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Pokojný advent a veselé Vianoce!

Vianoce pod hradom sa začnú spomienkou na patróna mesta
Prvým tohtoročným podujatím v rámci festivalu Čaro 
Vianoc pod hradom bude Slávnostná sv. omša ku cti 
patróna mesta sv. Františka Xaverského v sobotu 3. 
decembra. Omšu so začiatkom o 18.00 h budú sprevá-
dzať bratislavský Komorný orchester Technik a pezinský 
chrámový zbor Ad una Corda. 

 Od pondelka 5. decembra 
sa do 60 stánkov na Mierovom 
námestí nasťahujú remeselní-
ci i odborníci na voňavé nápoje 
a dobré jedlo. Do 23. decembra 
sa predstaví celkom 110 predaj-
cov. V remeselníckych stánkoch 
nájdete originálne vianočné 
darčeky, remeselnícke a ume-
lecké výrobky. Voňavé varené 
víno, horúca medovina, grilova-
né a slovenské špeciality, domá-
ca štrúdľa či plnené lokše sprí-
jemnia sledovanie adventného 
programu. Na námestie i tento 

rok 5. decembra o 17.00 h zaví-
ta Mikuláš so svojimi anjelsko-
-čertovskými pomocníkmi, aby 
rozsvietili vianočný stromček 
a potešili všetky deti. Podvečer-
né programy na námestí sa zač-
nú 9. decembra. Predstavia sa 
folklórne skupiny, zbory, spevo-
koly, budú sa čítať vianočné prí-
behy a rozprávky. Celodenným 
programom bude žiť námestie 
počas strieborného a zlatého ví-
kendu. Pre deti je pripravený 
predvianočný program s mímom 
Vladom Kulíškom Strieborný 

zvonček, Mestské divadlo Tren-
čín zahrá ruskú rozprávkovú 
klasiku Mrázika, Divadlo pod 
balkónom deťom prerozpráva 
vianočný príbeh o psíkovi Slav-
kovi a v programe Malí koledníci 
sa predstavia deti z folklórnych 
súborov Kopaničiarik, Kornička 
a Radosť. K najväčším atrakciám 
bude zaiste patriť jazda na ťave 
počas zlatého víkendu, kováčska 
dielňa i unikátna „vyšívaná veža“ 
– svetelná projekcia na Mestskú 
vežu. Vianočnú pohodu na ná-
mestí vyčaria svojimi koncertmi 
mladá pesničkárka Zuzana Mi-
kulcová, nová folková hviezda 
Sima Martausová a svoj nový 
album predstaví Jerguš Ora-
vec. Počas zlatého víkendu budú 
koledovať v programe Nesiem 
Vám novinu folklórne súbory 

a skupiny, na Farských schodoch 
odohrá Záhorácke divadlo prí-
beh o narodení Ježiška. Sloven-
ské evergreeny zaznejú v podaní 
kapely Slovak Tango, výnimoč-
né hlasy predstavia a cappella 
skupiny For You a Close Harmo-
ny Friends. Hlavnou hviezdou 
tohtoročného festivalu bude 
operný spevák a herec, zná-
my z televíznej obrazovky, Filip 
Tůma. Jeho vianočný recitál si 
nedajte ujsť v nedeľu 18. decem-
bra o 17.00 h. Organizátorom 
festivalu je Mesto Trenčín. Ter-
míny a časy programov nájdete 
na plagátoch, www.trencin.sk, 
facebook/kic.trencin a v progra-
mových skladačkách, ktoré si 
môžete prísť zobrať do Kultúr-
no-informačného centra.
 (RED)



aktuality číslo 12 |  ročník XVIII2 | INFO

  EDITORIÁL
Vážení Trenčania, 
milí čitatelia, 
 dokončili sme pre vás posled-
né tohtoročné Info a trochu nás 
mrzí, že nám zostali ešte niekto-
ré nevypovedané témy. Ale ne-
necháme to tak. V prvom vydaní 
mestských novín už v roku 2017 
vám všetko dopovieme a infor-
mačne tak uzavrieme rok 2016. 
Zatiaľ vám prajeme, aby sa vám 
podarilo dotiahnuť všetky dôleži-
té veci v práci i doma. Vstúpiť do 
nového roka takpovediac s čis-
tým štítom, pripravení na nové 
životné výzvy. Ale späť k Infu. 
Pre tých, ktorých rušili rôzne py-
rotechnické aktivity niektorých 
našich spoluobčanov, naprí-
klad počas vianočných sviatkov, 
máme dobrú správu. Prečítaj-
te si o tom na str.3. A čítajte aj 
ďalej. Dozviete sa, čo povedal v 
pravidelnom rozhovore primátor 
nášho mesta o súčasnom Trenčí-
ne, ako to bude od 1. januára so 
zberom bioodpadu z rodinných 
domov i pri akých prípadoch boli 
naši mestskí policajti. Mimocho-
dom, máme od nich jeden odkaz 
pre tých, ktorých sa to týka. To, 
že vstup na Mierové námestie je 
do 11.00 hod., neznamená, že 
sa tam smie dovtedy parkovať. 
Tento čas slúži len na vyloženie 
a naloženie tovaru. To už je pre 
tento rok naozaj všetko. Želáme 
vám nádherné Čaro Vianoc pod 
hradom a veľa zdravia a spokoj-
nosti v roku 2017. 

Vaša redakcia

  MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE

Termín dokončenia stavby nedodržali
Modernizácia železničnej tra-
te mala byť v úseku cez Tren-
čín podľa dodatku k zmluve 
medzi Železnicami SR a zho-
toviteľom ukončená k 30. no-
vembru 2016. Nestalo sa tak. 
Viacero stavebných objektov 
zostáva nedokončených.

 „Zhotoviteľ stavby – Združe-
nie pod Brezinou v súčasnosti ob-
jektivizuje dôvody neplnenia ter-
mínu, pričom vedieme intenzívne 
rokovania za účelom verifi kácie 
ich opodstatnenosti a kvalifi -
kovaného stanovenia dodatoč-
nej lehoty na dokončenie diela,“ 
uviedla hovorkyňa Železníc 
SR Martina Pavlíková s tým, že 
nový generálny riaditeľ ŽSR do-
stavbu intenzívne rieši ako prio-
ritnú, aby celá stavba mohla byť 
skolaudovaná v čo najskoršom 
termíne a v požadovanej kvalite.

 „Opätovne sa ospravedlňuje-
me všetkým dotknutým obyvate-
ľom Trenčína a okolia za dočasné 
obmedzenia a prosíme o trpez-
livosť pri dostavbe jednej z naj-
väčších a najdôležitejších stavieb 

modernizácie železničného ko-
ridoru v Slovenskej republike,“ 
uzatvorila stanovisko ŽSR ich 
hovorkyňa.

  (RED)

Kedy otvoria Bavlnársku ulicu?
To je otázka, ktorá dlhší čas trápi mnohých občanov 
Trenčína a na ktorú doposiaľ nebola známa odpoveď. 
Železnice SR tvrdia, že do konca roka bude môcť byť 
Bavlnárska ulica otvorená.

 Svetelná križovatka Brati-
slavská – Hlavná bola zriadená 
pre obchádzkovú trasu v čase 
uzatvorenia Vlárskej ulice. Bolo 
nutné na základe požiadav-
ky dopravného inšpektorátu 
upraviť Bavlnársku ulicu, kto-
rú preto uzatvorili. Otvorením 
podjazdu na Vlárskej ulici a ná-
sledným uzatvorením priecestia 
na Hlavnej ulici stratila svetelná 
križovatka svoj význam. „Po-
stačujúce bolo zmeniť vodorovné 
dopravné značenie a na priecho-
de pre peších ponechať svetelnú 

signalizáciu. Toto riešenie bolo 
z pohľadu dopravného inšpek-
torátu, resp. Slovenskej správy 
ciest nepostačujúce. Pred zme-
nou vodorovného dopravného 
značenia uplatnili požiadavku 
vymeniť asfaltový kryt na vozov-
ke v mieste križovatky. Projekto-
vá dokumentácia toto nezohľad-
ňovala. Zhotoviteľovi stavby sme 
27. 10. 2016 zaslali pokyn na vý-
menu asfaltového krytu,“ uvied-
la hovorkyňa Železníc SR. Práce 
by podľa nej mohli byť ukončené 
do konca roku 2016.  (RED)

Dokončujú obklad v podjazde Vlárska
 V rámci dokončovacích prác bude zhotoviteľ ešte do 3. decem-
bra 2016 vždy od 18.00 do 5.00 hod. upravovať steny v podjazde 
osádzaním obkladu. Treba počítať so zníženou rýchlosťou i čiastoč-
ným obmedze-
ním jazdného 
pruhu v sme-
re od okruž-
nej križovat-
ky. Stena pri 
chodníku pre-
pojenia ulíc 
Kasárenská – 
Vlárska je už 
dokončená.
 (RED) FOTO: MŽT

PETÍCIA JE NA
MINISTERSTVE
Primátor mesta Richard 
Rybníček osobne doručil 21. 
novembra na Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regi-
onálneho rozvoja SR 317 
petičných hárkov so 4 043 
podpismi občanov. 

 P o d -
pisy pod 
p e t í c i u 
za zasta-
v o v a n i e 
InterCity 
(IC) vla-
kov v Že-
lezničnej stanici v Trenčíne pod-
pisovali od 14. októbra do 11. 
novembra 2016 nielen Trenča-
nia, ale aj obyvatelia okolitých 
miest a obcí. „Ďakujeme všetkým 
za podporu petície i za spoluprá-
cu. Chcem veriť, že bude zohľad-
nená vôľa občanov a obyvatelia 
krajského mesta Trenčín, jeho 
širšieho okolia a každý bude mať 
možnosť využívať Železničnú 
stanicu v Trenčíne pre cestovanie 
IC vlakmi,“ uviedol R. Rybníček, 
ktorý petíciu inicioval na zákla-
de informácie, že hoci od 11. de-
cembra 2016 obnoví Železničná 
spoločnosť Slovensko prevádz-
ku IC vlakov, s ich zastávkou 
v Trenčíne nepočítajú. Minister-
stvo má na vyjadrenie lehotu 30 
pracovných dní. (RED)

UŽ ČOSKORO 
NOVÝ WEB 
O PARKOVANÍ
 Mesto Trenčín pripravu-
je webstránku o parkovaní. 
Do prevádzky ju spustí v de-
cembri. Jej adresu i dátum, 
kedy ju bude možné prvýkrát 
navštíviť, nájdete včas na mest-
skom webe. Ponúkne komplet-
ný servis informácií a užitoč-
ných rád ešte pred začiatkom 
nového systému parkovania 
v meste. Dozviete sa všetko 
o postupe pri kúpe parkovacích 
kariet, o cenách a možnostiach 
platby. Webstránka zároveň 
poradí, ktorá karta a aký spô-
sob platby je pre konkrétnych 
ľudí najvýhodnejší, ľahko sa zo-
rientujete podľa máp, budete 
mať poruke všetky tlačivá, dô-
ležité kontakty i možnosť pýtať 
sa na to, čo vás zaujíma.  (RED)
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V týchto dňoch pribud-
ne na Mierovom ná-

mestí vianočný strom. Pôjde 
o približne 13 metrov vysokú 
Jedľu srienistú, ktorá vyrástla 
vo Svinnej. Darcovi ďakujeme. 
Stromček rozsvieti Mikuláš 5. 
12. o 17.00 h.

V rámci návštevy delegá-
cie partnerského mesta 

Cran-Gevrier sa 19. novem-
bra stretli v Trenčíne primá-
tori miest Richard Rybníček 
a Jean Boutry s 13 starostami 
obcí z okolia Trenčína. Témou 
stretnutia bola municipalizá-
cia obcí a miest, s ktorou majú 
vo Francúzsku reálne skúse-
nosti. 

Stredná zdravotnícka škola 
v Trenčíne v spolupráci 

s Klinikou pediatrie a neona-
tológie, Gynekologicko-pô-
rodníckou klinikou Fakultnej 
nemocnice a OZ Malíček zor-
ganizovali piaty ročník Týždňa 
výchovy k manželstvu a rodi-
čovstvu (11. – 17. 11.), v rámci 
ktorého si 14. 11. pripomenuli 
Svetový deň predčasne naro-
dených detí.

V čerešňovom sade 
za južnými hradbami 

Trenčianskeho hradu pribudlo 
12. novembra 13 čerešní. 
Sadenie zorganizovala 
Iniciatíva občanov za obnovu 
čerešňového sadu. Od minulé-
ho roku je tak v sade celkom 
43 nových stromčekov. 
 (FOTO: R. STOKLASA)

Začala sa prestavba 
trenčianskej Karanténnej 

stanice na Útulok. 22. 
novembra naliali betón. 
Prestavbu realizuje občianske 
združenie Trenčiansky 
ÚTULOK. Stále hľadá 
sponzorov a dobrovoľníkov, 
ktorí by chceli s prácami 
pomôcť (tel. 915 785 007).
  FOTO: P. S.

Nový grafikon MHD od 11. decembra
Pripomienkovanie skúšobnej prevádzky nového grafi-
konu MHD Trenčín skončilo 30. septembra 2016. Mesto 
zaregistrovalo spolu 307 pripomienok.

 Pripomienky boli počas ok-
tóbra a novembra podrobené ana-
lýze a konečnému vyhodnoteniu. 
„Približne sto námietkam sme vy-
hoveli. Šlo najmä o doplnenie spo-
jov, predĺženie niektorých spojov, 
vyznačenie nízkopodlažných vo-
zidiel, niektoré zmeny časov a po-
dobne. Všetky opodstatnené pri-
pomienky zapracuje spoločnosť 
SAD Trenčín do cestovného po-
riadku, ktorý bude platný od 11. 

12. 2016. Od tohto dátumu dôjde 
aj k celoštátnej zmene cestovných 
poriadkov verejnej osobnej do-
pravy,“ povedal Miloš Minarech 
z Útvaru dopravy MsÚ Trenčín. 
V najbližších dňoch mesto zverej-
ní na svojej webstránke upravený 
cestovný poriadok MHD. K dis-
pozícii bude i na webe SAD Tren-
čín. Grafi kon MHD bude prezen-
tovaný aj na VMČ Západ 15. 12. 
2016. (RED)

Krátke správy zo zastupiteľstva
Poslanci mestského parlamentu rokovali 2. novembra 
o zmenách niektorých všeobecne záväzných nariadení.

  Novým zákonom o odpadoch 
sa upravila povinnosť pre obce 
zaviesť triedený zber biologicky 
rozložiteľných odpadov zo zá-
hrad, parkov i cintorínov od 1. 
1. 2017. Mesto Trenčín zavádza 
zber bioodpadu z rodinných do-
mov prostredníctvom hnedých 
120 litrových nádob na biood-
pad (viac na strane 7). Mení 
sa aj spôsob výberu poplatku 
za komunálne odpady. Od 1. 1. 
2017 nebude možné v rodin-
nom dome platiť paušálny po-
platok, čiže podľa počtu osôb, 
ale len podľa zvoleného objemu 
nádoby na komunálny odpad, 

frekvencie vývozu, prípadne ná-
doby na bioodpad. Novým záko-
nom o odpadoch nevzniká po-
vinnosť zaviesť zber bioodpadov 
do sídliskových častí. 

