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Vychutnajte si Čaro Vianoc pod hradom už o niekoľko dní
Vianočná atmosféra zavládne na Mierovom námestí 
od stredy 5. decembra 2018. Príchodom Mikuláša sa 
začnú vianočné trhy, ktoré potrvajú takmer 3 týždne. 
Skončia sa večer pred Štedrým dňom 23. decembra. 

 Do drevených vyzdobených 
domčekov si už chystajú tovar 
vyberaní remeselníci so svojimi 
výrobkami, darčekmi a maškrta-
mi. V 44 stánkoch nájdete hand 
made vecičky, keramiku, ple-
teniny, vianočné vence a ozdo-
by, medovníčky, sklené vitráže, 
šperky a mnoho ďalších.
 V niektorých domčekoch 
sa počas 19 dní vystrieda nie-
koľko predajcov s odlišnou po-
nukou originálnych vecí, preto 
budú trhy návštevníkom ponú-
kať nové objavy aj pri viacerých 
návštevách. Horúci punč na zo-
hriatie, varené víno a čerstvo 
pripravené jedlo nájdete v 12 

stánkoch. Tento rok budú medzi 
nimi aj parené buchty s rôznymi 
posýpkami a langoše pripravo-
vané priamo na mieste. Počas 
každého z 19 dní budú pre náv-
števníkov nachystané koncerty 
a vystúpenia na pódiu priamo 
v centre vianočných trhov.

 � ADVENTNÝ PROGRAM 

 Spomedzi vystupujúcich naj-
viac žiaria mená Fragile, Korben 
Dallas, Peter Bič Project, Banda, 
spevácka zložka Lúčnice, Mirka 
Partlová a Cimbal Brothers, ale 
títo tvoria len zlomok z celého 
programu.

 Spolu sa na pódiu v Trenčí-
ne vystrieda okolo 500 účinku-
júcich. Počas pracovných dní sa 
bude hrať a spievať iba večer, cez 
víkendy sú však pripravené pre 
návštevníkov celodenné progra-
my. Namiešané sú z rôznych žán-
rov od folklóru, cez tradičné via-
nočné koledy až po rock a pop. 
Pre mnohých však budú najmil-
ším a najkrajším zážitkom zaba-
bušené tváričky detí z trenčian-
skych umeleckých škôl počas ich 
recitálov. Celý program festivalu 
Čaro Vianoc pod hradom nájde-
te v KAM v Trenčíne, na stránke 
www.trencin.sk, facebook.com/
kic.trencin a v programových 
skladačkách, ktoré budú k dis-
pozícii v Kultúrno-informačnom 
centre na Mierovom námestí 9.
 Najbližšia pozvánka je už 
na sobotu 1. decembra, kedy sa 

uskutoční posledná tohtoročná 
prednáška z cyklu Prechádzky 
mestom so sprievodcom. Veno-
vaná je piaristickému a farskému 
kostolu. Ešte pred príchodom 
Mikuláša si v pondelok 3. decem-
bra slávnostnou omšou v piaris-
tickom kostole pripomenieme 
patróna mesta, sv. Františka Xa-
verského. Súčasťou spomienky 
bude program Komorného zboru 
a Sláčikového kvarteta oddelenia 
cirkevnej hudby na konzervató-
riu v Bratislave. Vstup na všetky 
podujatia je zdarma. Organizá-
torom festiva-
lu Čaro Vianoc 
pod hradom 
je Mesto 
Trenčín.

 (RED) Čaro vianoc

 FOTO: J. MAJERSKÝ
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Trenčín má cenu za Najlepšiu stránku mesta
Výsledky súťaže „ZlatýErb.
sk 2018“ vyhlásili 14. novem-
bra 2018 v Bratislave. Prvé 
miesto v kategórii Najlepšia 
stránka mesta získala nová 
webstránka Trenčína. 

 Súťaž vyhlasuje spoločne 
O. Z. eSlovensko, Únia miest 
Slovenska a Združenie infor-
matikov samospráv Slovenska. 
Trenčínu sa prvenstvo podarilo 
opäť po 9 rokoch. 
 Príprava novej webstránky 
sa začala v roku 2016. Pôvod-
ný web už nedokázal integro-
vať nové trendy. Mesto chcelo 
modernú a prehľadnú stránku 
s otvoreným technologickým 
riešením, vďaka ktorému sa ne-
uzatvorí pred budúcimi vylep-
šeniami webu len s pôvodným 
dodávateľom.
 „Cieľom bolo uľahčiť prístup 
občanov k informáciám a zabez-
pečiť komfortnú prácu pre ad-
minov, pracovníkov úradu, kto-
rí budú svojou aktívnou prácou 
udržiavať web taký, aký si ho 
predstavujeme – efektívny, pra-
videlne aktualizovaný a pohodl-
ný sprievodca životom mesta,“ 

hovorí člen tímu pre redizajn 
webu, Radoslav Jánoš.
 Na príprave súťažných pod-
kladov pre verejné obstarávanie 
vtedy spolupracovalo občianske 
združenie Slovensko.Digital. 
Podklady na verejnej diskusnej 
platforme pripomienkovali od-
borníci z IT komunity. 
 „Odvážny prístup mesta a fé-
rové obstarávanie viedli k skve-
lému výsledku a Trenčín môže 
byť vzorom pre zvyšok štátnych 
IT tendrov. Vážime si, že sme sa 
mohli na tomto úspechu podie-
ľať,“ hovorí výkonný riaditeľ 

Slovensko.Digital, Ján Hargaš.
 „Diskusie pri formulovaní 
zadania, pripomienky, námietky 
a návrhy k súťažným podkladom 
ako aj k návrhu zmluvy boli cen-
ným vkladom,“ dopĺňa vedúca 
útvaru kultúrno-informačných 
služieb Janka Sedláčková. 
 O výsledku obstarávania ne-
rozhodovala len cena zistená 
prieskumom trhu. Prioritu mala 
kvalita technického riešenia, po-
užívateľsky jednoduché spraco-
vanie a dizajn. 
 Výberová komisia, v kto-
rej boli okrem zástupcu Mesta 
Trenčín aj Michal Truban (za-
kladajúci člen o. z. Slovensko.
Digital), Michal Blažej (špecia-
lista na testovanie použiteľnos-
ti webov, zakladateľ Slovenskej 
User Experience Asociácie) 
a Róbert Csere (creative direc-
tor, art director a copywriter, 
pracujúci pre časopis .týždeň), 
rozhodla, že novú webovú strán-
ku Mesta Trenčín vytvorí spo-
ločnosť InQool a. s. z Brna. Cena 
ZlatýErb.sk 2018 je tak potvrde-
ním správnosti celého procesu.
 „Ocenenie je odmena pre celý 
tím ľudí, ktorí sa na príprave no-
vej webstránky mesta podieľali. 
Stále vidíme miesto na zlepšova-
nie, o čo sa budeme v nasledujú-
cich rokoch určite snažiť,“ hovorí 
zástupca primátora Mesta Tren-
čín, Patrik Žák, ktorý viedol rea-
lizačný tím. (RED), FOTO: UMS 
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 � EDITORIÁL

Vážení Trenčania, 
milí čitatelia, 

čas je neúprosný, plynie bez 
akejkoľvek prestávky. A tak 
sme už opäť takmer na konci 
ďalšieho roka. Každý z nás vie, 
čo mu priniesol, čím ho pre-
kvapil, čo sme stihli urobiť a čo 
nie. Aj v našom meste zanechá 
tento rok svoju stopu. Hodno-
tiť, čo sa podarilo a čo sa ešte 
musí dokončiť, budeme v ďal-
šom vydaní Infa. 
V týchto novinách, ktoré držíte 
v ruke, sa venujeme aktuál-
nemu novembrovému dianiu 
v Trenčíne. Top udalosťou 
uplynulého mesiaca boli cel-
kom jednoznačne komunálne 
voľby. A hoci im predchádzala 
nevídane agresívna kampaň, 
veľa demagógie a dokonca 
komentáre v podobe rôznych 
konštrukcií, rozhodli Trenča-
nia tak, ako to oni vidia. Ako? 
Iste už viete, no predsa len 
súhrnným výsledkom volieb sa 
venujeme na str. 3.
Ale ešte predtým priamo 
na tejto strane informujeme, 
že naše mesto má najlepšiu 
a modernú webstránku. Teší-
me sa z toho o to viac, že vieme, 
koľko práce je za týmto výsled-
kom. Počasie aj v poslednom 
období prialo dokončeniu a aj 
začatiu ďalších mestských in-
vestičných akcií. Píšeme o nich 
na str. 3. Trenčín pokračuje 
v odstraňovaní autovrakov 
a celkom úspešne (str. 5).
Ak sa podarí dobrá vec, veľmi 
radi jej venujeme priestor. Ako 
v prípade o.z. Pre Prírodu, kto-
ré už takmer dokončilo Vŕbové 
arborétum pri Váhu (str. 6). 
Odporúčame vám, choďte sa 
tam niekedy prejsť. Je to veľmi 
príjemné prostredie. Ale to je 
len malá trocha z obsahu Infa, 
opäť v ňom nájdete veľa užitoč-
ných, ale aj dôležitých infor-
mácií i vzhľadom k blížiacim 
sa vianočným sviatkom. Áno, 
už sa blíži adventný čas. A po-
čas neho i množstvo menších 
i väčších podujatí – prelistujte 
si i neoddeliteľnú súčasť mest-
ských novín KAM v Trenčíne. 
Želáme vám krásne Čaro Via-
noc pod hradom, ale aj doma 
šťastné a veselé vianočné sviat-
ky. Najbližšie Info vyjde 28. 
decembra 2018.

Vaša redakcia

ZMENY V CESTOVNOM PORIADKU MHD
Od nedele 9. 12. 2018 dôjde k zmene CP MHD Trenčín 
na vybraných linkách. Dôvodom sú zmeny v cestov-
nom poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko a ur-
čenie ďalších zastávok na znamenie. 

Linka č. 22 spoj 3 zmena z 5.10 hod. na 5.00 hod. 
 spoj 7 zmena z 6.10 hod. na 6.00 hod.
Linka č. 23 spoj 1 zmena z 5.15 hod. na 5.12 hod.
Linka č. 17 spoj 41 zmena z 15.07 hod. na 15.12 hod.
Linka č. 1 z Kubrej v čase od 10.00 hod. do 22.00 hod. 
v sobotu, nedeľu a sviatky sa odchody posúvajú o 2 minúty
Linka č. 31 časové posuny odchodov o 1 – 2 minúty
CP MHD bude zverejnený na www.sadtn.sk a www.trencin.sk.

 � NOVÉ ZASTÁVKY NA ZNAMENIE
AKEBONO; Biskupice, čistička; Bratislavská; Kubrá, Záhrady; 
Opatová Horeblatie; Priemyselný park II; Záblatie, cintorín; 
Zlatovce, železničná stanica.
(existujúce zastávky na znamenie: Ku štvrtiam; Opatová, nadjazd; 
Pod Juhom; Stavokov; Záblatie, nadjazd) 

 � ČO JE ZASTÁVKA NA ZNAMENIE?
 Ak chce na zastávke na znamenie cestujúci nastúpiť 
do autobusu, musí stáť na nástupišti zastávky tak, aby ho vodič 
mohol vidieť a zdvihnutím ruky signalizovať, že chce nastúpiť 
do vozidla. Cestujúci, ktorý chce na takejto zastávke z vozidla 
vystúpiť, musí dať vodičovi včas určené znamenie signalizačným 
zariadením vozidla. Ak je signalizačné zariadenie dočasne 
nefunkčné alebo nedostupné (napr. z výškových dôvodov), 
cestujúci dá vodičovi znamenie ústne. 
(Prepravný poriadok MHD Trenčín, čl. IV. Postavenie a povinnosti 
cestujúceho)

Janka Sedláčková, Radoslav Jánoš a generálny 
sekretár Únie miest Slovenska Milan Galanda.

Zaregistrovali  
ste poruchu 
na verejnom 
osvetlení? 
 
Nahláste ju na  
0905 316 690  
alebo  
dispecing@trencin.sk
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 � STRUČNE

Zamestnanci Mestského 
hospodárstva a správy 

lesov začali 5. novembra s in-
štalovaním mobilnej ľadovej 
plochy na Štúrovom námestí. 
Za priaznivých poveternost-
ných podmienok by malo byť 
klzisko okolo Fontány vodníka 
Valentína pripravené na kor-
čuľovanie v prvom decembro-
vom týždni. Vstup na ľadovú 
plochu zostane bezplatný, kor-
čuľovať tu bude možné denne 
od 10.00 do 21.00 h.

Od 14. novembra boli 
na Mierovom námestí 

vystavené veľkoformátové 
fotografie svetoznámeho 
dokumentaristu Jindřicha 
Štreita, pripomínajúce život 
v Československej socialistic-
kej republike v dobe tzv. 
normalizácie. Výstava bola 
jedným zo série podujatí, 
ktorými si Trenčín pripomenul 
udalosti 17. novembra 1989.

Pamätník venovaný 
pamiatke oslobodenia 

mesta v parčíku pri cintoríne 
na Soblahovskej ulici začala 
na objednávku Veľvyslanectva 
Ruskej federácie v SR 20. 
novembra opravovať firma 
Lenik. Obnovia náter dela, 
opravia podstavec i pamätnú 
tabuľu s vypísaním písmen.

V 47. týždni sa začali práce 
na sadovníckej úprave 

kruhového objazdu a troch 
priľahlých ostrovčekov na kri-
žovatke ulíc Opatovská a Ži-
linská. Dodávateľ, ktorý vzišiel 
z elektronickej aukcie, tam 
vysadí kvitnúce trvalky a nízke 
druhy borovíc. Investícia vo 
výške 2900 eur by mala byť ho-
tová do konca novembra.

