinika – klubovňa
www.anonymnialkoholici.info • tel: 0944 521 223
Názov periodickej tlače: INFO TRENČÍN. Vydavateľ: Mesto Trenčín, IČO: 00312037. Vychádza raz mesačne. Uzávierka čísla je vždy 20. v mesiaci. Ročník XVII. Náklad 24 000 ks. Adresa vydavateľa: INFO,
Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín. Tel.: 032/650 42 87, fax: 032/650 42 16, e-mail: info@trencin.sk, zodpovedný redaktor: Eva Mišovičová, grafik: Radoslav Jánoš. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia
a nehonoruje. Tlač: DUO PRINT, s. r. o. Distribúcia: regionPRESS, s. r. o. ISSN 1338-6832. Evidenčné číslo: EV 3517/09. Nepredajné, rozširované do schránok všetkých domácností v meste Trenčín.

ČARO VIANOC POD HRADOM

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

december 2015

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

Vianočné trhy spotrebného tovaru



DIVADLO

13. 12. | 17.00 | Mestské divadlo
Trenčín: Mrázik

9. 12. | 17.00 | Vianočný
cimbalový koncert

Mladé talenty a profesionáli prezentujú výnimočnosť majstrovského nástroja. Počas koncertu zaznie zmes hudobných žánrov od klasickej hudby cez folklór
a džez až po svetovú hudbu.

GMAB |

16. 12. | 16.00 | Hrajú nám pre
radosť

Koncert detí Základnej
umeleckej školy K. Pádivého.

POSÁDKOVÝ KLUB |

18. 12. | 19.00 | Rock Oldies
Vianoce

štvrtok | 17.15 | Princess

Dievčenská tanečná skupina pre deti vo veku 6 – 8 rokov. Info
a prihlášky: www.tancujucetigriky.sk,
0903 783 724.

KDaM TIGRÍKY

|

piatok | 16.00, 17.15 | Štyri
šikovné pršteky
KDaM TIGRÍKY | Tvorivý klub pre deti vo veku

3 – 5 rokov a 5 – 7 rokov. Info a prihlášky:
www.tancujucetigriky.sk, 0903783724.
1. – 31. 12. | Tancujúce tigríky



NEDAJTE SI UJSŤ

ČARO VIANOC POD
HRADOM
5. 12. | 15.00 | Chrámy
v predvianočnom čase
MIEROVÉ NÁMESTIE

MIEROVÉ NÁMESTIE |

PIANO KLUB |

stenka, namyslený bohatier Ivan, Marfuška s orieškami a mnoho ďalších postavičiek opäť rozveselí celú rodinu.

19. 12. | 17.00 | Renesančné
Vianoce

1., 8., 15. | 17.00 | Cvičenie detí
s rodičmi

MIEROVÉ NÁMESTIE

26. 1. | 19.00 | Najstaršie
remeslo

Poetica a Vox.

Tragikomédia pre herecké legendy. Renomovaná autorka, nositeľka Pulitzerovej ceny, Paula Vogel, zavedie diváka do prostredia amerických
prostitútok. Nepôjde však o zručne napísaný bulvár, ale exkluzívny pohľad do zákulisia zatracovanej, no zároveň neustále
prekvitajúcej sféry ľudského podnikania.
V réžii Ľ. Pauloviča hrajú: Z. Kocúriková,
O. Zöllnerová, M. Velšicová, I. Rapaičová,
E. Landlová, L. Trutzová, E. M. Chalupová,
H. Kucharíková.

POSÁDKOVÝ KLUB

|

Koncert skupín Musica

RND –

Zmiešaná štvorhra
POSÁDKOVÝ KLUB | V komediálnej inscená-

cii, ktorú Stanislav Štepka nazval Zmiešaná štvorhra, skúmajú typickými výrazovými prostriedkami Radošinského naivného
divadla, teda humorom, satirou a vtipným
herecko-režijným stvárnením, momentálny stav či kvalitu súčasného slovenského
života, mieru nášho úsilia a najmä hľadania ľudského šťastia.

KONCERTY

6. 12. | 12.00 | Sihotiar
MIEROVÉ NÁMESTIE |

8. 12. | 20.00 | Peter Bič Projekt
PIANO KLUB | Príliv nespútanej tanečnej
energie. Najznámejšie hity kapely, ale
aj nečakané úpravy skladieb do podoby,
ktorú si divák nebude môcť vypočuť nikdy
a nikde inde, iba na tomto slovenskom turné. Hostia Peter Cmorík, KALI a najnovšie
CD „Just a Story“.

ZŠ DLHÉ HONY |

2., 9., 16. 12. | 9.00 | Riekankovo

19. 12. | 21.00 | Majk Spirit White
show

KC STRED | Mamička a dieťa sa pri spoloč-

nej hre učia aj riekanky.

PIANO KLUB |

26. 12. | 16.00 | Vianočný
koncert

5. – 23. 12. | 10.00 – 18.00 |
Vianočný remeselný jarmok
|

(jedlo a nápoje

do 22.00)
10. – 23. 12. | 10.00 – 18.00 |
Vianočné trhy spotrebného
tovaru a textilu
ULICE HVIEZDOSLAVOVA A JASELSKÁ |

2., 9., 16. 12. | 15.30 – 16.30 |
Jumping pre deti

6. 12. | 10.30 | BOROVIENKA

MC SRDIEČKO | Deti vo veku 3 – 6 rokov pod

z Lančára

vedením lektorky skáču na trampolíne. Je
potrebné rezervovať si trampolínu.