  Zároveň od 1. 1. 2017 Mesto 
Trenčín znižuje aj ročný paušál-
ny poplatok za komunálny od-
pad z 31,75 eur na 29,56 eur 
na osobu v bytovom dome. Pri 
štvorčlennej rodine je to úspo-
ra 8,74 eur ročne. Zároveň sa 
od budúceho roka znižuje ročný 
poplatok za komunálny odpad 
o 6 eur pre fyzickú osobu v by-
tovom dome v hmotnej núdzi 
a o 45 percent pre fyzickú osobu 

staršiu ako 62 rokov, osamelo ži-
júcu v rodinnom dome.

  Mesto predložilo poslancom 
návrh, ktorý by zakazoval po-
užívať pyrotechniku v období 
Vianoc, konkrétne 24. a 25. de-
cembra. Zastupiteľstvo napo-
kon zahlasovalo za pozmeňu-
júci návrh poslanca Richarda 
Ščepka a podporilo tak zákaz 
používania pyrotechnických vý-
robkov kategórií F2, F3, P1, T1 
na území mesta s výnimkou 31. 
decembra (Silvestra) od 18.00 
hod. do 1. januára (Nový rok) 
do 22.00 h. Tento zákaz bude 
platiť už pri najbližších novoroč-
ných oslavách. Posledné tohto-
ročné zastupiteľstvo sa uskutoč-
ní 14. decembra 2016. (RED)

Deväť priechodov je bezpečnejších
Mesto v spolupráci s do-
pravnou políciou vytipo-
valo deväť najrizikovejších 
priechodov pre chodcov. 
Dnes sú vybavené sve-
telnými bezpečnostnými 
prvkami.

 Ide o priechody na Hodžo-
vej ulici pri vyústení podchodu 
zo železničnej stanice, na Ulici 
gen. Svobodu pri kruhovom ob-
jazde, v križovatke s Ulicou M. 
Bela a aj pri predajni kebabu, 
na Rozmarínovej ulici pri gym-
náziu, na Legionárskej ulici pri 
nemocnici a pri Perle, v križo-
vatke Inoveckej a Beckovskej 
ulice pri zdravotnom stredisku 
a na Soblahovskej ulici pri kri-
žovatke s Cintorínskou ulicou. 
Priechody sú riešené kombiná-
ciou blikajúcich LED svietidiel 

v telese cesty, výstražných do-
pravných značiek a niekde i na-
svietenia priechodu. Výška tejto 
mestskej investície bola 84 tisíc 
eur. 
 (RED) FOTO: P. S. 

MESTO BUDE 
MAŤ NOVÝ WEB 
 Používanie novej webovej 
stránky by malo byť rýchle, 
efektívne a mala by vizuálne 
kvalitne reprezentovať mesto. 
O výsledku súťaže nerozhodne 
len cena zistená prieskumom 
trhu, ale vyššiu prioritu bude 
mať kvalita technického rieše-
nia, používateľsky jednoduché 
spracovanie a dizajn. Mesto 
pri príprave súťaže spolupra-
cuje s verejnosťou i odbornou 
platformou Slovensko.digital, 
ktorá je zameraná na zvýše-
nie kvality digitálnych služieb 
štátu na Slovensku. Vyhláse-
nie verejného obstarávania sa 
očakáva začiatkom januára 
budúceho roku. (RED)
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Rozhovor s primátorom mesta Richardom Rybníčkom
Od roku 2012 vám pravidelne prinášame koncoročný 
rozhovor s primátorom nášho mesta Richardom Ryb-
níčkom. Aj tentoraz sa venujeme aktuálnym témam, 
ktorými žije Trenčín.

  Pán primátor, v Trenčí-
ne je cítiť všeobecné napätie. 
Ľuďom prekáža, že mesto je 
rozkopané a špinavé.

 Chápem ich. Takmer každé 
ráno si prejdem všetky naše in-
vestičné akcie a stavby v meste. 
Tiež tu žijem a tiež sa mi isté veci 
nepáčia. No skúsme si predsta-
viť stav, keď to bude všetko ho-
tové. Výsledok bude v prospech 
ľudí.

  Trenčania strácajú trpez-
livosť najmä s modernizáciou 
železnice. Stavba opäť posúva 
termín dokončenia.

 Je to asi najhoršia stavba 
v rámci štátu. Rozkopú nám 
mesto na 4 roky a sľubujú, že to 
bude hotové na konci roka 2015, 
potom 2016, a ani to nepla-
tí. Je to frustrujúce, zvlášť, keď 
na túto stavbu nemáme žiadny 
dosah. Som ale rád, že sme si 
dokázali vydobyť niekoľko dôle-
žitých investícií. Či už ide o re-
konštrukciu mosta na Ostrov 
a dotiahnutie sietí na plaváreň 
alebo o vybudovanie novej cesty 
medzi Zlatovcami a Záblatím. 
Hovorím o približne 8 miliónoch 
eur. V projekte zabudli na pod-
chod pod chynoranskú trať. Za-
platí ho mesto, ale ľudia budú 
môcť na starý železničný most 
prechádzať rozumne a nie ob-
chádzkou okolo krytej plavárne. 
Trvá to dlho a bolí to, ale stavba 
je na 95 percent hotová.
 

  Schválená parkovacia poli-
tika má mnoho kritikov a veľa 
ľudí jej neverí. Mesto a aj vy 
osobne ste terčom útokov. Pre-
čo ste do toho šli?

 Margaret Thatcherová tvr-
dila, že sú dva typy ľudí. Tí, kto-
rí chodia do politiky niečo ro-
biť a tí, ktorí chodia do politiky 
niečo znamenať. Ja som prišiel 
do politiky robiť a k tomu pat-
ria aj rozhodnutia, ktoré v jed-
nej chvíli uberajú popularitu, no 
vo výsledku zlepšia život Tren-
čanom. Celý svoj profesionál-
ny život robím ťažké rozhodnu-
tia, niektorí ma za to nenávidia, 
niektorí ma chvália. Ale šiel by 
som sám proti sebe, keby som si 

povedal, že parkovacej politiky 
sa nedotknem, lebo to mi nepri-
dá žiadnu popularitu. Často je 
to vnímané tak, že od ľudí pýta-
me peniaze. Ide nám o reguláciu 
parkovania, aby ľudia mali kde 
parkovať, aby sme nestavali par-
kovacie miesta na úkor zelene, 
lebo áut stále pribúda. Ľudia si 
musia prehodnotiť, či autá chcú 
používať, za akú cenu, kde ich 
chcú parkovať, prečo a kde ich 
parkujú dnes. Ekonomicky mu-
sia trochu zmeniť myslenie. To 
prináša hnev a útoky. Som na-
ozaj presvedčený, že to pomô-
že Trenčanom a Trenčínu. My 
nechceme, aby toto mesto malo 
čo najviac áut, ale aby čo najviac 
ľudí prešlo prirodzene na bicyk-
le, na MHD, prípadne sa presú-
vali i peši a aby sme zachovali 
zeleň. A musíme myslieť aj na to, 
aké sú trendy a ako chrániť zdra-
vie a bezpečnosť obyvateľov. Už 
dnes majú hasiči a sanitky prob-
lém dostať sa na kritické miesta. 
Parkovaciu politiku robí mesto 
vo svojej réžii. Všetky vyzbiera-
né peniaze pôjdu na špeciálny 
účet mesta. Poslanci rozhodli, že 
70 percent týchto peňazí pôjde 
na budovanie parkovacích miest 
a 30 percent na zlepšenie mo-
bility – na MHD, na cyklotrasy 
a podobne. Každý jeden vyzbie-
raný cent sa vráti do mesta. Je to 
transparentné a správne. Stojím 
si za tým a budem si za tým stáť. 

  Po dlhých rokoch pristúpi-
lo mesto k úplne novému gra-
fi konu MHD.

 Trenčín sa dopravne zme-
nil. Máme tu nový cestný most, 
nové cesty, podjazdy. Bolo tre-
ba pristúpiť k novému grafi ko-
nu. Chcem pripomenúť, že roč-
ná strata MHD je 2 milióny eur 
a mesto túto sumu dopláca. Zá-
roveň chceme zachovať zľavnené 
cestovanie i cestovanie zdarma. 
No predstava, že by malo cho-
diť ešte viac autobusov, by zna-
menala nárast straty. Grafi kon 
robili ľudia z Trenčína, ktorí do-
konale poznajú trasovanie a do-
pravné pomery v meste. Dnes je 
už ukončený proces vyhodno-
tenia pripomienok. Nový grafi -
kon začne platiť od 11. decem-
bra súbežne s novým cestovným 

poriadkom vlakov. Málokedy 
platí, že všetky rozhodnutia sa 
ukážu v praxi okamžite. Ak ide 
o chodník či cestu, tak áno, ale 
ak ide o zásadnú a strategickú 
záležitosť, ľudia si na ňu mu-
sia zvyknúť. Ten zvyk a návyk 
trvá trochu dlhšie. MHD nie je 
dokonalá, má ešte veľa rezerv, 
ale ak ľudia uprednostnia po-
hyb po meste autobusmi, bude 
priestor ju ešte vylepšiť.

  V tomto roku mesto začalo 
riešiť i nájomné bývanie a aj 
reštitučné byty.

 Podarilo sa nám dohodnúť 
s investorom na výstavbe 48 ná-
jomných bytov na Veľkomorav-
skej ulici. V budúcom roku budú 
dokončené. Výbornú prácu od-
viedol viceprimátor Ján Forgáč. 
Som rád, že ako poslanec je zá-
roveň druhým mužom mesta 
a robí obrovský kus roboty. Vy-
myslel systém, ktorý vyriešil do-
teraz 21 z 27 reštitučných bytov, 
a to tak dobre, že ľudia si sami 
našli náhradu za bývanie, vybra-
li si, kde chcú bývať. Z hľadiska 
bytovej politiky to považujem 
za veľký krok dopredu. Samo-
zrejme, budeme sa snažiť o ďal-
šie nájomné byty. Je to jeden 
z mojich sľubov občanom a darí 
sa nám ho napĺňať.

  Dal by sa rok 2016 charak-
terizovať aj ako rok investícií?

 Toto bol jeden z absolútne 
najťažších rokov. Veľa sa tu in-
vestuje, rozrába, dokončuje. 
Okrem našich investícií aj ply-
nári obnovujú plynovody a po-
kračuje modernizácia železni-
ce. To spôsobuje veľa nečistoty 

v meste. Asi nikto z nás nemá 
dobrý pocit z prostredia, v kto-
rom žijeme, ale stavby sa postup-
ne dokončujú a Trenčín bude vy-
zerať inak. Finančná situácia 
mesta je stabilizovaná, no ešte 
zďaleka nie ideálna. S poslan-
cami sme sa dohodli, že dlh bu-
deme znižovať naďalej, hoci po-
malšie. Tento rok si už môžeme 
dovoliť i mobilnú ľadovú plochu 
alebo ohňostroj na Silvestra. 

  O čom bude budúci rok?

 V prvom polroku budú do-
končovať modernizáciu železni-
ce. Opäť to však bude rok veľkých 
investícií. Mali by sme dokončiť 
cyklotrasu z Juhu na Nám. sv. 
Anny i ďalšie na Juhu a na Si-
hoti. Verím, že dokončia práce 
na moste na Ostrov a snáď sa už 
nič mimoriadne nestane a otvo-
ríme letnú plaváreň. Chceme vy-
budovať 150 parkovacích miest 
na Sihoti a ďalšie na Juhu. Plá-
nujeme stavať dve športoviská, 
ihrisko na Sihoti, pokračovať 
vo výmene okien na škôlkach 
i v rekonštrukcii komunikácií. 
So spoločnosťou Marius Peder-
sen doťahujeme projekt tretie-
ho zberného dvora, ktorý bude 
v mestskej časti Sever. Čaka-
jú nás dve asi najväčšie akcie. 
Jednou z nich je rekonštrukcia 
Mierového námestia. Dúfam, že 
verejné obstarávanie prebehne 
bez problémov a na jar začne-
me s rekonštrukciou. A výstavba 
futbalového štadióna sa nás síce 
investične netýka, no Trenčania 
ju netrpezlivo očakávajú. Bu-
dúci rok bude veľmi dynamický 
a mnoho vecí bude už vidieť. 
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  Všetky zásadné rozhod-
nutia prechádzajú mestským 
parlamentom. Navonok to 
v ňom vyzerá na pomerne 
napätú atmosféru. Aká je sku-
točnosť?

 99,9 percenta vecí, na kto-
rých sme sa s poslancami do-
hodli, boli urobené, robia sa 
alebo budú zrealizované v naj-
bližších mesiacoch. Navonok 
to síce niekedy vyzerá napäto 
a akoby nepriateľsky, ale výsled-
kom je vždy dohoda a realizácia. 
Dokážeme prekonať názorové 
rozpory a urobiť dobré veci pre 
ľudí. Spolupráca s poslancami 
je náročná, ale veľmi efektívna 
a rozumná. Výsledky sú vidieť. 
To je pre mňa podstatné.

  Založili ste politickú stra-
nu. Prečo? Nezoberie vám to 
čas pre Trenčín?

 Byť primátorom krajského 
mesta znamená, že už som v po-
litike. Moja ambícia ísť vyššie 

znamená aj zásadným spôsobom 
pomôcť nášmu mestu v jeho roz-
voji. Asi najdôležitejším projek-
tom môjho pôsobenia v Trenčí-
ne je budúci územný plán zóny 
centra mesta. Ešte v tomto vo-
lebnom období predstavíme po-
slancom i občanom konkrétny 
návrh riešenia dopravy v centre. 
Pôjde o investície, ktoré budú 
vyžadovať nielen rekonštrukciu 
starého cestného mosta, ale aj 
vybudovanie nových komuniká-
cií v réžii Slovenskej správy ciest. 
Tam už budeme potrebovať štát-
ne peniaze. Ja už nikdy z tohto 
mesta nechcem odísť, chcem tu 
zostať žiť do konca života. Tren-
čín si po dlhých rokoch, kedy 
bol zo strany štátu zanedbávaný 
a obchádzaný, zaslúži väčší ba-
lík štátnych peňazí do rozvoja. 
Chcem ubezpečiť Trenčanov, že 
založenie politickej strany žiad-
nym spôsobom nezníži moju an-
gažovanosť a prácu vo funkcii 
primátora pre Trenčín. 

  Aby sme nehovorili len 

o vážnych a ťažkých témach, 
ako sa inak máte? 

 Prežívam jedno z najkrajších 
období môjho života. S najväč-
šou pravdepodobnosťou zacho-
váme v Trenčíne rod Rybníč-
kovcov. S manželkou čakáme 
začiatkom roka dieťa. Je to pre 
mňa niečo výnimočné. Ale urči-
te to nepribrzdí moju prácu pre 
mesto. Práve moja manželka vie 
o mne najlepšie, že ja nie som ten 
typ. Naopak, budem sa ešte viac 
snažiť, keď budem mať možnosť 
ovplyvňovať svet okolo seba, po-
máhať ľuďom a aj novej generá-
cii, aj svojmu dieťaťu, aby sa im 
v budúcnosti žilo oveľa lepšie. 

