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Reklamácie roznosu
hláste prosím do pondelka
4. decembra najneskôr
do 14.00 hodiny na číslo
032/6504 287.

Na Čaro Vianoc pod hradom je všetko pripravené
Zrekonštruovaná časť Mierového námestia ožije 5.
decembra tradičným mestským festivalom Čaro Vianoc
pod hradom. Pestrý adventný program s takmer 800
účinkujúcimi a vianočným jarmokom potrvá do 23. decembra 2017.

Spevácky zbor Magnificat
a sláčikové kvarteto Mucha Quartet sa predstavia už 3. decembra v Piaristickom kostole sv. F.
Xaverského na slávnostnej sv.
omši venovanej patrónovi mesta
Františkovi Xaverskému. Vianočný stromček na námestí rozsvieti 5. decembra tradične Mikuláš
so svojimi pomocníkmi. V tento deň sa začne aj Vianočný jarmok. Remeselníci v 44 stánkoch
ponúknu rôzne darčeky, vianočné dekorácie, hand made výrobky. V 12 stánkoch s občerstvením
nebude chýbať horúci punč, predvianočné sladkosti, zabíjačkové

špeciality, grilované syry, lokše
a iné dobroty. Od 6. decembra sa
začne šnúra každodenných podvečerných koncertov, v rámci ktorých zaspievajú napríklad Janais,
rakúsko-slovenský BL Gospel,
zahrá bluegrass kapela Poutníci i trenčiansky Tieň, hity Mariky Gombitovej prinesie skupina
NaNovo a závan starých dobrých
čias SwinGang, Fats Jazz Band
a Paper Moon Trio.

 ADVENTNÉ VÍKENDY
Celodenný
program
je
pripravený
na
bronzový

a strieborný víkend. Oplatí sa
zažiť temperamentných Cigánskych diablov i hviezdu
slovenskej pop-music Celeste Buckingham, energickú
zmes reggae a ska v podaní
Fuera Fondo či temperamentný Rusín Čendeš Orchestra.
O koledy a vinše sa postarajú hviezdy zo šou Zem spieva
Sestry Matákové, domáca Kornička, Ľudová hudba Martinky Bobáňovej a ďalšie zoskupenia (Chotár z Hornej Súče,
Gajdoši z Kopanic, Ženská
spevácka skupina z Priepasného, Dolina z Omšenia, Čečera
zo Starého Hrozenkova, DFS
Radosť, Čajka z Hornej Súče,
Nezábudky z Drietomy a ĽH
Mazuľka z Oravskej Polhory).
Domácich hudobníkov budú
zastupovať folkový gitarista

a spevák Martin Kubečka, rocker Joe Hajšo, bluesová formácia The Youniverse, speváčky
z Krajky s Ninou Kohoutovou
a 3D Band. Víkendy prevonia
aj varenie vianočnej kapustnice
a šošovice. Pri stromčeku bude
nový betlehem i živé zvieratká. Pre malých návštevníkov sú
pripravené vianočné rozprávky z dielne Teatra Carnevalo,
Harry Teater, zábavný program
s mímom Vladom Kulíškom,
tvorivé dielničky budú v Centre
pre rodinu. Celý program festivalu nájdete v KAM v Trenčíne, na stránke www.trencin.sk,
www.facebook.com/kic.trencin
a v programových skladačkách,
ktoré sú k dispozícii v Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí.
(RED)
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 EDITORIÁL
Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
želáme vám príjemné čítanie
decembrového vydania mestských novín, z ktorého už „cítiť“
adventný čas. Na Čaro Vianoc
pod hradom je už takmer všetko
pripravené. Otvorí ho príchod
Mikuláša, ktorý spolu s deťmi
rozsvieti vianočný strom. Od 5.
decembra bude Mierovému námestiu vládnuť opäť príjemná
atmosféra známych vôní, chutí
a farieb. Znovu bude miestom
koncertov a priateľských
stretnutí ľudí dobrej vôle. Prekvapením bude nový betlehem.
Vianočné trhy so spotrebným
tovarom budú od 11. decembra
na Hviezdoslavovej a Jaselskej
ulici.
V súvislosti s vianočným
obdobím dávame do pozornosti zmeny v cestovnom poriadku
MHD. Ale pozor, cestovný poriadok MHD sa od 10. decembra prispôsobí aj novému grafikonu celoslovenskej železničnej
a autobusovej dopravy.
V Infe píšeme aj o mestských
aktualitách. Mesto pripravilo
žalobu v súvislosti s nekonečným zápachom zo sušiarne
kvasníc. Dokončili sa ďalšie
investičné akcie a ďalšie pokračujú. Napríklad aj výstavba
detského ihriska na Karpatskej
ulici (str. 4). Pokračujú aj opravy komunikácií, hoci niekedy je
výsledok na neuverenie. Píšeme
o tom na str.5. V Infe sa dočítate aj o úspechoch ďalších skvelých Trenčanov.
Na strane 8 nájdete aj
výhodnú ponuku na návštevu
kúpeľov. Info ponúka oveľa viac
správ, ktoré sa oplatí vedieť.
Koniec roka je mimoriadne bohatý na kultúrne a spoločenské podujatia. Ich prehľad
nájdete v KAM v Trenčíne. Najbližšie vydanie mestských novín
vyjde 28. decembra 2017.
Milí Trenčania, prajeme
vám krásne, radostné a požehnané vianočné sviatky.
Vaša redakcia

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
U NÁČELNÍKA MSP
V utorok 19. decembra
od 14.00 do 17.00 h môžu ľudia prísť do sídla Mestskej polície na Hviezdovej ulici 129/2
s podnetom, otázkou alebo
s čímkoľvek, v čom im môže
mestská polícia pomôcť.
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Zápach pretrváva, mesto podá žalobu
Nepríjemný zápach zo sušiarne droždia obťažuje obyvateľov v neúnosnej miere už dlhý čas. Mesto v tejto veci
konalo tak, ako mu právne možnosti dovolili. Posledným
krokom bude žaloba.

Legislatíva na území Slovenskej republiky nestanovuje
limity pre pachové látky, ktoré by mala prevádzka spĺňať.
Pri technologických procesoch
a zariadeniach, ktoré uvoľňujú látky s intenzívnym zápachom, je potrebné vykonať
technicky dostupné opatrenia
na obmedzenie emisií. „Mesto
v predchádzajúcom období uložilo sušiarni droždia vykonať
opatrenia na elimináciu zápachu. Prevádzka urobila viacero opatrení. Následne, v roku
2016 realizovala zahraničná
spoločnosť merania pachových
látok na výduchu z prevádzky
aj imisií pachových látok v okolí prevádzky. Výsledky meraní
boli porovnané s limitmi platnými v okolitých štátoch Európskej únie (EÚ), nakoľko Slovensko limity stanovené nemá,“
uviedla Beáta Bredschneiderová z Útvaru stavebného a životného prostredia MsÚ Trenčín.

Posudok, vypracovaný oprávneným odborným posudzovateľom, vyhodnotil všetky podklady a merania s konštatovaním,
že prevádzka spĺňa najprísnejšie
limity platné v okolitých krajinách EÚ a technológia zodpovedá najlepšej dostupnej technike. Mesto na základe toho
vydalo znovu dočasný súhlas
na prevádzku malého zdroja
znečisťovania ovzdušia do 31.
10. 2017 s tým, že uložilo prevádzke vykonať opakované merania v letnom období, nakoľko
predchádzajúce merania boli
v decembri. „Merania sme požadovali urobiť počas sušenia pekárenských aj pivných kvasníc,
pretože predchádzajúce merania
boli realizované v čase sušenia
len pekárenských kvasníc,“ zdôraznila B. Bredschneiderová.
Napriek tomu, že podľa odborného posudku a vykonaných meraní prevádzka spĺňa
predpisy, mesto prijímalo ďalšie

sťažnosti nahnevaných ľudí.
„Dokedy bude občanov Zámostia
obťažovať nepríjemný smrad zo
súkromnej prevádzky v Old Herolde? Dnes je nedeľa a nemôžeme
si ani vyvetrať,“ napísal Tomáš
Mokráň. „Keď sme mali návštevu a začali vypúšťať smrad, tak
sa naši známi poďakovali, že toto
teda dýchať nemusia, a odišli. Je
to akože v poriadku? Zámostie sa
zamoruje naďalej,“ sťažovala sa
ďalšia Trenčianka.
Prevádzka požiadala 29. septembra 2017 o vydanie trvalého
súhlasu na prevádzku malého
zdroja znečisťovania ovzdušia.
Mesto vyhodnotilo predložené
doklady a predložené výsledky meraní, vyzvalo prevádzkovateľa na doplnenie žiadosti,
doloženie odborného posudku
a prerušilo konanie. Po doplnení
žiadosti mesto posúdi predložené podklady a rozhodne o ďalšej
prevádzke sušiarne.
Právny útvar práve v týchto
dňoch dokončuje prípravu podania žaloby podľa občianskeho
zákonníka v tejto veci. Jej súčasťou budú i mnohé sťažnosti obyvateľov.(RED)

Vybudujú protihlukovú stenu?
O potrebe dobudovania protihlukovej steny na Hodžovej
ulici komunikovalo vedenie Mesta Trenčín s predstaviteľmi Železníc SR ešte v minulom roku. Projekt je hotový
a čo bude ďalej?

Železnice SR ešte v máji
2016 oboznámili zástupcov
Mesta Trenčín s investičným zámerom vybudovať protihlukovú stenu v dĺžke približne 874 m
a s výškou 5 m nad temenom koľajnice, resp. celkovou výškou
6,60 m na Hodžovej ulici. Akceptovali výsledky hlukovej štúdie
a aj mnohé žiadosti obyvateľov
Hodžovej ulice. Žiaľ, zatiaľ zostalo len pri projektovej dokumentácii, stavba protihlukovej steny
sa do dnešného dňa nezačala.
„Vzhľadom k skutočnosti, že
modernizácia železničného koridoru bola stavebne ukončená v októbri 2017, v súčasnej
dobe prebiehajú opätovné merania intenzity hluku. Tento úkon
je podmienkou na preukázanie
opodstatnenosti výstavby protihlukovej steny, pretože použitím
inovatívnych prvkov pri budovaní
železničného zvršku (napr. pružné upevnenie koľajníc) vzniká

reálny predpoklad, že imisie hluku dosiahnu vyhláškou stanovené hodnoty, a tým zanikne aj

opodstatnenosť realizácie tohto
zariadenia. Po dodaní výsledkov
meraní a ich vyhodnotení vydáme
záverečné rozhodnutie o ďalšom
postupe,“ uviedol v písomnom
stanovisku vedúci Investorského
oddelenia Gen. riaditeľstva Železníc SR Július Oláh.(RED)

Náhradná výsadba sakúr

Na Soblahovskej ulici v prvej polovici novembra pribudli
nové sakury. Šlo o náhradnú výsadbu za tie, ktoré museli ustúpiť stavbe cyklotrasy. Spolu tu bolo vysadených 28
stromov.
FOTO: P. S.
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Obnova sietí na námestí finišuje
Na Mierovom námestí sú zrekonštruované vodovod
i kanalizácia. Plynári a elektrikári obnovu svojich sietí
dokončujú.

Vodári sa z Mierového námestia presunuli na Sládkovičovu ulicu, kde začali rekonštruovať vodovod. Na konci novembra
prerušia práce a priestor dajú
do pôvodného stavu. Pokračovať v rekonštrukcii vodovodu
tu budú na jar 2018. Plynári finišujú s napojením prevádzok

na obnovený plynovod. Elektrikári uviedli do prevádzky trafostanicu a začali s napájaním
rozvodných skríň na nové káble.
Zároveň prepájajú aj jednotlivé
prevádzky na novú trafostanicu.
Zhotoviteľ
zabetónoval
dvojplášťovú šachtu pre fontánu a pokračuje v kladení dlažby

v strede námestia smerom k Morovému stĺpu i v priestore chodníka na ľavej strane, vrátane pokládky obrubníkov. Pokračuje
aj v umiestňovaní ochranných
mreží okolo stromov (celtisov)
na námestí. Koncom novembra
už boli osadené i výsuvné stĺpiky pre elektrické rozvody počas
vianočných trhov. Farské schody
začali 22. novembra 2017 obkladať syenitom tak, ako to schválil
krajský pamiatkový úrad. (RED)

Mierové námestie
23. novembra 2017.

Mierové námestie
na konci júla 2017.

KRÁTKE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA
Trenčianski poslanci sa zišli na predposlednom riadnom rokovaní mestského parlamentu v stredu 8. novembra 2017.