6. 12. | 12.00 | SIHOTIAR

4. 12. | 16.30 | Svet stále lásku
má

noty dôchodcov Slovenska

VKMR HASIČSKÁ | Charitatívne predvianoč-

|

31. 1. | 16.00, 19.00 |



KLUBOVŇA DOS

Prehliadka chrásprievodkyne.

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

KDaM TIGRÍKY | Tanečno-animačný kurz pre
deti vo veku 1,5 – 6 rokov. Info a prihlášky:
www.tancujucetigriky.sk, 0903 783 724.

KINO HVIEZDA | Deduško Mrázik, nežná Na-

|

mov s výkladom
Stretnutie pred KIC.

né stretnutie v trenčianskej knižnici, venované deťom z Detského domova Lastovička v Trenčíne. Kultúrny program: žiaci ZUŠ
K. Pádivého v Trenčíne.

MIEROVÉ NÁMESTIE

|

Ľudová hudba

MIEROVÉ NÁMESTIE | Spevácky zbor Jed-

11. 12. | 16.00 | Vianoce
v Trenčíne
MIEROVÉ NÁMESTIE | Spevácke skupiny
FS Trenčan a ZUŠ K. Pádivého

11. 12. | 17.00 | FS Kubra
MIEROVÉ NÁMESTIE | Folklórna skupina v pásmach Drápanie peria a Zvyky
na Luciu

Komorný orchester
mesta Trenčín srdečne pozýva na XXVI.
Vianočný koncert.

4. 12. | 17.00 | Stretnutie
s Mikulášom

29. 12. | Queenmania

5. 12. | 10.00 | Príde k nám
Mikuláš so svojou družinou

MIEROVÉ NÁMESTIE | Adventný koncert
českej folkovej kapely

KC STRED | Anjeličkovia a milý čertík prine-

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

PIARISTICKÝ KOSTOL

|

PIANO KLUB |



PRE DETI

pondelok, streda, piatok |
Tanečná škola Aura dance
KC AKTIVITY Škola moderného tanca pre
deti od 5 rokov do 15 rokov. Info a prihlášky: 0908 731 125.
|

utorok, štvrtok | Korzo dance
SZUŠ Trenčín – tanečný odbor
KC AKTIVITY | Škola moderného tanca pre
deti. Info a prihlášky: 0904 504 032.

utorok | 15.00 – 17.00 | Klub
keramikárov

Keramický krúžok pre deti
a mládež od 6 rokov s výučbou základnej
práce s hlinou a glazúrou a inými netradičnými materiálmi. Prihlášky: 0918 561 320,
mirka@kcaktivity.sk.
KC AKTIVITY

|

streda, piatok | 16.00 – 18.00 |
Tanečná škola Goonies

Škola moderného tanca pre deti od 3 rokov. Info a prihlášky:
0915 101 051.
KC AKTIVITY

|

KC SIHOŤ | Poľský klub.

sú divadielko a darčeky pre dobré deti.
6. 12. | 14.00 | Sviatok Mikuláša
– Rozdávanie sladkostí pre
deti
ZOC MAX |

6. 12. | 15.00 – 18.00 | II.
Adventné tvorivé dielničky
a TS Korzo
OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky pre deti.
16.00 – Vystúpenie TS Korzo, 17.00 – Mikuláš so svojou družinou.

7., 14., 21. 12. | 10.00 | Cvičenie
detí s rodičmi v sále Kryowell
KRYOWELL | Vhodné pre všetky už behajú-

ce deti.
8. 12. | 10.00 | Stretnutie rodín
dvojčiat a viacerčiat
MC SRDIEČKO |

9. 12. | 9.30 – 11.30 | Ateliér
majstra Galerka
GMAB | Tvorivé dielne pre deti a ich rodičov
v Galérii M. A. Bazovského.

11. 12. | 18.30 | Devítka

MIEROVÉ NÁMESTIE | Strieborný zvonček – vianočný program pre deti s mímom Vladom Kulíškom, koledy DFS
RADOSŤ, Havko a Mňauka sa chystajú
na Vianoce (Harry Teater), ACUSTICA
DE LUXE – akustický koncert, JERGUŠ
ORAVEC a TAMMY & THE YOUNIVERSE,
BAD KARMA BOY

13. 12. | 10.30 – 18.00 |
Strieborné stretnutia
s koledou
MIEROVÉ NÁMESTIE | Selčianka – detský folklórny súbor, Zimná rozprávka
– krehký príbeh o malej princeznej,
GAJDOŠSKÉ DUO z Bolešova, LIBORČAN
– spevácka skupina z Nemšovej-Ľuborče, TEPLANKA – vianočné piesne
a koledy z Trenčianskej Teplej a okolia, KORNIČKA A NEZÁBUDKY – koledy
a vianočné piesne v podaní detských

2 | KAM



kam v trenčíne

NEDAJTE SI UJSŤ

folklórnych súborov, TRÚFALCI –
pásmo kolied FS z Mníchovej Lehoty
14. 12. | 16.00 | Vianoce
v Trenčíne

Koledy FS TRENČAN a ZUŠ K. Pádivého

MIEROVÉ NÁMESTIE

|

14. 12. | 16.30 | Čítanie
vianočných príbehov
a rozprávok
|

MIEROVÉ NÁMESTIE

Účinkujú deti zo

ZUŠ K. Pádivého
14. 12. | 17.00 | ZVON

9. 12. | 11.30 | Galerkovo

Tvorivé dielničky pre malé deti
od 18 mesiacov do 5 rokov.
GMAB

|

ladnej umeleckej školy Novomeského.
1. – 30. 12. | Vianočné zvyky
a tradície

Celodenný betlehem s vianočným programom na záver.