  V krátkom čase sú tu Via-
noce. Aké máte želanie pre 
Trenčanov?

 Najskôr chcem Trenča-
nom poďakovať za všetku kri-
tiku, v mnohom i oprávnenú, 
a zároveň ďakujem aj za množ-
stvo podpory, ktorej sa dostáva 

celému môjmu tímu i poslan-
com. Trenčín nemá žiadne veľké 
kauzy. Áno, robíme i chyby, kto-
ré sa veľmi rýchlo snažíme na-
praviť. Je dobré, ak nás na ne ob-
čania upozorňujú. Veľmi pekne 
prosím občanov, napriek tomu, 
že sa odvolávajú na to, že platia 
dane, aby sa aj oni starali o pro-
stredie, v ktorom žijú. Nehádza-
li na zem smeti, skôr ich zbiera-
li a hádzali do koša. Spoločnými 
silami budeme mať mesto oveľa 
krajšie. V budúcom roku chce-
me dať oveľa viac peňazí práve 
do čistoty. Bez zapojenia sa ľudí, 
bez ich aktivity, to nikdy nebude 
ideálne.
 Milí Trenčania, prajem Vám 
všetkým pekné vianočné sviat-
ky v kruhu rodiny a najbližších, 
hojnosť Božieho požehnania, 
šťastný nový rok, aby všetci ľu-
dia, na ktorých Vám záleží, boli 
zdraví a šťastní. Verím, že sa 
v novom roku budeme spoločne 
tešiť z výsledkov, ktoré už bude 
vidieť.

Ďakujeme za rozhovor.

TRENČÍN NA NOVEMBER 89 
NEZABÚDA
Mesto Trenčín pri-
pravilo trojdňový 
cyklus spomien-
kových podujatí. 
Výstavy, beseda, 
koncert, film, pietny 
akt i omša – všade 
tam si mohli Tren-
čania pripomenúť 
udalosti spred 27 
rokov. 

 Ondrej Krajňák 
z Ústavu pamäti národa spo-
mína na November 89 takto: 
„Zo začiatku väčšina ľudí stá-
la na chodníkoch, báli sa. Pár 
odvážlivcov sa našlo a z tribúny 
zvolali – ten, kto stojí na chod-
níku, nemiluje republiku. Vte-
dy spontánne mnohí urobili ten 
krok a postupne sa zaplnili celé 
námestia.“ 
 Do Trenčína prišiel zaspie-
vať aj brat Karla Kryla, vrátane 
piesne Bratříčku, zavírej vrátka, 
ktorou K. Kryl reagoval na so-
vietsku okupáciu. „Napísal ju 
cestou vlakom 21. augusta 1968, 
keď videl vojenské transporty 
a kolóny zelených maringotiek. 
Tým bratříčkem som ja. Vte-
dy som bol na vojne u tankistov 
a brat sa o mňa veľmi bál. Tak 
vzniklo „Bratříčku nevzlykej, to 

nejsou bubáci. Vždyť už jsi ve-
likej, to jsou jen vojáci. Přijeli 
v hranatých, železných marin-
gotkách,“ spomína Jan Kryl.
 17. november považuje pri-
mátor Richard Rybníček za naj-
dôležitejší sviatok v našich no-
vodobých dejinách. „Môžeme 
sa slobodne rozhodovať. Nikto 
za náš názor netrestá naše ro-
diny. Mám ale pocit, že by sme 
mali trochu potlačiť hodnotu pe-
ňazí. Ak príde na Slovensko Da-
lajláma a nejaký politik sa bude 
báť prijať tohto držiteľa Nobe-
lovej ceny za mier len preto, že 
by sa nám mohla Čína vyhrážať 
kvôli peniazom, tak to je zbabe-
lé. Sloboda a česť je to najdrah-
šie, čo máme,“ povedal pri Pa-
mätníku obetiam komunizmu 
R. Rybníček. (RED) FOTO: E. S.

Primátori K8 rokovali v Trenčíne
Do Trenčína pricestovali 4. novembra 2016 primátori 
všetkých krajských miest, okrem Iva Nesrovnala, ktorý 
sa pre chorobu ospravedlnil. Ich hostiteľom bol Richard 
Rybníček.

 Pr i m á t o r i 
sa dohodli, že 
cez poslancov 
NR SR Igora 
Chomu a Ri-
charda Rašiho 
budú inicio-
vať legislatív-
ne zmeny, kto-
ré by umožnili 
samosprávam 
účinnejšie rea-
govať na poru-
šenia všeobec-
ne záväzných 
nariadení o hluku, hazardných 
hrách a reklamnom smogu. 
„Potrebujeme také kompeten-
cie, že ak sa napríklad po 22.00 
hod. ukáže, že intenzita hluku 
je na nejakom podujatí vysoká, 
mohli by sme okamžite akciu 
zrušiť. Dnes to nemôžeme uro-
biť,“ upozornil R. Rybníček. 
Podobne je to aj s požívaním al-
koholických nápojov. „Pokúsi-
me sa o také obmedzenie, ako je 
dnes možné v prípade pyrotech-
niky. Aby sme mohli obmedziť 
požívanie alkoholu na celom 
území mesta tak, aby nám to ne-
napadla prokuratúra,“ priblížil 
trenčiansky primátor. Ďalšou 

témou bol poplatok za rozvoj. 
Igor Choma potvrdil, že v Žiline 
ho zavedú a urobia tak aj v Bra-
tislave. „Je dobré, že poplatok 
za rozvoj je originálnou kom-
petenciou samosprávy a teda je 
na každom primátorovi a sta-
rostovi, či ho zavedie alebo nie. 
V tejto podobe zákona ho ja ako 
primátor nechcem, lebo to nepo-
važujem v tejto chvíli za vhodné 
a kľúčové pre Trenčín. Nevyluču-
jem však, že sa tým budeme v bu-
dúcnosti zaoberať,“ skonštato-
val R. Rybníček.

 (RED)
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Mesto rozširuje triedený zber „zeleného odpadu“
Zákon o odpadoch priniesol mestám a obciam nové 
povinnosti. Od 1. januára 2017 musia zaviesť do každého 
rodinného domu triedený zber bioodpadu, a to buď pro-
stredníctvom hnedej bionádoby alebo kompostovacieho 
zásobníka. 

 S bionádobou dostanú ob-
čania aj leták s informáciami 
o tom, čo do bionádoby patrí 
a čo nie a tiež, aká bude frekven-
cia vývozu. Zber biologicky roz-
ložiteľných odpadov zo záhrad 
a parkov, vrátane odpadu z cin-
torínov (tzv. „zelený odpad“) 
má Mesto Trenčín už zavedený. 
Od nového roku teda pôjde iba 
o jeho rozšírenie tak, ako to ur-
čuje zákon. Zavedením zberu 
bioodpadu pre rok 2017 zatiaľ 
nezaniká možnosť odovzdávať 

bioodpady v zberných dvoroch 
alebo počas jarného či jesenné-
ho upratovania (obe budú fun-
govať za rovnakých podmienok 
ako doteraz). 

  BIONÁDOBA ALEBO 
KOMPOSTÉR? 

 Obyvatelia rodinných do-
mov budú mať od 1. januára 
2017 povinný množstvový zber, 
čím sa zmení aj ich platenie 
za komunálny odpad. 
 Bioodpad budú môcť zbie-
rať do hnedých 120 litrových 
nádob alebo do kompostova-
cích zásobníkov. Ľudia si teda 
musia vybrať, akú veľkú chcú 
nádobu na komunálny odpad 
a či chcú bionádobu alebo budú 
kompostovať.
 Od 1. januára nebude mož-
né za odpad z rodinných domov 
platiť paušálny poplatok podľa 
počtu osôb. Jeho výška bude zá-
visieť od objemu nádoby na KO, 
frekvencie vývozu a prípadne 
nádoby na bioodpad.

  AKO SI ZVOLIŤ 
SPRÁVNY VARIANT 

 Občania žijúci v rodinných 
domoch majú možnosť vybrať 
si objem nádoby a frekvenciu 
vývozu, pričom si môžu vybrať 
aj väčšiu nádobu, resp. viac ná-
dob na KO. Minimálny objem 
nádoby pre 1 až 4 osoby je 120 l 
s vývozom raz za 14 dní, pre 5 
až 8 osôb – 120 litrová nádoba 
s vývozom raz za týždeň, pre 9 
až 15 osôb – 240 litrová nádoba 
s pravidelným týždenným vývo-
zom a pre 16 až 24 osôb – 240 

litrová nádoba s vývozom dva-
krát za týždeň. 
 Už dnes mesto upozorňuje, 
aby si ľudia zvolili objem nádo-
by, ktorá dostatočne zodpovedá 
vyprodukovanému množstvu 
odpadu v ich domácnosti. Vyha-
dzovať zmesový komunálny od-
pad do iných nádob je zakázané, 
ide o priestupok. Ak domácnosť 
vyprodukuje viac odpadu, ako 
je možné dať do nádoby, je po-
vinná zakúpiť si na tento odpad 
v Klientskom centre Mestského 
úradu v Trenčíne čierne, logom 
označené vrecia a naplnené ich 
vyložiť k nádobe na KO.

  NÁVRATKU TREBA 
ODOVZDAŤ DO 9. 
DECEMBRA 

 V novembri roznášali za-
mestnanci mesta do schránok 
rodinných domov v Trenčíne 
informáciu o zmene Všeobecne 
záväzného nariadenia o poplat-
ku za KO s účinnosťou od 1. 1. 
2017. Súčasťou bola i návratka 
a čestné prehlásenie. 
 Občania z rodinných domov 
sú povinní do 9. 12. 2016 zaslať 
naspäť návratku, a to buď bez 
čestného prehlásenia (ak bude 

rodinný dom chcieť bionádobu) 
alebo s čestným prehlásením (ak 
bude rodinný dom komposto-
vať prostredníctvom vlastného 
kompostéru). Návratku a čestné 
prehlásenie si môžete stiahnuť aj 
na ww.trencin.sk alebo ju dosta-
nete aj v Klientskom centre MsÚ.

  KAM DORUČIŤ 
NÁVRATKU

 Vyplnenú a podpísanú ná-
vratku (s alebo bez čestného 
prehlásenia) je možné odovzdať 
osobne v podateľni Mestské-
ho úradu Trenčín, zaslať poštou 
na adresu Mesto Trenčín, Mie-
rové nám. 2, 911 64 Trenčín ale-
bo zaslať elektronicky na odpa-
dy@trencin.sk 

UPOZORNENIE: Ak do 9. 12. 
2016 nebude správcovi dane 
(Mestu Trenčín) doručená ná-
vratka, rodinný dom bude mať 
vyrubený poplatok v zmysle 
VARIANTU 1. 

  ČO SA POVAŽUJE 
ZA TZV. „ZELENÝ 
ODPAD“?

– biologicky rozložiteľný od-
pad zo záhrad a  parkov vrá-
tane odpadu z  cintorínov 
– tráva, lístie, drevný od-
pad zo strihania a  orezáva-
nia krovín a  stromov, vypletá 
burina, piliny, drevná štiep-
ka a  pod. Ide o  odpad, ktorý 
je vhodný na  domáce či iné 
kompostovanie.

  POZOR NA JEDLÉ 
OLEJE A TUKY 

Nepatria do  bionádob a  ne-
smú sa miešať s komunálnym 
odpadom či vylievať do  ka-
nalizácie. Jedlé oleje a tuky je 
možné odovzdať v  uzatvára-
teľných nádobách (napr. v PET 
fľašiach), v zberných dvoroch, 
počas jarného a  jesenného 
upratovania, do  zberných ná-
dob na  benzínových pum-
pách Slovnaft (za  cestným 
mostom na  Bratislavskej ulici, 
oproti Bille na  Ul. gen.  M. R. 
Štefánika).

V prípade nejasností 

môžete kontaktovať MsÚ 

Trenčín na číslach 032/6504 

kl. 203, 212, 291, 418.

  VARIANT 1 – KOMUNÁLNY ODPAD S BIO NÁDOBOU 
Rodinný dom bude mať dve nádoby (na komunálny odpad a na bioodpad).

Minim. objem nádoby 

KO v litroch / frekven-

cia vývozu

Sadzba po-

platku 

v €/liter KO

Objem nádoby 

BIO

Sadzba po-

platku 

v €/liter BIO

Poplatok 

spolu 

v €/rok

120 / 1x za 14 dní 0,018256 120 l, 26 vý-
vozov ročne 0,0123 95,35

120 / 1 x týždenne 0,018256 120 l, 26 vý-
vozov ročne 0,0123 152,30

240 / 1 x týždenne 0,017162 120 l, 26 vý-
vozov ročne 0,0123 252,57

240 / 2 x týždenne 0,017162 120 l, 26 vý-
vozov ročne 0,0123 466,748

  VARIANT 2 – BEZ NÁDOBY NA BIO ODPAD 
S VLASTNÝM KOMPOSTOVACÍM ZÁSOBNÍKOM

Rodinný dom bude mať iba nádobu na komunálny odpad, pričom bude vy-
užívať vlastný kompostovací zásobník. Občan je povinný doložiť správcovi 
dane podpísané čestné prehlásenie, že domácnosť má vlastný kompostova-
cí zásobník dostatočnej kapacity.

Minim. objem nádoby 

KO v litroch/frekvencia vývozu

Sadzba poplatku 

v € /liter KO
Poplatok v €/rok

120 / 1x za 14 dní 0,018256 56,96
120/ 1 x týždenne 0,018256 113,91
240/ 1 x týždenne 0,017162 214,18
240/ 2 x týždenne 0,017162 428,36

Pre osamelo žijúcu osobu nad 62 rokov v rodinnom dome bude poskytnu-
tá úľava z poplatku vo výške 45 percent z poplatku za komunálny odpad.
Rodinný dom defi nuje stavebný zákon ako budovu určenú predovšetkým 
na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá 
má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.