 Primátor Richard Rybníček
informoval o finančnej situácii mesta. Celkový dlh Trenčína bol k 30. 9. 2017 vo výške
12,54 mil. eur, čo predstavuje
228 eur na obyvateľa. Celková
suma dlhu definovaná zákonom
o rozpočtových pravidlách k 31.
9. 2017 bola 26,68 percenta, pričom zákonná maximálna možná
miera zadlženosti je 60 percent.
 Zastupiteľstvo odsúhlasilo
vyčlenenie peňazí z tohtoročného rozpočtu na odkúpenie plochy pre in line hokej a tiež dvoch
rolieb na úpravu ľadovej plochy
od HK Dukla a. s. Zároveň zobralo na vedomie rozpočtové
opatrenia vykonané primátorom, napríklad vyčlenenie financií na projekt dobudovania
učební a rekonštrukciu jedálne

a kuchyne ZŠ, Dlhé Hony, na vypracovanie štúdie týkajúcej sa
polopodzemných kontajnerov
alebo na tribúnu pre futbalové
ihrisko v Záblatí.
 Mestský parlament súhlasil
s tým, že od nového roka bude
správu miestnych komunikácií vykonávať Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o.,
a to v rozsahu určenom Mestom
Trenčín.
 Poslanci schválili predloženie žiadostí Mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok
na zlepšenie environmentálnych aspektov. Jednou z podporovaných aktivít vo výzve je revitalizácia vnútroblokov sídlisk
s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.
Mesto sa pokúsi uspieť s dvoma

Ďalšie europeniaze pre Trenčín
Mesto bolo úspešné pri podávaní žiadostí o nenávratný
finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu. Na dva projekty,
ktoré sa týkajú cyklotrás, získa
takmer 315 tisíc eur. Časť z nich
pôjde na výstavbu cyklotrasy na Karpatskej ulici, druhá
na preplatenie investície do už

vybudovanej 2. etapy cyklotrasy z centra mesta na sídlisko
Juh. Ide pri tom o dva zo 14 podaných projektov v tomto roku.
Z nich ďalšie dva boli v čase uzávierky novín v schvaľovacom
procese. Prehľad všetkých podaných projektov z Európskej únie
je na www.trencin.sk.
(RED)

žiadosťami, resp. projektami
s cieľom vybudovať prvky zelenej infraštruktúry vo vnútroblokoch ulíc J. Halašu a Východná.
 Mesto Trenčín doposiaľ podalo v aktuálnej výzve ministerstva
pôdohospodárstva dva projekty:
„Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku M. R. Štefánika“
a „Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu
(STRADAKL)“. Oba projekty sú
v procese schvaľovania.
(RED)

TRASA LINKY
Č. 31 BUDE
PREDĹŽENÁ
Linka č. 31 MHD Trenčín
bude mať od 10. 12. predĺženú
trasu k zastávke Záblatie, pošta. Mesto Trenčín sa na tom
dohodlo so SAD Trenčín
na základe požiadaviek občanov. V tomto termíne, teda
10. 12., vstúpi do platnosti
celoštátna zmena cestovných
poriadkov hromadnej dopravy (vlaky, autobusy). Nový
cestovný poriadok MHD
Trenčín bude týždeň vopred zverejnený na stránke
SAD Trenčín. Nájdete ho aj
na webstránke mesta.(RED)

 STRUČNE

N

asledujúcich päť rokov
budú v krajskom parlamente zastupovať občanov
volebného obvodu Trenčín
poslanci Tomáš Vaňo, Štefan
Škultéty, Miloš Mičega, Peter
Daňo, Eduard Filo, Ladislav
Matejka, Jozef Habánik, Stanislav Svatík a Juraj Maláň.
Predsedom Trenčianskeho
samosprávneho kraja zostáva
Jaroslav Baška. Vyplynulo to
z výsledkov volieb do orgánov
samosprávnych krajov 4. 11.
2017.

D

o konca roka 2017 bude
vždy po ukončení hokejového zápasu na ZŠ P. Demitru
pristavený na zastávke Zimný štadión posilový autobus
na sídlisko Juh. Dohodlo sa
na tom Mesto Trenčín a SAD
Trenčín, a. s. Posilovým spojom
bude linka č. 8, ktorá zastaví
na všetkých zastávkach s konečnou na Ul. gen. Svobodu.

O

d 22. novembra stojí
na Mierovom námestí
vianočný strom. Ide o duglasku
tisolistú, ktorá vyrástla
na mestskom pozemku.

P

rvá spoločná poľovačka
na premnoženú diviačiu
a líščiu zver v lesoparku Brezina a v lokalite Trenčín juhovýchod sa konala 23. novembra.
Do konca roka je naplánovaná
ešte jedna, a to 14. decembra.
Aktuálne informácie nájdete
na www.trencin.sk.

M

obilné klzisko okolo
vodníka Valentína
na Štúrovom námestí je
pripravené na zimnú sezónu
2017/2018. Prvých korčuliarov
privíta v prípade vhodného
počasia 5. decembra. Otvorené
bude denne od 10.00 do 21.00 h.

P

osledné tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva bude v stredu 13. decembra. Obyvatelia ho budú môcť
opäť sledovať aj v priamom
prenose na www.trencin.sk.
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Mestské investície pokračujú
Investícia vo výške 120 tisíc eur smerovala do výmeny okien na všetkých
pavilónoch Materskej školy na Šmidkeho ulici. Počas
tejto jesene bola dokončená aj oprava fasády MŠ
Niva, ktorá získala i maľbu
s rozprávkovými motívmi. Detské ihrisko v areáli MŠ na Ulici J. Halašu je
vybavené novými hracími
prvkami a MŠ na Soblahovskej má opravenú strechu i nový smart povrch
na ihrisku v areáli škôlky.
V ostatnom čase
boli zrekonštruované ďalšie
chodníky – na uliciach Považská
a Šmidkeho. Pred
dokončením je
chodník na Ul.
Vansovej, pracuje
sa na ul. K výstavisku a ešte
v tomto roku sa
počíta s rekonštrukciou chodníka na Ul. Duklianskych hrdinov.
Priestor
na námestí v Kubrej je
vynovený.
Okrem nových detských
herných prvkov tu pribudli
lavičky a 20
stromov. Nové
herné prvky
pre deti boli
osadené aj pri
kubranskej
kyselke.
Parkovisko vo vnútrobloku
na Inoveckej ulici pri výškových bytových domoch č. 1 a 3
je zrekonštruované. Zaparkuje
tu 21 automobilov. V susedstve
mesto vybudovalo na území
pôvodného chodníka a časti trávnika pozdĺž Inoveckej
ulice nové parkovisko s kolmým státím. V tejto lokalite
tak pribudlo ďalších 20 miest
na parkovanie. Chodník bol
dobudovaný za parkoviskom.
V meste aj v tomto čase pokračuje výstavba alebo rozširovanie viacerých parkovísk.

Bude to detské ihrisko
s vodnými prvkami
Na Karpatskej ulici je vo výstavbe detské ihrisko, ktoré
deťom ponúkne okrem bežných hracích prvkov aj malý
vodný svet.

V oplotenom areáli bude
k dispozícii 15 herných prvkov. Okrem hojdačiek, kolotoča a drevených domčekov tu
deti nájdu aj veľkú multifunkčnú preliezačku v tvare lode
s ďalekohľadom, kompasom
a kormidlom. Zaujímavý bude
aj bager v piesku, laná vo svahu, zemná trampolína a hracie
triangle. Najväčším lákadlom
bude pravdepodobne vodný svet
z drevených korýtok s mechanickou pumpou a mlynčekom.
K vodnému svetu sa bez problémov dostanú aj deti s telesným
postihnutím.
Práce začali po zložitej príprave v septembri vrtom studne.
Ukončenie by za predpokladu
vhodného počasia mohlo byť už
v decembri 2017, okrem trávových kobercov, ktoré budú položené na jar. Mesto dá zo svojej



ILUSTRAČNÉ FOTO

kasy na toto ihrisko vyše 210 tisíc eur.
Do budúcna mesto plánuje budovať ďalšie spádové ihriská. V príprave sú projektové
dokumentácie pre detské ihriská na Juhu na uliciach J. Halašu a Východná, ale aj na Sihoti II
v okolí Rozkvetu. V tomto roku
pribudlo do správy mesta ihrisko pri trhovisku, ktoré vybudoval súkromný investor a – vďaka
úctyhodnej aktivite Trenčanov –
bolo v parku pod Juhom vybudované Žihadielko.(RED)

Aj tohto sme schopní

Len v lete bol dokončený podchod pod chynorianskou traťou
s čistými bielymi stenami. Dnes vyzerá takto. Žiaľ, vandalizmus
nepozná hranice a niektorí z nás konajú bez akéhokoľvek uvažovania a citu. Samozrejme, že s tým treba niečo urobiť. Doplácame
na to všetci. Ako dlho vyčistený podchod vydrží?

MESTSKÁ POLÍCIA PRIJME
NOVÝCH PRÍSLUŠNÍKOV
Výberové konanie sa uskutoční v piatok 1. decembra 2017.
Ak máte záujem o prácu mestského policajta v Trenčíne, príďte
o 8.00 hodine do budovy Mestskej polície na Hviezdovej ulici.
V deň pohovoru absolvujú uchádzači aj testy fyzickej zdatnosti,
preto si so sebou prineste aj športový úbor. Podľa zákona sa príslušníkom obecnej polície môže stať len bezúhonná osoba staršia
ako 21 rokov, ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície.

28. november 2017
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Nekvalitnú prácu
mesto nepreberie
V Trenčíne sa aj v tomto roku opravovali cesty a chodníky. Väčšinou šlo o dobrú a odbornú prácu, no vyskytli sa
aj prípady, ktoré ľuďom zdvihli tlak. Výsledkom sú opravy opráv, mesto totiž nekvalitnú prácu neakceptuje.

Správca komunikácií sa pri
zadávaní opráv rozhoduje podľa
urgentnosti a závažnosti poškodenia. Havarijný stav má vždy
prednosť. Menšie výtlky riešia
pracovníci mestského hospodárstva vlastným strojom a ostatnú
stavebnú údržbu a tiež súvislé
rekonštrukcie komunikácií zabezpečujú vysúťažení dodávatelia. Im má okrem dobre odvedenej práce záležať aj na získaní
dobrých referencií od mesta,
pokiaľ sa chcú v budúcnosti zúčastniť verejných súťaží. A práve niektorí víťazi verejných obstarávaní zlyhali. Pritom ide

o profesionálne stavebné spoločnosti. Príkladom je spoločnosť, ktorá mala upraviť výšku
poklopov na Soblahovskej ulici,
no výsledok nebol dobrý a mesto
prácu reklamovalo s tým, že žiada opätovnú opravu. Tá istá spoločnosť prekvapila naposledy aj
tým, že „opravila“ časti povrchu
na Šoltésovej ulici. Mesto túto
prácu neobjednalo, preto ju ani
nezaplatí. Komunikáciu na tejto
ulici chce mesto riešiť súvislou
opravou v budúcom roku.
Pri reklamáciách a následných opravách už vykonaných
prác sú finančné náklady vždy

Trenčín spomínal
na 17. november 89
Okrem dvoch výstav v Mestskej veži a na Štúrovom námestí, pietnej spomienky na Námestí sv. Anny, koncertu v Kaplnke
sv. Anny a „Poďakovania za slobodu“ v Piaristickom kostole F.
Xaverského, sa v kine Hviezda
konalo výnimočné divadelné
predstavenie. Divadelnú inscenáciu „Nepolepšený svätec“ Ľubomíra Feldeka o významnej
osobnosti našich dejín, o katolíckom disidentovi a lekárovi Silvestrovi Krčmérym, ktorý
bol práve v našom meste v roku
1954 vojenským súdom odsúdený za vlastizradu na 14 rokov
väzenia, uviedli príhovorom primátor mesta Richard Rybníček a riaditeľ sekcie vedeckého
výskumu Ústavu pamäti národa a predseda OZ Nenápadní
hrdinovia, historik a publicista

Mesto neprebralo ani hrboľatý povrch chodníka na Gagarinovej ulici, kde plynári rekonštruovali svoje siete.
na strane zhotoviteľa, v žiadnom prípade nie na strane mesta. Taký postup bude aj pri Karpatskej ulici, kde dodávateľ bude
musieť na jar odstrániť všetky
nedostatky. „Nekvalitnú prácu
nemôžeme akceptovať a zaplatiť.

Toto je dôkaz nezmyselnosti zákona o verejnom obstarávaní, keď
musíme súťažiť, namiesto toho,
aby sme na priamo oslovili regionálne firmy a veci riešili normálnym spôsobom,“ hovorí primátor
Richard Rybníček. (RED)

Ľudia bez domova čistili park
V stredu 15. novembra 2017
pomáhala skupinka ľudí bez domova pri čistení Parku gen. M. R.
Štefánika. Upratovali okolie altánku, ihriska a lavičiek. Na posilnenie dostali teplú polievku
a za odmenu zimné oblečenie.
„Snažíme sa u ľudí bez prístrešia takouto činnosťou podporiť
pracovné návyky a vzťah k čistote
a poriadku. Som rád, že sa zapojili a pomohli,“ povedal terénny
sociálny pracovník Mestskej polície Trenčín Patrik Čech, ktorý
celú akciu zorganizoval spolu

s dobrovoľníkmi z Farskej charity Trenčín – Juh. Mesto poskytlo
vrecia, náradie a ochranné pracovné prostriedky.