Výsledky komunálnych volieb v našom meste
Podpora súčasnému primátorovi a deväť nových po-
slancov v mestskom zastupiteľstve. To vyplynulo z roz-
hodnutia väčšiny Trenčanov, ktorí využili svoje právo 
a vyjadrili svoj názor v sobotu 10. novembra 2018 v ko-
munálnych voľbách. 

 Volebná účasť v našom mes-
te bola o 5 percent vyššia, ako 
pred štyrmi rokmi. Svoje platné 
hlasy odovzdalo 19 673 Trenča-
nov (42,03 %). 

 � VOĽBA PRIMÁTORA

 Pri rozhodovaní sa, kto by 
mal byť v najbližšom volebnom 
období štatutárom nášho mes-
ta, mali občania napokon dve 
možnosti. Keďže len krátko pred 
voľbami sa Danica Birošová 
a Ľubomír Žabár vzdali svojej 
kandidatúry v prospech Miloša 
Mičegu, k dispozícii mali voliči 
len dvoch kandidátov – Miloša 
Mičegu alebo Richarda Rybníč-
ka. Trenčania sa rozhodli cel-
kom jednoznačne pre súčasné-
ho primátora. Richard Rybníček 
získal podporu 13 855 voličov 
(72,41 %) a Miloš Mičega dostal 
5 228 hlasov (27,32 %).

 � VOĽBA POSLANCOV

 Mestské zastupiteľstvo 
sa po týchto voľbách nemení 
tak radikálne, ako naposledy. 
Z 25-členného parlamentu Mesta 
Trenčín svoj post obhájilo 16 po-
slancov. Pravdou je, že už nekan-
didovali Ján Kanaba, Michal Ur-
bánek, Ján Vojtek, Eduard Filo, 
Ľubomír Horný a Tomáš Bahno. 
Nahradia ich noví budúci zastu-
pitelia. Ďalší traja zvolení po-
slanci vymenili doterajších, ktorí 
sa síce uchádzali o hlasy voličov, 
no neuspeli. V mestskom zastu-
piteľstve tak končia Vladimír 
Poruban, Danica Birošová a Ju-
raj Bakoš. Trenčania rozhodli, 

že v mestskom parlamente bude 
17 nezávislých poslancov. Traja 
poslanci budú zastupovať ko-
alíciu Progresívne Slovensko, 
Spolu – občianska demokracia, 
OKS a rovnaký počet (3) bude 
mať KDH. Po jednom poslanco-
vi bude mať koalícia SaS, SME 
RODINA – Boris Kolár a OĽa-
NO a tiež strana Smer-SD. Naj-
viac hlasov vo voľbách poslan-
cov odovzdali voliči nezávislému 
kandidátovi Miloslavovi Bacovi, 
ktorý svoj poslanecký mandát 
z predošlého zastupiteľstva ob-
hájil a pred sebou má druhé vo-
lebné obdobie. „Tento úspech 
vnímam v prvom rade ako obrov-
ský záväzok,“ povedal M. Baco. 
„Ďakujem každému za prejavenú 
dôveru a som pripravený spraviť 
všetko preto, aby som svojich vo-
ličov nesklamal. Teší ma, že obča-
nia nášho mesta vo voľbách oceni-
li výsledky našej práce, ktoré sme 
s kolegami v minulom volebnom 
období zrealizovali. Takýto silný 
mandát sa pokúsim zúročiť tak, 
aby sa nám všetkým v Trenčíne 
žilo ešte lepšie.“ 

 � ZVOLENÍ MESTSKÍ 
POSLANCI

Volebný obvod č. 1 – mestská 
časť Stred
MUDr. Šimon Žďárský 
(nezávislý)
Ing. Richard Ščepko (Prog-
resívne Slovensko, SPOLU 

– občianska demokracia, OKS)
Mgr. Richard Medal (Progresív-
ne Slovensko, SPOLU – občian-
ska demokracia, OKS)
Pavol Bobošík (KDH)
Eva Struhárová (KDH)
Mgr. Michal Moško (SMER 
– SD)

Volebný obvod č. 2 – mestská 
časť Juh
Bc. Mária Machová (nezávislá)
Patrik Žák, B.S.B.A. (nezávislý)
Mgr. Ján Forgáč (nezávislý)
Dominik Gabriel (nezávislý)
Peter Hošták, MBA, PhD. 
(nezávislý)
RNDr. Svorad Harcek, PhD. 
(nezávislý)
Lukáš Ronec (nezávislý)

Volebný obvod č. 3 – mestská 
časť Sever
Mgr. Miroslav Baco (nezávislý)
JUDr. Martin Smolka 
(nezávislý)
Ing. Miloš Mičega (nezávislý)
Mgr. Martin Petrík (nezávislý)
Ing. Ladislav Matejka (SaS, 
SME RODINA – Boris Kollár, 
OĽaNO)
Martin Trepáč (KDH)
Mgr. Kamil Bystrický (Progre-
sívne Slovensko, SPOLU – ob-
čianska demokracia, OKS)

Volebný obvod č. 4 – mestská 
časť Západ
Bc. Tomáš Vaňo (nezávislý)
Martin Barčák (nezávislý)
Ing. Mgr. Juraj Štilicha 
(nezávislý)
Marcel Meravý (nezávislý)
Ing. Mgr. Josef Kolář (nezávislý)

 (RED)

VIANOČNÝ STROM 
VYRÁSTOL 
NA NOVINÁCH
 Približne 15 metrov vyso-
kú jedľu obrovskú priviezli zo 
sídliska Noviny na Mierové ná-
mestie 19. novembra. Viac ako 
tridsať rokov rástla na Palári-
kovej ulici v predzáhradke ro-
dinného domu. Keďže pre ňu 
už bol tento priestor primalý, 
rodina Horňáčková ju ponúk-
la mestu. Počas najbližších týž-
dňov bude tešiť ľudí na námestí, 
ktoré po prvýkrát zažije Vianoce 
a Nový rok na celej svojej obno-
venej ploche.
  (E. M.), FOTO: P. S.

PLAVÁREŇ 
CEZ SVIATKY
 Krytá plaváreň na Mlá-
dežníckej ulici bude v nedeľu 
23. decembra 2018 otvore-
ná len do 17.00 h. Na Štedrý 
deň 24. 12. a v 1. sviatok via-
nočný 25. 12. bude zatvore-
ná. Na Štefana 26. 12. si ľu-
dia budú môcť opäť zaplávať 
od 9.00 do 20.00 h. Zatvore-
né bude ešte na Silvestra 31. 
12. a na Nový rok 1. 1. 2019.
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Mesto buduje nový chodník v úseku čistiarne odpado-
vých vôd v smere z Nozdrkoviec do Biskupíc. Ide o 1. 
etapu chodníka, ďalšia je v prípravnom procese.

Mestské investičné akcie

Na štátnej ceste I/61 
(pri Fiate) je dokon-
čený priechod pre 
chodcov, kombino-
vaný s priechodom 
pre cyklistov a so 
stredovým ostrov-
čekom. Je tu i nový 
chodník a cyklo-
chodník do podcho-
du pod železnicou. 
Tri nové bezbariéro-
vé priechody vznika-
jú aj na Saratovskej 
a Šmidkeho ulici.

V MŠ na Kubran-
skej ulici sa začali 

prvé práce na jej 
rekonštrukcii. 

Bude zateplená 
s modernizova-
ným vykurova-

ním, osvetlením 
a vzduchotech-

nikou. Práce 
na spojovacej 

chodbe základnej 
školy v susedstve 

škôlky sú v zá-
verečnej fáze.

V blízkosti obytných domov Riviéra, pri hrádzi pri-
budlo detské ihrisko pre deti do 14 rokov. Zároveň po-
kračuje výstavba detského ihriska Vinohrady.

Tretí jazdný pruh  
pri odbočovaní z mosta
V križovatke pod cestným mostom bol vyznačený tretí 
jazdný pruh v smere z mosta, resp. z Braneckého ulice. 
Dva pruhy umožňujú vodičom odbočiť vľavo na Elek-
tričnú ulicu a jeden vpravo pod most. Toto riešenie má 
pomôcť k plynulejšej doprave v tomto úseku.

 Ide o vyvolanú investíciu pri 
budovaní súkromného parko-
viska pod mostom. Zároveň je 
toto dopravné riešenie v kon-
texte malého mestského zásahu 
podľa návrhu trenčianskeho ar-
chitekta Jána Cimru. 
 V krátkom úseku pod cest-
ným zjazdom z mosta boli šty-
ri jazdné pruhy, dva v každom 
smere. Pruhy v smere z Električ-
nej do centra boli vyťažené oveľa 
menej ako dva pruhy v opačnom 
smere. Tie boli v dopravných 
špičkách zdrojom výrazného 
spomalenia plynulosti dopravy. 
 Dnes je zmenou vodorovné-
ho dopravného značenia k dis-
pozícii jeden jazdný pruh v sme-
re z Električnej ulice a tri jazdné 
pruhy v opačnom smere. Dva 
z nich slúžia na odbočenie vľa-
vo na Električnú a jeden pruh 
na odbočenie vpravo pod most. 
 Trenčianski mestskí poslanci 
ešte pred realizáciou požadovali 
doplnenie ostrovčeka pre chod-
cov. A tak je ostrovček medzi 

OD Prior a budovou pod starým 
mostom rozšírený. Došlo i k pre-
kládke chodníka na Rozmaríno-
vej ulici, presunutiu a vytvoreniu 
nových priechodov pre chodcov. 
Súkromný investor vybudoval pre 
chodcov prichádzajúcich z mosta 
i nový ostrovček na dlhom prie-
chode ku gymnáziu. Všetky zme-
ny na komunikácii odsúhlasil jej 
správca – Slovenská správa ciest 
a aj ministerstvo dopravy. 
 Mesto Trenčín uzatvorilo so 
spoločnosťou ELHOM, s. r. o. 
ako investorom parkoviska pod 
mostom a zároveň realizátorom 
vyvolaných investícií, nájomnú 
zmluvu na prenájom dotknu-
tých mestských pozemkov vo 
výške 1 euro počas celej doby 
užívania pozemku. Nájomca sa 
zaviazal, že po vydaní právoplat-
ného kolaudačného rozhodnu-
tia, ktoré povolí užívanie chod-
níka na Rozmarínovej ulici, ho 
prevedie do vlastníctva Mesta 
Trenčín za kúpnu cenu 1 euro. 
 (E. S.)

Zimná údržba bude drahšia
Mesto je pripravené na prvé snehové vločky. Zimná 
údržba ho však bude stáť viac peňazí. Mesto počíta so 
sumou až 710 tisíc eur. Okrem ciest sa totiž po novom 
musí postarať aj o chodníky. 

 Verejné chodníky sú v Tren-
číne rozdelené do 3 tried podľa 
dôležitosti, pozdĺžneho sklonu 
a zabezpečenia dostupnosti zdra-
votných, školských, sociálnych 
a iných služieb. Chodníky 1. trie-
dy odhrnú do 24 hodín od skon-
čenia sneženia, chodníky 2. trie-
dy do 36 hodín od konca sneženia 
a 3. triedy do 48 hodín po na-
snežení. Rozdelenie chodníkov 
a ciest do tried určujú mapy. 
 Zimnú údržbu bude v meste 
zabezpečovať zmluvný partner 

– spoločnosť Marius Pedersen. 
Údržbu prístupových chodní-
kov od verejného chodníka (pri 
ceste) ku dverám nehnuteľnos-
ti si zabezpečuje majiteľ nehnu-
teľnosti. Napriek tomu, že je 
Trenčín pripravený sa postarať 
o miestne cesty i chodníky, pri-
víta iniciatívu obyvateľov, ktorí 
budú ochotní pri odhŕňaní sne-
hu z chodníkov pomôcť.
 Aktuálny Operačný plán 
zimnej údržby je zverejnený 
na webstránke mesta.

Mapa chodníkov Mapa ciest Operačný plán



27. november 2018 aktuality INFO | 5

R. Rybníček: Ďakujem 
všetkým Trenčanom
Trenčania vo voľbách rozhodli o tom, že Richard Rybní-
ček po druhýkrát obhájil primátorský post a zaznamenal 
tretie víťazstvo v komunálnych voľbách. V sobotu 10. 
novembra získal doteraz najväčší úspech – vyše 72 per-
centnú podporu voličov.