29. november 2016 čisté mesto INFO | 7

Harmonogram vývozov triedených zložiek odpadu
JANUÁR

1 N Sviatok

2 P Vrecia 1 Nádoby 1

3 U Vrecia 2 Nádoby 2

4 S FIRMY

5 Š Vrecia 3 Nádoby 3 Okruh 3

6 P Nádoby 4 Okruh 4

7 S

8 N

9 P Papier 2 Nádoby 1 Sklo 1

10 U Papier 3 Nádoby 2 Sklo 2

11 S FIRMY Sklo 3

12 Š Papier 4 Nádoby 3 Sklo 4 Okruh 1

13 P Nádoby 4 Sklo 5 Okruh 2

14 S

15 N

16 P Nádoby 1 Sklo 6

17 U Nádoby 2

18 S FIRMY

19 Š Nádoby 3 Okruh 3

20 P Nádoby 4 Okruh 4

21 S

22 N

23 P Papier 2 Nádoby 1

24 U Papier 3 Nádoby 2

25 S Papier 1 Okruh 5

26 Š Papier 4 Nádoby 3 Okruh 1

27 P Nádoby 4 Okruh 2

28 S

29 N

30 P Vrecia 1 Nádoby 1

31 U Vrecia 2 Nádoby 2

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, Kubrá, Kubrica, horná a dolná časť Kukučínovej 
ulice

28 dní štvrtok

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

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, 
Kubrá, Kubrica, Dolné mesto

14 dní štvrtok

FIRMY Firmy 28 dní streda

Sklo
Sklo 1 Zámostie 28 dní pondelok
Sklo 2 Noviny, Biskupice 28 dní utorok
Sklo 3 JUH 28 dní streda
Sklo 4 JUH, Soblahovská, Dlhé Hony 28 dní štvrtok
Sklo 5 Centrum 28 dní piatok 
Sklo 6 Sihoť, Kubrá, Kubrica, Pod Sokolice 28 dní pondelok 

Elektro

E
Celé mesto. Odvoz je potrebné objednať na tel č. 0902 
999 446 v čase týždeň pred vývozom od 7.00 – 16.00 

podľa harmonogramu

Nadrozmerný odpad

Okruh 1
Juh I., II., Nad tehelňou a priľahlé ulice s rodinnými 
domami

párny týždeň štvrtok

Okruh 2
Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny, Centrum, Biskupice, 
Nozdrkovce a priľahlé ulice s rodinnými domami

párny týždeň piatok 

Okruh 3
Sihoť I., II., III., IV., Pod Sokolice, Pred Poľom a priľahlé 
ulice s rodinnými domami

nepárny 
týždeň

štvrtok

Okruh 4 
Kvetná, Nové Zlatovce, Zámostie a priľahlé ulice s 
rodinnými domami

nepárny 
týždeň

piatok 

Okruh 5
Okrajové časti - Záblatie, Zlatovce, Kubrá, Kubrica, 
Opatová, Istebník, Orechové, Horné Orechové, Belá

mesiac 
posledná 
streda 

Vývozy bionádob budú súčasťou samostatného harmonogramu, ktorý bude doručovaný pri dodá-
vaní bionádob. Zverejnený bude na stránke mesta aj v najbližšom vydaní novín INFO.

ČO SO 
STROMČEKOM 
PO VIANOCIACH?
 Odvoz vianočných strom-
čekov zo stanovíšť nádob 
na komunálny odpad zo sídlis-
kových častí (nie z lokalít in-
dividuálnej rodinnej zástavby) 
bude Mesto Trenčín zabezpe-
čovať prostredníctvom Mest-
ského hospodárstva a správy 
lesov, m.r.o. 
 Zber sa začne 10. januára 
2017 a potrvá do 14. februára 
2017, vždy v utorok. Vianočné 
stromčeky je tiež možné bez-
platne odovzdať v zberných 
dvoroch na Zlatovskej a So-
blahovskej ulici. Nevyvezený 
stromček je možné nahlásiť 
na tel. č. 0902 911 051 alebo 
na lubos.kusenda@trencin.sk.

VYVÁŽANIE 
ODPADU POČAS 
SVIATKOV
 Odpad sa bude podľa har-
monogramu vyvážať aj v pon-
delok 26. decembra 2016 (2. 
sviatok vianočný) aj v piatok 6. 
januára 2017 (Traja králi).

ZBERNÉ DVORY 
BUDÚ POČAS 
SVIATKOV 
ZATVORENÉ

 Obidva zberné dvory 
v Trenčíne budú vo sviatočných 
dňoch od 24. 12. do 26. 12. 
2016 a tiež 31. 12. 2016, 1. a 6. 
1. 2017 zatvorené. Otvorené 
budú medzi sviatkami od 27. 
12. do 30. 12. 2016, od 2. 1. 
do 5. 1. 2017 aj v sobotu 7. 1. 
2017. Zberný dvor na Zlatov-
skej ulici má prevádzkové ho-
diny od 6.30 do 17.30 h, pre 
odovzdanie DSO do 17.00 h. 
Zberný dvor na Soblahovskej 
ulici má prevádzkové hodiny 
od 8.00 do 17.30 h, pre odo-
vzdanie DSO do 17.00 h.

Okolo Vodníka sa bude opäť korčuľovať
Mobilné klzisko sa vrátilo do centra Trenčína. Naposledy 
bolo v prevádzke v zimnej sezóne 2010/2011. 

 Ľadová plocha by mala byť pre 
korčuliarov otvorená už od decem-
bra, a to denne od 10.00 do 21.00 
h. Vstup bude voľný. Klzisko bude 
v prevádzke do konca februára. 
Náklady na sezónu sú odhadova-
né na približne 20 tisíc eur, sumu 
však môže ovplyvniť počasie.

 Päťročná prestávka mala svoj 
dôvod. Riziková zadlženosť mes-
ta, ktorá sa v plnej miere ukázala 
po komunálnych voľbách v roku 
2010, nedovoľovala nielen pre-
vádzku ľadovej plochy, ale obme-
dzila aj mnoho iných služieb, o in-
vestíciách nehovoriac. Hoci je ešte 

stále potrebné pokračovať v úspeš-
nom znižovaní dlhu, fi nančná si-
tuácia Trenčína dnes už umožňu-
je vrátiť sa aj k obľúbenej zimnej 
atrakcii. Po oprave kompresorov 
a výmenníka chladenia začali 2. 
novembra pracovníci Mestského 
hospodárstva a správy lesov, m. r. 
o. s rozkladaním mobilného klzis-
ka okolo vodníka na Štúrovom ná-
mestí.  (RED)

  OKRÁDAL PREZLEČENÝ 
ZA ŽENU

 Mestská polícia opäť po-
mohla trenčianskej kriminál-
ke a vysledovala pomocou ka-
merového systému muža, ktorý 
prezlečený za ženu okrádal ľudí. 
Trúfal si ale len na podnapitých 
mužov. Už v minulosti to takto 
skúšal s prísľubom erotických 
služieb. Skončilo to krádežou už 
počas rozhovoru. Prípad ďalej 
rieši kriminálna polícia.

  KRADLI NAFTU 
Z VOZIDLA

 Anonym oznámil na lin-
ku 159, že na Mládežníckej uli-
ci sa okolo zaparkovaných ná-
kladných vozidiel potĺkajú dvaja 
mladíci s kapucňami na hlavách. 
Pod jedným z vozidiel si všimol 
bandasku. Na prípade spolu-
pracovali hliadka mestskej po-
lície a pohotovostná motorizo-
vaná jednotka. Opäť pomohol 
kamerový systém. Zaznamenal 

dve rýchlo sa pohybujúce osoby 
po hrádzi. Obe policajné hliad-
ky odrezali podozrivým úni-
kovú cestu. Mladíci nechali 25 
litrový kanister s naftou na hrá-
dzi a snažili sa ujsť. To im ne-
vyšlo. Navyše, vďaka tomu, že 
pri trestnom čine nedotiahli vý-
pustnú skrutku, všetka nafta 
z nádrže vozidla vytiekla. Stála 
služba mestskej polície zabezpe-
čila dobrovoľných požiarnikov 
z Opatovej, ktorí vzniknutú situ-
áciu vyriešili.

  ZO ZÁPISNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE
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Cena Pamäti národa 
Rudolfovi Dobiášovi
 V pražskom Národnom di-
vadle pri príležitosti Dňa boja 
za slobodu a demokraciu ude-
lili 17. novembra Cenu Pamäti 
národa spisovateľovi a bývalé-
mu politickému väzňovi Ru-
dolfovi Dobiášovi. Ceny Pamäti 
národa udeľuje nezisková or-
ganizácia Post Bellum ľuďom, 

ktorí v jednej chvíli svojho ži-
vota ukázali, že česť, sloboda 
a ľudská dôstojnosť nie sú len 
prázdne slová. Tohtoročných 
laureátov ceny vyberalo niekoľ-
ko tisíc dokumentaristov, báda-
teľov, učiteľov, spolupracovní-
kov aj darcov organizácie.

Spievať bude opäť celé
námestie
Pridať sa k folkloristom počas vianočného pozdravu ko-
ledníkov „Nesiem Vám novinu“ môže každý, kto v sobo-
tu 17. decembra príde na Mierové námestie. Ak potrebu-
jete oživiť texty kolied, príďte si po spevník do KIC. 

 Tohtoročná zla-
tá sobota v rámci 
festivalu Čaro Via-
noc pod hradom 
bude patriť predo-
všetkým folklóru. 
Už po tretíkrát sa 
bude Mierovým ná-
mestím niesť via-
nočný pozdrav fol-
klórnych skupín 
z Trenčína a hostí 
festivalu. Domáce 
folklórne skupiny budú zastu-
povať mužská spevácka skupi-
na Škrupinka, folklórny súbor 
Kubrá a detský folklórny súbor 
Kornička. Koledy zo svojich re-
giónov predstavia mužská spe-
vácka skupina Chotár z Hornej 
Súče, folklórna skupina Pod-
žiaran z Papradna, z púchov-
skej doliny prídu koledovať 
Trombitáši Štefánikovci. Tento 
rok zaznejú i koledy spoza mo-
ravských hraníc, ktoré uvedie 

folklórny súbor Kopaničár zo 
Starého Hrozenkova. Nebude 
chýbať spoločné spievanie ko-
lied na námestí. Ako vždy sa 
začne koledou Nesiem Vám no-
vinu. Spevníky budú k dispo-
zícii v Kultúrno-informačnom 
centre na Mierovom námestí 9. 
Hlavným partnerom programu 
„Nesiem Vám novinu“ je Fond 
na podporu umenia.

 (RED), FOTO: J. MAJERSKÝ

ADVENTNÝ FESTIVAL 
SPEVÁCKYCH ZBOROV JUBILUJE
 „V roku 2003 sa organizátori 
kultúrneho života v našom meste 
rozhodli pripraviť v predvianoč-
nom období podujatie, ktoré by 
zhon pri nakupovaní darčekov 
zmiernilo a prinieslo obyvateľom 
upokojenie a adventnú atmosfé-
ru,“ spomína Jozef Vakoš z ob-
čianskeho združenia Hudobné 
aktivity. Prvý ročník adventné-
ho festivalu speváckych zborov 
nazvali podľa známej koledy 
z Chrenovca „Daj Boh šťastia“. 
Jeho desiate pokračovanie bude 

tento rok hostiť taliansky zbor 
Coro Cittá di Soave, zo slovin-
ského mesta Maribor príde Kul-
turno umjetničko družstvo UR-
BAN. Popri nich sa predstaví 
Detský spevácky zbor Vážky pri 
ZŠ Dlhé Hony, Vokálna skupina 
VOX, Zborový spevokol ECAV 
Zvon a Trenčiansky spevácky 
zbor. Koncerty sa uskutočnia 9. 
decembra o 18.00 h v Evanje-
lickom kostole a 10. decembra 
o 19.00 h v Piaristickom kosto-
le. (RED)

Dobrý bazár bude s Karolom 
Csinom
 Spevák, herec a moderá-
tor Karol Csino príde podporiť 
dobročinnú akciu Trenčianskej 
nadácie v poslednú adventnú 
sobotu 17. decembra. Predme-
ty, ktoré chcú ľudia darovať, 
môžu nosiť v pracovných dňoch 
od 5. decembra do kancelárie 
nadácie v kine Hviezda od 9.00 
do 16.00 h. O inom čase sa dá 
dohodnúť na tnn@trencianska-
nadacia.sk alebo 0903175863. 
Darovať možno užitočné veci 
z domácnosti, umelecké die-
la, drobnú bižutériu, športové 
potreby, hračky, funkčnú elek-
troniku a samozrejme knihy, 
platne či CD. Predmety bude 
ponúkať Dobrý bazár za sym-
bolické ceny na predaj. Výťažok 

poputuje do nadačného fondu 
Dr. Klaun, ktorý prináša radosť 
a smiech deťom dlhodobo od-
lúčeným od rodiny do špeciál-
nych internátnych základných 
škôl, domovov sociálnych slu-
žieb a liečební po celom Slo-
vensku. Dobrý bazár nájdete 
na Mierovom námestí 17. 12. 
v čase od 10.00 do 18.00 h.

Skalku objavuje stále viac ľudí
 Pútnické miesto pri Trenčí-
ne sa v roku 2016 tešilo veľké-
mu záujmu. Ako informovala 
sprievodkyňa Katarína Darva-
šová, kláštor na Skalke navští-
vilo viac ako 16 tisíc ľudí. Naj-
väčšiu časť tvorili Slováci (14 
800), druhou najpočetnejšou 
skupinou boli Česi (1050). Po-
četnejšie skupiny tvorili aj náv-
števníci z Chorvátska, Poľska, 
Maďarska a Nemecka. Na Skal-
ku „zablúdili“ aj návštevní-
ci z Equádoru, Kiribati, Peru, 

Filipín, Azerbajdžanu a ďalších 
krajín. V decembri sa budú pra-
videlné sv. omše (sobota a ne-
deľa) v Diecéznej svätyni sláviť 
až do 3. adventnej nedele (11. 
12.). „V pondelok 12. decem-
bra budeme na Skalke sláviť 
spomienku na Preblahoslavenú 
Pannu Máriu z Guadalupe. Sv. 
omše budú dopoludnia o 10.30 
h a popoludní o 16.00 h. V ten-
to deň je možné získať na Skalke 
plnomocné odpustky,“ doplnila 
K. Darvašová.

V SRBSKU OCENILI 
HEREČKU DIVADLA 21
 Divadlo 21 Opatová sa 4. – 
6. novembra 2016 zúčastnilo 
na divadelnom Festivale Zuza-
ny Kardelisovej v Kysáči, kde 
uviedlo hru „Opalu má kaž-
dý rád“. Vstupenkou na ten-
to festival sa im stalo tohto-
ročné víťazstvo na Festivale 

Aničky Jurkovičovej v Novom 
Meste nad Váhom. Za najlep-
šie stvárnenie ženskej postavy 
na festivale získala Cenu Zuza-
ny Kardelisovej predstaviteľka 
hlavnej postavy Ivana Oravco-
vá. Blahoželáme! 
 ZDROJ: A.S.J.

Čestné uznanie 
trenčianskemu kronikárovi
 Za celoživotnú prácu kro-
nikára a školiteľa kronikárov 
udelilo Národné osvetové cen-
trum, Slovenská národná kniž-
nica, Slovenský národný archív, 
Slovenské národné múzeum – 
múzeá v Martine a Združenie 
miest a obcí Slovenska v súťaži 
Slovenská kronika 2016 čestné 

uznanie Jozefovi Čerymu. Oce-
nenie mu odovzdali 15. no-
vembra 2016 v Martine. Jozef 
Čery pracoval na kronike mes-
ta Trenčín do marca 2015, a to 
celých 43 rokov. Počas jeho pô-
sobenia získala kronika mesta 
Trenčín viacero prvenstiev me-
dzi slovenskými kronikami.



5. – 23. december 2016
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, zemiaky a oriešky 
• domáce koláče, medovníčky a pirohy

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

MIKULÁŠ
5. december o 17.00

• príchod Mikuláša a jeho anjelských a čertovských pomocníkov, 
rozsvietenie vianočného stromčeka

VIANOČNÉ PROGRAMY
9. – 23. december, každý pracovný deň

• čítanie vianočných príbehov a rozprávok, školské kluby a krúžky
• spevácke skupiny, zbory a spevokoly, folklórne súbory

STRIEBORNÁ A ZLATÁ 
SOBOTA A NEDEĽA
10. – 11., 17. – 18. december  10.30 – 18.00
• celodenné programy: folklór, koledy a vianočné vinše
• koncerty Filip Tůma, Sima Martausová, 
 Close Harmony Friends, Jerguš Oravec Trio a ďalší
• živý betlehem, zvončekový sprievod, varenie vianočnej 
 kapustnice ...