VKMR JASELSKÁ | Tematická výstavka.

ZOC MAX |

13. 12. | 14.30 – 16.00 | Nedeľné
v(i)tvorky

16. 12. | 16.00 | RADOSŤ

14. 12. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

Koledy detského

16. 12. | 16.30 | Čítanie
vianočných príbehov
a rozprávok
MIEROVÉ NÁMESTIE |

16. 12. | 17.00 | LETOKRUHY
MIEROVÉ NÁMESTIE | Ženský spevokol zo

Zlatoviec
17. 12. | 16.30 | Čítanie
vianočných príbehov
a rozprávok
MIEROVÉ NÁMESTIE |

17. 12. | 17.00 | Trenčiansky
spevácky zbor
MIEROVÉ NÁMESTIE

|

Adventné piesne

v podaní 30 hlasov
18. 12. | 16.00 | OPATOVČAN
MIEROVÉ NÁMESTIE

|

Spevácky súbor

Výstava prác šikov-

2. – 7. 12. | Vianočná výstava

Účinkujú: 16.00 – Tanečná škola Goonies,
17.00 – TK Aura.

|

|

ky, rozhovory a hry s aktuálnymi výstavami a s následnými tvorivými dielňami pre
rodiny s deťmi od 6 rokov.

Ženská spevácka
skupina zo Soblahova

folklórneho súboru

CENTRUM SENIOROV

ných rúk.

OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky pre deti.

MIEROVÉ NÁMESTIE

1. – 31. 12. | Čas vianočný – čas
sviatočný

GMAB | Vidieť a tvoriť. Spoločné prechádz-

15. 12. | 17.00 | DOLINEČKA
|

POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava Súkromnej zák-

Živý betlehem so živými
zvieratkami

13. 12. | 15.00 – 18.00 | III.
Adventné tvorivé dielničky

MIEROVÉ NÁMESTIE

1. 12. – 20. 1. | Vítame pani Zimu
a Vianoce

12. 12. | 9.00 – 21.00 |

ný zbor

MIEROVÉ NÁMESTIE | Evanjelický cirkev-

číslo 11 | ročník XVII

KC KUBRÁ Výstava betlehemov, medovníčkov, adventných vencov a vianočných
drobností.
|

2. – 30. 12. | Ilustrátorský
Olymp
VKMR HASIČSKÁ | Nositelia najvyšších oce-

1. 12. | 15.00 | Veselo pred
Mikulášom

| Spoločné čítanie
v knižnici v pobočke Kubrá.

POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava ručných prác
s vianočnou tematikou.

9. 12. | 15.30 – 17.30 | Jednota
dôchodcov Slovenska č. 30

20. 12. | 15.00 – 18.00 | IV.
Adventné tvorivé dielničky

6. 11. – 13. 12. | Igor Mosný: XXX

KC AKTIVITY |

GMAB | Samostatná výstava sochára, ktorý

18. 12. | 14.00 | Skleróza
multiplex

Účinkujú: 16.00 – Tanečná skupina Goonies, 17.00 – Kórejský pop.

neustále prekvapuje – námetmi, predstavivosťou, schopnosťou harmonicky spojiť
rôznorodé materiály (kameň, drevo, kov).

22. 12. | 16.30 | Vianočná
besiedka

6. 11. – 13. 12. | Rudo Prekop:
Zátišia 1990-2015

OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky pre deti.

KC SIHOŤ

|

Účinkujú deti hudobných kur-

zov.



VÝSTAVY

GMAB | Autor inscenovaných fotografií
patrí k najvýznamnejším predstaviteľom
tzv. Slovenskej novej vlny.

6. 11. – 13. 12. | Veronika
Markovičová: Krasohľad

8. 12. – 8. 1. | Svet očami
skutočnosti a fantázie

GMAB |

GMAB

GMAB | Stálu expozíciu tvoria diela výtvar-

níkov staršej generačnej vrstvy, pôsobiacich v minulosti v trenčianskom regióne.

ví svoj nový vianočný album.
Základná umelecká škola K. Pádivého Trenčín a Mesto Trenčín vás pozývajú
na výstavu prác žiakov školy. Vernisáž 8.
12. o 17.00 h.
KIC |

10. 12. – 29. 1. | Anna
Marušincová a Vladimír
Hrnčiar

Stredná umelecká škola Trenčín
a Mesto Trenčín pozývajú na výstavu prác
študentov odboru fotografický dizajn.

KIC

|

1. – 16. 12. | Príroda, životné
prostredie a deti
ZUŠ K. PÁDIVÉHO |

1. 12. – 6. 1. | Svietniky
MESTSKÁ VEŽA | Výstava prác umeleckého
zámočníka Petra Dobiáša.