 „Ďakujem všetkým Trenča-
nom, som naozaj dojatý. Je to 
výnimočný deň vo výnimočnom 
meste. Ten záväzok, ktorý mám 
voči ľuďom v Trenčíne je obrovský. 
Verím, že všetky veci, ktoré máme 
rozbehnuté, ako som sľúbil, do-
končíme a posunieme Trenčín 
bližšie k moderným európskym 

mestám. Ďakujem ešte raz veľmi 
pekne. Bolo to náročné. Kampaň 
bola dosť agresívna, chvíľu som 
nevedel, ako na ľudí zapôsobí, 
do akej miery bude naša práca 
pre Trenčanov dostatočná. Uká-
zalo sa, že sme išli správnou ces-
tou. Pokoj, ktorý som si zachoval 
a to, že sme sa opierali o výsledky 

našej práce s poslancami a kole-
gami z mestského úradu, ľudia 
ocenili a som tomu veľmi rád. 
Som na Trenčín a ľudí v ňom veľ-
mi hrdý. A som rád, že i Tren-
čania sú hrdí na svoje mesto, že 
vnímajú, ako sa mení, že ho majú 
radi,“ neskrýval dojatie Richard 
Rybníček, keď počas volebnej 
noci už bolo zrejmé, že zostáva 
na čele mesta. Navyše, s takou 
výraznou podporou občanov.
 „Prekvapilo ma, že kampaň 
nebola o súboji myšlienok. Tá po-
larizácia, o ktorú sa v Trenčíne 
snažili protikandidáti – akoby 
rozdeliť ľudí na dva tábory – bola 
zrejme súčasťou ich stratégie. Ja 
som ale veľmi rád, že zvíťazili vý-
sledky a Trenčania si ich ochrá-
nili. Za posledné štyri roky sme 
do kapitálových výdavkov investo-
vali okolo 30 miliónov eur a som 

šťastný, že ľudia to cítia a vidia. 
Ďakujem,“ povedal primátor 
s tým, že chce spolu so zvolený-
mi poslancami pokračovať vo ve-
ciach, ktoré už sú rozbehnuté.
 „Ľudia sa vyjadrili, že chcú 
kontinuitu. Je veľa projektov, kto-
ré chceme dokončiť. Budeme po-
kračovať v revitalizácii verej-
ných priestorov, vnútroblokov, 
átria pod Mestskou vežou, par-
ku, príprave na obnovu pešej zóny 
na Hviezdoslavovej ulici, chceme 
sa venovať debarierizácii Breziny, 
rekonštrukcii Kina Hviezda, ale 
naďalej aj cestám a chodníkom. 
Trenčín ako prvé mesto na Slo-
vensku spustil reguláciu parkova-
nia už aj na niektorých sídliskách. 
Bolo to ťažké, ale funguje to. A bu-
deme v tom pokračovať, aby sme 
v meste urobili poriadok s auta-
mi,“ uviedol R. Rybníček. (E. S.)

AUTOVRAKY MIZNÚ Z ULÍC
Trenčín naďalej úspešne bojuje s odstránením vrakov 
áut z ulíc mesta. Od začiatku roka bolo zaevidovaných 
38 autovrakov, z toho 12 odstránil správca komunikácie 
(Mesto) a 12 odstránil majiteľ vraku. Ostatné sú v rie-
šení. V jednom prípade bola udelená bloková pokuta vo 
výške 30 eur.

 Ak vraky ohrozujú životné 
prostredie, ich vlastníci majú 
60 dní na to, aby sa o svoje vo-
zidlá postarali. Ak tak neurobia, 
mesto vraky odťahuje na určené 
parkovisko. Ak sa ani po ďalších 
30 dňoch ich majitelia neprihlá-
sia, na základe súhlasu okresné-
ho úradu a vyhlásenia vozidla 
za staré, bude vozidlo zošroto-
vané. V tomto roku boli zatiaľ 
zošrotované dve vozidlá.
 Inak postupuje mesto, ak 
dlhodobo odstavené vozidlo už 
preukázateľne poškodzuje ži-
votné prostredie. V tom prípa-
de je bezodkladne odtiahnuté – 
v tomto roku sa to týkalo troch 
áut. Odťahovú službu vrakov 
v oboch prípadoch (ak vozidlo 

ohrozuje alebo poškodzuje ži-
votné prostredie) pre Mesto za-
bezpečuje spoločnosť Kolman 
z Dubnice nad Váhom.
 Mesto rieši aj veľmi rých-
ly odťah vozidiel, ktoré tvoria 
prekážku v cestnej doprave. 
Na tento účel má mesto zmlu-
vu so spoločnosťou ODŤAH 
TISO. Odporúčame preto vodi-
čom parkovať obozretne, ideál-
ne na vyznačených parkovacích 
miestach. 
 Ak evidujete vo vašom oko-
lí vozidlá, ktoré treba riešiť, 
oznámte to, na Útvar mobility 
MsÚ Trenčín, tel. č. 032/6504 
421 alebo e-mailom na adresu 
slavomira.gaborova@trencin.
sk. (E. S.)

Mesto na jar opäť rozkvitne 
novými farbami
Celkovo 50 tisíc nových ci-
buliek bolo od 20. novembra 
2018 strojom i ručne vysade-
ných na viacerých miestach 
v meste.

 Vysadené zmesi kvetino-
vých cibuliek v jednotlivých 
mestských častiach vybrali ob-
čania prostredníctvom hla-

sovania na facebooku mesta. 
Na jar tak vybranými cibuľovi-
nami zakvitne trávnik v mest-
skej časti Západ pri Úspechu. 
Stredový pás na Ulici generála 
Svobodu v mestskej časti Juh 

by mal na budúci rok tešiť po-
hľad ľudí zmesou cibuľovín a tr-
valiek, ktoré sa budú v kvitnutí 
striedať. V mestskej časti Sever 
pribudli dve kvetinové zmesi 
– jedna vzišla zo súťaže medzi 

fanúšikmi facebooku a druhá 
bude prekvapením. Pôjde to-
tiž o celkom novú zmes kvetov 
namiešanú pre Mesto Tren-
čín vo farbách hokejového klu-
bu Dukla Trenčín a s názvom 
DUKLA #38. Vykvitnúť by 
mala na jar pri Zimnom štadió-
ne Pavla Demitru.
 (E. M.) FOTO: MHSL 

Západ

Sever

Juh
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 � OZNAM PRE RODIČOV

Vŕbové arborétum pri Váhu je takmer dokončené

Občianskemu združeniu Pre Prírodu sa podarilo úspeš-
ne zrealizovať projekt obnovy zelene v Trenčíne medzi 
Váhom a Orechovským potokom. Nový areál Vŕbového 
arboréta sa tak stal súčasťou dlho budovaného Prírodné-
ho parku na pravom brehu Váhu. 

 Obnoviť zeleň v tejto prírod-
nej lokalite pomáhalo v priebe-
hu roka približne 200 dobrovoľ-
níkov. Zrevitalizované územie 
v okolí nového železničného mos-
ta má takmer 8 tisíc m². Zrejme 
najkrajším a najhodnotnejším 
prvkom arboréta je 180 m dlhý 
drevený bezbariérový chodník. 
Vďaka obetavej práci dobrovoľ-
níkov získal nadčasový vzhľad 
a nádherne zapadol do prostre-
dia. Popri ňom sú osadené 2 so-
lárne lampy, ktoré prispievajú 
k väčšej bezpečnosti územia. 
 Vysadená bola tisícka rast-
lín, vŕbové prúty na tunel, 500 
cibúľ bledule letnej, sukulenty, 
rozchodníky aj kvetinová lúka. 
Nové druhy vŕb popri dreve-
nom chodníku obohatia biotopy 
v území a poslúžia pre výchovno-
-vzdelávacie aktivity a výskum. 
 Na ploche približne 500 m² 
sme vytvorili štrkovú záhra-
du, zasadili v nej smutnú vŕbu, 
malé vertikálne záhradky so su-
kulentmi, vyrobili detský mo-
biliár na hranie, z ďalších pňov 
sedenia a stoly, tri lavičky z ga-
bionov. Drevený mobiliár bude 
ešte ošetrený nátermi. Cez zimu 

ho necháme ukrytý pod želez-
ničným mostom a na jar ho roz-
miestnime v areáli. 
 Do projektu sa zapojili aj 
žiaci s učiteľmi ZUŠ K. Pádivé-
ho. Vytvorili vtáčiu galériu – aty-
pické drevené búdky s maľbami 
vtákov, ktorí sa v tomto území 
vyskytujú. Detská lezecká veža 
so šmykľavkami vo farbách loga 
Prírodného parku pri Váhu bude 
postupne dotvorená kameňmi 
a rastlinami, najskôr však musí 
na nej zemina dobre sadnúť. Pri-
budla aj nová oddychová zóna 
s lavičkou pri drevenom kríži, 
suchý potok, úkryty pre zvie-
ratá, hmyzie hotely. Do konca 
roka vyrobíme informačnú ta-
buľu s mapou areálu. Takmer 
všetky drevené prvky v areáli 
arboréta sú vyrobené z kmeňov 
stromov, pochádzajúcich z výru-
bov pri revitalizácii Parku M. R. 
Štefánika. 
 Súčasťou projektu bol aj let-
ný tábor RIVER-CAMP 2018 so 
zapojením detí aj zo znevýhod-
neného prostredia, s cieľom na-
učiť ich dlhšie pobudnúť v príro-
de, triediť odpad, vyrábať hmyzie 
hotely, správať sa ohľaduplne 

k prírode či jazdiť na koňoch. 
 V septembri sme zorgani-
zovali Exkurziu s prezentáciou 
arboréta ZUŠ K. Pádivého, ako 
prostredia vhodného pre rozvoj 
ich kreativity. Naša botanička 
Katka Rajcová im prednášala 
o biotopoch v lokalite, motivo-
vala ich k dobrovoľníctvu. Žia-
ci kreslili hrad a iné dominanty 
Trenčína. Jediným problémom 
bola vzdialenosť územia od ich 
školy. Aj preto sa snažíme v spo-
lupráci s Mestom Trenčín o čo 
najrýchlejšie vybudovanie lávky 
cez Orechovský potok v mies-
te pri penzióne Zuzana. Cesta 
do areálu Prírodného parku pri 
Váhu sa tak príjemne skráti. 
 Chceme sa poďakovať všet-
kým dobrovoľníkom. Odviedli 

obrovský kus práce vo veľmi ťaž-
kom teréne s tvrdou a kamenis-
tou pôdou. Sme vďační za zá-
ujem o dobrovoľnícke aktivity 
nielen od občanov z Orechové-
ho a okolia, ale aj od firiem. Veľ-
mi nám pomohli zamestnanci 
a študenti Trenčianskej univer-
zity A. Dubčeka, zamestnanci 
SLSP a. s. aj z firmy Adient. Vy-
budovanie Areálu VA podpori-
lo Mesto Trenčín, Nadácia Eko-
polis z grantu „Zelené oázy“, 
TSK z grantu „Zelené oči“ a fi 
Animagraf z výhry v hlasovacej 
súťaži „Krajšie Slovensko“ pod 
záštitou spoločnosti Unilever 
Slovensko. 
 INGRID SOUHRADOVÁ, 
 VEDÚCA PROJEKTU 
 A ČLENKA O. Z. PRE PRÍRODU 

NAŠE ŠKOLY V CELOSLOVENSKOM 
HODNOTENÍ
 Základné školy v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 
boli vysoko pozitívne hodnotené 
neziskovou mimovládnou organi-
záciou INEKO. V celoslovenskom 
meradle skončila ZŠ, Dlhé Hony 
na 10. mieste. Hodnotili sa vý-
sledky v celoslovenskom testova-
ní piatakov a deviatakov, umiest-
nenia žiakov v súťažiach, výsledky 

inšpekčnej činnosti a kvalifikova-
nosť pedagogických zamestnan-
cov. V rebríčku 89 základných škôl 
Trenčianskeho kraja sa 7 trenčian-
skych škôl umiestnilo v prvej dvad-
siatke. Tretia bola ZŠ, Dlhé Hony, 
na 9. mieste ZŠ, L. Novomeského 
a na desiatom ZŠ na Bezručovej 
ulici. Informovala Darina Drusová 
z Útvaru školstva MsÚ. (RED)

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
 Narodilo sa vám po 1. júli 2018 dieťatko a má trvalý pobyt na úze-
mí Mesta Trenčín? Ak máte záujem zúčastniť sa s ním na slávnostnom 
uvítaní detí do života, dajte nám, prosím, vedieť. Vzhľadom na nový 
zákon, chrániaci vaše súkromie, je na to, aby vám mesto mohlo zaslať 
pozvanie na uvítanie detí, potrebný váš písomný súhlas. Jeho tlačivo 
nájdete na www.trencin.sk/ako-vybavit/tlaciva/tlaciva-matrika/. 
Vyplnené ho, prosím, odovzdajte v Klientskom centre v okienku Evi-
dencia obyvateľov. Najbližšie slávnostné uvítanie detí do života je 
naplánované na koniec januára 2019.

Areál pôvodne Areál dnes – štrková 
záhrada s vtáčou galériou

 � V základných školách Mes-
ta Trenčín je v tomto školskom 
roku 4319 žiakov, čo je o 62 viac 
ako vlani. Školské kluby detí na-
vštevuje 1742 detí, o 62 viac ako 
v minulom školskom roku. Po-
čet individuálne integrovaných 
žiakov je 128, o 31 viac ako mi-
nulý rok.

 � Záujmovú činnosť v CVČ vy-
užíva 594 žiakov. V Základnej 
umeleckej škole K. Pádivého sa 
vzdeláva 1167 žiakov, o 19 viac 

ako vlani. Z toho 530 navšte-
vuje individuálne vyučovanie 
a 637 skupinové.

 � Najpočetnejšie základné 
školy: ZŠ, Hodžova (866 žia-
kov), ZŠ, L. Novomeského 
(751) a ZŠ, Veľkomoravská 
(671 žiakov).

 � 16 mestských materských 
škôl navštevuje 1459 detí, 
z toho je 474 predškolákov. 
Oproti minulému roku je zazna-
menaný pokles o 28 detí. (D. D.)

 � ZO ŠKOLSKÝCH ŠTATISTÍK
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ZBER STARÝCH 
ELEKTROSPOTREBIČOV
V sobotu 8. decembra 2018 organizuje Mesto 
Trenčín v spolupráci so Združením výrobcov 
elektrospotrebičov pre recykláciu odvoz 
starých spotrebičov priamo z domácností.
Zber starých elektrospotrebičov je bezplatný.

Ako na to?

Môžete zatelefonovať na Mestský úrad Trenčín na 032/650 44 18 alebo 
poslať e-mail na viera.gugova@trencin.sk a nahlásiť nasledovné údaje:
1. Typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť. 
2. Vaše meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a tel. kontakt.

V určený deň bude z vašej adresy nahlásený elektroodpad odobraný. Vy-
ložte ho vo vchode bytového domu alebo za bránu rodinného domu už o 
9.00 h ráno v deň zberu, nie prosím na ulicu. Zároveň je potrebné, aby ste 
v priebehu dňa až po odvoz umožnili vstup do týchto priestorov. Z  časo-
vých dôvodov nevynášame elektroodpad z bytov, pivníc a povál.