(RED) FOTO: ARCHÍV MSP

DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL SI UŽILI
František Neupauer. Na fotografii hlavní predstavitelia príbehu o obrovskej vnútornej sile
človeka, ktorého vieru a postoje
nedokázali zlomiť ani tie najbrutálnejšie metódy vtedajšej Štátnej bezpečnosti, herci Richard
Autner a Matej Marušin.


(RED), FOTO: K. DUBOVAN

Kolektív učiteliek MŠ na Ulici
28. októbra pripravil pri príležitosti Dňa materských škôl (4. 11.) pre
rodičov ukážky edukačných aktivít.
Zamerali sa na využitie pomôcok,
ktoré účinne rozvíjajú osobnosť
dieťaťa, podporujú logiku, pamäť,
trpezlivosť, samostatnosť, pracovné zručnosti, tvorivosť, vnímanie
i zmysly. Hlavnou myšlienkou dňa
je totiž zvýrazniť význam, poslanie
a opodstatnenosť materskej školy.


FOTO: ARCHÍV MŠ

AKO SA BUDE VYVÁŽAŤ
ODPAD POČAS SVIATKOV

ZBERNÉ DVORY BUDÚ POČAS
SVIATKOV ZATVORENÉ

Vývozy komunálneho odpadu sa v 52. týždni roka 2017 a v 1.
týždni roka 2018 posunú o jeden deň – pondelkové (25. 12.)
na utorok, utorkové na stredu, atď. Piatkové vývozy (29. 12.) sa
posunú na sobotu 30. 12. 2017. To isté platí aj pre týždeň od pondelka 1. 1. 2018. Rovnako bude posunutý aj vývoz vriec s plastami v prvom týždni roka 2018. Vývoz pripadajúci na pondelok 1.
1. bude realizovaný v utorok 2. 1., atď.

Obidva zberné dvory v Trenčíne budú v sobotu 23. 12. 2017 otvorené len do 12.00 hodiny. Počas sviatkov pondelok 25. 12., v utorok
26. 12., v sobotu 30. 12. 2017 a v sobotu 6. 1. 2018 budú zberné dvory zatvorené. Otvorené budú ako obvykle v dňoch 27. - 29. 12. 2017
a 2. – 5. 1. 2018. Zberný dvor na Zlatovskej ulici od 6.30 do 17.30 h,
pre odovzdanie DSO do 17.00 h. Zberný dvor na Soblahovskej ulici
od 8.00 do 17.30 h, pre odovzdanie DSO do 17.00 h.
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Na námestí bude nový Betlehem
Pod vianočným stromčekom na Mierovom námestí 16.
decembra pribudne nový betlehem známeho rezbára
Vladimíra Morávka.

číslo 12 | ročník XIX

Dobrý bazár bude
s Michalom
Kaščákom
Trenčianska nadácia opäť zbiera
veci, ktoré sa budú predávať počas striebornej soboty 16. decembra od 10.00
do 18.00 hodiny na Mierovom námestí. Zmyslom Dobrého bazára je darovať
smiech deťom v špeciálnych internátnych základných školách, domovoch sociálnych služieb a liečebniach po celom Slovensku. Prinášajú im ho Dr. Klauni v divadelných predstaveniach už celých
pätnásť rokov. Ľudia môžu darovať knihy, CD, DVD, športové potreby, hračky, bižutériu, umelecké diela, drobnú elektroniku, domáce spotrebiče. Veci môžu nosiť do sídla nadácie (Kniežaťa Pribinu 3) od 4. do 8. decembra (9.00 – 16.00) a od 11. do 15. decembra
(12.00 – 18.00), o inom čase sa možno dohodnúť na tnn@trencianskanadacia.sk, 0903 175 863. Veci budú predávať dobrovoľníci, členovia správnej rady nadácie, mím Vlado Kulíšek, klaun Adyno a tento rok aj Michal Kaščák.(RED)

Vytesaný je z lipového dreva, ktoré vyrástlo v Lesoparku
Brezina a pod Inovcom. Autor
pri jeho tvorbe vychádzal z klasickej kompozície. Triapolmetrové súsošie s Jozefom, Máriou
a malým Ježiškom, tromi mudrcmi a zvieratkami ukončuje
neodmysliteľný Morávkov anjel.
Práve plastiky anjelov, madon
a betlehemy dominujú v tvorbe
Vladimíra Morávka. Jeho sochy majú nezameniteľný rukopis plný nehy. V dreve zobrazuje i rozprávkové postavy, kone,
hudobné a náboženské motívy.

Jeho monumentálne plastiky sú
okrem Slovenska i v Čechách,
Rakúsku i Poľsku. Prvé kroky TV
relácie Aleny Heribanovej Anjeli strážni sprevádzali práve jeho
anjeli. Betlehemy predstavoval
i na svetovej výstave betlehemov
vo francúzskom Arles ako jediný
z Československa i na medzinárodnej výstave v Berlíne. Vladimír Morávek svoje diela vystavoval viackrát aj v Trenčíne a bol
tiež jedným z účastníkov medzinárodného literárno-výtvarného
sympózia Ora et Ars na Skalke.


V Trenčíne bude
opäť znieť cimbal

(RED), FOTO: A. CH.

OTVOR SRDCE, DARUJ KNIHU
Do 17. decembra môžu ľudia s dobrým srdcom kúpiť knižný dar deťom, ktoré by ho inak
pod vianočným stromčekom
nenašli. Aj počas 13. ročníka
projektu Trenčianskej nadácie
sú vo vybraných kníhkupectvách označené knižky pre deti
z rodín nachádzajúcich sa dočasne alebo dlhodobo v sociálnej núdzi. Knižky nájdete v Panta Rhei (ZOC Max), Panta Rhei
(OC Laugaricio), Panta Rhei

(Libri,
Braneckého 7),
v biop r e dajni
Malý princ (Mierové námestie
29) a v predajni Knihy pre každého (OD Prior). Knižné dary
odovzdá nadácia deťom 19. decembra. Za všetky deti ďakujeme! (RED)

V decembri bude opäť Kulišáreň
Takmer po 10 rokoch sa
do Trenčína vracia zábavný
program míma Vlada Kulíška. Jeho hosťami v stredu 6.
12. v Galérii Vážka o 18.00 h
budú: jedno z najlepších slovenských sláčikových zoskupení Mucha Quartet, plavkyňa
Abhejali Bernardová, ktorá absolvovala 6 najťažších diaľkových plavieb na našej zemeguli,

skupina Agnikana's group, ktorá koncertuje so svojou meditačnou hudbou po celom svete, mladá trenčianska speváčka
Nina Kohoutová, ktorú koncertovanie po celom svete ešte len
čaká, a Radek Michalko, ktorý
účinkovaním v programe ukončí svoju 25-ročnú spoluprácu
s Vladom Kulíškom.
(RED)

Klub darcov Trenčianskej
nadácie opäť podporil myšlienku Vianočného cimbalového
koncertu. Na Mikuláša 6. decembra o 16. 30 h v Galérii M.
A. Bazovského vystúpia detskí zanietenci hry na cimbal zo
ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne,
poslucháči Konzervatória J. L.
Bellu a Akadémie umení v Banskej Bystrici i profesionáli,
aby prezentovali výnimočnosť

tohto nástroja, dnes rovnako
ceneného aj v klasickej a populárnej hudbe. V závere koncertu umocní predvianočnú atmosféru vystúpenie ženského
tria KRAJKA a kapely Fascination Band. Záštitu nad koncertom prijal sólista umeleckého súboru Lúčnica a predseda
Slovenskej cimbalovej asociácie Mgr. art. Martin Budinský,
ArtD.
(RED), FOTO: R. LEHOCKÝ

Komorný orchester mesta Trenčín
srdečne pozýva na svoj

VIANOČNÝ KONCERT
Toto tradičné, v poradí už XXVIII. stretnutie so starou hudbou
počas Vianoc sa uskutoční 26. decembra 2017 o 16.00 h
v Piaristickom kostole sv. Františka Xaverského s láskavou
podporou Mesta Trenčín a Kolégia piaristov.

28. november 2017

Do siene slávy
uviedli nové mená
Novými členmi Siene slávy trenčianskeho futbalu sa 11.
novembra stali bývalý funkcionár Jozef Blanár in memoriam,
bývalý ľavý obranca a člen trenčianskej futbalovej jedenástky storočia Miroslav Čemez

Juniorské fitnessky
majsterkami sveta

a bývalý reprezentačný ľavý krídelník a účastník MS v Mexiku
1970 Milan Albrecht. Inauguračný večer sa uskutočnil
v priestoroch kasární Trenčianskeho hradu. Viac na www.astrencin.sk.
FOTO: P. S.

Na Majstrovstvách sveta
vo fitness juniorov a masters
2017 získala Kristína Juricová
z trenčianskeho klubu Fitness
Gabrhel titul majsterky sveta
a Karolína Holbová skončila

Úspešný plavecký november
Začiatkom novembra sa
v Nových Zámkoch konali Jesenné majstrovská Západoslovenskej oblasti v plávaní
žiakov. Plavci Trenčianskeho
plaveckého oddielu domov priniesli 26 medailí (8 zlatých, 11
strieborných a 7 bronzových).
K najúspešnejším plavcom
patrili Kaja Janušková, Paťa
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v kategórii nad 163 cm druhá.
V kategórii do 163 cm titul získala Michaela Pavleová, ktorá
sa stala aj absolútnou majsterkou sveta. Blahoželáme!


ZDROJ: NASTRENCIN.SK

Tadlánkov historický úspech

Kudličková, Magda Kuchťáková, Sebo Masár a Jakub
Štern. O týždeň neskôr na pretekoch plaveckých nádejí TTSK
najmladší členovia oddielu vybojovali 10 medailí (7x zlato,
2x striebro a 1 bronz). Informoval tréner Róbert Pastierik.
Blahoželáme!

Tomáš Tadlánek z klubu
Victory Gym Trenčín vybojoval na Majstrovstvách sveta
WAKO v K1 v Budapešti (3. –
11. 2017) bronz. Je tak prvým

Slovákom v histórii slovenského kickboxu, ktorý priniesol domov medailu z tohto svetového
šampionátu. Blahoželáme!


FOTO: ARCHÍV T. T.

Úspechy mladých karatistov
Ďalšie víťazstvo Martina Pacasa
Dva týždne pred obhajobou titulu majstra sveta WKU
(12. 11.) zvíťazil profesionálny
kickboxer Martin Pacas (26)
z Trenčína na turnaji organizácie Enfusion v holandskom

Amsterdame
nad
Marcellom Adriaanszom zo Surinamu. Svoju bilanciu vylepšil
na 32 víťazstiev z 35 zápasov.
Blahoželáme!


ZDROJ: TASR

 Na medzinárodnom turnaji
Grand Prix Ostrava (4. 11.) získal Športový klub Real team
Trenčín 2 zlaté a 3 bronzové
medaily. Zlato suverénne vybojovala v kategórii kata do 10
rokov Michelle Grznárová. Víťazstvo si pripísal aj kata team
– U14 Kňazovčíková Ninka,
Hrnčáriková Marika a Kováčová Viviana. Z bronzu sa tešil najmladší z výpravy Viktor
Beňo (7 r.) a dievčatá do 10

rokov Linda Predanocy a Sofia Štefaneková. Blahoželáme!
 Na medzinárodnom turnaji
Grand Prix Brno (18. 11.) získali pretekári z karate klubu
Laugaricio Trenčín 7 medailí (zlato – Samuel Ferenčík,
bronz v kategórii kata – Lenka
Horáčková, David Šimun, kata-team Pavlíková, Šimun, Ferenčík a v kategórii kumite L.
Horáčková, Terezia Pavlíková
a D. Šimun). Blahoželáme!
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Minimálny vklad na kartu
pre seniorov bude nižší

Kúpele v regióne

Od 1. 1. 2018 dôjde k úprave výšky minimálneho vkladu
na mestskej dopravnej karte (emitovanej občanom s trvalým pobytom v meste Trenčín) typu SENIOR 70 a ŤZP,
ŤZP-S s invalidným vozíkom, resp. nevidiaci z 5 na 1 euro.

zľava
50%a všetky

Na znížení sa dohodlo vedenie Mesta Trenčín so SAD
Trenčín na základe podnetov
zo strany cestujúcej verejnosti
a v záujme skvalitnenia poskytovaných služieb.
V období od 2. januára 2018
do 31. marca 2018 si budú môcť
držitelia vybraných typov mestských dopravných kariet s elektronickou peňaženkou vyššou
ako 1 euro (emitovaných do 31.
12. 2017) uplatniť nárok na vrátenie finančného rozdielu medzi
aktuálnym zostatkom a minimálnym vkladom v Kanceláriách predpredaja Trenčín. Za tarifnú službu nebude účtovaný

zľava
30%azén Grand

manipulačný poplatok.
Úprava sa týka prvotného
vkladu pri vybavovaní dopravných kariet v Kanceláriách predpredaja, resp. cez internet. Výška minimálneho vkladu u vodiča
autobusu, resp. v automate dopravcu ostáva vo výške 5 eur.
V nadväznosti na uvedené
zmeny budú s platnosťou od 1.
januára 2018 aktualizované
Všeobecné obchodné podmienky pre predaj bezkontaktnej čipovej karty, plnenie elektronickej peňaženky a nákup časového
predplatného lístka prostredníctvom internetu a Tarifa mestskej
hromadnej dopravy v Trenčíne.