1. 12. – 7. 1. | 50. Vianoce
sedmičky

Výstava k 50. výročiu
založenia Základnej školy, Hodžova.

POSÁDKOVÝ KLUB

|

CENTRUM SENIOROV

|

Program detí MŠ

Opatovská.
1., 15. 12. | 9.00 – 11.30 | Ateliér
pre seniorov

CENTRUM SENIOROV |



CVIČENIE

pondelok | 17.15 – 18.15 | SM
system
KC AKTIVITY | Cvičenie na regeneráciu chrbtice. Komplexný cvičebný systém zameraný na odstránenie bolestí a problémov
s pohybovým aparátom.

pondelok | 18.15 – 19.30 |
Kruhový tréning
KC AKTIVITY | Súbor cvikov odcvičených jeden po druhom s využitím fitness náčinia
v kruhu za sebou bez prestávky. Zamerané
na precvičenie všetkých partií tela.

pondelok | 18.30 – 20.30 | Tai či
s Jankom Pevným
KC AKTIVITY | Účinnosť cvičenia je v obnovení prúdenia jemnej energie či – životnej
sily, ktorá má liečivé a regeneračné účinky
na organizmus. Upokojuje myseľ a rozžiari
dušu aj telo. Info: 0908 210 940.

1. – 6. 12. | Susedia

19. 12. | 10.30 – 18.00 | Zlaté
stretnutia s koledou
MIEROVÉ NÁMESTIE | Dobrý bazár Trenčianskej nadácie s klaunom Adynom
a Vladom Kulíškom, ANDREJ JÓBUS –
originálny autentický slovenský gajdoš, ROZVADŽAN – folklórny súbor
z Trenčianskych Stankoviec, Vianoce
v maškrtníckom ateliéri (Divadlo Maškrta), KATARS – krása vianočnej hudby
v podaní sedemčlennej á-capella skupiny, NESIEM VÁM NOVINU – vystúpenie folklórnych skupín a spoločné
spievanie vianočných kolied, účinkujú: HELIGÓNKARI Z PRIETRŽE, mužské
spevácke skupiny CHOTÁR a ŠKRUPINKA, KORNIČKA, folklórne skupiny KUBRA a ČEČERA zo Starého Hrozenkova,
BANDA – skupina, prinášajúca temperamentnú a originálnu podobu slovenských hudobných tradícií, Mikulášsky
záprah – svetelná digitálna hra na fasáde mestskej veže

PRE SENIOROV

VEREJNÁ KNIŽNICA

Výtvarné umenie
trenčianskeho regiónu

MIEROVÉ NÁMESTIE | Speváčka predsta-



GMAB | Tvorivé dielne nielen pre seniorov
na rôzne témy a techniky, prepojené s vystavenými dielami.

Čítanie
vianočných príbehov
a rozprávok

18. 12. | 18.30 | Vianočná
JANAIS

| Absolvent sochárstva na Vysokej
škole výtvarných umení v Bratislave sa venuje komornej a monumentálnej tvorbe.

GMAB

4. 12. – 20. 1. | Krása, moja
záľuba

| Autorka sa prostredníctvom základných fotografických žánrov snaží pochopiť seba samú po emocionálnej i intelektuálnej stránke a zároveň získať nad
sebou akýsi auto-komický nadhľad s nádychom irónie.

MIEROVÉ NÁMESTIE | Slávnostné predstavenie nového albumu Slávky Švajdovej a jej hostí.

18. 12. – 31. 1. | Ivan Patúc:
Objekty

15. 12. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

Stála expozícia predstavujúca súbor diel jedného z najvýznamnejších slovenských umelcov obsahuje výber známych i málo vystavovaných autorových
prác.

18. 12. | 17.00 | Koledy

GMAB | Autorova samostatná výstava je
súčasťou série výstav, ktoré sa budú konať
vo viacerých galériách nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a rodičia spoločne čítajú v knižnici na Hasičskej v pobočke
na Juhu a na Dlhých Honoch.

Miloš Alexander Bazovský

MIEROVÉ NÁMESTIE |

18. 12. – 31. 1. | Nikolaj Feďkovič:
Maľba

není Bienále ilustrácií Bratislava v polstoročnej retrospektíve. Putovná výstava
diel, ocenených Grand Prix na BIB (1967
– 2015) a kníh, ktorých ilustrácie boli ocenené Grand Prix a Zlatým jablkom na BIB
(1967 – 2015).

z Opatoviec
18. 12. | 16.30 |

tvorby mladých začínajúcich dizajnérov
v rámci konceptu ateliéru textilnej technológie a návrhárstva.

TSK | Autorská výstava fotografií. Vernisáž
10. 12. o 17.00 h.

11. 12. – 31. 1. | Eva Olexíková:
Medzi nebom a zemou
GMAB | Výtvarníčka v profilovej výstave
predstavuje interdisciplinárne presahy
v rámci techník z kresebnej, maliarskej
a fotografickej do textilnej a odevnej (alebo naopak).

11. 12. – 31. 1. | Duša slovanská
GMAB | Výstava študentov oddelenia prie-

myselného dizajnu katedry materiálového
inžinierstva Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka predstavuje prierez súčasnej

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

utorok | 18.00 – 19.15 | Joga

Cviky pre postupný a trvalý
rozvoj človeka. Cvičenie je otvorené pre
všetkých – bez ohľadu na vek a fyzickú
kondíciu. Vhodné aj pre začiatočníkov.