POZOR! Vaše údaje môžete nahlasovať do 5. decembra 2018. Telefonicky 
počas úradných hodín mestského úradu, e-mailom kedykoľvek do tohto ter-
mínu. 
Odvezieme veľké spotrebiče (chladničky, práčky, televízory), ako aj malé 
spotrebiče (vysávače, žehličky, kávovary, fény), ktoré tiež nepatria do bež-
ného kontajnera.

Kvalita ovzdušia  
je vec každého z nás
V ovzduší Mesta Trenčín boli zaznamenané zvýšené 
koncentrácie prachových častíc (PM10). Útvar stavebný 
a životného prostredia MsÚ v Trenčíne žiada občanov, 
fyzické a právnické osoby, aby zabezpečili obmedzenie 
úletov tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia.

 K znečisťovaniu ovzdušia 
prispieva stavebná činnosť, au-
tomobilová doprava, lokálne 
vykurovanie budov a rodinných 
domov tuhými palivami. 
 S príchodom chladného ob-
dobia sa kvalita ovzdušia kaž-
doročne zhoršuje. Ide najmä 
o dôsledok vykurovania tuhými 
palivami. Často je znásobené 
spaľovaním odpadov alebo iného 
paliva, ako určuje výrobca spaľo-
vacieho zariadenia. Tiež k tomu 
prispieva prevádzkovanie kot-
lov s nedokonalým spaľovaním. 
 Žiadame preto občanov, 
aby uprednostnili v spaľovacích 
zariadeniach, ak je to možné, 
plynné palivo. V zariadeniach 

na spaľovanie tuhých palív sa 
môžu spaľovať len na to určené 
palivá. 
 Aby sa znížilo riziko prekro-
čenia limitných hodnôt pre čas-
tice PM 10, odbor starostlivosti 
o životné prostredie Okresného 
úradu Trenčín, v zmysle Všeobec-
ne záväznej vyhlášky OÚ Trenčín 
č.9/2014, vyhlásil uplatňovanie 
opatrení akčného plánu na zlep-
šenie kvality ovzdušia pre ka-
tastrálne územia Mesta Trenčín. 
 Aktuálne informácie o kvali-
te ovzdušia na území SR sú do-
stupné na www.shmu.sk, infor-
mácie o kúrení v domácnostiach 
na vykurovanie.enviroportal.sk.
 (RED)

Výzva na odstránenie porastov blízko elektrických vedení
Západoslovenská distribučná, a. s. v súlade so Zákonom 
č. 251/2012 o energetike vyzýva všetkých vlastníkov, 
nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa 
nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia 
v majetku Západoslovenskej distribučnej a. s., na odstrá-
nenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ohrozu-
júcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení 
distribučnej sústavy.

 Vlastníci a užívatelia pozem-
kov sú povinní udržiavať stromy 
a kríky v ochrannom pásme ve-
dení a pod vedením maximálne 
do výšky 3 m od zeme. Zároveň 

je potrebné udržiavať bezlesie 
v šírke 4 m po oboch stranách 
elektrického vedenia.
 Ak stromy a kríky prerastú 
výšku 3 m, je potrebné zo strany 

vlastníka alebo užívateľa za-
bezpečiť ich orezanie resp. vy-
rezanie. Ak sa stromy priblížili 
k vodičom vedenia na už nebez-
pečnú vzdialenosť, je možné po-
žiadať v lehote minimálne 25 
dní od plánovaného termínu 
prác o vypnutie vedenia na tel. č. 
032/65 333 65 (Ján Capák).
 Včasné a správne oreza-
nie stromov má zásadný vplyv 
na kvalitnú a bezpečnú dodáv-
ku elektrickej energie aj pre vaše 
odberné miesto.

 Požadovaný konečný termín 
vykonania prác je 7. 1. 2019.
 V prípade, že táto lehota 
uplynie márne, Západosloven-
ská distribučná, a. s. vykoná od-
stránenie a okliesnenie stromov 
a porastov v zmysle oprávnenia 
vyplývajúceho z paragrafu 11 
Zákona č. 251/2012.
 Využitie drevnej hmoty 
po oreze alebo jej likvidácia je 
v plnej kompetencii a zodpoved-
nosti vlastníka nehnuteľnosti.
 (ZD, A.S.)

VÝVOZ ODPADU POČAS SVIATKOV
 � Nadrozmerný odpad sa bude v okrajových častiach mesta 

zberať vo štvrtok 27. 12. (za stredu 26. 12.). Na sídlisku Juh sa 
zber nadrozmerného odpadu uskutoční bez zmeny 27. 12. Nad-
rozmerný odpad z lokalít Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny, Cen-
trum, Biskupice a Nozdrkovce vrátane priľahlých ulíc s IBV 
budú zbierané bez zmeny podľa harmonogramu – v piatok 28. 12.

 � Vývozy komunálneho odpadu budú pre sviatky o jeden deň 
posunuté: 
 Pondelok 24. 12.  – vyváža sa
 Utorok 25. 12.  – nevyváža sa
 Streda 26. 12.  – vyváža sa za Ut 25. 12.
 Štvrtok 27. 12.  – vyváža sa za St 26. 12.
 Piatok 28. 12.  – vyváža sa za Št 27. 12.
 Sobota 29. 12.  – vyváža sa za Pi 28. 12.
 Nedeľa 30.12.  – nevyváža sa
 Pondelok 31. 12.  – vyváža sa
 Utorok 1. 1. 2019  – nevyváža sa
 Streda 2. 1.  – vyváža sa Ut 1. 1.
 Štvrtok 3. 1.  – vyváža sa za St 2. 1.
 Piatok 4. 1.  – vyváža sa za Št 3. 1.
 Sobota 5. 1.  – vyváža sa za Pi 4. 1.
 Nedeľa 6. 1.  – nevyváža sa

AKO BUDÚ OTVORENÉ ZBERNÉ DVORY
 � Všetky tri zberné dvory v Trenčíne budú počas štátnych sviat-

kov a tiež v sobotu 29. 12. 2018, v pondelok 31. 12. 2018 a v so-
botu 5. 1. 2019 zatvorené.

 � Vo štvrtok 27. 12. 2018 a v piatok 28. 12. 2018 budú zberné 
dvory na Zlatovskej, Soblahovskej i na Ulici K zábraniu otvorené, 
ale v skrátenom pracovnom čase od 8.00 do 16.00 hodiny.

Vyčistili ohniská pri Váhu
 Všetko sa začalo vytrvalost-
ným behom v rámci hodín te-
lesnej výchovy. Žiaci II. stup-
ňa Spojenej školy internátnej 
v Trenčíne behali popri Váhu, 
kde narazili na dve ohniská, kto-
ré svojím vzhľadom vôbec ne-
pripomínali miesto odpočinku. 
Rozhodli sa zasiahnuť a vyčistiť 

ich tak, aby slúžili účelu, pre kto-
rý boli vybudované. Ďalší zásah 
by si podľa nich zaslúžili tí, kto-
rí neboli vedení k poriadku, úcte 
k prírode a ostatným ľuďom. Ak 
tam ale náhodou opäť zablúdia 
ekologicky negramotní užívate-
lia, sú odhodlaní ohniská opäť 
vyčistiť.  (RED)
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Decembrová prechádzka mestom bude jubilejná
Po Trenčíne so sprievodcom chodíme spolu už od roku 
2013. Najbližšia vlastivedná „špacírka“ bude 50. v poradí. 

 Prvú prechádzku spojenú 
s prednáškou sme ponúkli po-
čas Noci múzeí a galérií v roku 
2013. Témou boli historické pa-
miatky mesta. Neskôr sme pre-
chádzky mestom pridali k fes-
tivalu Pri trenčianskej bráne, 
vysvietenými kostolmi sme vás 
previedli počas programu Čaro 
Vianoc pod hradom.
 Od mája 2015 sme spustili 
pravidelné mesačné prechádz-
ky mestom so sprievodcom. Boli 
sme napätí, či pre Trenčanov 
bude história ich mesta natoľko 
zaujímavá, že budú chodiť každý 
mesiac. Stalo sa a od toho času 
sú prechádzky spojené obvykle 
s každou prvou sobotou v me-
siaci. Pripravuje ich Kultúrno-
-informačné centrum Trenčín 
v spolupráci so sprievodkyňou 

Zuzanou Novodvorskou. 
 Doterajšie prechádzky 
mestom boli venované tren-
čianskym mostom, hostincom, 
uliciam, ale aj osobnostiam, 
histórii vlakov, tradičným tren-
čianskym špecialitám, svadob-
ným zvykom, židovským sviat-
kom aj rehoľným rádom.
 Najvyššiu návštevnosť mali 
prechádzky na miestach, kto-
ré nie sú pre verejnosť bežne 
dostupné – vyhliadková veža 
a pamätná izba J. Braneckého 
v piaristickom gymnáziu, židov-
ský cintorín a vojenský cintorín 
z 1. svetovej vojny v Trenčíne 
– Zábraní. 
 Práve prechádzka, ktorá sa 
konala 6. októbra 2018 na vo-
jenskom cintoríne, bola rekord-
ná. Príležitosť navštíviť toto 

výnimočné miesto využilo 241 
ľudí. Naopak, najmenej náv-
števníkov prišlo na prechádzku 
mestom 7. januára 2017. Von-
ku zúrila poriadna zima a tep-
lota cez deň bola okolo – 13 °C. 
Prišlo 8 návštevníkov a nako-
niec sme namiesto naplánovanej 
prechádzky po trenčianskych 

uliciach zostali v teple a pohodlí 
Kultúrno-informačného centra.
 Decembrová prechádzka 
mestom, ktorá sa bude konať 
v sobotu 1. decembra o 16.00, 
bude zároveň jubilejnou – 50. 
v poradí. V rámci nej opäť na-
vštívime piaristický a farský kos-
tol.  ALENA CHRENKOVÁ, KIC

Dobrý bazár bude s Kráľom
 Herec, režisér a hudobník, 
Milo Kráľ, bude hosťom Dobré-
ho bazára 22. decembra na Mie-
rovom námestí. Pomôže s pre-
dajom vecí a vecičiek, ktoré 
ľudia môžu nosiť od 17. decem-
bra do kancelárie Trenčianskej 
nadácie na druhom poschodí 
kina Hviezda (9.00 – 17.00). Je 
možné darovať knihy, platne, 
DVD, športové potreby, hrač-
ky, bižutériu, umelecké die-
la, drobnú elektroniku a malé 
domáce spotrebiče. Výťažok 

z predaja podporí nadačný fond 
Dr. Klaun, ktorý už 16 rokov 
prináša smiech deťom do špe-
ciálnych základných internát-
nych škôl, domovov sociálnych 
služieb a liečební po celom 
Slovensku. Dobrý bazár spo-
lu s mímom Vladom Kulíškom, 
klaunom Aďom Ohrádkom 
a známou hereckou osobnosťou 
nájdete na námestí v poslednú 
predvianočnú sobotu od 10.00 
do 18.00 h. Príďte darovať, na-
kúpiť a zabaviť sa.

Adventný festival speváckych zborov
 Pod názvom Daj Boh šťastia 
sa v tomto roku uskutoční jede-
náste pokračovanie festivalu 15. 
a 16. 12. so začiatkom o 15.00 h 
– v sobotu u piaristov a v nedeľu 
v evanjelickom kostole. Predsta-
via sa Detský spevácky zbor Váž-
ky a evanjelický spevokol Zvon 
z Trenčína, Ženský spevácky 
zbor Hornosrňan z Horného 
Srnia, Spevácky zbor Cantabi-
le z Nového Mesta nad Váhom 

a domáci Trenčiansky spevácky 
zbor. Koncerty sľubujú vysokú 
duchovnú a umeleckú úroveň, 
do vrcholiaceho adventu by rady 
vstúpili upokojujúcim spôso-
bom. Festival organizujú Mesto 
Trenčín, Trenčianske osvetové 
stredisko, Občianske združenie 
Hudobné aktivity a správcovia 
kostolov. Informoval Jozef Va-
koš, spoluorganizátor festivalu.
 (RED)

 � Klub Chanbara Trenčín sa 
zúčastnil 27. 10. na Otvore-
ných majstrovstvách Slovenska 
v Chanbare – športovej forme 
boja s mečom. Získal 5 titulov 
majstra Slovenska v Chanbare, 
11 titulov vicemajstra a 12 titu-
lov druhého vicemajstra Sloven-
ska. Viac o tomto úspešnom zá-
vere sezóny v budúcom vydaní.

 � Kristína Juricová na MS vo 
fitnes v poľskom Bialystoku 
na konci októbra ovládla ka-
tegóriu nad 163 cm a stala sa 
svetovou šampiónkou. 18-roč-
nú Trenčianku navyše vyhlásili 
za najlepšiu pretekárku Sveto-
vého renkingu IFBB.

 � Na jednej z najvýznam-
nejších akcií hotelierov sve-
ta, Haute Grandier, ocenili 1. 
11. v Pallazzo Versace v Dubaji 

trenčiansky hotel Elizabeth ako 
Najlepší mestský hotel v regió-
ne. Hodnotenie sa uskutočňuje 
na základe hlasov od širokej ve-
rejnosti, aktivity hotelov na in-
ternete a následne rozhoduje 
odborná komisia, ktorá garan-
tuje transparentnosť hlasova-
cieho procesu.

 � Z medzinárodného karate 
turnaja Grand Prix Ostrava (3. 
– 4. 11.) priniesol ŠK Real team 
Trenčín 15 medailí (3, 3, 9). 
Stal sa najúspešnejším sloven-
ským klubom turnaja a v celko-
vom hodnotení 800 pretekárov 
zo 7 krajín sveta sa umiestnil 
na 5. priečke.