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO
Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred

n

y
azén

lne b

á
term

na b

1.12. - 20.12.2017 a 2.1. - 28.2.2018

aj pre občanov

NÁŠHO MESTA
vstup 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 danom meste.
Vstup do bazénov je podmienený voľnou kapacitou daného bazéna (odporúčame včasnú rezerváciu termálnych bazénov).

Termálne bazény: Predaj procedúr (budova Kaštieľ) Po - Ne 9:00 - 18:00 hod.
+421-32-6514 140 / 775 predajprocedur@slktn.sk
Bazén Grand:
v budove Rehabilitačného bazéna Po - Ne 10:00 - 18:00 hod. +421-32-6514 771

www.kupele-teplice.sk

4. 12.

JUDr. Juraj Pagáč – Partnerstvá rôznych kultúr

11. 12.

Predvianočné posedenie

Vyberte sa do kúpeľov lacnejšie

7. 12.

Mikulášsky bowlingový turnaj

9. 12.

Luskáčik – muzikál SND Bratislava

Opäť je tu obľúbená zimná akcia na vstupy do termálnych bazénov a vonkajšieho bazéna Grand s celoročnou
prevádzkou v Kúpeľoch Trenčianske Teplice.

Ďalšie akcie:

PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV
NA OSVIENČIMSKEJ ULICI (PO – PIA: 9.00 – 17.00)
Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitáreň (knihy, TV,
noviny a časopisy – Pravda, Život, Slovenka), spoločenské hry, šachy, karty, stolný
tenis, cvičenie ženy, PC, internet, výstava, hudobné kurzy (akordeón, flauta, gitara,
klavír / KC Sihoť, o.z.), keramika – kurz, klub (KC Sihoť, o. z.).
Pondelok a štvrtok 9.30 – 10.30

Cvičenie ženy I.

Pondelok 10.00 – 17.00

Pedikúra

Pondelok 10.00 – 12.00

Spevácka skupina „Sihotiar“

Pondelok 15.30 – 17.00

Joga

Pondelok 16.30 – 18.30

Keramika – klub

Utorok a piatok 10.00 – 11.00

Cvičenie ženy II.

Nepárny utorok od 10.00

Jednota dôchodcov Slovenska č. 27

Utorok, štvrtok, piatok 12.00 – 16.00 Stolný tenis
Utorok 13.00 – 16.00

Jednota dôchodcov Slovenska č. 5

Liečivá termálna voda v kúpeľoch uvoľňuje svalové napätie
a pôsobí na všetky bolestivé stavy pohybového aparátu, najmä
kĺbov a chrbtice. Zlepšuje tiež
kvalitu pokožky a je ideálnym
riešením na relaxáciu a regeneráciu organizmu, ako aj prevenciou pred vznikom chorôb.
Na vstup do všetkých termálnych bazénov so zľavou 50 percent
a vstup do bazéna Grand s 30-percentnou zľavou v období od 1.
do 20. decembra 2017 a v novom
roku od 2. januára do 28. februára 2018 stačí preukázať sa trvalým
pobytom v meste Trenčín.
Vstup do termálnych bazénov
je možný len pre osoby nad 18 rokov. Zľavy nie sú kumulovateľné

Utorok a štvrtok 14.00 – 17.00

Kartové hry

Streda 10.00 – 11.00

Brušné tance

Streda a piatok 13.00 – 15.00

Stolný tenis

 ROKOVANIA VMČ

Diabetes konzultácie

VMČ Stred

Streda 15.00 – 17.00

Štvrtok 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.30 Keramika klub
Centrum seniorov Mesta Trenčín, Osvienčimská 3, Trenčín – Sihoť,
Kontakt: 0901 714 266 (počas pracovných dní a otváracích hodín centra)
mail: centrum.seniorov@trencin.sk

a sú neprenosné. Platia vždy
pre 1 osobu po preukázaní sa občianskym preukazom. Nakoľko
vstup do bazénov je podmienený
voľnou kapacitou daného bazéna, je dobrá včasná rezervácia.
Predaj procedúr pre termálne bazény je v budove Kaštieľa denne od 9.00 do 18.00 h.,
na čísle 6514 140 / 775 alebo
na
predajprocedur@slktn.sk.
Vstup do bazéna Grand v budove Rehabilitačného bazéna denne
od 10.00 do 18.00 h, tel. 6514 771.
Viac na www.kupele-teplice.sk.
Počas minulého ročníka projektu Kúpele v regióne akciu využilo 10 796 hostí, pričom najviac
záujemcov o kúpanie v bazénoch
bolo už tradične z nášho mesta.

11. 12. 2017 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 20. 12. 2017 o 17.00 v KD Zlatovce
VMČ Juh

4. 12. 2017 o 17.30 v ZŠ, Novomeského

VMČ Sever

7. 12. 2017 o 16.00 v KS Opatová

5. – 23. december 2017
Trenčín, Mierové námestie

VIANOČNÝ REMESELNÝ
JARMOK
5. – 23. december, denne 10.00 – 18.00,
jedlo a pitie do 22.00
• originálne vianočné darčeky, dekorácie, handmade výrobky
• voňavé varené víno, punč, horúca medovina
• vianočná kapustnica, zabíjačkové, grilované a slovenské špeciality
• domáce koláče, medovníčky, pečené gaštany a iné dobroty

VIANOČNÉ TRHY
spotrebného tovaru a textilu
11. – 23. december, 10.00 – 18.00
Hviezdoslavova a Jaselská ulica

MIKULÁŠ
5. december o 17.00
• príchod Mikuláša a jeho anjelských a čertovských
pomocníkov, rozsvietenie vianočného stromčeka

VIANOČNÉ PROGRAMY
6. – 23. december, každý pracovný deň
• a capella koncerty, folklórne súbory
• spevácke skupiny, zbory a spevokoly
• čítanie vianočných príbehov a rozprávok

BRONZOVÁ A STRIEBORNÁ
SOBOTA A NEDEĽA
9. – 10., 16. – 17. december, celý deň od 10.30
• folklórne programy, koledy a vianočné vinše
• koncerty Celeste Buckingham, Cigánski

diabli,
Fuera Fondo, Rusín Čendeš Orchestra, ĽH
Martinky Bobáňovej, Sestry Matákové, Sklo,
SwinGang a ďalší
• zvončekový sprievod, varenie vianočnej kapustnice, živé
zvieratká, spoločné spievanie kolied na námestí...

Termíny programov nájdete na plagátoch ČARO VIANOC POD HRADOM, www.trencin.sk a facebook/kic.trencin

Organizátorom podujatia je mesto

Podujatie podporili:
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spektrum

Hľadajú domov

Mať psa je zodpovednosť II.

Plánujete si zadovážiť
zvieracieho spoločníka?
Možno vás oslovia práve
tieto psíky. A možno je
medzi nimi aj ten, ktorý
sa stratil práve vám.

číslo 12 | ročník XIX

Držanie psov v našom meste upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2002. Majiteľ psa i ten, kto psíka
venčí, by mal poznať svoje povinnosti.

 ČO S VÝKALMI?
Ak pes znečistí verejné
priestranstvo výkalmi, je ten, kto
psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť a umiestniť
ich do zbernej nádoby. V Trenčíne je na verejných priestranstvách 76 nádob na psie exkrementy. Rozmiestnené budú
ďalšie, a to na sídlisku Juh,
na Kubranskej ulici, K výstavisku, v časti Noviny a na hrádzi.

Hľadá sa majiteľ alebo nový
záujemca o hravú asi 10-mesačnú Kláru. Je to kríženec
špica. Vhodná je k mladším
a aktívnym ľuďom, do bytu aj
domu s búdou.

Tara je 11-ročná pokojná
čistokrvná fenka (francúzsky
buldoček). Majitelia si ju nemôžu nechať, preto hľadá nový
domov. Je naučená na byt,
vhodná k deťom aj k starším
ľuďom.

Bodrik je priateľský, aktívny a hravý asi 11-mesačný kríženec vhodný k mladším ľuďom,
ktorí sa mu budú môcť stále venovať. Bude potrebovať teplo
domova, ale v lete vydrží aj vonku na dvore s vlastnou búdou.
Karanténnu stanicu môžete
navštíviť osobne alebo využiť
kontakt 0915 785 007. Ľudia,
ktorí si osvoja psíka z karanténnej stanice, budú oslobodení od dane za psa. Osvojenie psíka sú povinní oznámiť
na úrade.

 PRIESTUPKY A POKUTY
1. Držiteľ psa sa dopustí
priestupku, ak:
a) neoznámi Mestu Trenčín každú zmenu skutočností a údajov,
ktoré sa zapisujú do evidencie,
do 30 dní od ich zmeny,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nie je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho
ovládať v každej situácii, predchádzať tomu, aby útočil či

ohrozoval človeka alebo zvieratá a tiež zabraňovať vzniku škôd
na majetku, prírode a životnom
prostredí,
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak psa nepoužil v krajnej núdzi
alebo v nutnej obrane,
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to
určených.

2. Priestupku sa dopustí ten,
kto vedie psa, ak:
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu
a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera, alebo nezabráni
inému spôsobu ich ohrozovania
psom,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v krajnej núdzi
alebo v nutnej obrane,
d) nepreukáže známkou totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so
psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až
c) mesto môže uložiť pokutu do 165 eur a za priestupok
podľa odseku 2 písm. d) až f)
môže uložiť pokutu do 65 eur.

Pozor na povinnosti súvisiace s daňou za psa
Správcovia dane sa veľakrát stretávajú s tým, že psík nie
je prihlásený alebo naopak, v prípade úhynu či straty nie
je z evidencie odhlásený.

Povinnosťou držiteľa alebo
vlastníka psa je podľa zákona
o miestnych daniach oznámiť
nadobudnutie, stratu, úhyn, odsťahovanie, predaj, ale aj darovanie psíka. Prečo je to dôležité?
V prípade neprihlásenia psíka
má správca dane možnosť dodatočne vyrúbiť daň za psa aj
za uplynulé obdobia, čo nie je
pre občana príjemné, nehovoriac o uložení sankcií za neoznámenie tejto skutočnosti. Neodhlásenie psíka z evidencie pri
strate, úhyne alebo pri predaji či

darovaní zasa spôsobuje, že daň
za psa je každoročne vyrúbená
a vznikajú nedoplatky, čo nie je
prospešné ani pre občanov, ani
pre správcu dane. S blížiacim sa
záverom roka si preto vo vlastnom záujme skontrolujte splnenie oznamovacej povinnosti.
Ak máte ešte nezaplatenú daň
za psa, je najvyšší čas ju uhradiť.
Vyhnete sa tak zbytočným problémom a zvýšeným finančným
nákladom, ktoré by mohli pri
správe tejto dane vzniknúť.
(RED)

POMOC PRE PSÍKOV V KARANTÉNNEJ STANICI
Zimné obdobie je pre zvieratká v Karanténnej stanici na Zlatovskej ulici 2194/32 v Trenčíne
– Zlatovciach vždy ťažšie. Kto
má chuť pomôcť, môže priniesť
deky, malé koberčeky, staré vankúše a paplóny, ktoré ale nesmú

byť z peria, tiež krmivo alebo vitamíny. Pomôže aj dočasná opatera pre psíkov, ktorí nemôžu
byť vonku, prípadne finančná
podpora na dostavbu budovy
či virtuálna adopcia psíka. Viac
o možnostiach pomoci nájdete

na www.utulok-trencin.sk. V benefičnom obchodíku majú napríklad kalendáre na rok 2018,
pričom finančný výťažok použijú aj na dobudovanie malej budovy, ktorá je potrebná na otvorenie útulku.