Organizátorom 
podujatia je

Podujatie podporili:

Termíny programov nájdete na plagátoch ČARO VIANOC POD HRADOM, www.trencin.sk a facebook/kic.trencin
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Hľadajú domov
Plánujete si zadovážiť 
psieho spoločníka? Možno 
vás oslovia psíky z karan-
ténnej stanice. Možno je 
medzi nimi psík, ktorý sa 
stratil práve vám.

 Asi 7-ročného psíka Zeusa 
našli v blízkosti Záblatia. Je 
veľmi učenlivý, hravý, aktív-
ny, ale aj prítulný. Vhodný je 
do domu s výbehom, k mlad-
ším, starším ľuďom aj deťom.

 Fenku kríženca (asi mix 
ovčiaka) našli na Hviezdovej 
ulici. Má asi 4 roky. Je laktujú-
ca a pravdepodobne má niekde 
šteniatka. 

 Psík Edmont je ešte hravé 
aj prítulné šteňa vo veku do 1 
roka. Našli ho na Kubranskej 
ulici. Ide o rasu kokeršpaniel 
alebo jeho mix.
Karanténnu stanicu môžete 
navštíviť osobne alebo využiť 
kontakt 0915 785 007. Ľudia, 
ktorí si osvoja psíka z karan-
ténnej stanice, budú oslobo-
dení od dane za psa. Osvoje-
nie psíka sú povinní oznámiť 
na úrade.

ŠK Real team Trenčín na Grand Prix Ostravy
 Karatisti zo športového klubu 
Real team Trenčín priniesli z me-
dzinárodného turnaja v Ostra-
ve (5. novembra) 17 medailí 
a skončili tak na druhom mies-
te zo všetkých zúčastnených, 
v olympijskom hodnotení zís-
kali 6. miesto. V disciplíne kata 
v kategóriách do 10 rokov suve-
rénne zvíťazili Sofi a Štefaneková 
a Lukáš Kostelný. V juniorkách 
si fi nálové derby rozdali Simon-
ka Prpičová a Klaudia Mičko-
vá. Duel skončil tesne 2:1 ví-
ťazstvom Prpičovej. Striebro zo 
športového zápasu kumite do-
niesla Karolína Turčáková, kata 
team chlapci – Páleš, Juríček, 

Oravec. Kata 
do 12 rokov 
dievčat Nin-
ka Kňazovčí-
ková a do 14 
rokov do 7.
kyu Adriána 
S l o v á k o v á . 
Na stupien-
koch víťazov 
stáli aj bron-
zoví: Linda Predanocy, Viktória 
Kadlecajová, Michelle Grznáro-
vá, Evka Klimáčková, Viviana 
Kováčová, Róbert Páleš, Mari-
ka Hrnčáriková, Michal Soukup, 
Kristián Kosík a Lukáš Kostelný. 
Na turnaji sa zúčastnilo 9 krajín, 

takmer 500 pretekárov z viac ako 
70 klubov. Športovcom blahože-
láme a ich trénerom Jozefovi Be-
ňovi, Ivanovi Kostelnému a Len-
ke Beňovej želáme veľa ďalších 
úspechov v nasledujúcej sezóne!
 FOTO: ARCHÍV ŠK

SUCHÁNKOVÁ 
BRONZOVÁ 
NA MAJSTROV-
STVÁCH SVETA
 Trenčian-
ka Ingrida 
Suchánková 
v y b o j o v a l a 
na Majstrov-
stvách sve-
ta seniorov 
v rakúskom Linzi (26. – 30. 
10.) tretie miesto v športovom 
zápase kumite – ženy do 61 kg. 
V kategórii, v ktorej nastúpilo 
až 64 pretekárok, prehrala je-
diný zápas, aj to s rozdielom je-
diného bodu s aktuálnou maj-
sterkou sveta. Členka Dukly 
Banská Bystrica sa do klubu, 
v ktorom začala, Karate klub 
Ekonóm Trenčín, pravidelne 
vracia na tréningy a konzultácie 
s trénerom Miroslavom Ďuďá-
kom. Na svojom konte má tento 
rok aj dve 1. miesta zo Svetové-
ho pohára Karate 1 Premier Le-
ague v Brazílii a v Maroku, dve 
2. miesta zo Svetového pohára 
v Japonsku a Dubaji. V hmot-
nostnej kategórii do 61 kg je 
na čele svetového rebríčka. Dr-
žíme jej palce a veríme, že bude 
Slovensko reprezentovať na naj-
bližšej olympiáde. Informoval 
Michal Kubiš.

Karatistky Ekonóm Trenčín na
víťaznej šnúre

Emma Kubišová, Ade-
la Vlasáková, Lucia 
Mrázová a Ema Pá-
pištová z Karate klubu 
Ekonóm Trenčín opäť 
potvrdili, že patria me-
dzi slovenskú karatis-
tickú špičku. Na tur-
naji KARATE GRAND 
PRIX OSTRAVA 2016 
(5. 11.) vybojovali vo 

svojich kategóriách päť zlatých (Emma Kubišová v kata, Adela Vlasá-
ková – kata aj kumite, Ema Pápištová – kumite, kata team – Kuibšo-
vá, Mrázová, Vlasáková), dve strieborné (Kubišová – kata, Mrázová 
– kumite) a jednu bronzovú medailu (Mrázová – kata). Spomedzi 70 
klubov z 9 krajín sa KK Ekonóm Trenčín stal tretím najúspešnejším 
klubom súťaže a najúspešnejším slovenským klubom. Vďaka patrí 
trénerom Branislavovi Zubrinčaňákovi, Miroslavovi Ďuďákovi, Pav-
lovi Prnovi a rodičom. Informoval Michal Kubiš. FOTO: M. KUBIŠ

TRI ZLATÉ Z GRAND PRIX BRNO
 Z medzinárodné-
ho turnaja Grand Prix 
Brno priviezli kara-
tisti z klubu Lauga-
ricio prekvapivé vý-
sledky. V súbornom 
cvičení kata dorasten-
cov skončili tretí Au-
rel Strigač a Andrea 
Ješková. Kata team 
7 – 15 rokov v zlože-
ní D. Šimun, S. Ferenčík, A. Strigač vybojovali 2. miesto. V špor-
tovom zápase kumite ml. žiačky – 35 kg získala prvenstvo Lenka 
Horáčková, medzi st. žiakmi 
+36 kg zvíťazil David Šimun, 
v kategórii st. žiačok – 46 kg 2. 
miesto získala Tereza Pavlíková, 
medzi st. žiakmi +50 kg skončil 
druhý Aurel Strigač a juniorky 
+54 kg pokorila prvá Andrea Ješ-
ková. Informoval D. Hajmach.
 FOTO: ARCHÍV KLUBU

  ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 12. 12. 2016 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 15. 12. o 18.00 v Klube seniorov v Istebníku

VMČ Juh 5. 12. 2016 o 17.30 v ZŠ, Novomeského

VMČ Sever 1. 12. 2016 o 16.00 v KS Opatová
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SLOVENSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA TREN ÍN, a.s. 
Zlatovská 29, 911 37 Tren ín 

 

 

www.sadtn.sk 
www.trencin.sk 

 

Oznam pre cestujúcich 
 

V d och 23.12.2016 až 8.1.2017  

 
bude MHD Tren ín, prevádzkovaná nasledovne 

 
Dátum  Budú premáva  spoje s ozna ením: 

23.12.2016 piatok x, nebudú jazdi  spoje ozna ené 10 linka . 50 (z 23.12. na 24.12.) 

24.12.2016 sobota + a spoj na Polno nú sv. omšu  
nebudú jazdi  spoje ozna ené 62 a 48 

25.12.2016 nede a + 
nebudú jazdi  spoje ozna ené 48 a 72 

26.12.2016 pondelok +  
pozn.: linky . 24, 25 a 27 nebudú jazdi  k OC Laugaricio 

27.12.2016 utorok x, nebudú jazdi  spoje ozna ené 10 
28.12.2016 streda x, nebudú jazdi  spoje ozna ené 10  
29.12.2016 štvrtok x, nebudú jazdi  spoje ozna ené 10  
30.12.2016 piatok x, nebudú jazdi  spoje ozna ené 10 linka . 50 (z 30.12. na 31.12.)

31.12.2016 sobota + s obmedzením liniek . 24, 25 
pozn.: obmedzenie je vypísané na samostatnom ozname 

1.1.2017 nede a + 
nebudú jazdi  spoje ozna ené 48 a 72  

2.1.2017 pondelok x, nebudú jazdi  spoje ozna ené 10   
3.1.2017 utorok x, nebudú jazdi  spoje ozna ené 10  
4.1.2017 streda x, nebudú jazdi  spoje ozna ené 10  
5.1.2017 štvrtok x, nebudú jazdi  spoje ozna ené 10  
6.1.2017 piatok +   linka . 50 (z 6.1. na 7.1.) 
7.1.2017 sobota + 
8.1.2017 nede a + 

 
 
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 23.12.2016 do 8.1.2017,...) 
 62 – spoje nepremávajú 24.12.2016 
 48 – spoje nepremávajú od 24.12. do 25.12.2016  a 1.1. 2017 
  72 – spoje nepremávajú 25.12.2016, 1.1. 2017   

 

SLOVENSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA TREN ÍN, a.s. 
Zlatovská 29, 911 37 Tren ín  

 

Mimoriadna linka MHD Tren ín 
 

na Polno nú sv. omšu – 24. 12. 2016 
 

 

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  

 

SLOVENSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA TREN ÍN, a.s. 
Zlatovská 29, 911 37 Tren ín 

 

 

Úprava MHD Tren ín 
 

v d och 24.12.2016 a 31.12.2016 

www.sadtn.sk 
www.trencin.sk 

 
24.12.2016      

Mimoriadna linka na Polno nú sv. omšu 

odchod – príchod   odchod - príchod 

JUH II – gymnázium   gymnázium - Juh II 

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

asy a zastávky pod a vyveseného cestovného poriadku

  

31.12.2016 na linkách NEBUDÚ 
premáva  spoje 

 
Linka . 24 

odchod – príchod     

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

19:15 - 19:41   18:45 - 19:10 

20:15 - 20:41   19:45 - 20:10 

21:20 - 21:45   20:45 - 21:14 

  21:45 – 22:10 

      

Linka . 25 

OC Laugaricio - JUH II   JUH II - OC Laugaricio 

18:45 – 19:01  18:10 – 18:27 

19:45 – 20:01   19:10 – 19:27 

20:30 - 20:46   20:10 – 20:27 

21:30 – 21:46  21:10 – 21:27 

22:10 - 22:26   
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Sociálny šatník
Sociálny šatník na Soblahovskej ulici 65 je v súčasnosti občanom 

k dispozícii v pondelok a vo štvrtok v čase od 13.00 do 16.00 h. 
Kontakt v prípade záujmu: 0905 603 479, 0944 406 661.

PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV 

NA OSVIENČIMSKEJ ULICI (PO – PIA: 8.00 – 17.00)

Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitáreň (knihy, video, 

TV, noviny a časopisy), spoločenské hry, šachy, karty, stolný tenis, hudobné kurzy 

(akordeón, fl auta, gitara, klavír), PC, internet.

Pondelok 8.00 – 17.00 Pedikúra

pondelok, štvrtok 9.30 – 10.30 Cvičenie ženy I.

pondelok 10.00 – 12.00 Spevácka skupina „Sihotiar“

pondelok 14.30 – 16.00 Joga začiatočníci

pondelok 16.30 – 18.00 Joga ženy

pondelok 16.30 – 18.30 Keramika klub

utorok, piatok 10.00 – 11.00 Cvičenie ženy II.

utorok, štvrtok, piatok

12.00 – 16.00
Stolný tenis

utorok 13.00 – 16.00 Jednota dôchodcov Slovenska č. 5

utorok, štvrtok 14.00 – 17.00 Kartové hry

streda 14.00 – 16.00 Stolný tenis

streda 14.00 – 15.30 Výbor JDS č.27

streda 15.00 – 17.00 Diabetes konzultácie

štvrtok 10.00 – 12.00 

a 14.00 – 16.00
Keramika klub

štvrtok 16.30 – 18.30 Keramika – kurz

Osvienčimská 3, Trenčín-Sihoť, 032/7434 535, 0911 041 818 
(p. Matejková), 0911 041 820 (p. Buxarová)

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA

KLUB TRENČÍN – MESTO

Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred
5. 12. Ing. Darina Neverišová – Sv. František Xaverský

12. 12. Predvianočné posedenie

Ďalšie akcie:

4. 12. Turandot, Opera SND Bratislava

6. 12. Bowling

31. 12. Kozí vrch, Rozlúčka so starým rokom o 10.00 hod.

Ďakujeme za spoluprácu všetkým, ktorí nám pomáhali počas celého 
roka. „Na Vianoce, keď svet stíchne, nech Vám Božie dieťa vdýchne, 

pokoj, radosť a posilu, nielen v túto svätú chvíľu, ale taktiež v novom 
roku, nech Vás vedie v každom kroku.“ ZKS

Trenčania do kúpeľov so zľavou
Opäť je tu obľúbená zimná akcia na vstupy do termál-
nych bazénov a vonkajšieho bazéna Grand s celoročnou 
prevádzkou v Kúpeľoch Trenčianske Teplice.

 Vstup do všetkých termál-
nych bazénov so zľavou 50 per-
cent a vstup do bazéna Grand 
s 30-percentnou zľavou môžu 
v období od 1. do 23. decembra 
2016 a v novom roku od 2. januá-
ra do 28. februára 2017 využiť aj 
ľudia s trvalým pobytom v Tren-
číne. Vstup do termálnych bazé-
nov je možný len pre osoby nad 
18 rokov. Zľavy nie sú kumulo-
vateľné a sú neprenosné. Platia 
vždy na 1 osobu po preukáza-
ní sa občianskym preukazom. 
Nakoľko je vstup do bazénov 
podmienený voľnou kapacitou 
daného bazéna, je dobrá včas-
ná rezervácia. Liečivá termálna 

voda v kúpeľoch uvoľňuje sva-
lové napätie a pôsobí na všet-
ky bolestivé stavy pohybového 
aparátu – najmä kĺbov a chrb-
tice. Zlepšuje kvalitu pokožky, 
je ideálnym riešením na relaxá-
ciu a regeneráciu organizmu, 
ako aj prevenciou pred vzni-
kom chorôb. Predaj procedúr 
pre termálne bazény je v budove 
Kaštieľa denne od 8.00 do 18.00 
h., na čísle 6514 140/775 alebo 
na predajprocedur@slktn.sk. 
Vstup do bazéna Grand v bu-
dove Rehabilitačného bazéna 
denne od 10.00 do 18.00 h, tel. 
6514 771. Viac na www.kupele-
-teplice.sk.