 � Novými členmi Siene slávy 
trenčianskeho futbalu sa 17. 11. 
stali Dušan Bartovič, Jaroslav 
Macháč a Štefan Hojsík. Piaty 

slávnostný inauguračný večer 
sa uskutočnil v priestoroch ka-
sární Trenčianskeho hradu. 
Viac na www.astrencin.sk

 � Pamätný list svätého Go-
razda pri príležitosti Medziná-
rodného dňa študentstva odo-
vzdal 14. 11. v Bratislave štátny 
tajomník ministerstva školstva, 
Peter Krajňák, študentom tren-
čianskeho Gymnázia Ľ. Štúra 
Róbertovi Jurčovi a Matúšo-
vi Kopuncovi za mimoriadne 
úspechy na medzinárodných fy-
zikálnych súťažiach.

 � Trenčianka Adela Ondrejo-
vičová na Elite PRO Majstrov-
stvách sveta v bodyfitness, fit-
ness, bikinifitness a women´s 
physique v čínskom Pekingu 
získala 17. 11. titul Elite PRO 
Majsterky sveta a na druhý deň 

zvíťazila aj v pohárovej súťaži 
Elite PRO Beijing. Ide o jej 8. 
tohoročné víťazstvo na prestíž-
nych súťažiach.

 � V celoslovenskom hodno-
tení Inštitútu pre ekonomické 
a sociálne reformy INEKO sa 
v kategórii stredných odbor-
ných škôl umiestnila trenčian-
ska OA Milana Hodžu na štvr-
tej priečke a na desiatom mieste 
je Stredná zdravotnícka škola 
v Trenčíne.

 � BLAHOŽELÁME!
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5. – 23. december 2018
Trenčín,  Mierové námestie

visit.trencin.sk/vianoce • fb.me/kic.trencin

 1. 12. 
 16.00 PIARISTICKÝ A FARSKÝ KOSTOL ~ posledná 

tohtoročná a jubilejná päťdesiata prednáška z cyklu Prechádzky 
mestom so sprievodcom (stretnutie pred KIC)

 3. 12. Piaristický kostol sv. F. Xaverského
 18.00 SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA KU CTI PATRÓNA 

MESTA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO ~ 
účinkujú Sláčikové kvarteto konzervatória a Komorný zbor 
oddelenia cirkevnej hudby na Konzervatóriu v Bratislave  

 od 5. 12. Štúrovo námestie 
 10.00 – 21.00 KLZISKO PRI VODNÍKOVI VALENTÍNOVI ~ 

korčuľovanie
 5. 12. 
 17.00 AKO SVÄTÝ MIKULÁŠ DO TRENČÍNA 

PRIŠIEL... ~ príchod Mikuláša a jeho anjelsko-čertovských 
pomocníkov, rozsvietenie vianočného stromčeka

 5. – 23. 12. 
 10.00 – 18.00 VIANOČNÝ JARMOK ~ jedlo a nápoje do 22.00
 6. 12. 
 17.00 NANOVO ~ trenčianska skupina s hitmi Mariky Gombitovej 

a Modusu
 7. 12. 
 17.00 OPATOVČAN ~ spevácky súbor z Opatovej
 19.00 ACOUSTIC DUO SAY ~ večernú náladu vyčarí trio gitara, 

saxofón a perkusie
 8. 12. 
 10.30 – 20.00 BRONZOVÁ SOBOTA ~ Borovienka – temperamentná 

ľudová hudba z Lančára, Juraj Hnilica & Band – usmievavý 
pesničkár so svojimi priateľmi prinesú poetické texty a pozitívnu 
energiu, Acustica deLuxe – predstaví čaro akustických 
nástrojov, Jana Čonková a Kešu – rocková predvianočná 
nádielka

 9. 12. 
 10.30 – 18.00 BRONZOVÁ NEDEĽA ~ Latovček – koledy a vinše malých 

koledníkov z Dolnej Súče, Vlasta Mudríková – najznámejšia 
a najpôvabnejšia kysucká heligonkárka, Dominika Mirgová 
– koncert ako pozvánka na benefíciu, Otto Voce – známe hity 
v podaní a capella zoskupenia predstavia krásu ľudských hlasov, 
Devítka – adventný koncert českej folkovej skupiny

 10. – 23. 12. Hviezdoslavova a Jaselská ulica
 10.00 – 18.00 VIANOČNÉ TRHY SPOTREBNÉHO TOVARU 

A TEXTILU
 10. 12. 
 16.30 DOLINEČKA ~ adventný program ženskej speváckej skupiny 

zo Soblahova
 17.00 VINŠUJEME VÁM... ~ čítanie vianočných príbehov 

a koledy detí zo ZUŠ K. Pádivého 
 11. 12.  
 16.30 VINŠUJEME VÁM... ~ čítanie vianočných príbehov 

a koledy detí zo Súkromnej ZUŠ Novomeského 
 17.30 ZVON ~ vianočné koledy v podaní evanjelického cirkevného 

zboru
 12. 12. 
 16.30 VINŠUJEME VÁM... ~ čítanie vianočných príbehov 

a koledy detí zo ZUŠ K. Pádivého 
 13. 12. 
 16.30 VINŠUJEME VÁM... ~ čítanie vianočných príbehov 

a koledy detí zo Súkromnej ZUŠ Novomeského
 17.30 TRENČIANSKY SPEVÁCKY ZBOR ~ adventný 

koncert trenčianskych hlasov 

 19.00 DRIETOMANKA ~ vianočné koledy v podaní obľúbenej 
dychovej hudby

 14. 12. 
 16.00 DUO Ž + Ž A HOSTIA ~ akustický koncert trenčianskych 

muzikantov
 17.00 PETER LUHA ~ adventný recitál brilantného gitaristu
 19.00 KORBEN DALLAS ~ jedna z najvýraznejších rockových 

kapiel opäť v Trenčíne 
 15. 12. 
 10.30 – 20.00 STRIEBORNÁ SOBOTA ~ Strieborný zvonček – 

predvianočný program pre deti s mímom Vladom Kulíškom, 
Harmoniková akadémia – malí harmonikoví nadšenci zo 
Soblahova, Ado Juráček – príjemne poetický recitál mladého 
pesničkára, G.O.D.´s  – prešovská formácia s americkými 
gospelmi, Peter Bič Projekt – obľúbená slovenská skupina 
premiérovo na trenčianskom námestí

 16. 12. 
 10.30  – 18.00 STRIEBORNÁ NEDEĽA ~ Trombitáši Štefánikovci – 

originálny valašský folklór, v ktorom dominujú fujary, pastierske 
rohy a píšťaly, Selčan – pásmo kolied spod Inovca, Malí 
koledníci – vianočné vinše detí z folklórnych súborov Kornička, 
Radosť, Čajka a Sílešánek, Lúčnica – spevácka zložka 
legendárneho súboru predstaví svoj vianočný program

 17. 12. 
 17.00 BOOM B BAND ~ rockové Vianoce bratov Hajšovcov 

a priateľov
 18. 12. 
 17.00 THE YOUNIVERSE ~ trenčianska bluesová formácia 

Jerguša Oravca a Tammy Nižňanskej
 19. 12. 
 17.00 DÁŠA & SKYLARK ~ jazzové Vianoce v podaní Dáše 

Libiakovej a muzikantského tria 
 20. 12. 
 17.00 SAXOPHONE SYNCOPATORS ~ staré dobré šlágre 

v podaní saxofónového kvarteta
 21. 12. 
 17.00 TICHO ~ mladí talentovaní Trenčania 
 19.00 NA VIANOCE DOMA ~ neobyčajné hudobné stretnutia 

trenčianskych muzikantov.Účinkujú Krajka, Nina Kohoutová 
a hostia 

  22. 12. 
 10.30 – 20.00 ZLATÁ SOBOTA ~ Huncúti – temperamentní mladí 

muzikanti z Drietomy, Jakubove Vianoce – detské divadelné 
predstavenie zahrá Harry Teater, Nesiem vám novinu – veľký 
vianočný program folklórnych súborov Škrupinka, Rozvadžan, 
Kubra, Kornička a spoločné spievanie vianočných kolied, 
Banda a Vranky – spojenie iskrivej bandy Sama Smetanu 
a čírych ženských hlasov, Fragile –  najznámejšie slovenské 
hviezdy a capella spevu

 23. 12. 
 10.30 – 18.00 ZLATÁ NEDEĽA ~ Vrbovské vŕby – originálna sedliacka 

chasa s vianočnou náladou, Ľudová hudba Váh – folklórny 
pozdrav z Púchova, For You – predvianočný a capella koncert 
pätice mladých spevákov, Cimbal Brothers & Mirka Partlová – 
cimbaloví majstri sprevádzaní nežným ženským hlasom

 26. 12. Piaristický kostol sv. Františka Xaverského
 16.00 VIANOČNÝ KONCERT KOMORNÉHO 

ORCHESTRA MESTA TRENČÍN
 31. 12. 
 22.00 SILVESTER ~ príďte si zaspievať nesmrteľné hity s Elán 

Tribute a DJ Luky
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Hľadajú domov
Plánujete si zadovážiť 
zvieracieho spoločníka? 
Možno vás oslovia práve 
tieto psíky, ktoré túžia 
po domove.

 Dvojročný Nero je kanár-
ska doga. Vzbudzuje rešpekt, 
ale nie je strážny pes a nesmie 
byť držaný a chovaný s tým-
to účelom. Je to pes jedného 
majiteľa, je verný a poslušný. 
Môže ísť iba k majiteľovi so 
skúsenosťami.

 Asi trojročná Grace je krí-
ženec nemeckého ovčiaka s do-
gou. Hodí sa do mladej rodiny 
s deťmi, do bytu alebo na dvor 
s vlastnou búdou. Je aktívna, 
hravá, rada šantí, zvedavá, ve-
selá a poslušná.

 Trojročný Benny je kríže-
nec pokojnej povahy, oddaný, 
vhodný aj do rodiny s deťmi. 
Zvyknutý je na dvor s vlastnou 
voliérou a výbehom.
 Viac o psíkoch sa môže-
te dozvedieť aj na www.utu-
lok-trencin.sk. Ak si osvojíte 
psíka z karanténnej stanice, 
budete oslobodení od dane 
za psa. Osvojenie psíka ste 
povinní oznámiť na úrade.

Ivan Bella na Akadémii 
tretieho veku
 Prvý slovenský kozmonaut 
bol hosťom novembrového se-
minára ATV v Trenčíne. Ako 
informovala Anna Pinďáko-
vá, 1. podpredsedníčka ATV, 
seniorom vtipne porozprával 
o svojom lete do vesmíru. Aj 
keď ubehlo od tejto udalosti už 
niekoľko rokov, nič nestratila 
na svojej jedinečnosti a atrak-
tivite. Program seminára po-
kračoval prednáškou Ako pred-
chádzať diabetu a predstavením 
projektu Ministerstva vnútra SR 

pre seniorov „Zlepšenie prístupu 
obetí trestných činov k službám 
a vytvorenie kontaktných bodov 
pre obete“. Kontaktné miesto 
s poskytovaním právnych, po-
radenských i psychologických 
služieb v Trenčíne začne fungo-
vať začiatkom roka 2019. Via-
nočný seminár ATV sa uskutoč-
ní 12. decembra 2018 o 13.30 
v KC Stred. Jeho súčasťou bude 
aj spomienka na dielo a nedožité 
90. narodeniny spisovateľky Ka-
taríny Hudecovej.   (RED) FOTO: ARCHÍV ATV

VŠETKO NAJLEPŠIE
 Pri príležitosti 80. narodenín 
prijal primátor mesta, Richard 
Rybníček, 8. novembra 2018 
vo svojej kancelárii vojenského 
historika, publicistu, filatelistu 
a numizmatika Jozefa Koreného 
(nar. 26. 10. 1938). K želaniam 
pevného zdravia, šťastia a tvori-
vej pohody sa pripájame.
 FOTO: P. S.

ZDRUŽENIE KRES-
ŤANSKÝCH SENIOROV 
SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO

Pravidelné stretnutia každý 
pondelok od 9.00 do 11.00 
v KC Stred
3. 12. Ing. Darina Neverišová 

– Život svätého 
Silvestra

10. 12. Slávnostné 
predvianočné 
posedenie

17. 12. Honoré de Balzac: 
Otec Goriot – činohra 
v DAB Nitra

Iné akcie:

6. 12. Mikulášsky turnaj 
v bowlingu, 6. – 21. 12. 
Vianočné programy 
na Mierovom námestí, 11. 12. 
Opera: Rigoletto – SNB BA

Na Vianoce, keď svet stíchne, 
nech Vám Božie dieťa vdýchne

pokoj, radosť, dobrú vôľu, nielen 
v túto svätú chvíľu, ale každučký 

deň v novom roku 2019!

CENTRUM SENIOROV NA OSVIENČIMSKEJ ULICI
(PO – ŠTV 9.00. – 17.00, PIA 9.00 – 14.00)

Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitáreň: knihy, TV, 
noviny a časopisy (Pravda, Život, Slovenka), spoločenské hry, PC, internet, hudobné 
kurzy: flauta, gitara, mandolína.