KC AKTIVITY |

utorok | 19.00 – 20.00 | Zumba
KC AKTIVITY | Tanečná fitness hodina plná
energie, skvelej hudby a dobrej nálady
kombinuje latinsko-americké tance spolu
s aeróbnymi pohybmi v rytme dynamickej
latinsko-americkej a exotickej hudby. Prihlasovanie: 0903 949 966.

utorok | 19.30 – 20.30, štvrtok |
18.00 – 19.00 | Cvičenie pilates
pokročilí
KC AKTIVITY |

streda | 16.00 – 17.30 | Systema
KC AKTIVITY | Nácvik prirodzených reflexov, reálnych bojových situácií na ulici pri
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prepade, obrana proti viacerým súperom
a ozbrojeným útočníkom. Upevníte si obratnosť, rýchlosť, vytrvalosť, koordináciu,
výbušnú silu, psychickú odolnosť v stresových situáciách.
streda | 18.00 – 19.00 |
Bodywork

Hodina s prvkami dance aerobiku spojená s posilňovaním a strečingom.
KC AKTIVITY |

streda | 18.00 – 19.00 | Strečing
joga
KC AKTIVITY | Prihlasovanie: 0911 498 214.

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

streda | 19.30 – 20.30 | Tai – či
KC AKTIVITY |

štvrtok | 18.30 – 20.30 | Cvičenie
s Jankom Pevným

Pri nových formách telesného pohybu zameraných na regeneráciu,
zosilnenie a sfunkčnenie kĺbov, šliach, svalov, overeného cvičenia na chrbticu a tai –
či zostavách objavíš prirodzenú a zdravú
chuť žiť. Info: 0908 210 940.
KC AKTIVITY |

štvrtok | 19.00 – 20.00 |
Cvičenie pilates začiatočníci
a mierne pokročilí
KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na hlboký

svalový systém, podporu krížovej chrbtice
a laterálne hrudné dýchanie. Zostava cvikov natiahne skrátené a posilní oslabené
svaly. Prihlasovanie: 0905 705 431.
1. – 30. 12. | 9.00 – 20.00 |
Centrum pohybu a tanca

Step aerobik, bosu,
fit lopty, PortDeBras, piloxing, body work
+ cvičenie pre deti od 4 mesiacov, mládež
a dospelých. Kontakt: 0903 449 732.
MS ŠPORTOVÁ HALA

|

1. – 31. 10. | 17.30 – 18.30 |
Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY | Posilňovacie cviky v intervalovom cvičení s fázami odpočinku, vysoký energetický výdaj, zlepšenie ohybnosti
a schopnosti koordinácie, spevnené partie
bokov, brucha, stehenných a sedacích svalov.

2., 9., 16. 12. | 17.00 | Cvičenie
pre tehotné – profylaxia
KC STRED |



PREDNÁŠKY

1. – 18. 12. | 200 rokov
po Štúrovi
VKMR HASIČSKÁ | Odborná prednáška spo-

jená s multimediálnou prezentáciou tematickým divadelným predstavením a priblížením trenčianskeho pôvodu rodiny Ľ.
Štúra. Počet miest je obmedzený, účasť
treba vopred nahlásiť: 032/770 83 01,
sylvia.fabova@vkmr.sk.
2. 12. | 16.00 | Stretnutie s...

Ján Halaša očami fotografa Ladislava Kobzu. Beseda s fotografom o fotografii v rámci „Mesiaca fotografie v GMAB“.

GMAB

|

3. 12. | 10.00 | Také sme boli deti

Prezentácia druhej publikácie o minulosti bývalej samostatnej
obce Opatová nad Váhom a beseda s jej
autorom Stanislavom Vančom, nielen
o spomienkach na život opatovských detí.

VKMR OPATOVÁ

|

3. 12. | 16.00 | Stretnutia členov
KVV
POSÁDKOVÝ KLUB |

ských výsadkárov.

Pripravuje Klub vojen-

KAM | 3

kam v trenčíne
3. 12. | 16.00 | Literárne novinky
Štefana Kuzmu

17. 12. | 16.00 | Ako byť
asertívny a nie agresívny?

| Beseda s členom Klubu
nezávislých spisovateľov spojená s prezentáciou jeho najnovšej poézie a prózy.
Literárni hostia: Anton Baláž, Rudolf Dobiáš. Hudobní hostia: Peter Belák a Krajka
(M. Uhliariková, B. Dobiášová, Z. Laurinčíková).

VKMR HASIČSKÁ | Pravidelná diskusia s odborníkmi na podporu duševného zdravia.
O komunikačných pozíciách v strese, zvládaní záťažových situácií asertívne a o tom,
čo je sebaúcta. Diskutujú: PhDr. I. Ilavská,
PhDr. I. Červeňanová.

VKMR HASIČSKÁ

5. 12. | 10.00 | Cesta čistého
vedomia

Prednáškový seminár, prednáša Ján Pevný. Info a prihlasovanie
na svetluska@kcaktivity.sk.