CENTRUM PRE RODINU TRENČÍN
 December sa v Centre pre rodinu 
ponesie v adventnom a predvianoč-
nom duchu. Aktivity tohto mesiaca 
nájdete v KAM v Trenčíne. Okrem nich 
v centre naďalej prebiehajú pravidelné 
stretnutia podporných skupín, ktoré 
sú otvorené aj pre verejnosť. Podporná 
skupina AA „12 statočných“ (anonym-
ní alkoholici) sa stretáva každú sobotu 
o 18.00 h. Podporná skupina rozvedených sa stretáva raz do mesia-
ca vždy v druhú nedeľu v mesiaci o 14.30 h. Stretnutia podpornej 
skupiny EA (Emotions Anonymous – osoby s emočnými probléma-
mi) bývajú každú nedeľu v párnom týždni v čase od 16.00 do 18.00 
h. Otvorenosť centra a stretnutia podporných skupín počas vianoč-
ných sviatkov si overte na www.cprtrencin.sk.



3. 12. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom
KIC | Pokračovanie cyklu pravidelných 
prechádzok mestom so zaujímavým 
výkladom sprievodcu. Téma: Vianočné 
zvyky. Vianoce ako obdobie radosti, 
láskavosti, pokoja a  mieru sú považo-
vané za  najkrajšie sviatky roka, ktoré 
by sme mali stráviť so svojimi najbliž-
šími. Vianociam predchádza prípravné 
obdobie advent a  obľúbený sviatok 
svätého Mikuláša. Prečo sa Vianoce 
oslavujú od Štedrého dňa, hoci je prvý 
sviatok vianočný až 25. decembra? Od-
kedy sa ozdobuje vianočný stromček? 
Kto postavil prvý betlehem? Stretnutie 
pred KIC.

3. 12. | 18.00 | Slávnostná sv. 
omša ku cti patróna mesta 
sv. Františka Xaverského
PIARISTICKÝ KOSTOL | Účinkujú brati-
slavský Komorný orchester Technik 
a pezinský chrámový zbor Ad Una Cor-
da.

3. 12. – 15. 1. | 10.00 – 18.00 | 
Od Lucie do Troch kráľov
MESTSKÁ VEŽA | Postavy betlehemcov, 
vinšovníkov a  koledníkov v  tradičnom 
ľudovom odeve. Výstava zo súkromnej 
zbierky folkloristu Jozefa Ďuráčiho.

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

MIEROVÉ NÁMESTIE | Príchod Mikuláša 
a  jeho anjelsko-čertovských pomoc-
níkov, rozsvietenie vianočného strom-
čeka.

5. – 23. 12. | Vianočný jarmok
MIEROVÉ NÁMESTIE | Remeselnícky jar-
mok 10.00 – 18.00, jedlo a  nápoje 
do  22.00. Originálne vianočné darče-
ky – keramika, šperky, výrobky z  dre-
va, kožené výrobky a  kožušiny, milé 

  DIVADLO
30. 11. | 19.00 | 3T – 3 Tvorivé 
tvory
KINO HVIEZDA | Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš 
„Pucho“ Púchovský a  Stanislav „Stanley“ 
Staško.

4. 12. | 19.30 | J. G. Tajovský: 
Ženský zákon

KINO HVIEZDA | Veselohru plnú spevu a lás-
kavého humoru uvedie Mestské divadlo 
Trenčín.

5. 12. | 19.00 | Na koho to slovo 
padne
KINO HVIEZDA | Bláznivá komédia o piatich 
indivíduách uzavretých v jednej miestnos-
ti, v  spoločnosti jedného revolvera. Účin-
kujú R. Jakab, J. Kemka, V. Kobielsky, M. 
Miezga, L. Latinák.

10. 12. | 12.00 | Mrázik
MIEROVÉ NÁMESTIE | Klasická ruská roz-
právka v  divadelnom prevedení. Nežná 
Nastenka, bohatier Ivan aj smiešna Mar-
fuška naživo!

10. 12. | 16.00 | Mrázik
OC LAUGARICIO |

12. 12. | 19.00 | Divadlo 
z pasáže: Malý princ
KINO HVIEZDA | Rozprávka pre dospelých či 
fi lozofi cký traktát pre deti. Dospelých na-
báda, aby sa učili od detí a deťom naopak 
ukazuje, že nie všetko, čo dospelí vravia či 
robia, musí byť vždy správne.

30. 12. | 19.00 | Pavol Seriš: 
Na ostro!
KINO HVIEZDA |

  KONCERTY
2. 12. | 21.00 | Medial banana – 
Inna Jamdown
KLUB LÚČ | Pred koncertom premietanie 
hudobno-dobrodružného dokumentu ka-
pely Medial Banana, zážitky z  cestovania 
a nahrávania na Jamajke.

4. 12. | 16.00 | Organový 
koncert
PIARISTICKÝ KOSTOL | Adventné a vianočné 
skladby a koledy v interpretácii sopranist-
ky Jany Pastorkovej a  koncertného orga-
nistu Stanislava Šurína.

4. 12. | 18.00 | Organový 
koncert
EVANJELICKÝ KOSTOL | Adventné a  vianoč-
né skladby a koledy v  interpretácii sopra-
nistky J. Pastorkovej a organistu S. Šurína.

4. 12 | 20.00 | Funeral marching 
band
KLUB LÚČ | Začiatkom roku 2016 Miroslav 
Tóth a Gergely Kovács vytvorili žáner smú-
točného free. Piesne sú zmesou vplyvov 
vojenskej a  zádušnej hudby z  prostredia 
strednej Európy. Hráči sú aktívnymi inter-
pretmi súčasnej, voľne improvizovanej, 
jazzovej, ľudovej a klezmer hudby.

9. 12. | 21.00 | Scéna FM najt
KLUB LÚČ | Tanečná hudba pod záštitou Rá-
dia FM.

11. 12. | 15.30 | Benefičný 
koncert na podporu Hospicu 
Milosrdných sestier
PIARISTICKÝ KOSTOL | Účinkuje The Gospel 
Family – gospelový zbor z Novej Dubnice.

14. 12. | 18.00 | Kandráčovci
KINO HVIEZDA | Vianočný koncert plný ko-
lied aj tradičných skladieb. Vystúpia spe-
váčky Monika Kandráčová, Anka Poráčová 
a klavirista Tomáš Labanc.

16. 12. | 19.00 | Viva Joe 
Strummer
KLUB LÚČ | Spomienka na  umelca, ktorý 
ovplyvnil nejednu generáciu. Účinkujú: 
CHERRY STREET, FISHFACE, BOX, UHOL DO-
PADU, MR. TEDDY & THE SIDEKIC KS. Na af-
terparty DJ USB.

18. 12. | 15.00 | Vianočná 
Opatovská Harmonika
DK OPATOVÁ | Účinkujú: J. Chupáč, M. Ši-
šovský, D. Minárik, J. Šedivý, T. Marták, M. 
Červeňan, Kora band, ORIN, J. Opatovský, 
J. Žapčík, V. Mudríková, J. Johaník.

18. 12. | 15.30 a | 18.30 | Hojné 
požehnanie Vám nesieme
KINO HVIEZDA | Tradičný vianočný koncert 
folklórnych skupín z Trenčína. Pozýva Tren-
čianske folklórne združenie Stodola.

26. 12. | 20.00 | Frog jam XXI.: 
Hudba
KLUB LÚČ | Tradičný lokálpatriotný festival 
dobrej hudby a  divadla. Tento ročník fes-
tivalu bude dvojdňový! Program: Uzavretá 
spoločnosť, Matrina Javor band, Bratři Or-
feové, DJS a iní.

  PRE DETI
pondelok, streda, piatok | 
Tanečná škola Aura dance
KC AKTIVITY | Moderný tanec (5 – 15 r). 
Info: 0908 731 125.

pondelok, utorok, streda | 9.15, 
10.30, 16.15, 17.30 | štvrtok | 
9.15, 10.30 | Tancujúce tigríky
KDaM TIGRÍKY | Tanečno-animač-
ný kurz pre deti vo veku 1,5 – 6 ro-
kov. Viac na  www.tancujucetigriky.sk 
a 0903 783 724.

utorok | 15.00 – 16.30 | Klub 
keramikárov
KC AKTIVITY | Keramický krúžok pre 
deti a  mládež od  5 rokov. Prihlášky 
a  informácie na  0918  561  320 alebo 
mirka@kcaktivity.sk.

utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 | 
Korzo dance
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného 
tanca SZUŠ. Info: 0903 793 557.

utorok | 17.00 | Junior Golf 
program
ZŠ NA  DOLINÁCH 27 | Viac 
na  info@golftrencin.sk alebo 
na 032/641 00 13.

streda, piatok | 16.00 – 18.00 | 
Tanečná škola Goonies
KC AKTIVITY | Moderný tanec pre deti od 3 
rokov. Info: 0915 101 051.

štvrtok | 17.15 | Tanečná 
skupina Princess
KDaM TIGRÍKY | Dievčenská taneč-
ná skupina pre deti vo veku 6 – 8 ro-
kov. Viac na  www.tancujucetigriky.sk 
a 0903 783 724.

piatok | 16.00, 17.15 | 4 šikovné 
pršteky
KDaM TIGRÍKY | Tvorivý klub pre deti vo 
veku 5 – 6 rokov a  3 – 4 rokov. Info: 
www.tancujucetigriky.sk a 0903 783 724.

1. – 31. 12. | 9.00 – 13.00, 14.00 – 
19.00 | Brick by Brick – zábava 
s Lego
KREATIVO | Kreatívno-vzdelávacie cen-
trum. Lego kurzy pre deti od 4 do 11 r., voľ-
né hodiny na hru s kockami Lego pre deti 
s  rodičmi alebo bez rodičov. Viac na  fcb 
kreativosro.

1. – 30. 12. | Centrum pohybu 
a tanca
MS ŠPORTOVÁ HALA | Tanečný klub Bambu-
la (1 – 5 r.), cvičenie na Fit loptách (od 5 
mesiacov), balet s  profesionálnou lektor-
kou (4 – 9 r.).

1., 15. 12. | 9.30 – 11.30 | 
Galerkovo
GMAB | Tvorivé dielničky pre deti od  18 
mesiacov do 5 rokov.

1., 15. 12. | 9.30 – 11.30 | Ateliér 
majstra Galerka
GMAB | Tvorivé dielne pre deti a ich rodičov 
v Galérii M. A. Bazovského.

  NEDAJTE SI UJSŤ
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ČARO VIANOC POD HRADOM

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

Vianočný remeselný jarmok – Jedlo a nápoje do 22.00 h

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

Vianočné trhy spotrebného tovaru
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3. – 18. 12. | 14.00 – 17.00 | 
Adventné dielničky pre deti
CENTRUM PRE RODINU | Aktivity počas ad-
ventných víkendov: 3. 12. Výroba vianoč-
ných ozdôb z  bavlny, 4. 12. Výroba via-
nočnej dekorácie – servítkovanie, 10. 12. 
Zdobenie medovníčkov, 11. 12. Výroba 
vianočných ozdôb – papierové pletenie 
vianočných stromčekov, 17. 12. Výroba 
vianočných pozdravov a dekorácií, 18. 12. 
Zdobenie medovníčkov

3. 12. | 15.00 | Príde k nám 
Mikuláš so svojou družinou
KC STRED | Anjeličkovia a  milý čertík pri-
nesú divadielko a  darčeky pre dobré deti. 
Divadielko Svetielko z  Nitry uvedie pred-
stavenie „O  psíčkovi a  mačičke“. Rodičia 
môžu priniesť balíčky s  menom dieťatka. 
Vstupenky a info v MC Srdiečko.

3. 12. | 17.00 – 18.30 | Vianočný 
galaprogram tanečnej školy 
Tancujúce tigríky
KINO HVIEZDA | V  20 choreografi ách sa 
predstavia všetky detičky z tanečnej školy 
– od  1,5-ročných po  skúsené 6-ročné ta-
nečnice. Vystúpi aj TS Princess.

4., 11., 18. 12. | 15.00 – 18.00 | 
Adventné tvorivé dielničky
OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky pre deti.

4. 12. | 16.00 | Mikuláš 
v Mestskom divadle Trenčín

KINO HVIEZDA | Mikulášska besiedka a mi-
nidisco pre deti do  10 rokov s  anjelom, 
čertom a  Mikulášom. Mestské divadlo 
Trenčín chce pomôcť rodičom so zába-
vou na Mikuláša pre najmenších. Nie kaž-
dý má možnosť vidieť živého Mikuláša 
zblízka a  naviac zatancovať si s  anjelikmi 
a  čertíkmi na  podujatí v  škôlke alebo vo 
fi rme. Príďte do  divadla! Pre každé dieťa 
budeme mať čas. Menom dieťaťa ozna-
čené balíčky je potrebné odovzdať an-
jelom pripraveným na  chodbe Hviezdy, 
ktorí ich doručia včas Mikulášovi. Odo-
vzdanie balíčkov sa uskutoční na  konci 
cca 40 minútového programu priamo Mi-
kulášom. Limitovaný počet miest. Info: 
rezervaciedivadlotrencin@gmail.com, 
predpredaj KIC: 3 €

 5. – 9. 12. | 10.00 | Celé 
Slovensko číta deťom aj 
na Mikuláša
VKMR Hasičská, KC Aktivity, Dlhé Hony, KC 

Kubrá | Súčasť celoslovenského projektu 
s  mottom „Čítajme deťom 20 minút den-
ne, každý deň!“. Termíny treba vopred do-
hodnúť na  deti@vkmr.sk, juh@vkmr.sk, 
dlhehony@vkmr.sk, kubra@vkmr.sk.

6. 12. | 16.00 | Mikuláš v CVČ |
CVČ | Príďte sa vyjašiť a  vyrobiť si krásne 
ozdoby na vianočný stromček.

7., 14., 21. 12. | 9.00 – 10.00 | 
Riekankovo
KC STRED | Mamička a dieťa sa pri spoloč-
nej hre učia aj riekanky.

11. 12. | 16.00 | Detský divadelný 
klub: Červená čiapočka
KLUB LÚČ | Autorský prepis známej roz-
právky uvádza Dogma Divadlo.

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

16. 12. | 18.30 – 8.00 | 
Od Kataríny do Vianoc, každá 
noc má svoju moc
CVČ | Noc plná povier, čarov a zvykov na-
šich starých mám. Čarovanie, odlievanie 
olova, vymetanie kútov, vianočné ozdo-
by zo slaného cesta, odliatky z  včelieho 
vosku.

18. 12. | 14.00 – 16.00 | Nedeľné 
v(i)tvorky
GMAB | Prechádzky, rozhovory a hry s ak-
tuálnymi výstavami a  tvorivé dielne pre 
rodiny s deťmi od 6 r.

19. 12. | 17.00 | Balóniky prianí 
pre Ježiška
CVČ | Napíšte svoje prianie na lístok a spo-
ločne ho pošleme Ježiškovi. Stretneme sa 
pred CVČ.

  VÝSTAVY
Miloš Alexander Bazovský
GMAB | Stála expozícia.