7. 12. 10.00 „Čo vieš o Slovensku“ – súťaž o Mikuláš-
ske vrecko (v spolupráci s JDS 27)

10. 12. 2018 – 31. 1. 2019 Radosti zimy očami detí – výstava vý-
tvarných prác detí MŠ, M. Turkovej

Pravidelná činnosť

Cvičenie ženy I. PO a ŠT 9.30 – 10.30, Cvičenie ženy II. UT a PIA 
10.00 – 11.00, Stolný tenis UT a ŠT 12.00 – 16.00, STR 13.00 – 15.00, 
PIA 11.00 – 14.00, Joga I. PO 14.00 – 15.30, Joga II. PO 15.30 – 17.00, 
Brušné tance STR 10.00 – 11.00, Keramika klub ŠT 10.00 – 12.00 
a 14.30 – 16.30, Diabetes konzultácie STR 15.00 – 17.00, Kartové 
hry UT a ŠT 14.00 – 17.00, Spevácka skupina Sihotiar PO 10.00 
– 12.00, Výbor JDS 27 párny týždeň UT od 10.00, JDS 05 nepárny 
týždeň UT 13.00 – 16.00, Skleróza multiplex – klub TN posledný ŠT 
v mesiaci 15.00 – 17.00.

Prevádzkovateľom Centra seniorov je Útvar sociálnych vecí MsÚ Trenčín. 
Kontakt: centrum.seniorov@trencin.sk, v pracovných dňoch počas 
otváracích hodín centra 0901 714 266.

Babka, dedko, ľúbime vás
 Deti z Centra voľného času 
Trenčín, ZÚ Džamal Junior, 
Las Fresitas, Tanečná príprava 
a Gymnastika si pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším pripra-
vili 24. 10. 2018 program pre 

ľudí z Centra sociálnych služieb 
na Liptovskej ulici. Svojimi vy-
stúpeniami, recitáciou a taneč-
nými choreografiami potešili sr-
diečka seniorov.
 TEXT A FOTO: CVČ
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SLOVENSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA TRENČÍN, a.s. 
Zlatovská 29, 911 37 Trenčín 

 

 

www.sadtn.sk 
www.trencin.sk 

Oznam pre cestujúcich 
 

V dňoch 23.12.2018 až 7.1.2019  

 
bude MHD Trenčín, prevádzkovaná nasledovne 

 
Dátum  Budú premávať spoje s označením: 

23.12.2018 nedeľa + 

24.12.2018 pondelok + a spoj na Polnočnú sv. omšu  
nebudú jazdiť spoje označené 62 a 48 

25.12.2018 utorok + 
nebudú jazdiť spoje označené 48 a 72 

26.12.2018 streda +  
                                         nebude premávať linka č. 25 

27.12.2018 štvrtok x, nebudú jazdiť spoje označené 10 
28.12.2018 piatok x, nebudú jazdiť spoje označené 10  
29.12.2018 sobota +, linka 50 /z 28.12. na 29.12./ 
30.12.2018 nedeľa + 

31.12.2018 pondelok 
x, nebudú jazdiť spoje označené 10                  

s obmedzením liniek č. 24, 25  
pozn.: obmedzenie je vypísané na samostatnom ozname 

1.1.2019 utorok + 
nebudú jazdiť spoje označené 48 a 72 

2.1.2019 streda x, nebudú jazdiť spoje označené 10   
3.1.2019 štvrtok x, nebudú jazdiť spoje označené 10  
4.1.2019 piatok x, nebudú jazdiť spoje označené 10  
5.1.2019 sobota +, linka 50 /zo 4.1. na 5.1./ 
6.1.2019 nedeľa +   nebude premávať linka č. 25 
7.1.2019 pondelok x 

 
 
 
Pozn.:  x – spoje, premávajúce v pracovný deň 
 + – spoje, premávajúce v sobotu a v nedeľu alebo vo sviatok 
 10 – spoje, premávajúce počas školského vyučovania (nepremávajú 22.12.2018 do 4.1.2019,...) 
 62 – spoje nepremávajú 24.12.2018 
 48 – spoje nepremávajú od 24.12. do 25.12.2018  a 1.1. 2019 
  72 – spoje nepremávajú 25.12.2018, 1.1. 2019   

 

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

 

Mimoriadna linka MHD Trenčín 
 

na Polnočnú sv. omšu – 24. 12. 2018 
 

 

22:57 Gen. Svobodu 1:00 Gymnázium
22:59 Mateja Bela 1:02 Legionárska
23:02 Saratovská, ZŠ 1:03 28. októbra
23:03 Saratovská, pri parku 1:04 Inovecká, stred
23:05 Pod Juhom 1:05 Inovecká
23:07 Inovecká 1:07 Pod Juhom
23:08 Inovecká, stred 1:09 Mateja Bela
23:09 28. októbra 1:11 Gen. Svobodu
23:10 Dolný Šianec 1:13 Saratovská, pri parku 
23:11 Legionárska 1:15 Saratovská, ZŠ
23:12 Braneckého 1:18 28. októbra
23:14 Hasičská 1:19 Dolný Šianec
23:17 Gen. M. R. Štefánika 1:20 Legionárska
23:18 K výstavisku 1:21 Braneckého
23:20 Kubranská, BILLA 1:22 Hasičská
23:21 Pred poľom 1:24 Obchodná akadémia 
23:22 Kubra, ZŠ 1:25 Zimný štadión
23:23 Kubra, námestie 1:26 Hodžova, ZŠ
23:28 Sihoť IV. 1:27 Hodžova, kotolňa
23:29 Opatovská 1:28 Žilinská
23:30 Žilinská 1:29 Opatovská
23:32 Hodžova, kotolňa 1:30 Sihoť IV.
23:33 Hodžova, ZŠ 1:32 Kubra, námestie
23:34 kpt. Nálepku 1:33 Kubra, ZŠ
23:35 Zimný štadión 1:34 Pred poľom
23:36 Obchodná akadémia 1:35 Kubranská, BILLA
23:38 Hasičská 1:37 Gen. M. R. Štefánika 
23:40 Gymnázium 1:40 Hasičská

Poznámky:

1. 

Pevne stanovené sú len časy  
odchodu z východzej zastávky, 
ostatné časy sú orientačné; vozidlo 
však odíde najskôr 5 min. pred 
uvedeným časom

2. Mimoriadna linka je prevádzkovaná 
bezplatne

3. Nástup povolený všetkými dverami  

 

SLOVENSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA TRENČÍN, a.s. 
Zlatovská 29, 911 37 Trenčín 
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Úprava MHD Trenčín                                          
v dňoch 24. 12. 2018 a 31. 12. 2018 

 
24. 12. 2018  

Mimoriadna linka na Polnočnú sv. omšu   

odchod – príchod  odchod - príchod   

JUH II – gymnázium  gymnázium - Juh II   

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

časy a zastávky podľa vyveseného cestovného poriadku   

Nebudú premávať nasledovné spoje  

31. 12. 2018  
Linka č. 24   

odchod – príchod      

OC Laugaricio - Sihoť IV.  Sihoť IV. - OC Laugaricio   

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

20:20 - 20:46  19:45 - 20:10   

21:20 - 21:46  20:50 - 21:15   

    

     

 

  

Linka č. 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   

20:25 - 20:41  20:05 – 20:22   

21:25 – 21:41  21:05 – 21:22  

22:10 - 22:26  21:50 – 22:07   
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 � Na Ulici gen. Svobodu 
budú ešte nejaké stavebné 
práce? Nie všetky priechody 
pre chodcov sú nasvietené. 
A ten posledný priechod pre 
chodcov pri Liptovskej ulici 
vyzerá, akoby sa s ním počas 
kladenia obrubníkov a dlažby 
vôbec nepočítalo. RICHARD S.
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility: 
 Dva priechody, ktoré pribud-
li, by sa mali nasvecovať budúci 
rok. Posledný priechod mal byť 
pôvodne naozaj na inom mieste, 
ale tesne pred začiatkom strie-
kania vodorovného značenia (t. 
j. po ukončení stavebných prác), 
dopravný inšpektorát rozhodol, 
s ohľadom na bezpečnosť chod-
cov, o jeho posunutí cca 10 m 
v smere nadol. A keďže na tomto 
mieste sa pôvodne s priechodom 
nepočítalo, neboli tu uspôsobe-
né ani obrubníky. Dobudovanie 
chodníka a zníženie obrubníka sa 
teda vykoná dodatočne v budú-
com roku.

 � Je niekde v meste AED 
(Automatický Externý Defib-
rilátor)? V iných mestách to 
býva samozrejmosťou. 
 SAMUEL F.
Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ: 
 V Trenčíne sú tri – na krytej 
plavárni, na zimnom štadióne 
a jeden má mestská polícia.

 � Na Ulici Pred poľom 
368/12 sa vo večerných, ale aj 
poobedňajších hodinách nedá 
vôbec zaparkovať, ak človek 
nechce nechať auto 100 až 300 
metrov od paneláku, kde naň 
ani nevidí. Situácia sa zhor-
šila hneď, ako postavili nový 

podjazd s kruhovým objaz-
dom. Zrušili vyše 30 parkova-
cích miest a urobili len cca 15 
miest pre viac ako 40 áut. IM-
RICH R.
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility: 
 O probléme s parkovaním nie-
len Pred poľom vieme, preto sa 
budujú nové parkovacie miesta 
– v tomto roku ich bolo viac ako 
500. Nie je však možné v krátkej 
dobe vybudovať toľko parkova-
cích miest, koľko by požadova-
li obyvatelia – či už z časového, 
priestorového, ale aj z hľadiska 
stavebných kapacít. Spolu s bu-
dovaním parkovacích miest musí 
automaticky dochádzať i k regulá-
cii. Ak by k nej nedošlo, nové par-
kovacie miesta sa rýchlo zaplnia 
novými vozidlami a mesto bude 
stáť opäť pred rovnakým problé-
mom. Postupne koncepčne pri-
pravujeme parkovanie v jednotli-
vých mestských častiach. V časti 
Pred poľom by malo dôjsť v blízkej 
dobe k prebudovaniu existujúce-
ho parkoviska a navýšeniu počtu 
parkovacích miest. Je to však len 
čiastková vec, ktorá nerieši prob-
lém celého sídliska, vrátane vašej 
bytovky, ktorá je od spomínané-
ho parkoviska asi najďalej. Preto 
budeme musieť spoločne s oby-
vateľmi nájsť ďalšie plochy, ktoré 
je možné pre rozširovanie kapacít 
statickej dopravy využiť.

 � Chcem sa spýtať, či sa ne-
plánuje rekonštrukcia zimné-
ho štadióna? JOZEF B.
Róbert Buchel, správca Zimné-
ho štadióna P. Demitru: 
 Áno, pripravujeme opravu 
podláh a výmenu sedačiek. 

 � Písal som aj na Obecný úrad 
v Trenč. Turnej ohľadom cyk-
lotrasy, ktorú v obci vybudova-
li. Končí/začína pri 1. zastávke 
v obci v smere od Trenčína poza 
Tesco. Svoj podnet smerujem 
aj na Mesto Trenčín: skúsiť sa 
dohodnúť mesto – obec na po-
kračovaní budovania tejto cyk-
lotrasy a ideálne aj chodníka. 
Zvažuje sa v budúcnosti reali-
zovať podobný projekt? FERO
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility: 
 Mesto dalo pripraviť projekt 
na cyklistické prepojenie Sobla-
hovskej ulice od kruhového ob-
jazdu pod Juhom po obchodnú 
zónu Belá (Laugaricio). Ďalej by 
sa v rámci rozširovania obchod-
ných aktivít v oblasti mala táto 
cyklotrasa predĺžiť cez celú ob-
chodnú zónu až k závorám cez 
železničnú trať. Je to však na do-
hode komerčných subjektov, 
Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a Mesta Trenčín o riešení 
dopravy v obchodnej zóne, ku 
ktorej napriek viac ako 2-ročným 

rokovaniam zatiaľ nedošlo. K na-
pojeniu na turniansku cykloces-
tu by chýbalo už len 250 m. S ob-
cou Trenčianska Turná sme zatiaľ 
o tejto otázke nerokovali. Mesto 
uprednostňuje v prvom rade rie-
šenie vnútromestských cyklis-
tických komunikácií. Napojenie 
susedných obcí je možné riešiť až 
potom, keď bude cyklistická do-
prava vyriešená v rámci intravi-
lánu mesta.

 � Čo sa deje po odchytení za-
túlaných psíkov v rámci mes-
ta? STANISLAV H.
Peter Sedláček, zástupca náčel-
níka mestskej polície: 
 Ak odchytíme zatúlaného 
psíka, v prvom rade kontrolu-
jeme, či má psík známku ale-
bo čip. Ak má, snažíme sa kon-
taktovať majiteľa. Ak sa podarí 
skontaktovať s majiteľom, psíka 
odovzdáme. Ak psík nemá čip 
ani známku a nepodarí sa nám 
skontaktovať s majiteľom, psíka 
odvezieme do Karanténnej sta-
nice v Trenčíne.

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste

Do bazénov opäť so zľavou
 Vďaka 7. ročníku projektu 
Kúpele v regióne môžu Trenča-
nia od 1. do 23. 12. 2018 a od 2. 
1. do 28. 2. 2019 využiť zvý-
hodnené vstupy do všetkých 
termálnych bazénov s liečivou 
vodou (50% zľava) a do von-
kajšieho bazéna Grand (30% 
zľava), situovaného na kúpeľ-
nom námestí priamo v centre 
Trenčianskych Teplíc. Vstup 
do termálnych bazénov je mož-
ný pre osoby nad 18 rokov. Zľa-
vy nie sú kumulovateľné, sú 

neprenosné a platia vždy pre 
1 osobu po preukázaní sa ob-
čianskym preukazom s trvalým 
pobytom v Trenčíne. Nakoľko 
vstup do termálnych bazénov 
je podmienený ich voľnou ka-
pacitou, je lepšia včasná rezer-
vácia. Termálne bazény: Pre-
daj procedúr (budova Kaštieľ) 
Po – Ne 9.00 – 17.30 h, pre-
dajprocedur@slktn.sk. Bazén 
Grand: v budove Rehabilitač-
ného bazéna Po – Ne 10.00 – 
18.00 h.