KC AKTIVITY |

7. 12. | 16.00 | Jozef Banáš:
Dementi
VKMR HASIČSKÁ | Beseda s jedným z najpredávanejších slovenských spisovateľov
súčasnosti spojená s prezentáciou jeho
novej knihy Dementi (voľné pokračovanie
úspešnej prvotiny Idioti v politike).

8. 12. | 10.00 | Svetoslav Veigl
a slovenská katolícka moderna
TSK | Stretnutie pre študentov a verejnosť
pri príležitosti storočnice básnikovho narodenia.

8. 12. | 11.00 | Džentlmen z ringu
Ján Zachara

21. 12. | 17.00 – 21.00 | Vianočné
stíšenie
| Predvianočné stretnutie
nadšencov pondelkového Tai či a štvrtkového cvičenia s Jankom Pevným, spojené s prednáškou. Info a prihlasovanie
na svetluska@kcaktivity.sk.

KC AKTIVITY



KURZY

1. 12. | 17.30 | Kreatívny kurz –
Vianočné háčkovanie
PENZIÓN KEROLA | Základy háčkovania.
Vlastnoručné výrobky pre seba, prípadne darček pre blízkych. Tipy a informácie
ako pracovať doma a využiť skúsenosti pri
predvianočnom zdobení obydlia a chystaní darčekov.

pondelok – piatok | 13.00 –
18.00 | Akordeón
KC SIHOŤ |

VKMR KUBRA | Beseda so žijúcou legendou
slovenského športu, olympijským víťazom
v boxe z Helsínk 1952, výnimočným človekom, rodákom z Kubrej, Jánom Zacharom.

pondelok – piatok | 13.00 –
18.00 | Klavír

8. 12. | 20.00 | Cestovateľské
kino: Trabantom naprieč
Tichomorím

KC SIHOŤ | Kurz pre deti i dospelých.

KINO HVIEZDA |

KC SIHOŤ |

KC SIHOŤ |

pondelok | 15.30 | Keramika
utorok – štvrtok | 12.30 – 18.00 |
Gitara

9. 12. | 9.00 | Windows 10
DevCamp: Univerzálne
aplikácie

utorok – štvrtok | 12.30 – 18.00 |
Flauta

Prednáška pre záujemcov o systém Windows a iné IT technológie
na tému vytvárania univerzálnych aplikácií v rámci nového operačného systému
Windows 10.

utorok | 18.00 – 19.00 | Tanec
pre radosť

VKMR HASIČSKÁ

|

KC SIHOŤ |

10. 12. | 16.30 | Éterické
oleje – pomocníci v rodine
s dieťatkom
KC STRED Ako zmierniť bežné respiračné
ochorenia, vyrobíme si balzam na priedušky pri prechladnutí.
|

10. 12. | 17.30 | Počiatok
ajurvédy

Prednáška o počiatkoch
ajurvédy a o ajurvéde ako takej. Súčasťou
bude ochutnávka ajurvédskych dezertov.

PENZIÓN KEROLA |

12. 12. | 10.00 | Kurz Simply
Meditation

NEDAJTE SI UJSŤ

20. 12. | 10.30 – 18.00 | Zlaté
stretnutia s koledou
MIEROVÉ NÁMESTIE | Čajka – koledy detí

z Hornej Súče, VRBOVSKÉ VŔBY – originálne zoskupenie s tradičnými historickými nástrojmi, PRASIATKO s.r.o.
(Teater Komika) – interaktívna rozprávková komédia, FOR YOU – koncert výnimočných hlasov, FASCINATION
BAND – koledy v jazzových a ľudových
úpravách trenčianskeho kvarteta, SKLO
– vianočné piesne v poetickej harmónii viachlasných spevov, HÁJIČEK –
folklórna skupina z Chrenovca-Brusna s neopakovateľnými trombitášmi,
MARTIN BABJAK a Daniel Buranovský –
spoločný vianočný koncert najznámejšieho slovenského barytonistu a popredného pianistu, Mikulášsky záprah
21. 12. | 17.00 | Betlehem
MIEROVÉ NÁMESTIE | Divadlo Babadlo –

dramatizácia biblického príbehu o narodení Ježiška
22. 12. | 17.00 | 3D BAND
MIEROVÉ NÁMESTIE

Hudba a poézia

|

Vianoc
23. 12. | 17.00 | Martin
Kubečka
MIEROVÉ NÁMESTIE | Mladý trenčiansky
folker zahrá posledný predvianočný
koncert

26. 12. | 16.00 | Vianočný
koncert Komorného
orchestra mesta Trenčín
PIARISTICKÝ KOSTOL SV. F. XAVERSKÉHO |

31. 12. | 21.00 | Silvestrovská
diskotéka
MIEROVÉ NÁMESTIE |

6. 1. 2016 | 16.00 | Trojkráľový
koncert
PIARISTICKÝ KOSTOL SV. F. XAVERSKÉHO |

Účinkujú: Piarissimo, Komorný orchester ZUŠ K. Pádivého a ich hostia.

10. 12. | 16.00 | Katarína
Tekeľová: Malý kúsok duše
VKMR HASIČSKÁ | Beseda s televíznou redaktorkou spojená s prezentáciou jej novej knihy Malý kúsok duše o nevšedných
ľudských osudoch, každodennej spravodajskej práci v teréne i súkromnom živote.