28. 10. – 4. 12. | Juraj Oravec
GMAB | Výstava akademického maliara.

do 15. 12. | Liquid – Jozef Fugger
NOE AREÁL MERINA | Výtvarník pod alter-
egom Fuggi predstavuje recyklované 
umenie.

do 19. 12. | Betlehemy Jozefa 
Práznovského
OC MAX | Viac ako 200 betlehemov od dr-
žiteľa dvoch certifi kátov Slovenskej knihy 
rekordov – za  najväčší počet vystavených 
betlehemov od  jedného autora a  za  naj-
menší vyrobený betlehem v  bobuľke no-
vého korenia.

1., 2. 12. | Vinum Laugaricio 
2016
EXPOCENTER | 12. ročník medzinárodnej 
výstavy vína, vody a destilátov.

1. – 30. 12. | Rozprávky na dlhé 
zimné večery
VKMR HASIČSKÁ | Tematická výstavka kníh.

1. – 30. 12. | Vianočné zvyky 
a tradície
VKMR JASELSKÁ | Tematická výstavka.

1. – 31. 12. | Obrazy Zuzana 
Holúbeková
CENTRUM SENIOROV | Naive Art Kovačica / 
Srbsko.

1. – 31. 12. | Vianočná nálada
CENTRUM SENIOROV | Výstava ručných prác.

1. 12. – 13. 1. | Ján Vitko, 
...a príde farba

KIC |

2. 12. – 5. 1. | 17.00 | Jozef 
Vydrnák / Logos 
TSK | Autorská výstava dubnického výtvar-
níka. Maľba, kresba, grafi ka.

3. 12. – 15. 1. | Od Lucie do Troch 
kráľov
MESTSKÁ VEŽA | Postavy betlehemcov, vin-
šovníkov a  koledníkov v  tradičnom ľudo-
vom odeve.

8. – 31. 12. | Krása, moja záľuba
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava klubu Čipka pri 
PK Trenčín.

9. 12. – 29. 1. | Eva Mišáková 
Abelová – Eva jablkom 
uhryznutá

GMAB | Výstava známej akademickej ma-
liarky z Trenčína.

  FESTIVALY
9. – 10. 12. | Daj Boh šťastia
EVANJELICKÝ A PIARISTICKÝ KOSTOL | 10. po-
kračovanie adventného festivalu spevác-
kych zborov. Účinkujú: Coro Cittá di Soave 
(Spevácky zbor mesta Soave) z Talianska. 
Kulturno umjetničko družstvo URBAN, 
Maribor (Spevácky zbor URBAN) zo slovin-
ského Mariboru a domáce spevácke zbory 
– Detský spevácky zbor Vážky pri ZŠ Dlhé 
Hony, Vokálna skupina VOX, Zborový spe-
vokol ECAV Zvon a  Trenčiansky spevácky 
zbor. Koncerty 9. 12. o  18.00 v  Evanjelic-
kom kostole a 10. 12. o 19.00 u Piaristov.

17. 12. | Športfestival 2016
EXPO CENTER | Festival neolympijských 
športov.

27. 12. | 18.00 | Frog jam XXI.: 
Divadlo
KLUB LÚČ | Tradičný lokálpatriotný festival 
dobrej hudby a  divadla. Program: PAVOL 
SERIŠ: SAMKO TÁLE – Komediálna mono-
dráma je dramatizáciou slávnej slovenskej 
novely spisovateľky Daniely Kapitáňovej 
„Kniha o cintoríne“. DOGMA DIVADLO: KO-
MUNÁL – Inscenácia je sled mikropríbe-
hov ľudí, ktorí sa rozhodli vstúpiť na javis-
ko verejného života.

  PRE SENIOROV
streda | 8.00 – 9.30 | Babi, pošli 
mi to mejlom
VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž 
na  zvládnutie základov PC a  komuniká-
cie prostredníctvom e-mailu. Prihláška: 
032/770 83 14.

7. 12. | 13.30 | Akadémia tretieho 
veku
KC STRED | Vianočný seminár XXX. ročníka 
ATV. V programe literárne pásmo Advent-
ná kvapka (M. Pomajbová, J. Hrkotová), 
blahoželanie jubilantom, posedenie pri 
jedličke s kultúrnym programom.

8. 12. | 14.00 | Mikulášske 
stretnutie
CENTRUM SENIOROV |

13. 12. | 9.00 – 11.30 | Ateliér pre 
seniorov
GMAB | Tvorivé dielne nielen pre seniorov 
na rôzne témy a techniky, prepojené s vy-
stavenými dielami.

drobnosti, handmade výrobky, voňavé 
teplé nápoje – varené víno, punč, ho-
rúca medovina, chutné jedlá – vianoč-
ná kapustnica, zabíjačkové, grilované, 
slovenské špeciality a  ďalšie dobroty, 
predvianočné sladkosti – domáce ko-
láče, medovníčky, pirohy a oblátky.

9. 12. | 16.00 | Vinšujeme 
Vám...
MIEROVÉ NÁMESTIE | Vystúpenie detí zo 
Súkromnej ZUŠ Trenčín.

9. 12. | 17.00 | Urban
MIEROVÉ NÁMESTIE | Vianočný pozdrav 
mužskej speváckej skupiny zo Slovin-
ska.

9. 12. | 18.30 | Joe & Jane + 
hostia
MIEROVÉ NÁMESTIE | Rockové Vianoce 
v podaní Joe Hajša, Jany Čonkovej a ich 
priateľov.

10. – 23. 12. | 10.00 – 18.00 | 
Vianočné trhy spotrebného 
tovaru a textilu
HVIEZDOSLAVOVA, JASELSKÁ |

10. 12. | Strieborná sobota
MIEROVÉ NÁMESTIE | 10.30 – Striebor-
ný zvonček – predvianočný program 
pre deti s  mímom Vladom Kulíškom, 
12.00 – Mrázik – ruskú rozprávkovú 
klasiku zahrá Mestské divadlo Tren-
čín, 16.00 – Sklo – a  capella koncert 
v adventnej atmosfére, 17.00 – Zuza-
na Mikulcová Band – koncert mladej 
pesničkárky s krásnym hlasom a citom 
pre emócie, 18.30 – Jerguš Oravec 
Trio – koncertný návrat domov s  via-
nočným darčekom – čerstvým novým 
albumom.

11. 12. | Strieborná nedeľa
MIEROVÉ NÁMESTIE | 10.30 – Latovček 
a Latovec – vianočné pozdravy dvoch 
folklórnych generácií z  Dolnej Súče, 
12.00 – Havo Slavo – vianočný prí-
beh o  psíkovi Slavkovi z  dielne Divad-
la pod balkónom, 13.30 – Selčianka 
a Selčan – koledy a vinše dvoch gene-
rácií spod Inovca, 14.30 – Malí koled-
níci – účinkujú deti z detských folklór-
nych súborov Kopaničiarik, Kornička, 
Radosť, 16.00 – Acustica deLuxe 
– akustická vianočná pohoda, 17.00 
– Sima Martausová – pôvabný a ra-
dostný koncert novej folkovej hviezdy. 
Počas dňa varenie vianočnej šošovi-
ce – príprava a  podávanie tradičného 
vianočného jedla priamo na  námestí, 
adventné dielničky pre deti – príďte sa 
ohriať a vlastnoručne vyrobiť vianočný 
darček do  Centra pre rodinu (14.00 – 
17.00, Farská 11).

12. 12. | 16.00 | Vinšujeme 
Vám...
MIEROVÉ NÁMESTIE | Čítanie vianočných 
príbehov a koledy detí zo ZUŠ K. Pádi-
vého.

13. 12. | 16.30 | Dolinečka
MIEROVÉ NÁMESTIE | Adventné piesne 
a  koledy ženskej speváckej skupiny zo 
Soblahova.

13. 12. | 17.30 | Renáta 
Činčalová
MIEROVÉ NÁMESTIE | Nežne zhudobne-
ná poézia Vianoc.

14. 12. | 16.00 | Radosť
MIEROVÉ NÁMESTIE | Vinše malých ko-
ledníkov z detského súboru.

  NEDAJTE SI UJSŤ
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  CVIČENIE
pondelok | 17.15 – 19.15 | SM 
system
KC AKTIVITY | Cvičenie na regeneráciu chrb-
tice.

pondelok | 18.15 – 19.30 | 
Kruhový tréning
KC AKTIVITY | Súbor cvikov odcvičených je-
den po druhom s využitím fi tness náčinia.

pondelok | 19.15 – 20.45 | Tai – chi

KC AKTIVITY | Informácie: 0911 029 030.

utorok | 9.00 – 10.00 | Joga pre 
mamičky
KC STRED | Od 6 týždňov po pôrode.

utorok | 16.45 – 17.45 | 
Zdravotný pilates
KC AKTIVITY | Pre začiatočníkov a ľudí s bo-
lesťami chrbta.

utorok | 18.00 – 19.15 | Joga
KC AKTIVITY | Pre všetkých bez ohľadu 
na vek a fyzickú kondíciu.

utorok, štvrtok | 18.00 – 19.15 | 
Born to Trick Academy: Mladší 
žiaci (8 – 14rokov)
EXPOCENTER | Nábor detí na tréningy Par-
kour & Freerunning. Pavilón 4. Info a pri-
hlášky: 0908 166 858.

utorok, štvrtok | 18.30 – 20.00 | 
Born to Trick Academy: Starší 
žiaci (15+)
EXPOCENTER |

utorok | 19.30 – 20.30 | štvrtok | 
18.00 – 19.00 | Pilates pokročilí

KC AKTIVITY |

streda | 18.00 – 19.00 | 
Bodywork
KC AKTIVITY | Prvky dance aerobiku s posil-
ňovaním a strečingom.

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

streda | 19.15 – 20.15 | Zumba
KC AKTIVITY | Prihlasovanie: 0903 949 966. 
Viac na www.zumba-trencin.sk.

štvrtok | 18.30 – 20.00 | 
Cvičenie na chrbticu
KC AKTIVITY | Vedie Ján Pevný. Info: 
0911 029 030.

sobota | 17.30 – 19.30 | Born to 
Trick Academy: Pre verejnosť
EXPOCENTER |

1. – 30. 11. | Centrum pohybu 
a tanca
MS ŠPORTOVÁ HALA | Cvičenie pre ženy 
– skupinové cvičenia step, tabata, body 
work, Port de Bras. Kontakt: 0903 449 732.

1. – 31. 10. | Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY | Posilňovacie cviky v interva-
lovom cvičení s fázami odpočinku.

1. – 31. 11. | Zumba
KC KUBRA | Pondelok 17.30 – 18.30, 18.40 
– 19.40 Toning, streda 17.40 – 18.40, ne-
deľa 17.30 – 19.00. Kontakt 0903 949 966.

7., 14. 12. | 17.00 | Cvičenie pre 
tehotné – profylaxia
KC STRED | Vedie pôrodná asistentka.

štvrtok | 19.00 – 20.00 | Pilates 
začiatočníci a mierne pokročilí
KC AKTIVITY | Prihlasovanie: 0905 705 431

  PREDNÁŠKY
1. 12. | 16.00 | Literárny klub 
Omega
VKMR HASIČSKÁ | Diskusia a  prezentácia 
vlastnej tvorby.

5. 12. | 18.00 – 19.30 | Priestor 
pre Lukáša Sládkoviča
VOICES | Mladý podnikateľ, ktorý sa roz-
hodol splniť si sen, bude rozprávať o  zro-
de vlastnej poctivej kaviarne, ale aj o tren-
čianskej kávovej kultúre. Priblíži nám tiež 
úskalia, ktoré treba zdolať v  začiatkoch 
podnikania a kto všetko nám v tom môže 
pomôcť. Vstup je voľný. www.voices.sk.

6. 12. | 17.00 | Vstup, 
spracovanie a vizualizácia dát 
v Azure
VKMR HASIČSKÁ | Pre záujemcov o  infor-
mačné technológie a  systém Windows, 
tentoraz na tému implementácie toku veľ-
kých dát s  využitím platformy Microsoft 
Azure. Podujatie je spoluorganizované 
s Windows User Group.

7. 12. | 17.00 | Fotostredisko
TSK | Stretnutie neprofesionálnych foto-
grafov – téma mesiaca: Pohľady očí.

8. 12. | 16.30 | Ľudovít Dohnány
VKMR HASIČSKÁ | Prednáška regionálneho 
historika V. Brabenca o živote a diele náro-
dovca Ľudovíta Dohnányho pri príležitosti 
120. výročia jeho úmrtia. Podujatie je or-
ganizované v spolupráci s MO MS v Trenčí-
ne, Klubom starých Trenčanov.

12. 12. | 16.30 | Jozef Banáš: 
Kód 7

VKMR HASIČSKÁ | Beseda so spisovateľom 
spojená s  prezentáciou jeho najnovšieho 
románu. 

13. 12. | 17.30 | Večer 
s liečiteľkou a kartárkou 
Erikou
PENZIÓN KEROLA | Je potrebné sa vopred na-
hlásiť. Viac na www.smart-people.sk/kurzy.

14. 12. | 10.00 | Bezplienková 
komunikačná metóda – 
alebo prirodzená hygiena 
novorodencov
MC SRDIEČKO |

15. 12. | 16.00 | Relaxácia, 
sebapodpora a zastavenie sa 
v každodennom živote
VKMR HASIČSKÁ | Diskutujú: MUDr.  K. 
Kusá; Mgr.  T. Hrušovská. Podujatie je 

organizované v spolupráci s OZ Ars Vivendi 
– umenie žiť.

15. 12. | 17.00 | Šamanské 
liečenie
PENZIÓN KEROLA | Je potrebné sa vopred 
nahlásiť. Viac na  www.smart-people.sk 
(kurzy) alebo na 0948 213 119.

17. 12. | 10.00 | Cesta čistého 
vedomia
KC AKTIVITY | Celodenný seminár vedie Ján 
Pevný. Info: 0911 029 030.

19. 12. | 19.00 | Večer najlepších 
filmov a reklám 2016
KLUB LÚČ | To najlepšie z  moderného vní-
mania audiovizuálneho umenia so  šéfre-
daktorom portálu Kinema.sk P. Konečným.

  KURZY
utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý 
ateliér pre dospelých
OC LAUGARÍCIO | 6. 12. Vianočná deko-
rácia, 13. a  20. 12. Svietnik na  vianoč-
ný stôl. Prihlásenie na  0918  561  320, 
mirka@kcaktivity.sk.

utorok | 18.00 – 20.00 | Klub 
keramikárov dospelí
KC AKTIVITY | Prihlášky a info: 0918 561 320 
info@kcaktivity.sk.

1., 8., 15. 12. | 10.00 | Mommie‘s 
English Club
MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-
glicky a deti sa pri nich hrajú.

2., 9., 16. 12. | 10.00 | Podporná 
skupina nosenia detí
MC SRDIEČKO |

2., 3. 12. | Hormonálna jogová 
terapia – víkendový kurz
PENZIÓN KEROLA | Prirodzenou cestou re-
aktivovať hormonálnu produkciu vlast-
ných žliaz. Počet miest je obmedzený. 
Na  kurz je potrebné sa vopred nahlásiť. 
Viac info na www.smart-people.sk/kurzy.