Kúpele v regióne

Termálne bazény:  

Bazén Grand:            

Predaj procedúr (budova Kaštieľ) Po - Ne 9:00 - 17:30 hod.
                                         predajprocedur@slktn.sk

v budove Rehabilitačného bazéna Po - Ne 10:00 - 18:00 hod.

1.12. - 23.12.2018  a  2.1. - 28.2.2019

vstup do termálnych bazénov je možný len pre osoby nad 18 rokov
Zľavy nie sú kumulovateľné, sú neprenosné a platia vždy pre 1 osobu po preukázaní sa občianskym preukazom 

s trvalým pobytom v danom meste.
Vstup do bazénov je podmienený ich voľnou kapacitou (odporúčame včasnú rezerváciu termálnych bazénov).

50% zľava 

na všetky 

termálne bazény 

30% zľava 

na bazén Grand

www.kupele-teplice.sk

aj pre občanov

NÁŠHO MESTA

mailto:info@trencin.sk


1. 12. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Piaristický a farský kostol

KIC | Jubilejná 50. prechádzka mestom 
nás v  predvianočnom čase zavedie 
do dvoch trenčianskych kostolov – pia-
ristického a farského. Zvonka jednodu-
chý, ale vnútri bohato zdobený baro-
kový piaristický kostol je dominantou 
Mierového námestia. Nad námestím 
sa na Mariánskom vŕšku vypína farský 
kostol Narodenia Panny Márie, ktorý 
patrí k  najstarším trenčianskym chrá-
mom. Čo sa nachádzalo okolo farského 
kostola? Aký erb zrobí priečelie piaris-
tického kostola? Príďte na  prechádzku 
mestom a dozviete sa viac. 
5. – 23. 12. | Čaro Vianoc pod 
hradom
MIEROVÉ NÁMESTIE | Počas 19 dní sa 
na  Mierovom námestí vystrieda oko-
lo 500 účinkujúcich, z  ktorých najviac 
žiaria Fragile, Korben Dallas, Peter Bič 
Projekt, Banda, spevácka zložka Lúč-
nice, Mirka Partlová, Cimbal Brothers 
a mnohí ďalší. Podrobný program náj-
dete v  novinách INFO na  str. 9 alebo 
na stránke visit.trencin.sk.
5. – 23. 12. | Vianočné trhy
MIEROVÉ NÁMESTIE | V 44 stánkoch kú-
pite hand made vecičky, keramiku, ple-
teniny, vianočné vence a  ozdoby, me-
dovníčky, sklené vitráže, šperky a rôzne 
drobnosti. V  12 stánkoch s  občerstve-
ním si pochutnáte na  varenom víne, 
punči aj čerstvo pripravenom jedle.
5. 1. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Zabudnuté osobnosti 
KIC | Univerzitný profesor, etnograf 
a  múzejník, J. Mjartan, pôsobil v  Tren-
číne ako gymnaziálny profesor a  spolu-
pracovník trenčianskeho múzea. Historik 
Š. Pozdišovský, profesor gymnázia, autor 
viacerých publikácií o Trenčíne a kustód 
trenčianskeho múzea, zachránil cennú 
obrazovú zbierku Ilešháziovcov. Čo má 
spoločné rybárstvo, ľudové staviteľstvo 
a  vampirizmus? Aké známe osobnos-
ti boli žiakmi Štefana Pozdišovského? 
Odpovede na  tieto otázky a  ďalšie za-
ujímavosti sa dozviete na  prechádzke 
mestom.

 � DIVADLO
1. 12. | 15.00, 18.00 | 9. 12.  
| 17.00 | Perinbaba

KINO HVIEZDA | Mestské divadlo Trenčín 
uvádza zimnú rozprávku, v  ktorej nebudú 
chýbať veselí komedianti so svojimi kúzla-
mi, láskavá Perinbaba, kmotra Zubatá a lás-
ka Jakuba a Alžbetky silnejšia než smrť. 
13. 12. | 19.00 | Zoznamka
KINO HVIEZDA | Zážitková divadelná show 
pre všetkých, ktorí hľadajú lásku a zábavu 
– s dvojicou výborných komediálnych her-
cov O. Belešovou a R. Pomajbom.

 � KONCERTY
2. 12. | 16.00 | Vianočný šláger
POSÁDKOVÝ KLUB | Účinkujú Mája Velšico-
vá, Robo Kajzer, Los Brados, Rytmus, Ses-
try Bacmaňákové, Kozlaňáci.
7. 12. | 19.00 | Koncert Zuzany 
Suchánkovej

SAVANNA CAFÉ | Energická, úprimná a ne-
falšovaná muzika určená pre vnímavé 
publikum bez rozdielu veku.
9. 12. | 14.00 | VIII. benefičný 
koncert
PIARISTICKÝ KOSTOL | Koncert na podporu 
Hospicu milosrdných sestier. 14.00 Domi-
nika Mirgová (Mierové námestie), 15.00 
Ricco & Claudia (piaristický kostol).
15. 12. | 15.00 | Adventný 
koncert speváckych zborov – 
Daj Boh šťastia tejto zemi
PIARISTICKÝ KOSTOL | Účinkujú Detský spe-
vácky zbor Vážky a Trenčiansky spevácky zbor.
15. 12. | 18.00 | Koleda 
s Veronikou Rabada a kapelou
KINO HVIEZDA | Veronika na svojom turné 
po  Slovensku zaspieva tradičné slovenské 
koledy aj skladby z nového albumu Lúka.

16. 12. | 15.00 | Adventný 
koncert speváckych zborov – 
Daj Boh šťastia tejto zemi
EVANJELICKÝ KOSTOL | Účinkujú Trenčian-
sky evanjelický spevokol Zvon, Ženský spe-
vácky zbor Srňan, Zmiešaný zbor Cantabile 
a Trenčiansky spevácky zbor.
16. 12. | 16.00 | Vianočný 
koncert
PIARISTICKÝ KOSTOL | Melódie sviatočných 
dní. Účinkujú Mája Velšicová a Miro Švába.
20. 12. | 19.00 | Jozef Holly & 
Band
PIANO CLUB | Fenomenálny slovenský klavi-
rista zahrá slovenské koledy aj svetoznáme 
vianočné piesne s doprovodom sláčikového 
kvarteta a detského speváckeho zboru.
28. 12. | 20.00 | Queenmania
PIANO CLUB | Koncert.

 � VÝSTAVY
do 2. 12. | Hlava *****
KIC | Verejné výtvarné umenie v Trenčíne 
v rokoch 1965 – 1989.
do 2. 12. | Kúzlo starých 
filmových plagátov
MESTSKÁ VEŽA | Výstava originálnych pr-
vorepublikových filmových plagátov a  fo-
tografických prístrojov.
do 9. 12. | Výstava Vladimíra 
Plachého
GALÉRIA VÁŽKA | Výstava malieb.
do 10. 12. | Alena Adamíková: 
Cesty k sebe
NOVÁ VLNA | Umelecké diela poznačené 
istou mierou expresie, pop-artu a  surrea-
lity sú vytvorené pre požiadavky súčasné-
ho diváka. 
do 13. 12. | Storočnica vzniku 
ČSR
ŠTÁTNY ARCHÍV | Výstava archívnych doku-
mentov.
do 14. 12. | Príroda, životné 
prostredie a deti
ZUŠ | Výstava z 30. ročníka regionálnej vý-
tvarnej súťaže pre žiakov materských, zá-
kladných a špeciálnych škôl a ZUŠ.
do 31. 12. | Osudové osmičky 
Trenčína
TRENČIANSKY HRAD | Výstava približuje 
históriu Trenčína prostredníctvom osudo-
vých osmičkových letopočtov, ktoré formo-
vali moderné dejiny slovenského národa.
do 13. 1. | Šimon Chovan – 
Reading Room
GMAB | Projekt Reading Room dekonštru-
uje klasické materiálne podmienky knihy 
ako média a vytvára nové, primitívne ab-
straktné mechanizmy. 

do 25. 1. | Matúš Lányi
NOVÁ VLNA | Výstava diel súčasného mul-
timediálneho umelca zameriavajúceho sa 
na súčasnú spoločnosť a sociálne presahy 
v umení predovšetkým s náboženskou te-
matikou.
do 28. 2. | Výstava vláčikov

TRENČIANSKY HRAD | Viac ako 150 modelov 
vláčikov, 35 m pojazdnej železničnej trate, 
dobové železničiarske uniformy aj historic-
ké fotografie.
29. 11. – 31. 12. | Vytvorené 
na Slovensku – U Bazovského
GMAB | Kolektívna výstava diel umelcov 
inšpirovaných tvorbou M. A. Bazovského, 
ako aj históriou a výrobou modrotlače.
30. 11. – 1. 12. | Vinum Laugaricio 
2018
EXPO CENTER | 14. ročník medzinárodnej 
výstavy vína, vody a destilátov. 
1. 12. – 14. 1. | Na ceste k snom
SAVANNA CAFÉ | Výstava obrazov Veroniky 
Weberovej, ktoré sú spojením emocionál-
neho prežívania a racionálnej snahy o se-
bareflexiu.
3. 12. – 6. 1. | Vianoce z ulice
KIC | Autorská výstava fotografií Eleonóry 
Žůrkovej. 
3. 12. – 6. 1. | Momentky 
z námestia
MESTSKÁ VEŽA | Výstava fotografií Mariany 
Ďurišovej a Juraja Majerského.
6. 12. – 31. 3. | Fotograf 
Bazovský

GMAB | Pozrite si súbor nepublikovaných 
negatívov M. A. Bazovského.
10. 12. – 31. 1. | Radosti zimy 
očami detí
CENTRUM SENIOROV | Výstava výtvarných 
prác detí MŠ M. Turkovej.

 � NEDAJTE SI UJSŤ
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14. 12. – 12. 1. | Gregoriáda

TSK | Autorská výstava obrazov Mira Gre-
gora. Vernisáž 14. 12. o 17.00.
20. 12. – 27. 1. | Juraj Oravec 
– Nezvyčajné príbehy

GALÉRIA VÁŽKA | Výstava malieb. Vernisáž 
20. 12. o 17.00.

 � DETI
pondelok, streda | Tanečná 
škola Goonies
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného tan-
ca pre deti od 3 rokov. Info: 0915 101 051.
pondelok, streda, piatok | 
Tanečná škola Aura dance
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderné-
ho tanca pre deti od  5 do  15 rokov. Info: 
0908 731 125.
pondelok – piatok | 9.00 – 12.00 
| Rána pre maminy
KREATIVO | Deti predškolského veku pri hre 
s kockami LEGO ® v spoločnosti svojich ma-
mičiek.
pondelok | 9.30 – 10.30 | Pacičky
CVČ | Hry pre deti do  3 rokov zamerané 
na rozvoj jemnej motoriky a intelektu. 
pondelok | 10.00 – 11.00 | 
Keramické patlámo
KC AKTIVITY | Pre deti od 2 rokov v sprievo-
de jedného z rodičov. Info: 0918 561 320, 
mirka@kcaktivity.sk.
pondelok | 14.00 – 15.00 | 
Plávanie – staršie deti a lepší 
plavci
ZŠ NOVOMESKÉHO | Deti sa oboznámia 
s  rôznymi plaveckými štýlmi a  prostred-
níctvom hier získajú radosť z vody.
pondelok | 14.30 – 15.30 | 
Scénický tanec

CVČ | Kombinácia baletu a  moderného 
tanca. Info: sankovacvctn@gmail.com.
pondelok | 14.30 – 15.30 | 
Bedminton
CVČ | Základy bedminto-
nu, technika a  taktiky hry. Info: 
somorovskycvctn@gmail.com.

pondelok | 15.00 – 16.00 | 
Plávanie – mladšie deti a slabší 
plavci
ZŠ NOVOMESKÉHO | Deti sa oboznámia 
s  rôznymi plaveckými štýlmi a  prostred-
níctvom hier získajú radosť z vody.
pondelok, utorok, štvrtok | 
16.30 – 18.00 | Karate klub 
ekonóm
KC AKTIVITY | Info: 0911 603 068.
pondelok | 17.00 – 18.00 | 
Gumkáčik
ZŠ NOVOMESKÉHO | Vhodný pre deti vo 
veku 3,5 – 5 rokov. Osvojenie si základ-
ných pohybových, motorických a  orien-
tačných návykov. Info: 0911  886  007, 
buckova.cvctn@gmail.com.
utorok | 10.00 | Mami spricht 
Deutsch
MC SRDIEČKO | Mamičky sa rozprávajú 
po nemecky a deti sa pri nich hrajú.
utorok | 14.30 – 15.30 | 
Čerešničky
CVČ | Tanečná príprava od  3 rokov zame-
raná na  získanie základných pohybových 
zručností a  zlepšenie koordinácie pohy-
bov. Info: sankova.cvctn@gmail.com.
utorok, štvrtok | 15.00. 16. 00, 
17.00 | Kreatívno-vzdelávacie 
kurzy s kockami LEGO®
KREATIVO | Malý konštruktér (od 4 – 5 ro-
-kov), veľký inžinier (6 – 11 rokov). Info: 
www.kreativotn.sk, 0918 883 505.
utorok | 15.00 – 16.30 | Klub 
keramikárov

KC AKTIVITY | Keramický krúžok pre deti 
od 5 rokov s výučbou základnej práce s hli-
nou a  glazúrou Info: mirka@kcaktivity.sk, 
0918 561 320.
utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 | 
Korzo dance
SZUŠ NOVOMESKÉHO | Tanečná škola mo-
derného tanca Info: 0903 793 557.
utorok | 16.30 – 18.00 | štvrtok | 
14.00 – 15.30 | Fresas