28. november 2017

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

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

Oznam pre cestujúcich

Úprava
MHD MHD
Trenčín
Úprava
Trenčín
v dňoch
24.12.2017
a 31.12.2017
v dňoch
24.12.2017
a 31.12.2017

V dňoch 23.12.2017 až 8.1.2018

24.12.2017
24.12.2017

bude MHD Trenčín, prevádzkovaná nasledovne
Dátum
24.12.2017 nedeľa
25.12.2017 pondelok
26.12.2017

utorok

27.12.2017 streda
28.12.2017 štvrtok
29.12.2017 piatok
30.12.2017 sobota
31.12.2017 nedeľa
1.1.2018 pondelok
2.1.2018
3.1.2018
4.1.2018
5.1.2018
6.1.2018
7.1.2018
8.1.2018

Mimoriadna
linka na linka
Polnočnú
sv. omšu
Mimoriadna
na Polnočnú
sv. omšu

Budú premávať spoje s označením:

23.12.2017 sobota

utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa
pondelok
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mhd trenčín

+, linka 50 /z 22.12. na 23.12./
+ a spoj na Polnočnú sv. omšu
nebudú jazdiť spoje označené 62 a 48
+
nebudú jazdiť spoje označené 48 a 72
+

odchod – odchod
príchod – príchod

odchod odchod
- príchod
- príchod

JUH II – gymnázium
JUH II – gymnázium

gymnázium
gymnázium
- Juh II- Juh II

22:57 - 23:40
22:57 - 23:40

1:00- 1:40
(25.12.)(25.12.)
1:00- 1:40

časy a zastávky
podľa vyveseného
cestovného
poriadku
časy a zastávky
podľa vyveseného
cestovného
poriadku
Nebudú premávať
nasledovné
Nebudú premávať
nasledovné
spoje spoje

nebude premávať linka č. 25

31.12.2017
31.12.2017

x, nebudú jazdiť spoje označené 10
x, nebudú jazdiť spoje označené 10
x, nebudú jazdiť spoje označené 10
+, linka 50 /z 29.12. na 30.12./
+ s obmedzením liniek č. 24, 25

odchod – príchod

Linka č. 24
Linka č. 24

odchod – príchod
OC Laugaricio - Sihoť IV.
OC Laugaricio - Sihoť IV.
19:15 - 19:41
19:15 - 19:41
20:20 - 20:46
20:20 - 20:46
21:20 - 21:45
21:20 - 21:45

pozn.: obmedzenie je vypísané na samostatnom ozname

+
nebudú jazdiť spoje označené 48 a 72
x, nebudú jazdiť spoje označené 10
x, nebudú jazdiť spoje označené 10
x, nebudú jazdiť spoje označené 10
x, nebudú jazdiť spoje označené 10
+ nebude premávať linka č. 25
+
x

Sihoť IV. - OC Laugaricio
Sihoť IV. - OC Laugaricio
18:45 - 19:10
18:45 - 19:10
19:45 - 20:10
19:45 - 20:10
20:50 - 21:15
20:50 - 21:15
21:45 – 22:10
21:45 – 22:10

Linka č. 25

Linka
OC Laugaricio - JUH
II č. 25

Pozn.: x – spoje, premávajúce v pracovný deň
+ – spoje, premávajúce v sobotu a v nedeľu alebo vo sviatok
10 – spoje, premávajúce počas školského vyučovania (nepremávajú 23.12.2017 do 5.1.2018,...)
62 – spoje nepremávajú 24.12.2017
48 – spoje nepremávajú od 24.12. do 25.12.2017 a 1.1. 2018
72 – spoje nepremávajú 25.12.2017, 1.1. 2018

JUH II - OC Laugaricio

OC Laugaricio
18:45 –- JUH
19:01II

JUH II -18:10
OC Laugaricio
– 18:27

18:45 – 19:01
19:45 – 20:01

18:10 – 19:10
18:27– 19:27

20:25 - 20:41
19:45 – 20:01

19:10 – 20:05
19:27– 20:22

21:25 – 21:41
20:25 - 20:41

20:05 – 21:05
20:22– 21:22

22:10 - 22:26
21:25 – 21:41

21:05 – 21:22
www.sadtn.sk
www.trencin.sk

22:10 - 22:26

www.sadtn.sk
www.trencin.sk

www.sadtn.sk
www.trencin.sk

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

Mimoriadna linka MHD Trenčín
na Polnočnú sv. omšu – 24. 12. 2017
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
Mateja Bela
Saratovská, ZŠ
Saratovská, pri parku
Pod Juhom
Inovecká
Inovecká, stred
28. októbra
Dolný Šianec
Legionárska
Braneckého
Hasičská
Gen. M. R. Štefánika
K výstavisku
Kubranská, BILLA
Pred poľom
Kubrá, ZŠ
Kubrá, námestie
Sihoť IV.
Opatovská
Žilinská
Hodžova, kotolňa
Hodžova, ZŠ
Kpt. Nálepku
Zimný štadión
Obchodná akadémia
Hasičská
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

Gymnázium
Legionárska
28. októbra
Inovecká, stred
Inovecká
Pod Juhom
Mateja Bela
Gen. Svobodu
Saratovská, pri parku
Saratovská, ZŠ
28. októbra
Dolný Šianec
Legionárska
Braneckého
Hasičská
Obchodná akadémia
Zimný štadión
Hodžova, ZŠ
Hodžova, kotolňa
Žilinská
Opatovská
Sihoť IV.
Kubrá, námestie
Kubrá, ZŠ
Pred poľom
Kubranská, BILLA
Gen. M. R. Štefánika
Hasičská

Poznámky:
Pevne stanovené sú len časy
odchodu z východzej zastávky,
1. ostatné časy sú orientačné; vozidlo
však odíde najskôr 5 min. pred
uvedeným časom
Mimoriadna linka je prevádzkovaná
2.
bezplatne
3. Nástup povolený všetkými dverami
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otázky a odpovede
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 Križovatka Jesenského

– Dolný Šianec stále nemá
priechody pre chodcov. Kedy
je naplánovaná ich realizácia?
Tento uzol sa stal kritickým
po spustení nového mosta cez
Váh. Zmätok v doprave tu spôsobujú autá stojace pri lekárni
Arnika. 
JURAJ BETÁK
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Parkovanie vozidiel pred lekárňou plánujeme riešiť vyznačením parkovacích miest s čiastočným státím na chodníku tak,
aby bola zabezpečená dostatočná šírka cesty aj chodníka. Parkovanie by malo byť povolené
bezplatne na max. 10 – 15 minút. Čo sa týka priechodov pre
chodcov – tam je situácia komplikovaná. Križovatka je natoľko neprehľadná kvôli okolitej zástavbe, že priechody nie je
možné vyznačiť priamo v križovatke, ale len odsunuté v smere
do Jesenského ulice (cca 10 m
od križovatky). Takto vyznačené priechody však nespĺňajú svoj
účel. Chodci ich používať nebudú, využijú najkratšiu cestu, tak
ako dnes. Za takýchto okolností
je to neriešiteľná situácia. K jej
vyriešeniu je potrebné zrealizovať množstvo opatrení (predovšetkým prestavbu križovatky
atď.), ktoré zatiaľ nie sú v časovom pláne.

 Na sídlisku Juh pri Bille

v Južanke pri sklade na vonkajšom verejnom priestranstve je nepravidelný odvoz
odpadu. Vzniká tu celoročný
neporiadok. Kto je zodpovedný za tento stav?IVETA
Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia:
Všetky prevádzky sú povinné prihlásiť sa k poplatku za komunálne odpady, pričom si sami
určujú objem nádoby a frekvenciu odvozu. Čo sa týka triedeného odpadu, každá prevádzka je
v zmysle zákona o odpadoch povinná vo svojej zodpovednosti si
zabezpečovať triedenie odpadu
z prevádzky a jeho odovzdávanie oprávnenej osobe. Plnenie
tejto povinnosti je mimo zodpovednosti mesta.
Ak je nejako preukázateľné
(napr. fotkami), že práve odpad
z Billy spôsobuje znečistenie verejného priestranstva, prosíme,

aby ste nám tieto fotky zaslali.
Na základe nich by sme mohli
napísať výzvu prevádzke Billa,
aby si zabezpečili uloženie a odvoz odpadov tak, aby nespôsobovali spomínané problémy.

 Na jar sa stretli zástup-

covia mesta s obyvateľmi Gagarinovej ulice na schôdzi,
ktorá sa týkala parkovania
pred touto bytovkou. Momentálne je tu šikmé parkovanie,
predné kolesá musia prekonať
obrubník. Dočkáme sa ešte
tento rok úpravy parkoviska
tak, ako bolo prisľúbené? Kam
idú peniaze vybrané za parkovaciu politiku, keď do budovania a zlepšovania parkovísk to
evidentne nejde? GITA BELOVÁ
Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Úprava parkoviska je v návrhu rozpočtu na rok 2018. Ak
tento návrh poslanci mestského
zastupiteľstva schvália, parkovisko určite upravíme.
Peniaze vybrané z „parkovného“ idú na budovanie a rekonštrukciu parkovísk, priechodov,
cyklotrás a pod. V roku 2017 to
boli napríklad parkoviská na uliciach Považská, Hodžova, Dlhé
Hony, Beckovská za Perlou,
Inovecká, Kyjevská, Lavičková,
Halalovka, Saratovská, teraz
sa začína budovať napríklad aj
na Clementisovej ulici.

Benjamín Lisáček, vedúci útvaru interných služieb:
Mesto Trenčín práce neprevezme, pokiaľ povrch nebude spĺňať kvalitatívne normy. Na jar
hrboľatý povrch zhotoviteľ na svoje náklady s najväčšou pravdepodobnosťou odfrézuje, položí nový
asfalt a opraví aj betónové nájazdy.

 Keď chcem vysadiť živý

plot medzi panelákmi, aby oddeľoval detské ihrisko od hlavnej cesty, musím o povolenie
žiadať mesto alebo môžem
vysádzať? LENKA
Ingrid Kuľhová, útvar stavebný
a životného prostredia:
Sadiť akékoľvek dreviny
na mestský pozemok je zakázané. Ak chcete z nejakého dôvodu
niekam umiestniť výsadbu, pošlite mi, prosím, na MsÚ na moje
meno mapku s vyznačením miesta výsadby. Ak bude táto výsadba
na danom mieste vhodná, spolu
so správcom verejnej zelene ju
zahrnieme do náhradnej výsadby
realizovanej mestom.

 Aký bude režim osvetlenia

na novom ihrisku na Nábrežnej ulici? Máte od strojov certifikáty na použitie na cvičebné účely? PAVOL
Ján Korienek, útvar interných
služieb:
Ihrisko bude spravovať
Mestské hospodárstvo a správa
lesov, m.r.o. Osvetlenie ihriska bude riešené časovým spínačom. Certifikáty na prvky dodal
realizátor.

 Ako je naplánovaná

údržba a upratovanie parkovísk od lístia? 
VLASTIK C.
Róbert Hartmann, vedúci útvar
mobility:
Ulice sa čistia periodicky
1-krát za mesiac. Počas obdobia
opadávania listov sa vykonávajú
navyše čistenia podľa potreby,
ktoré určuje správca komunikácií. Parkoviská sa snažíme čistiť
rovnako, no komplikujú to zaparkované vozidlá, takže niektoré miesta sa vyčistiť nepodarí.

 Prečo v Trenčíne na želez-

ničnej stanici nie je v prevádzke úschovňa batožín? Viackrát som počula sťažnosti
návštevníkov nášho mesta. B.S.
Dávid Bozsaky, Železnice SR:
Úschova batožín v Trenčíne
skončila v roku 2014. Dovtedy
bola prevádzkovaná súkromným
subjektom na komerčnej báze
a podľa našich informácií bola vysoko stratová. Stanica sa pripravuje na revitalizáciu. Je možné,
že subjekt, ktorý by uvedené realizoval a stanicu by mal v prenájme, by služby spolu s inými začal opäť v nejakej podobe (napr.
úschovné skrinky) poskytovať.

 Karpatská ulica bola dlhé

roky rozbitá. Teraz je tam
nový, ale veľmi hrboľatý povrch. Kedy bude cesta naozaj opravená? Reklamovalo
mesto tieto práce?
IRENA R.
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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

december 2017

11. – 23. 12. | 10.00 – 18.00 | Hviezdoslavova a Jaselská ulica

Vianočné trhy spotrebného tovaru a textilu

 DIVADLO
5. 12. | 19.00 | Také zo života –
Talkshow Mária Šmýkala

KINO HVIEZDA | Druhé pokračovanie zábav-

nej talkshow, ktorá predstavuje zaujímavých ľudí z trenčianskeho regiónu a jedného stand-up hosťa spoza hraníc Trenčína.
Tentokrát ním bude Tomáš Hudák.
6. 12. | 18.00 | Kulišáreň

Zábavný program míma
Vlada Kulíška. Hostia: Mucha Quartet, Abhejali Bernardová, Agnikana‘s group, Nina
Kohoutová a Radek Michalko.
GALÉRIA VÁŽKA

|

8. 12. | 19.00 | Vianoce
s Miroslavom Donutilom
POSÁDKOVÝ KLUB

českého herca.

|

Program obľúbeného

9. 12. | 19.00 | Prišla som
bojovať o vášho muža... alebo
A čo ja, láska?

prichádza k slovenskému divákovi. Tentokrát s krehkou a provokatívne spirituálnou
hrou. V réžii Eduarda Kudláča účinkujú Iveta Pagáčová, Michal Tomasy, Ján Dobrík
a Ivana Kubáčková.
21. 12. | 17.00 |

Perinbaba

Alžbetka, Jakubko, Perinbaba aj Zubatá v podaní hercov Detského
divadelného súboru Talent pri SZUŠ, Novomeského 11.
KINO HVIEZDA

|

29. 12. | 19.00 | Čecháčci
a Čoboláci

30. 11. | 18.00 | Modlitbičky
Milana Rúfusa

| Zhudobnené Modlitbičky Milana Rúfusa v koncertnom prevedení. Hudba: Jan Bezek. Účinkujú Bratislavský detský zbor a komorný orchester.