4. 12. | 15.00 | Kurz varenia 
podľa pôvodnej Ajurvédskej 
kuchyne
PENZIÓN KEROLA | „Vianočný“ zemiako-
vý šalát v  exotickej podobe, cviklovo-
-kapustová kofta, lada, banánová halva 
– vianočná atmosféra s  exotickým nády-
chom. Počet miest je obmedzený. Na kurz 
je potrebné sa vopred nahlásiť. Viac 
na www.smart-people.sk/kurzy.

6., 13., 20. 12. | 10.00 | Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
KC STRED | Vhodné aj pre tehotné.

7., 14. 12. | 10.00 | Mami spricht 
Deutsch
MC SRDIEČKO | Mamičky sa rozprávajú 
po nemecky a deti sa pri nich hrajú.

7. 12. | 17.30 – 20.00 | Klub 
patchwork
KC AKTIVITY | Info: 0917 062 936.

8. 12. | 16.30 | Vlasové 
poradenstvo s kaderníkom
KC STRED | Ako zlepšiť kvalitu vlasov, aký 
účes, strih či farba sú najvhodnejšie. Vedie 
profesionálny kaderník Jakub Hrnčár.

13. 12. | 16.00 – 19.00 | Vyrob si 
s nami šperk
VOICES | Tvorivý workshop s  Ivanou San-
tovou. Vyskúšajte si navrhnúť a  zhotoviť 
šperk pre seba alebo niekoho blízkeho. 
Účastnícky poplatok je 12 €. Registrácia 
na voices@voices.sk.

  NEDAJTE SI UJSŤ
14. 12. | 17.00 | Vinšujeme 
Vám...
MIEROVÉ NÁMESTIE | Čítanie vianočných 
príbehov a koledy detí zo ZUŠ K. Pádi-
vého.

15. 12. | 16.00 | Vinšujeme 
Vám...
MIEROVÉ NÁMESTIE | Čítanie vianočných 
príbehov a koledy detí zo ZUŠ K. Pádi-
vého.

16. 12. | 16.30 | Letokruhy
MIEROVÉ NÁMESTIE | Vianočné vinše se-
niorského spevokolu spoza mostov.

16. 12. | 17.00 | Opatovčan
MIEROVÉ NÁMESTIE | Zmiešaný spevác-
ky zbor z Opatoviec.

16. 12. | 17.30 | Kubrá
MIEROVÉ NÁMESTIE | Autentický folklór 
v podaní ženskej speváckej skupiny.

16. 12 .18.30 | Say Trio
MIEROVÉ NÁMESTIE | Vianočná atmosfé-
ra so saxofónom.

17. 12. | Zlatá sobota
MIEROVÉ NÁMESTIE | 10.00 – 18.00 – 
Dobrý bazár Trenčianskej nadácie 
s  Karolom Csinom, 10.30 – Gaj-
došské duo – koledy zo stredného 
Považia, 11.00 – Bysterec – vianoč-
ný program detí z  Mníchovej Leho-
ty, 12.00 – Katars – krása vianočnej 
hudby sedemčlennej a  capella skupi-
ny, 13.00 – Lachovček a  Trombitá-
ši Štefánikovci – vianočný pozdrav 
z  Púchovskej doliny, 14.00 – Nesiem 
Vám novinu – vystúpenie folklórnych 
skupín Chotár z  Hornej Súče, Škrupin-
ka, Kubran, Podžiaran z Papradna, Kor-
nička, Kopaničár zo Starého Hrozenko-
va, Trombitáši Štefánikovci z  Púchova 
a  spoločné spievanie vianočných ko-
lied, 17.00 – Veronika Rabada s ka-
pelou – temperamentné spracovanie 
slovenského folklóru, 17.00 – 20.00 
– Vyšívaná veža – vianočná svetel-
ná projekcia na  fasáde mestskej veže. 
Počas dňa varenie vianočnej kapustni-
ce – príprava a  podávanie tradičného 
vianočného jedla priamo na námestí.

18. 12. | Zlatá nedeľa
MIEROVÉ NÁMESTIE | 10.30 – Radosť – 
vinše malých trenčianskych kolední-
kov, 11.00 – Slovak Tango – neza-
budnuteľné slovenské evergreeny vo 
vianočnej podobe, 12.00 – živý Bet-
lehem Záhoráckeho divadla – prí-
beh o narodení Ježiška so živými zvie-
ratkami (na Farských schodoch), 12.30 
– For You – výnimočné hlasy zlievajú-
ce sa v  jedinečnom súzvuku, 15.00 – 
Impression Trio – silu klasickej hud-
by predstavia tri pôvabné hudobníčky, 
16.00 – Close Harmony Friends – 
koncert deviatich najdokonalejších hu-
dobných nástrojov – ľudských hlasov, 
17.00 – Filip Tůma – operný spevák 

a  herec predstaví krásu a  vznešenosť 
klasickej hudby vo vianočnom recitáli, 
17.00 – 20.00 – Sobí záprah – sve-
telná digitálna hra na fasáde Mestskej 
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13. 12. | 16.00 – 18.30 | Večerný 
ateliér pre dospelých
GMAB | Tvorivý ateliér pre dospelých 
na rôzne témy a techniky, prepojené s vy-
stavenými dielami.

15. 12. | 16.30 | Zdobíme si 
sladké vianočné medovníčky
KC STRED | Zdobia mamy aj deti medov-
níčky vlastnej výroby alebo z  dielne pani 
Márie.

15. 12. | 17.00 | Fotoworkshop 
pre dospelých
GMAB | Je potrebné sa prihlásiť vopred 
na  e-mail barbora.petrikova@gmab.sk, 
viac na www.gmab.sk.

  INÉ
2. 12. | 18.00 | Vianočný minibál
KD ZLATOVCE | Folk tancovačka pre všet-
kých, partner nie je podmienkou. Kontakt: 
0910 196 456, galatea.violet@gmail.com. 

4. 12. | 16.00 | Vianočné 
vystúpenie TS Bambula
OC LAUGARICIO | SZUŠ, Novomeského, ta-
nečný odbor pod vedením J. Koštalovej.

9. 12. | Edmania 2016
VÝSTAVISKO EXPO CENTER | Elektronická ta-
nečná hudba – Partymenu.eu

9. 12. | 17.00 | Vianočná 
kapustnica
KC AKTIVITY | Komunitné podujatie sym-
patizantov a  členov združenia, tvorivých 
klubov a spolkov pôsobiacich v KC Aktivity.

9. 12. | 18.00 | Noc modlitieb 
za deti
KOSTOL NOTRE DAME | Celonočné zamysle-
nie a rozjímanie o živote a o deťoch zakon-
čí sobotu, 10. 12. o 7.00 ranná svätá omša. 
Nemusíte takto stráviť celú noc, stačí, ak 
sa zastavíte aspoň na chvíľku. Celosloven-
ská aktivita.

10. 12. | 15.00 | Mikulášske 
stretnutie: Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |

11. 12. | 7.00 – 12.00 | Burza 
starožitností a gazdovské trhy
EXPO CENTER | Burza starožitností, zbera-
teľských predmetov a zaujímavostí a Gaz-
dovské trhy.

11. 12. | 10.00 – 17.00 | Vianoce 
v galérii
GMAB | Bohatý celodenný program. Viac 
na www.gmab.sk.

11. 12. | 16.00 | Vianočné 
vystúpenie TŠ Goonies
OC LAUGARICIO | Tanečná skupina pod ve-
dením A. Kramárovej.

17. 12. | 18.00 | Synestézia
GMAB | Vojtěch Nekvapil a  Andrea Uváči-
ková predstavia hudobno-vizuálne perfor-
mance Synestézia, ktoré je spojením zvu-
ku a jeho vizualizácií.

18. 12. | 16.00 | Vianočné 
vystúpenie TS Korzo
OC LAUGARICIO | SZUŠ, Novomeského, ta-
nečný odbor pod vedením V. Ondroviča.

24. 12. | 21.00 | Aleluja 2016
KLUB LÚČ | Tradičné posedenie. Hudba, 
chillout.

25. 12. | 21.00 | Švanda claat
KLUB LÚČ | Rezidentná akcia plná ka-
ribských rytmov, reggae a dancehallu.

31. 12. | 21.00 | Silvester
KLUB LÚČ | Ukončenie roka v Klube Lúč.

  ŠPORT
3. 12. | 11.00 | COP Trenčín „B“ – 
Nitra „B“
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal 1. liga muži

3. 12. | 13.00 | COP Trenčín „B“ – 
Nitra „B“
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal 1. liga muži

3. 12. | 17.00 | COP Trenčín 
– Nitra
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal Extraliga

4. 12. | 12.30 | ŠK 1. FBC Trenčín 
– Sereď
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal Extraliga juniori

4. 12. | 16.00 | COP Trenčín – 
Stará Ľubovňa
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal Extraliga

5. 12. | 8.15 – 14.00 | TSK 
FLORBALKI SK CUP 2016
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal 10. ročník – fi ná-
le stredné školy

6. 12. | 8.00 – 14.00 | Turnaj AS 
Trenčín Mikuláš
ŠPORTOVÁ HALA | Futbal

7. 12. | 17.30 | HK AS Trenčín 
– Michalovce
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná Slovenský po-
hár ženy – štvrťfi nále

10. 12. | 14.00 | HK AS Trenčín 
„A“ – Partizánske
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná staršie doras-
tenky

10. 12. | 17.00 | COP Trenčín 
– Svidník
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal Extraliga

11. 12. | 9.00 | ŠK 1. FBC Trenčín 
– ŠK Nová Dubnica
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal mladší žiaci

11. 12. | 12.10 | ŠK 1. FBC Trenčín 
– Partizánske
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal mladší žiaci

11. 12. | 14.25 | ŠK 1. FBC Trenčín 
– FK AS Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal mladší žiaci

17. 12. | 8.30 | ŠK 1. FBC Trenčín – 
NTS FK – ZŠ Nemšová
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal staršia prípravka

17. 12. | 10.10 | ŠK 1. FBC Trenčín 
– Topoľčany
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal staršia prípravka

17. 12. | 14.40 | ŠK 1. FBC Trenčín 
– FBC Skalica „A“
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal staršia prípravka

17. 12. | 16.20 | ŠK 1. FBC Trenčín 
– FBC Skalica „B“
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal staršia prípravka

17. 12. | 15.00, 17.00 | Slovenský 
pohár semifinále ženy
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná

18. 12. | 10.00 | Slovenský pohár 
finále ženy
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná

19. 12. | 8.00 – 13.00 | O pohár 
primátora Mesta Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal 5. ročník turnaja 
žiakov 5. – 9. roč. ZŠ

22. 12. | 8.00 – 17.00 | Turnaj 
žiaci TFK Opatová
ŠPORTOVÁ HALA | Futbal

7. 1. | 8.00 – 15.00 | Turnaj žiaci 
TFK Záblatie
ŠPORTOVÁ HALA | Futbal

8. 1. | 8.30 – 17.00 | Turnaj TTS 
Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Futbal

4 | KAM

veže. Počas dňa Adventné dielničky pre 
deti – príďte sa ohriať a vlastnoručne si 
vyrobiť vianočný darček do Centra pre 
rodinu (14.00 – 17.00, Farská 11).

19. 12. | 16.00 | Južania
MIEROVÉ NÁMESTIE | Adventné piesne 
mládežníckeho speváckeho zboru.

19. 12. | 17.00 | O stratenej 
rukavičke
MIEROVÉ NÁMESTIE | Rozprávka z dielne 
rodinného marionetového divadla Pod 
hríbikom.

20. 12. | 16.30 | Zvon
MIEROVÉ NÁMESTIE | Spevácky zbor 
Evanjelickej cirkvi a. v.

20. 12. | 17.30 | Sílešánek
MIEROVÉ NÁMESTIE | Koledníci detského 
folklórneho súboru z Vinodolu.

21. 12. | 16.00 | Radosť
MIEROVÉ NÁMESTIE | Vinše malých ko-
ledníkov z detského súboru.

21. 12. | 17.00 | Tieň
MIEROVÉ NÁMESTIE | Tradičný bluegrass 
s vianočným nádychom.

22. 12. | 16.00 | Trenčiansky 
spevácky zbor
MIEROVÉ NÁMESTIE | Adventné piesne 
v podaní 30 hlasov.

22. 12. | 17.00 | Vrbovské vŕby
MIEROVÉ NÁMESTIE | Originálna sedliac-
ka gotika.

23. 12. | 16.00 | Detská ľudová 
hudba spod Rokoša
MIEROVÉ NÁMESTIE | Vianočné koledy 
zaspievajú hostia z Hornej Nitry.

23. 12. | 17.00 | 3D Band
MIEROVÉ NÁMESTIE | Posledný predvia-
nočný darček v podobe poetickej hud-
by trenčianskych muzikantov.

26. 12. | 16.00 | Vianočný 
koncert Komorného 
orchestra mesta Trenčín
PIARISTICKÝ KOSTOL | Tradičný vianočný 
koncert domáceho telesa.

31. 12. | 21.30 | Silvester 
s Lojzom a ohňostrojom
MIEROVÉ NÁMESTIE | Účinkujú skupiny 
Nanovo, Lojzo a DJ Luky.

6. 1. 2017 | 16.00 | Trojkráľový 
koncert
PIARISTICKÝ KOSTOL | Účinkujú Piarissi-
mo, Komorný orchester ZUŠ K. Pádivé-
ho Trenčín.

CINEMAX
od 1. 12. | Santa je stále úchyl
od 1. 12. | Underworld: 
Krvavé vojny
od 1. 12. | Vaiana
od 8. 12. | Anjel Pána 2
od 8. 12. | Vianočná párty
od 15. 12. | Rogue One: Star 
Wars Story
od 29. 12. | Assassins Creed

  NEDAJTE SI UJSŤ

KONTAKTY

ARTKINO METRO Mierové nám. 4, www.lampart.sk

CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3, 032/743 45 35

CENTRUM PRE RODINU Farská 12

CINEMAX
OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 92 40, 

www.cine-max.sk

CVČ Východná, 032/743 35 02

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

HOSS SPORT CENTER Karpatská 7537, 032/641 00 13

KDaM TIGRÍKY
Mierové nám. 34, www.tancujucetigriky.sk, 

0903 783 724

KC AKTIVITY Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk

KC KUBRÁ Kubranská 94

KC STRED 28. októbra, 032/652 21 36

KC SIHOŤ Osvienčimská 3, 032/743 45 35, 0910 965 257

KINO HVIEZDA
Kniežaťa Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 

0902 911 480

KLUB LÚČ Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubluc.sk

KREATIVO Gen. M. R. Štefánika 379/19, 915 863 688

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 ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul., 032/7436336

4. POSCHODIE BUDOVY NOE Areál Merina, Kukučínova 718

OC LAUGARICIO Belá

OC MAX Gen. M. R. Štefánika 426

PENZIÓN KEROLA Kasárenská 5, 0948 213 119

PIANO KLUB Pod Sokolice 518/12, 0905 278 785

POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici, 032/6555323

TNOS Trenčianske osvetové stredisko K dolnej stanici 7282/20A, www.tnos.sk

VKMR
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jasel-

ská a Hasičská 1

VOICES Sládkovičova 8, www.voices.sk

VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk

  KINO
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