FILM

CINEMAX
od 3. 12. | Slow west

Kolektívne a párové tance sveta (SK, FR, GB, Izrael, Macedónsko,
Grécko). Kontakt: 0910 196 456.
SOKOLOVŇA

|

pondelok, streda | 14.00 –
17.00 | Klavírna škola
KC AKTIVITY |

pondelok | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk pokročilí
KC AKTIVITY |

pondelok | 17.30 – 20.00 |
Kurz patchwork s Hankou
Nekorancovou
| Info 0917 062 936,
info@kcaktivity.sk.

KC AKTIVITY

PENZIÓN KEROLA | Techniky vyučované
na tomto kurze je jednoduché nasledovať
a ľahké praktizovať. Úžitok takmer okamžite a vyžaduje to len 5 – 10 minút denne.

utorok | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk III. ročník

14. 12. | 16.00 | Vyhodnotenie
činnosti práce za rok 2015

utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý
ateliér pre dospelých

KC AKTIVITY |

od 3. 12. | Most špiónov
od 10. 12. | Assassin
od 10. 12. | Snehová
kráľovná 2
od 3. 12. | Vánoční kameňák
od 3. 12. | Perleťový gombík
16. 12. | Luskáčik z Londýna –
ARTMAX balet



ŠPORT

2. 12. | 7.30 – 14.30 |
Mikulášsky turnaj mládeže
AS TRENČÍN
MS ŠPORTOVÁ HALA | Futbal.

5. 12. | 8.00 – 15.30 | HK AS
TRENČÍN Mikulášsky turnaj
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná.

záhradkárov.

Nutné prihlásenie
na 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.

5. 12. | 11.00 – 17.00 | HK AS
TRENČÍN Mikulášsky turnaj

17. 12. | 16.00 | Albín Brunovský
– 80. výročie narodenia

utorok | 19.00 – 21.00 | Klub
keramikárov dospelí

hala).

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje KVV – sekcia

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub numiz-

matikov a DVaT.

OC LAUGARÍCIO

KC AKTIVITY

|

|

Keramická dielňa pre

MS ŠPORTOVÁ HALA

|

Hádzaná (Malá

4 | KAM



kam v trenčíne

ŠPORT

5. 12. | 17.00 | COP Trenčín
– Prievidza
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – muži –

extraliga
5. 12. | 18.00 | TJ Štadión
Trenčín – V. Drozdi
MS ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal – muži

6. 12. | 16.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín – Maďarsko
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – muži

6. 12. | 11.00, 13.00 | COP
Trenčín – B. Bystrica
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal

– juniori

1. národná liga mužov.
6. 12. | 11.00 | TJ Štadión
Trenčín – Mikulov
MS ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal – muži

číslo 11 | ročník XVII

dospelých s Veronikou Hrickovou. Prihlášky
a info: 0918 561 320, info@kcaktivity.sk.

9. 12. | 16.00 | Výročná členská
schôdza pobočky

streda | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk I. ročník

POSÁDKOVÝ KLUB |

a parašutistov SLZ.

ských veteránov.

KC AKTIVITY |

10. 12. | 15.00 | Stretnutie rady
KVV s manželkami

18. 12. | 17.00 – 22.00 | Vianočná
kapustnica

piatok | 19.00 – 20.30 | Točenie
na hrnčiarskom kruhu

Keramická dielňa pre dospelých. Prihlášky a info: 0918 561 320,
info@kcaktivity.sk.
KC AKTIVITY

|

1., 15. 12. | 16.00 – 18.30 |
Večerný ateliér pre dospelých
GMAB | Tvorivý ateliér pre dospelých
na rôzne témy a techniky, prepojené s vystavenými dielami.

1., 8., 15. 12. | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení
KC STRED | Cvičenie vhodné aj pre tehotné,

ako príprava na dojčenie.
3., 10., 17. 12. | 10.00 |

Mommie‘s

English Club

12. 12. | 8.00 | ŠK 1. FBC
Trenčín – M-Šport Team

glicky a deti sa pri nich hrajú.

MS ŠPORTOVÁ HALA

Florbal – turnaj

3/A liga mladší žiaci

Basketbal – žiaci

MS ŠPORTOVÁ HALA |

Pripravuje Klub vojen-

Stretnutie priateľov, sympatizantov, pracovníkov a dobrovoľníkov Kc
Aktivity.

KC AKTIVITY |

18. 12. | Edmania 2015

KC AKTIVITY | Vianočná

VÝSTAVISKO EXPOCENTER |

skautská besiedka
a posedenie pre rodičov detí a sympatizantov skautingu.

12. 12. | 7.00 – 12.00 | Burza
starožitností a gazdovské trhy

Elektronická tanečná hudba – Partymenu.eu.

20. 12. | 15.30, 18.00 | Hojné
požehnanie vám nesieme

VÝSTAVISKO EXPOCENTER |

14. 12. | 13.00 | Podporná
skupina nosenia detí

Téma stretnutia: Vianočné no-

senie.
15. 12. | 17.00 | Rozprávka
Vianoc 2015
POSÁDKOVÝ KLUB | Vianočný program tren-

4., 11., 18. 12. | 10.00 | Mami
spricht Deutsch

čianskych folklórnych súborov a skupín
a ich hostí.

MC SRDIEČKO
Mamičky sa rozprávajú
po nemecky a deti sa pri nich hrajú.