EVANJELICKÝ KOSTOL

2. 12. | 20.00 | Živé kvety

Koncert slovenskej hudobnej

| Zábavná komédia o stereotypnom manželstve, ktoré bude zrazu
stáť pred nevyspytateľnou skúškou. Hrajú:
Marta Sládečková, Dominika Kavaschová
(v alt. so Zuzanou Porubjakovou) a Martin
Mňahončák.

KLUB LÚČ

10. 12. | 17.00 | Mrázik

5. 12. | 19.00 | Vianočný
koncert Mária Čírová & Robo
Opatovský

skupiny.

|

4. 12. | 19.00 | Bílé Vánoce Lucie
Bílé II.
ŠPORTOVÁ HALA

|

a nový program.

Nový vianočný album

PIANO KLUB |

7. 12. | 19.00 | Szidi Tobias &
band – Sedmoláska

Slovenská herečka a speváčka patrí k najvýraznejším osobnostiam
spievaného šansónu na Slovensku i v Čechách.
KINO HVIEZDA |

9. 12. | 20.00 | Plus minus +
From our hands: Punkrock tour
2017
KLUB LÚČ | Pre fanúšikov kvalitnej rockovej

muziky.

Posledný tohtoročný diel z cyklu
Prechádzky mestom so sprievodcom.
KIC |

3. 12. | 18.00 | Slávnostná sv.
omša ku cti patróna mesta
sv. Františka Xaverského

| Účinkujú bratislavský spevácky zbor M@gnificat
a Mucha Quartet.

PIARISTICKÝ KOSTOL

5. 12. | 17.00 | Ako svätý
Mikuláš do Trenčína prišiel...
| Príchod Mikuláša
a jeho anjelsko-čertovských pomocníkov, rozsvietenie vianočného stromčeka.

MIEROVÉ NÁMESTIE

Americkí hudobníci zahrajú
a zaspievajú najväčšie svetové hity, svetoznáme balady, vianočné piesne, koledy
a gospelové skladby v sprievode slovenského komorného kvarteta LA SPERANZA.
PIANO KLUB

|

15. 12. | 21.00 | Ivatu – Ruský
elektronický projekt

| Koncert pre fanúšikov kapiel
ako Portishead a pod.

KLUB LÚČ

16. 12. | 20.00 | Šmox + Random
choices + Kochta band + Pell
mell
KLUB LÚČ |

17. 12. | 16.00 | Vianočný Šláger

Účinkujú Števo Hruštinec, Progres, Kysucká vrchárska heligónka,
Sestry Bacmaňákové, Black band.
POSÁDKOVÝ KLUB |

20. 12. | 16.30 | Vianočný
koncert žiakov hudobných
kurzov KC Sihoť, o. z.
CENTRUM SENIOROV |

20. 12. | 19.00 |
kvarteto

Sláčikové

5. – 23. 12. | Vianočný jarmok

MIEROVÉ NÁMESTIE | Vianočný remesel-

ný jarmok 10.00 – 18.00, jedlo a nápoje do 22.00. 0riginálne vianočné
darčeky – keramika, šperky, výrobky
z dreva, kožené výrobky a kožušiny,
milé drobnosti, handmade výrobky,
voňavé teplé nápoje – varené víno,
punč, horúca medovina, chutné jedlá
– vianočná kapustnica, zabíjačkové,
grilované, slovenské špeciality a ďalšie
dobroty, predvianočné sladkosti – domáce koláče, medovníčky a oblátky.
6. 12. | 17.00 | Teplanka

| Piesne a koledy
ženskej folklórnej skupiny z Trenčianskej Teplej.

MIEROVÉ NÁMESTIE

7. 12. | 17.00 | Opatovčan
MIEROVÉ NÁMESTIE

z Opatovej.

|

Spevácky súbor

7. 12. | 18.30 | Drietomanka

Adventný koncert
najstaršej dychovej hudby v trenčianskom regióne.
MIEROVÉ NÁMESTIE |

8. 12. | 17.00 | Fats Jazz Band

| Štýlový 9-členný
orchester so swingovými hitmi a vianočnými šlágrami.

MIEROVÉ NÁMESTIE

Mikulášska oldies diskotéka
so skupinou Boney M pod vedením Sheily
Bonnick.
lagha, Sir Bakulu.

2. 12. | 16.00 | Stolovanie
a príprava tradičných jedál

ŠTÚROVO NÁMESTIE |

PIANO KLUB |

KLUB LÚČ | Twelve Yanko Kral x Inkwall, Ga-

 NEDAJTE SI UJSŤ

od 5. 12. | 10.00 – 21.00 |
Klzisko pri vodníkovi
Valentínovi

7. 12. | 19.00 | Discokoncert
Boney M

8. 12. | 22.00 | Scéna FM Najt

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Ivan Vyrypajev opäť

koncert: Natascha Wright
a Alfred McCrary

 KONCERTY

KLUB LÚČ |

14. 12. | 19.00 | Neznesiteľne
dlhé objatia

11. 12. | 19.00 | Vianočný

| Pavol Seriš a Filip Teller
v autorskej komédii na pomedzí stand-up
comedy a divadla rozoberajú vzťahy Čechov a Slovákov.

Interior sounds:
The Grand Buffet + Tafo +
Wnchnt + Detekm

KINO HVIEZDA | Ruskú rozprávku s jej neopakovateľnou zimnou atmosférou uvádza
Mestské divadlo Trenčín.

Účinkuje Slovenský
kresťanský spevácky zbor Krédo – Virujú
z Telgártu a Chrámový zbor apoštola Pavla z Brezna.
PIARISTICKÝ KOSTOL

|

KINO HVIEZDA

1. 12. | 21.00 |

KINO HVIEZDA

10. 12. | 15.00 | VII. benefičný
koncert na podporu Hospicu
Milosrdných sestier

8. 12. | 18.30 | NaNovo

| Trenčianska skupina s hitmi Mariky Gombitovej a Modusu.

MIEROVÉ NÁMESTIE

Vianočný koncert Košickej
filharmónie a Lukáša Gacha, ktorý predstaví vlastnú klavírnu tvorbu.
KINO HVIEZDA |

24. 12. | 21.00 | Aleluja

2017

KLUB LÚČ | Vianočné posedenie pri chillou-

tovej hudobnej atmosfére.

25. 12. | 21.00 | Švanda Claat
vol. 7

KLUB LÚČ | Hudobná veselica. O atmosféru

9. 12. | Bronzová sobota

10.30 FS Kubra –
autentický folklór ženskej speváckej
skupiny, 11.00 Borovienka – ĽH z Lančára, 16.00 Martin Kubečka – mladý
trenčiansky folkový gitarista a spevák, 17.00 Lucia Briestenská a Peter
MIEROVÉ NÁMESTIE |

2 | KAM

kam v trenčíne

 NEDAJTE SI UJSŤ
Luha Band – talentovaná pesničkárka
predstaví svoj debutový album, 18.30
Fuera Fondo – energická a chytľavá
zmes reggae a ska rozohreje zimné námestie.
10. 12. | Bronzová nedeľa

1. 12. – 14. 1. | Ladislav Moško
– Obrazy

26. 12. | 20.00 | Frog jam XXIII.

Termíny treba vopred dohodnúť. Bližšie info: deti@vkmr.sk, juh@vkmr.sk,
dlhehony@vkmr.sk, kubra@vkmr.sk.
5. 12. | 16.00 – 17.30 | Tvorivé

1., 2. 12. | Vinum Laugaricio 2017

29. 12. | 20.00 | Queenmania

vianočné dielničky pre
dospelých a detičky

sa postarajú hudobníci a djs so záľubou
v rytmoch: dancehall, reggae, hip-hop.
Tradičný lokálpatriotný festival
dobrej hudby a nálady.
KLUB LÚČ |

| Hudobná skupina s Petrom
Pačutom patrí medzi najlepšie skupiny
sveta interpretujúce legendárny Queen.

PIANO KLUB

 PRE DETI
denne |

Brick by Brick – zábava
s Legom

Kurzy pre deti (4 – 11 r.),
voľné hodiny na hru s kockami Lego
pre deti s rodičmi i bez rodičov. Viac
na www.kreativotn.sk alebo 0918 883 505.
KREATIVO

10.30 Trombitáši
Štefánikovci – valašský folklór z Púchovskej doliny, v ktorom dominujú
fujary trombity, pastierske rohy a píšťaly, 11.30 Latovček a Latovec – koledy
a vinše z Dolnej Súče, 14.00 Javorinka
– predvianočný program dvoch generácií folkloristov z lubinských lazov
– Miškech dedinky, 15.00 Malí koledníci – vianočné vinše detí z FS Kornička, Radosť, Nezábudky, Čajka a malých
goralov z ĽH Mazuľka, 17.00 Sestry
Matákové a Gajdoši z Kopanic – koledy kysuckých hviezd zo šou Zem spieva
a majstrovstvo gajdošov zo starohrozenských kopaníc.
MIEROVÉ NÁMESTIE

|

11. – 23. 12. | 10.00 – 18.00 |
Vianočné trhy spotrebného
tovaru a textilu
HVIEZDOSLAVOVA, JASELSKÁ |

11. 12. | 16.30 | Vinšujeme
Vám...

MIEROVÉ NÁMESTIE | Čítanie vianočných
príbehov a koledy detí zo ZUŠ K. Pádivého.

11. 12. | 17.00 | Dolinečka

MIEROVÉ NÁMESTIE | Adventný program

ženskej speváckej skupiny zo Soblahova.
12. 12. | 16.30 | Vinšujeme
Vám...

MIEROVÉ NÁMESTIE | Čítanie vianočných

príbehov a koledy detí zo ZUŠ K. Pádivého.
12. 12. | 17.00 | Tieň

MIEROVÉ NÁMESTIE | Tradičný bluegrass

pod vianočným stromčekom.

13. 12. | 16.30 | Vinšujeme
Vám...

MIEROVÉ NÁMESTIE | Čítanie vianočných

číslo 12 | ročník XIX

|

pondelok, streda a piatok |
Tanečná škola Aura dance

| Výroba vianočných ozdôb, vencov
a rôznych dekorácií. Na vence si prineste
vlastné sviečky.

CVČ

6. 12. | 16.00 | Mikuláš v CVČ |
CVČ |

6., 13., 20. 12. | 9.00 – 10.00 |
Riekankovo

Mamička a dieťa sa pri spoločnej hre učia aj riekanky.
KC STRED |

7. a 21. 12. | 9.30 – 11.30 |
Galerkovo

Tvorivé dielničky pre malé deti
od 18 mes. do 6 r.
GMAB

|

| Moderný tanec (5 – 15 r.)
Info 0908 731 125.

9. 12. | 16.00 | Príde k nám
Mikuláš so svojou družinou

pondelok | 16.00 – 17.00 | streda
| 16.00 – 18.00 | Tanečná škola
goonies

dobré deti. Rodičia môžu priniesť balíčky
s menom dieťatka.

KC AKTIVITY

KC AKTIVITY | Info 0911 603 068.

utorok | 10.00 – 11.00 | Tvorenie
pre najmenších

Rockové Vianoce
trenčianskych muzikantov.
15. 12. | 16.00 | Kristína
Prekopová

Vianočný recitál
pôvabnej mladej klaviristky a speváčky.
MIEROVÉ NÁMESTIE

|

VKMR JASELSKÁ | Významné historické míľ-

niky dejín reformácie a ich ohlas na území dnešného Slovenska, vrátane spoločenského života Trenčína i Trenčianskeho
kraja.

Pre deti od 2 rokov v sprievode dospeláka. Info 0918 561 320,
mirka@kcaktivity.sk.
KC AKTIVITY |

utorok | 15.00 – 16.30 | Klub
keramikárov

KC AKTIVITY | Pre deti a mládež od 5 r. Info

0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.

utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 |
Korzo dance

| Tanečná škola moderného
tanca SZUŠ Trenčín pre deti a mládež (3 –
20 r.). Info 0903 793 557.

KC AKTIVITY

streda | 10.00 – 11.00 |
Keramické patlámo

Pre deti od 2 r. v sprievode jedného z rodičov. Info 0918 561 320,
mirka@kcaktivity.sk.
KC AKTIVITY

|

piatok | 16.00 – 19.00 | Skauting
na Juhu

Schôdzky 32. skautského zboru. Info R. Kopecká 0908 683 393
romcako@gmail.com.
KC AKTIVITY

|

Dielničky pre deti. Prineste si
svoje špeciálne ozdôbky.
|

TRENČIANSKY HRAD | Deti si budú môcť vy-

3. 12. | 15.00 – 18.00 | Adventné
dielničky II.

OC LAUGARICIO | Výroba vianočných ozdôb,

pozdravov a aranžmánov. Vystúpi TS Bambula (16.00 h).
4. – 8. 12. | 10.00 | Celé
Slovensko číta deťom (aj)
na Mikuláša

VEREJNÁ KNIŽNICA | Vo všetkých pobočkách

v rámci celoslovenského projektu „Čítajme deťom 20 minút denne, každý deň!“.
Deťom sa prihovoria známe osobnosti.

| Práce výtvarného odboru Súkromnej ZUŠ Trenčín, Novomeského 11.