31. 12. | 19.00 | Silvester v Piane

4. 12. | 10.00 | Podporná
skupina „bezplienkáčov“

Zdieľajte skúsenosti. Vhodné aj pre tehotné a začiatočníčky v bezplienkovej komunikačnej metóde.

MC SRDIEČKO |

(Malá hala)
ŠK 1. FBC
Trenčín – CVČ | Piešťany

12. 12. | 11.50 |

|

Florbal – turnaj

3/A liga mladší žiaci
12. 12. | 13.30 | HK AS Trenčín
– Šaľa
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – staršie

dorastenky
12. 12. | 15.30 | HK AS Trenčín
– Šaľa
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – mlad-

šie dorastenky
12. 12. | 17.30 | HK AS Trenčín
– Nesvady
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – ženy

13. 12. | 9.00 – 15.30 | TTS
Trenčín turnaj
MS ŠPORTOVÁ HALA

POSÁDKOVÝ KLUB |

11. 12. | 17.00 – 20.00 | Skautské
Vianoce

|

12. 12. | 10.00, 12.00 | TJ
Štadión Trenčín – Kyjov

MS ŠPORTOVÁ HALA

MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-

Pripravuje Klub vojen-

ských veteránov.

KC STRED |

(Malá hala)

|

POSÁDKOVÝ KLUB |

Pripravuje Klub letcov

16. 12. | 15.00 | Stretnutie
s doručovateľmi

|

Futbal – starší

žiaci
17. 12. | 15.30 – 17.30 |
Slovensko – Nemecko
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – kadeti

18. 12. | 15.30 – 17.30 |
Slovensko – Nemecko

8. 12. | 16.00 – 18.30 | Arte +
GMAB | Arteterapeutické stretnutia.

10. 12. | 16.00 | III.
Fotoworkshop – Svetlo
|

15. 12. | 18.00 | Vianočný minibál

Tanec – pohyb – zábava,
kolektívne tance sveta, kto ich nevie, naučíme. Voľná zábava – latino, valčík, polka.
Prineste si jedlo, pitie a pohodlnú obuv.
Kontakt: 0910 196 456.

KD ZLATOVCE

|

17. 12. | 16.30 | Zdobíme si sladké
vianočné medovníčky
MC SRDIEČKO | Medovníčky vlastnej výroby
alebo z dielne pani Márie.



INÉ

2. 12. | 17.00 | Fotostredisko
TSK | Pravidelné stretnutie neprofesionálnych fotografov – téma mesiaca: Hudba.

3. 12. | 17.00 | Tigríkovský
vianočný galaprogram

MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – kadeti

19. 12. | 8.30 – 11.30 |
Slovensko – Nemecko
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – kadeti

19. 12. | 11.30 – 20.00 |
Vianočný turnaj TJ Štadión
Trenčín
MS ŠPORTOVÁ HALA | Veľká hala

19. 12. | 10.00 – 16.00 |
Vianočný turnaj TJ Štadión
Trenčín
MS ŠPORTOVÁ HALA | Malá hala

20. 12. | 11.00, 13.00 | COP
Trenčín – Nové Mesto n./V.
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – juniori
1. národná liga mužov

PIANO KLUB | Účinkujú: Piano all stars band

Tretí cyklus fotografického
workshopu na tému „Svetlo“. Je potrebné
sa prihlásiť.
GMAB

KC HVIEZDA | Tanečné vystúpenia všetkých

detí z tanečnej skupiny Tancujúce tigríky
a Princess.
5. 12. | Športfestival 2015
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | Festival neolym-

pijských športov.
7. 12. | 14.00 – 15.30 | Stretnutie
rodín dvojčiat a viacerčiat
KC STRED |

POSÁDKOVY KLUB | Charitatívny vianočný
galaprogram pre deti.

(Joe a Jane za doprovodu hudobnej skupiny Hattrick zahrajú hity od Elvisa Presleyho cez Queen až po Pink) DJ Peter Podmuliva. Vstupenky v predaji v KIC

KONTAKTY
Mierové nám. 4, 032/743 44 15, www.lampart.sk
Osvienčimská 3, 032/743 45 35
ZOC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 92 40,
CINEMAX
www.cine-max.sk
GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
SOKOLOVŇA
Mládežnícka 2
KDaM TIGRÍKY, o. z.
Mierové nám. 34, Trenčín, www.tancujucetigriky.sk
KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
Osvienčimská 3, 032/7434 535, 0904 339 401,
KC SIHOŤ
www.kcsihot.sk
KC STRED
28. Októbra, 032/652 21 36
KC KUBRÁ
Kubranská 94, 0907 516 720
KINO HVIEZDA
Kniežaťa Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
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
PENZIÓN KEROLA
Kasárenská 5, 032 744 61 12, 0903 715 164
PIANO KLUB
Pod Sokolice 518/12, 0905 278 785
PIARISTICKÝ KOSTOL
Mierové námestie
POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
TSK Trenčiansky samosprávny
K dolnej stanici
kraj
TNOS Trenčianske osvetové
K dolnej stanici 7282/20A, www.tnos.sk
stredisko
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jaselská
VKMR
a Hasičská 1
VÝSTAVISKO EXPO CENTER
Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk
ZOC MAX
Gen. M. R. Štefánika 426, 032/7419 332, 125

ARTKINO METRO
CENTRUM SENIOROV