POSÁDKOVÝ KLUB

kov, snehuliačikov aj dekorácie na vianočný stôl. Vystúpi TS Goonies.
11. 12. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

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

| Práce žiakov výtvarného
odboru ZUŠ Karola Pádivého.

MESTSKÁ VEŽA

4. – 31. 12. | Výstava fotografií

15. 12. | 16.30 | Zdobíme si
sladké vianočné medovníčky

CENTRUM SENIOROV | Fotokrúžok pod vede-

17. 12. | 15.00 – 18.00 | Adventné
dielničky IV.

OC MAX

Zdobenie medovníkov vlastnej
výroby alebo z dielne pani Márie.
KC STRED |

OC LAUGARICIO | Výroba

vianočných drobností pre seba alebo pre svojich najbližších. Vystúpia TS Goonies (16.00) a SZUŠ
TS Korzo (16.45).
17. 12. | 16.00 | Janko a Marienka

Známy príbeh, ako
ste ho ešte nevideli, v Detskom divadelnom klube.
PK DIVADELNÁ SCÉNA |

 VÝSTAVY

do 15. 12. | Príroda, životné
prostredie a deti

|

1. – 30. 12. | 500 rokov
reformácie a Trenčiansky kraj
(1517 – 2017)

OC LAUGARICIO | Výroba vianočných škriat-

skúšať rôzne tradičné remeslá, zabaviť sa
na bábkovom divadle a za básničku či pesničku dostanú od Mikuláša odmenu.

MIEROVÉ NÁMESTIE

VKMR HASIČSKÁ | Tematická výstavka kníh.

10. 12. | 15.00 – 18.00 | Adventné
dielničky III.

BUDOVA NOE |

14. 12. | 17.00 | Joe Hajšo
a hostia

1. – 30. 12. | Zima v rozprávke

pondelok, utorok, štvrtok |
16.30 – 18.00 | Karate klub
Ekonóm

2. 12. | 10.00 – 18.00 | Tvorivý
Mikuláš na hrade

príbehov a koledy detí zo Súkromnej
ZUŠ Trenčín.

Ručné práce s vianoč-

2. 12. – 31. 1. | Zimné inšpirácie

GMAB | Pre deti od 6 rokov.

čianskych koledníkov.

MIEROVÉ NÁMESTIE | Čítanie vianočných

nou tematikou.

10. 12. | 14.00 – 16.00 | Nedeľné
výtvorky

13. 12. | 17.00 | Radosť

Vám...

POSÁDKOVÝ KLUB |

0915 101 051.

KC AKTIVITY | Moderný tanec (od 3 r.). Info

KC STRED

14. 12. | 16.30 | Vinšujeme

1. 12. – 17. 1. | Krása, moja
záľuba

1. 12. – 11. 1. | Už máme
vianočnú náladu

2. 12. | 9.00 – 12.00 | Adventné
tvorenie

MIEROVÉ NÁMESTIE | Vinše malých tren-

| 13. ročník medzinárodnej
výstavy vína, vody a destilátov.

EXPO CENTER

KC STRED | Prinesú divadielko a darčeky pre

do 8. 12. | 54. MÉTA

príbehov a koledy detí zo ZUŠ K. Pádivého.

GALÉRIA VÁŽKA | Vernisáž 30. 11. o 17.00.

TSK | Fotografie členov fotoskupiny Méta.

do 10. 12. | Pavla Pádivá:
Land(e)Scape

Súčasná miestna umelkyňa
predstavuje najnovšiu sériu svojich malieb.
29. ročník regionálnej
súťažnej prehliadky výtvarných prác detí
a žiakov z materských, základných, špe
ciálnych a základných umeleckých škôl.
ZUŠ K. PÁDIVÉHO

|

1. – 31. 12. | Trenčín a okolie
na poštových dokladoch
a dobových pohľadniciach –
Ondrej Sulo

POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.

1. 12. – 26. 1. | Čaro modrého
sveta

KASÁRNE HRAD | Ukážka unikátneho ucele-

ného súboru modrotlačových foriem.

ním Miroslava Volníka.

9., 10., 16., 17. 12. | 9.00 – 21.00 |
Dni originality

výstavy.

|

6. ročník exkluzívnej predajnej

23. 11. – 14. 1. | Kamil Varga –
Súkromný vesmír
GMAB | Fotografie.

23. 11. – 14. 1. | Jana Gombiková
/ Zuzana Janíček Muranicová
– Stopy

GMAB | Výstava fotografií zameraná na bý-

valú textilnú fabriku Merina.

 FESTIVALY
8. 12. | Edmania 2017

EXPO CENTER | Festival elektronickej taneč-

nej hudby.

 PRE SENIOROV
streda | 15.00 | DIA mapa
CENTRUM SENIOROV |

5., 19. 12. | 9.00 – 11.30 | Ateliér
pre seniorov
GMAB |

6., 13., 20. 12. | 8.00 – 9.30 |
Babi, pošli mi to mejlom

| Bezplatná inštruktáž
na zvládnutie základov PC a komunikácie
prostredníctvom e-mailu. Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt: 032/ 7708314.

VKMR JASELSKÁ

7. 12. | 15.00 | Skleróza
multiplex

CENTRUM SENIOROV | Klub Trenčín.

28. november 2017
8. 12. | 14.00 – 22.00 | Zábava
mestského klubu dôchodcov

streda | 18.15 – 19.15 | Fit lopty
a bodywork

13. 12. | 13.30 | Akadémia III.
veku

0948 855 870.

návka čajov spojená s prednáškou Možnosti využitia liečivých rastlín – Ing. Anton
Blahuš, PhD. – predseda OZ VERONICA, posedenie pri stromčeku s kultúrnym programom.

štvrtok | 19.00 – 20.00 | Pilates
začiatočníci a mierne pokročilí

KC STRED |

KC STRED | Program: jubilanti 2017, ochut-

KC AKTIVITY

|

Info a prihlasovanie:

streda | 19.00 – 20.00 |
KC STRED |

Joga

KC AKTIVITY | Info a prihlasovanie Marcela

Holodová, 0905 705 431.

14. 12. | 12.30 | Vianočný turnaj
v stolnom tenise

štvrtok | 19.00 – 20.00 | Aerobik
pre ženy

14. 12. | 15.00 | Mikulášske
stretnutie seniorov

piatok | 18.30 – 20.00 | Zumba

CENTRUM SENIOROV |

POSÁDKOVÝ KLUB |

ských veteránov.

Pripravuje Klub vojen-

KC STRED |
KC STRED |

5., 12., 19. 12. | 9.00 – 10.00 |
Joga pre mamičky

9. 12. | 9.30 – 16.30 | Škola
intuície

| Nový koncept alternatívneho vzdelávania detí a teenagerov
v oblasti rozvoja pravej hemisféry, intuície a vedomej tvorby života. Info:
pelachova@3balance.sk 0915 850 251.

KC AKTIVITY

12. 12. | 16.00 | Zimné
zvykoslovie v tradičnej ľudovej
kultúre Slovenska

Prednáša etnologička
a historička PhDr. Katarína Nádaská, PhD.,
spoluautorka monografie Čerti, bosorky
a iné strašidlá.
VKMR HASIČSKÁ

|

ských veteránov.

5. ZŠ | Rodičia s deťmi v telocvični.

GRAND HOTEL | Prednášajú Roman Mišovie,

6. 12. | 18.30 – 20.30 | 13. 12. |
19.15 – 20.15 | 20. 12. | 18.30 –
19.30 | Zumba

19. 12. | 16.30 | Máme radi
umenie

Pripravuje Klub vojen-

 CVIČENIE
pondelok | 17.00 – 20.00 |
Tai-chi
KC STRED |

pondelok | 17.15 – 19.15 | SM
system

KC AKTIVITY | Na regeneráciu chrbtice. Info:

0905 705 431.

pondelok | 17.30 – 18.30 | Zumba

Kontakt: 0903 94 99 66,
www.zumba-trencin.sk.
KC KUBRÁ

|

pondelok | 18.15 – 19.30 |
Kruhový tréning

KC AKTIVITY | Súbor cvikov odcvičených je-

den po druhom s využitím fitness náčinia.
pondelok | 19.00 – 20.00 |
štvrtok | 17.20 – 18.20 | Strong
by Zumba

Kontakt: 0903 94 99 66,
www.zumba-trencin.sk.
KD OPATOVÁ

|

pondelok | 19.15 – 20.15 |
Cvičenie pre zdravie a radosť

Naťahovací a zahrievací či-kung, osem kusov brokátov a 24 foriem
tai-chi s Martou. Info 0903 440 503.
KC AKTIVITY

|

pondelok | 19.30 – 20.30 | streda
| 19.30– 20.30 | piatok | 19.00–
20.00 | Cvičenie pre ženy

5., 12., 19. 12. | 17.00 – 18.00 |
Hráme sa a športujeme

KC AKTIVITY | Prihlasovanie: 0903 949 966.

6., 13., 20. 12. | 17.00 | Cvičenie
pre tehotné –profylaxia

KC STRED | Vedie pôrodná asistentka Zuza-

na Duncová.

1. – 31. 12. | Centrum pohybu
a tanca

Deti: TK Bambula
od 1 do 5 r., cvičenie na Fit loptách pre
deti od 5 mesiacov, balet s profesionálnou
lektorkou (4 – 9 r.). Ženy: skupinové cvičenia step, Tabata, body work, Port de Bras.
Kontakt: 0903 449 732.
MS ŠPORTOVÁ HALA

|

 PREDNÁŠKY
5., 12., 19. 12. | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení

KC STRED | Vhodné aj pre tehotné, ako prí-

prava na dojčenie.

5., 12., 19. 12. | 10.00 | Mami
spricht Deutsch

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

|

6., 13., 20. 12. | 10.00 |
Mommie‘s English Club

MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-

| Vysoký energetický výdaj,
zlepšenie ohybnosti a schopnosti koordinácie. Info 0903 793 557.

glicky a deti sa pri nich hrajú.

utorok | 16.45 – 17.45 |

GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA

KC AKTIVITY

Zdravotný pilates

| Vhodný pre začiatočníkov
a ľudí s bolesťami chrbta.

KC AKTIVITY

utorok | 17.50 – 18.50 | štvrtok |
18.00 – 19.00 | Cvičenie pilates
pokročilí
KC AKTIVITY |

utorok | 19.00 – 20.15 | Joga

Aj pre začiatočníkov. Info
a prihlasovanie: 0903 271 444.
KC AKTIVITY

|

utorok | 19.00 – 20.00 | Dance
aerobik
KC STRED |

streda | 18.00 – 19.00 |
Bodywork

| Hodina s prvkami dance aerobiku s posilňovaním a strečingom. Info a prihlasovanie: 0903 772 157,
0907 673 887.

KC AKTIVITY

6., 9., 13., 20. 12. | 18.00 |
Hvezdáreň v Trenčíne

Obdivujte objekty vesmíru pomocou špeciálnych ďalekohľadov na streche gymnázia. Diskusie s odborníkmi. Ak bude zamračené,
filmy s prírodovednou tematikou. Viac
na www.hvezdaren.tnuni.sk.
|

7., 14., 21. 12. | Podporná
skupina nosenia detí
MC SRDIEČKO |

7. 12. | 16.00 | Literárny klub
Omega

Pre všetkých priaznivcov
literatúry, diskusie a prezentácie vlastnej
tvorby.
VKMR HASIČSKÁ |

7. 12. | 16.00 | Zimné ošetrenie
včelstiev

15. 12. | 18.00 | Naplnenie
zmyslu života a radostné
tvorenie

vo vianočnom balení.

15. 12. | 18.30 | The
Youniverse

MIEROVÉ NÁMESTIE | Mladá trenčianska

bluesová formácia s Tammy Nižňanskou a Jergušom Oravcom.
16. 12. | Strieborná sobota

| Prezentácia umeleckej
činnosti žiakov Súkromnej ZUŠ Trenčín,
spojená s charitatívnym predvianočným
stretnutím „Svet stále lásku má“ s deťmi
z Detského domova Lastovička.

VKMR HASIČSKÁ

20. 12. | 19.00 | Entartete Kunst
– Zvrhlé umenie

| Prednáška o najrozsiahlejšej
a najdrastickejšej ideologickej cenzúre
umenia v dejinách. Akými ideologickými technikami boli stigmatizované zvrhlé
umenie, zvrhlá hudba, zvrhlý film a prečo
sa vlastne avantgarda dostala do konfliktu
s fašistickým režimom?

KLUB LÚČ

21. 12. | 16.00 | Nálezy mincí
z Českej cesty na území
Slovenska
POSÁDKOVÝ KLUB |

21. 12. | 16.00 | Ako byť
asertívny a nie agresívny

VKMR HASIČSKÁ | Diskutujú: PhDr. I. Červe-

ňanová, Mgr. A. Jurásková. Podujatie organizované v spolupráci s OZ Ars Vivendi
– umenie žiť.

MIEROVÉ NÁMESTIE | 10.00 – 18.00 Dob-

rý bazár Trenčianskej nadácie s Michalom Kaščákom, 10.30 Strieborný zvonček – predvianočný program pre deti
s mímom Vladom Kulíškom, 12.00 Gašparkove Vianoce – klasické maňuškové
divadlo uvedie Teatro Carnevalo, 13.00
Ľudová hudba Martinky Bobáňovej –
Vianoce spod Rozsutca prinesie rázovitá terchovská muzika známa zo šou
Zem spieva, 14.30 Nesiem Vám novinu – predstavia sa FS Chotár z Hornej Súče, Kornička z Trenčína, Gajdoši
z Kopanic, Ženská spevácka skupina
z Priepasného, Dolina z Omšenia, Čečera zo Starého Hrozenkova, ĽH Martinky Bobáňovej a spoločné spievanie
vianočných kolied, 17.00 Rusín Čendeš
Orchestra – temperamentný rusínsky
miš maš s príchuťou worldmusic, 18.30
Celeste Buckingham – najmladšia
hviezda slovenskej pop-music so svojou dvornou kapelou King Shaolin.
17. 12. | Strieborná nedeľa

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

pondelok | 18.00 – 20.00 | Klub
keramikárov dospelí
KC AKTIVITY | Info info@kcaktivity.sk.

utorok | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk mierne
pokročilí
KC AKTIVITY |

utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý
ateliér pre dospelých

| 5. a 12. 12. Anjel, 19.
12. Vianočná dekorácia. Prihlásenie:
0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.

OC LAUGARÍCIO

utorok | 19.00 – 20.00 |
Francúzsky jazyk začiatočníci
KC AKTIVITY

|

Info a prihlášky smejkal@

mail.t-com.sk.

8. 12. | 14.00 | Príbehy umenia

streda | 15.00 | Klavírna škola

| Rozprávanie o výtvarnom umení
spojené s projekciou a tvorením.

MIEROVÉ NÁMESTIE | Swingové melódie

Tomáš Lajmon.

POSÁDKOVÝ KLUB |
GMAB

15. 12. | 17.00 | SwinGang

POSÁDKOVÝ KLUB |

KC STRED | Vhodné už 6 týždňov po pôrode.

Opatrovanie detí je zabezpečené.

 NEDAJTE SI UJSŤ

11. 12. | 16.00 | Beseda
k aktuálnym otázkam
záhradkárov

28. 12. | 14.00 | Stretnutie
s doručovateľmi – spoločenské
posedenie
POSÁDKOVÝ KLUB |

KAM | 3

kam v trenčíne

KC AKTIVITY | Hudobný záujmový klub. Info

0908 210 940, info@kcaktivity.sk.

| 10.30 Vrbovské
vŕby – originálna sedliacka gotika vo
vianočnom šate, 11.30 Selčan a Selčianka – koledy a vinše dvoch generácií spod Inovca, 12.30 Vianočný príbeh
Tónky a Fónky – pesničkové divadlo
o škriatkovských princeznách z dielne
Harry Teater, 15.00 Hájiček – vianočné
koledy, zvyky a pastorely koledníkov
z Hornej Nitry, 16.00 Sklo – a capella
koncert jedinečných hlasov v adventnej atmosfére, 17.00 Cigánski diabli –
výnimoční muzikanti s temperamentom a vášňou v krvi.

MIEROVÉ NÁMESTIE

18. 12. | 17.00 | Paper Moon
Trio
MIEROVÉ NÁMESTIE

|

Tri šarmantné

4 | KAM

kam v trenčíne

 NEDAJTE SI UJSŤ
hudobníčky a repertoár zo zlatej éry
swingu.

štvrtok | 14.00 – 20.00 | Škola
hry na gitaru a klavír
KC AKTIVITY

|

Buchtíková.

Vedú Dušan Dobiaš a Irena

19. 12. | 17.00 | Poutníci

2. 12. | 18.00 | Vianočný Balfolk

20. 12. | 17.00 | Janais

ce (SK, FR, GB, Izrael, Grécko). Prineste si
pohodlnú obuv a neformálny odev. Partnera netreba.

MIEROVÉ NÁMESTIE | Vianoce s legendárnou českou bluegrassovou kapelou.
| Nežná speváčka
s krásnym hlasom vyčaruje svojím koncertom sviatočnú atmosféru.

MIEROVÉ NÁMESTIE

21. 12. | 17.00 | Trenčiansky
spevácky zbor
MIEROVÉ NÁMESTIE

|

v podaní 30 hlasov.

Vianočné piesne

21. 12. | 18.30 | BL Gospel

KD ZLATOVCE | Jednoduché kolektívne tan-

2. 12. | 14.00 | Tance pre radosť:
Workshop

Kolektívne a kruhové tance pre tanečníkov i netanečníkov. Cigánske
tance 14.00 – 15.00, folkové tance 15.00 –
16.00.
KD ZLATOVCE

|

5., 19. 12. | 16.00 – 18.30 |
Večerný ateliér pre dospelých
GMAB |

6. 12. | 17.30 – 20.30 | Klub
Patchwork

Stretnutie členov a milovníkov patchworku. Klub vedie Hanka Nekorancová.
KC AKTIVITY |

12. 12. | 16.00 – 18.00 | ARTE+

| Tvorivé stretnutia pre dospelých
s prvkami arteterapie.

GMAB
MIEROVÉ NÁMESTIE | Slovensko-rakúske

zoskupenie predstaví najznámejšie
gospelové piesne.
22. 12. | 17.00 | Krajka a Nina
Kohoutová

| Koncert nádherných trenčianskych ženských hlasov.

MIEROVÉ NÁMESTIE

22. 12. | 18.30 | Škrupinka
a Lehoťanka

MIEROVÉ NÁMESTIE | Originálne spieva-

né koledy spod Strážovských vrchov.
23. 12. | 17.00 | 3D Band

Poetický predvianočný koncert trenčianskych hudobníkov.
MIEROVÉ NÁMESTIE

|

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

31. 12. | 21.00 | Silvester

| Najväčšie česko-slovenské a svetové hity zahrajú Hajšovci, Happyband Orchestra a DJ Luky.

MIEROVÉ NÁMESTIE

 FILM
CINEMAX
od 1. 12. | Paddington 2
5. 12. | 20.10 | Luskáčik –
ARTMAX BALET
od 7. 12. | Tri želania planéte
od 7. 12. | Ocko je doma 2
12. 12. | 19.20 | Bohéma –
ARTMAX OPERA
od 14. 12. | Star
Wars:Poslední Jediovia
od 14. 12. | Madam slúžka
od 21. 12. | Ladíme 3
od 21. 12. | Jumanji: Vitajte
v džungli
od 21. 12. | Ferdinand
od 28. 12. | Najväčší
showman

 INÉ
1. 12. – 30. 12. | Burza kníh

VKMR JASELSKÁ | Literatúra z fondu knižni-

ce za symbolický poplatok.

1. 12. | 9.00 – 16.30 | Stretnutie
s liečiteľom
KC STRED |

2. 12. | 10.00 – 18.00 | Vianoce
v galérii

GMAB | Program pre deti aj dospelých. Viac

na www.gmab.sk.

6. 12. | 19.00 | Lokál – vernisáž
a happening

KLUB LÚČ | Príbeh vzniku umeleckého die-

la až po jeho slávnostné odhalenie. Námet
a scenár: Juraj Benko, Kamil Bystrický.
9. 12. | Stredoveké Vianoce
na hrade

| Historická skupina
Vres navodí predvianočnú stredovekú atmosféru. Môžete sa tešiť na dobovú kuchyňu, stredoveké hry, scénky a mnoho iného.

TRENČIANSKY HRAD

10., 17. 12. | 8.00 – 15.00 | 4. liga
v šachu
POSÁDKOVÝ KLUB |

15. – 16. 12. | 17.00 – 22.00 |
Stridžie dni

Stridžie dni vám ponúknu nezabudnuteľnú a originálnu prehliadku hradu plnú bosoriek, strašidiel
a tradícií.
TRENČIANSKY HRAD |

16. 12. | 7.00 – 12.00 | Burza
starožitností a gazdovské trhy
EXPO CENTER |

16. 12. | 10.00 – 18.00 | Dobrý
bazár

| Organizuje Trenčianska nadácia. Hostia: mím Vlado Kulíšek,
klaun Adyno a Michal Kaščák.

MIEROVÉ NÁMESTIE

27. 12. | 10.00 | Vianočné
súťažné stretnutie
plastikových modelárov
POSÁDKOVÝ KLUB |

31. 12. | 19.00 | Silvester v Piane

PIANO KLUB | Peter Paul Pačut ako Freddie

Mercury, kapela Hoja Ďuňďa, hity od Elvisa Presleyho cez Queen až po Pink, dj Juro
Paška.

číslo 12 | ročník XIX

 ŠPORT
2. 12. | 11.00 | COP Trenčín „B“
– Prievidza
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal Liga muži.

2. 12. | 13.00 | COP Trenčín „B“
– Prievidza
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal Liga muži.

2. 12. | 17.00 | COP Trenčín
– Nitra

ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal extraliga muži.

3. 12. | 9.30 | HK AS Trenčín „A“ –
Bytča „B“
ŠPORTOVÁ HALA |

– turnaj.

Hádzaná mladšie žiačky

3. 12. | 10.30 | HK AS Trenčín „B“
– Bytča „A“
ŠPORTOVÁ HALA |

– turnaj.

Hádzaná mladšie žiačky

10. 12. | 8.30 – 16.00 | Futbal AS
Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Turnaj U8.

10. 12. | 17.00 | COP Trenčín
– Košice

ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal extraliga muži.

11. 12. | 14.00 | TSK Florbalki SK
CUP 2017 – 11. ročník
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal finálový turnaj.

17. 12. | 10.10 | 1. FBC Trenčín
– Topoľčany

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal staršia prípravka.

17. 12. | 13.00 | 1. FBC Trenčín
– Sereď

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal staršia prípravka.

17. 12. | 15.00 | 1. FBC Trenčín
– Partizánske

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal staršia prípravka.

3. 12. | 11.30 | HK AS Trenčín „B“
– Bytča „B“

17. 12. | 10.00 | 1. FBC Trenčín –
Nová Dubnica

– turnaj.

20. 12. | 17.00 | COP Trenčín
– Zvolen

ŠPORTOVÁ HALA |

Hádzaná mladšie žiačky

3. 12. | 12.30 | HK AS Trenčín „A“
– Bytča „A“
ŠPORTOVÁ HALA

– turnaj.

|

Hádzaná mladšie žiačky

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal juniori extraliga.

ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal extraliga muži.

21. 12. | 18.30 | 1. FBC Trenčín –
Snipers Bratislava

6. 12. | 8.00 – 14.30 | AS Trenčín
MikulAS cup

ŠPORTOVÁ HALA | Extraliga juniori.

9. 12. | 8.00 – 15.45 | TFK
Opatová

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal extraliga muži.

9. 12. | 17.00 | COP Trenčín
– Prešov

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal 1. Liga ženy.

ŠPORTOVÁ HALA | Futbal žiaci.

ŠPORTOVÁ HALA | Futbal turnaj žiaci.

6. 1. | 15.00 | 1. FBC Trenčín
– Sabinov

6. 1. | 18.00 | 1. FBC Trenčín
– Topoľčany

ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal extraliga muži.

KONTAKTY
Kukučínova 718
Osvienčimská 3
Východná 2435/9
OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426,
CINEMAX
032/741 92 40, www.cine-max.sk
EVANJELICKÝ KOSTOL
Jozefa Braneckého
Mierové námestie 19, 0915 382 532, motycka@
GALÉRIA VÁŽKA
microinvent.com
Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
GMAB Galéria M. A. Bazovského
032/650 61 11
GRAND HOTEL
Palackého 3840/14
KC Aktivity
Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
KC STRED
28. októbra, 032/652 21 36
KC SIHOŤ
Osvienčimská 3, 0910 965 257
KD ZLATOVCE
Hlavná ulica 10
KIC Kultúrno-informačné
Mierové námestie 9, 32/ 6504 709, 6504 711,
centrum
6504 712
Kniežaťa Pribinu 3, hviezda@trencin.sk,
KINO HVIEZDA
0902 911 480
Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubKLUB LÚČ
luc.sk
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrMC SRDIEČKO
diecko.sk
Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2,
MC SRDIEČKO
032/743 04 32
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA
Mládežnícka ul., 032/7436336
OC LAUGARICIO
Belá
OC MAX
Gen. M. R. Štefánika 426
PIANO KLUB
Pod Sokolice 518/12, 0905 278 785
PIARISTICKÝ KOSTOL
Mierové námestie 43
POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici, 032/6555323
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice
VKMR
Jaselská a Hasičská 1
VÝSTAVISKO EXPO CENTER
Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk
Budova NOE
CENTRUM SENIOROV
CENTRUM VOĹNÉHO ČASU