CVČ | Tanečná skupina pre deti od 11 rokov 
sa venuje latino tancom, africkým tancom 
a tanečným štýlom new style a urban lati-
no. Info: sujakova.cvctn@gmail.com. 
utorok | 17.00 – 18.00 | Hráme 
sa a športujeme
5. ZŠ | Spoločné hry pre deti aj rodičov. Ve-
die Katka Matejková.
utorok | 17.00 – 18.00 | Capoeira 
pre deti
KC AKTIVITY | Brazílske bojové umenie spo-
jené s akrobaciou, hudbou a tancom. Info: 
0911 087 631.

utorok, štvrtok | 18.00 | sobota 
| 17.00 | Parkour & Freerunning 
pre deti
EXPO CENTER | Tréningy pre deti vo veku 5 – 
18 rokov. Info: academy@borntotrick.com, 
0908 166 858. 
streda | 9.00 – 10.00 | 
Riekankovo
MC SRDIEČKO – KC STRED | Mamička a dieťa 
sa pri spoločnej hre učia riekanky.
streda | 10.00 – 11.00 | Klubík FS 
Drobci
KC AKTIVITY | Tancujeme, spievame, hráme 
sa, rozvíjame priestorovú orientáciu, rytmus 
a  rečový prejav. Pre deti od  2 rokov. Info: 
0904 927 161, anna.kardos84@gmail.com.
streda | 10.00 | Mommie‘s 
English Club
MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-
glicky a deti sa pri nich hrajú.
streda | 14.30 – 15.30 | 
Skákajúce žabky
CVČ | Tanečná príprava od  3 rokov zame-
raná na  získanie základných pohybových 
zručností a  zlepšenie koordinácie pohy-
bov. Info: sankova.cvctn@gmail.com.
streda, štvrtok, piatok | 16.00 
| streda | 17.00 | Folklórny 
krúžok Drobci
KC AKTIVITY | Tancujeme, spievame, hrá-
me sa, rozvíjame priestorovú orien-
táciu, rytmus, rečový prejav. Pre deti 
od  2,5 do  6 rokov. Info: 0904  927  161, 
anna.kardos84@gmail.com.
streda | 17.30 – 18.30 | piatok | 
14.00 – 16.00 | Minihádzaná
ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM | Základy hádzanej 
pre deti. Info: buckova.cvctn@gmail.com, 
0911 886 007.
piatok | 16.00 – 19.00 | Skauting 
na juhu
KC AKTIVITY | Schôdzky detí a  mláde-
že 32. skautského zboru Ale Vivo. Info: 
0908 683 393, romcako@gmail.com.
1. 12. | 9.00 – 12.00 | Adventné 
tvorenie
MC SRDIEČKO – KC STRED | Dielničky pre 
deti.
2. 12. | 15.00 – 18.00 | Adventné 
tvorivé dielničky I.
OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky s  via-
nočnou tematikou pre deti. O  16.00 sa 
predstavia tanečníci z TS Goonies. 
3. – 21. 12. | Pasovanie prvákov 
v knižnici
VKMR | Ponuka pre 1. ročník ZŠ, v  rám-
ci ktorej prváčikov čaká slávnostný zápis 
do knižnice. Info: www.vkmr.sk.
3. 12. | 17.00 | Cesta na severný 
pól
KINO HVIEZDA | Rodinný rozprávkový mu-
zikál.
6. , 13. 12. | Podporná skupina 
nosenia detí
MC SRDIEČKO | Vedú lektorky nosenia 
Zuzana Čižmárová a Janka Mištinová.
7. 12. | 9.30 | Braňo 
Jobus: Muflón Ancijáš 
a mimozemšťan
VKMR HASIČSKÁ | Beseda so spevákom, 
spisovateľom a  hudobníkom Branislavom 
Jobusom spojená s prezentáciou jeho naj-
novších kníh. Účasť treba vopred nahlásiť 
na 032/7460715. 
7. 12. | 18.30 | Zážitková 
Mikulášska LEGO® Party
KREATIVO | Zábavný program, 

6. 12. | 18.00 | Mantra – 
zvuky do ticha
YOGA SHALA | Film opisuje vzostup no-
vého fenoménu spoločného vedomého 
spievania – chanting.

CINEMAX
od 6. 12. | Super Taxík

Rodinná komédia, v  ktorej má malé 
autíčko Vilík veľký sen – chce sa stať 
kráľom ciest vo svojom rodnom meste 
Gasket City. Naviac je „až po dušu“ za-
ľúbený do modelky Belly, lenže v ceste 
mu stojí jej priateľ Ben a tiež zlý nákla-
ďák Kaiser, ktorý Bellu unesie. 
od 6. 12. | Do plaviek! 

Komédia nielen o tom, ako dlho musíte 
zadržať dych, aby ste prežili život.
od 13. 12. | Aquaman

Filmový príbeh o  populárnych super-
hrdinoch odhaľuje pôvod Arthura Cur-
ryho (Jason Momoa), napoly človeka, 
napoly obyvateľa bájnej Atlantídy. Ži-
votná cesta ho prinúti čeliť pravde nie-
len o tom, kým v skutočnosti je, ale zá-
roveň, či je hoden stať sa tým, pre čo 
bol zrodený.
od 20. 12. | Asterix 
a tajomstvo kúzelného 
lektvaru

Animovaný film. Keď druid Panoramix 
spadne pri zbere imela zo stromu, roz-
hodne sa, že je čas, aby niekomu pre-
zradil tajomstvo čarovného elixíru. 
A tak sa vydá spolu s Asterixom a Obe-
lixom na cestu hľadania mladého dru-
ida, ktorému by mohol prezradiť svoje 
tajomstvo.

 � FILM
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občerstvenie, Mikulášsky balíček a  zážit-
kové spanie. Info: www.kreativotn.sk.
8. 12. | 10.00 – 14.00, 14.00 
– 18.00 | Vianočné pečenie 
s fertuškou 
KAVIARNIČKA NA  CESTE | Detské pečenie 
vianočných koláčikov. Prihlásenie cez SMS 
na číslo 0948 035 225. 
8. 12. | 15.00 – 18.00 | Upeč 
a ozdob si svoj medovníček
OC LAUGARICIO | Zábavné pečenie a  zdo-
benie medovníčkov pre deti a ich rodičov.
8. 12. | 16.00 | Vystúpenie FS 
Drobci
OC LAUGARICIO | Vystúpenie najmenších 
folkloristov z FS Drobci.
8., 9. 12. | 16.00 – 19.00 | 
Adventné dielničky
CENTRUM PRE RODINU | Výroba vianočných 
pozdravov, dekorácií a ozdôb. 
9. 12. | 15.00 – 18.00 | Adventné 
tvorivé dielničky II.
OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky s  via-
nočnou tematikou pre deti. O 16.00 vystú-
penie TS Bambula.
10. – 14. 12. | 10.00 | Celé 
Slovensko číta deťom – advent
VKMR | Adventné čítania, zamerané na ro-
dinné väzby a prepojenia v krásnej atmo-
sfére nastávajúcich vianočných sviatkov. 
Info: deti@vkmr.sk.
13. 12. | 9.30 – 11.30 | Galerkovo
GMAB | Tvorivé dielničky pre deti od  18 
mesiacov do 6 rokov.
15., 16. 12. | 16.00 – 19.00 | 
Adventné dielničky
CENTRUM PRE RODINU | Výroba betlehemov 
a zdobenie medovníčkov.
16. 12. | 15.00 – 18.00 | Adventné 
tvorivé dielničky
OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky s  via-
nočnou tematikou pre deti. O  16.00 sa 
predstavia tanečníci z TS Korzo.
16. 12. | 14.00 – 16.00 | Nedeľné 
vianočné výtvorky
GMAB | Víkendové tvorivé stretnutie pre 
deti, ktoré sa chcú zoznámiť s umením.
17. 12. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VKMR | Čítanie rozprávok pre najmenšie 
deti a ich rodičov. Podujatie sa koná v po-
bočkách na  Hasičskej, Juhu (KC Aktivity), 
Dlhých Honoch a v Kubrej.
18. 12. | 8.00 | Otvor srdce, daruj 
knihu
VKMR HASIČSKÁ | Vyhodnotenie 14. roč-
níka charitatívneho projektu „Otvor srdce, 
daruj knihu“.
18. 12. | 17.00 | Máme radi 
umenie
VKMR HASIČSKÁ | Prezentácia umeleckej 
činnosti žiakov SZUŠ Trenčín.
19. 12. | 16.00 | Svet stále lásku 
má
VKMR HASIČSKÁ | Predvianočné charitatív-
ne podujatie pre deti z Detského domova 
Lastovička v Trenčíne.

 � SENIORI
streda | 8.00 – 9. 30 | Babi, pošli 
mi to mejlom
VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž 
na  zvládnutie základov PC a  komuniká-
cie prostredníctvom e-mailu pre seniorov. 
Info: 032/ 7708314.

6. 12. | 15.30 – 17.30 | 7. 12. | 15.00 
– 19.30 | Klub JDS č.30
KC AKTIVITY | Klubová činnosť, vedie Zden-
ka Buryová.
7. 12. | 10.00 | Čo vieš 
o Slovensku
CENTRUM SENIOROV | Podujatie „Čo vieš 
o Slovensku”, súťaž o Mikulášske vrecko.
11. 12. | 9.00 – 11.30 | Ateliér pre 
seniorov
GMAB | Tvorivé dielne nielen pre seniorov 
na rôzne témy a techniky, prepojené s vy-
stavenými dielami.
12. 12. | 13.30 | XXXII. ročník 
Akadémie tretieho veku
KC STRED | Program: Jubilanti 2018, pose-
denie pri stromčeku s  kultúrnym progra-
mom, Katarína Hudecová, spisovateľka, 
spomienka na dielo a nedožité 90. výročie. 
Info: 0915 117 463.
13. 12. | 15.00 | Mikulášske 
stretnutie seniorov
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
ských veteránov.
31. 12. | 15.00 | Silvester 2018
POSÁDKOVÝ KLUB | Spoločenské stretnutie, 
pripravuje Klub vojenských veteránov.
31. 12. | 19.00 | Silvestrovská 
zábava
PENZIÓN FORMULA | Jednota dôchodcov 
Slovenska pozýva na Silvestrovskú zábavu. 
Do  tanca hrá hudobná skupina Fortuna. 
Info: 0905 982 132, buryovaz@gmail.com.

 � PREDNÁŠKY
streda | 15.00 | DIA mapa
CENTRUM SENIOROV |

6. 12. | 16.00 | Literárny klub 
Omega
VKMR HASIČSKÁ | Pozvánka pre všetkých 
priaznivcov literatúry na  diskusiu a  pre-
zentáciu vlastnej tvorby.
7. 12. | 16.30 | Eva Bodnárová 
– Vidmo
VKMR HASIČSKÁ | Beseda z  cyklu „Pozná-
vame Trenčanov“ s Evou Bodnárovou – re-
daktorkou, spisovateľkou, nositeľkou Ceny 
prof.  M. Kusého za  vydavateľskú činnosť 
v  oblasti architektúry, spojená s  predsta-
vením jej novej knihy Vidmo.
10. 12. | 16.30 | Kateřina 
Karásková – Kde ženy vládnou
VKMR HASIČSKÁ | Beseda so spisovateľkou, 
humanitárnou pracovníčkou a  cestovateľ-
kou Kateřinou Karáskovou o jej knihe.
12. 12. | 17.00 | Povedz mi, čo 
čítaš – Ivan Bulík
VKMR HASIČSKÁ | Talkšou trenčianskej he-
rečky Zuzany Mišákovej nielen o  literatú-
re. Hosťom bude cestovateľ, dobrodruh, 
spisovateľ, fotograf, skialpinista, chatár 
z Inoveckej chaty, Ivan Bulík.
12. 12. | 17.00 | How to music

GMAB | Prednášku venujúcu sa tvorbe pro-
fesionálnej hudby a následnému marketin-
gu povedie tvorca filmovej a hernej hudby, 
autor projektu Coldnoise, Jaroslav Vyhnič-
ka.

13. 12. | 16.00 | Jezuiti v Trenčíne
TRENČIANSKE MÚZEUM | Prednáša PhDr.
ThMgr. Libor Bernát CSc.
20. 12. | 16.00 | Láska 
po narodení
VKMR HASIČSKÁ | Témou budú počiatky 
vzťahovej väzby.  Diskutuje  prof.  MUDr.  J. 
Hašto, PhD.
29. 12. | 16.00 | Viking Way – 
SAVANNA CAFÉ | Inšpiratívno-informačná 
prednáška s Martinom Denkom zameraná 
na základy výživy, fitness, cvičenie a mo-
tiváciu.

 � KURZY
pondelok | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk – mierne 
pokročilí
KC AKTIVITY | Kurz s  Madame Smejkalo-
vou. Info: smejkal@mail.t-com.sk.
utorok | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk – pokročilí
KC AKTIVITY | Kurz s  Madame Smejkalo-
vou. Info: smejkal@mail.t-com.sk.
utorok | 19.00 – 20.00 | 
Francúzsky jazyk – II. ročník
KC AKTIVITY | Kurz s  Madame Smejkalo-
vou. Info: smejkal@mail.t-com.sk.
štvrtok | 17.30 – 19.30 | Kurz 
keramiky a točenia na kruhu
KC AKTIVITY | Na 8-týždňovom kurze sa na-
učíte viac o práci s keramickou hlinou, jej 
druhoch, spracovaní a vyskúšate si základ-
né modelovanie aj točenie na kruhu. Info: 
mirka@kcaktivity.sk, 0918 561 320.
2. 12. | 10.00 – 16.00 | Intenzívny 
jednodňový kurz jogy pre 
začiatočníkov
GEMINI CENTRUM | Info: 0944  548  885, 
www.geminicentrum.sk.
5. 12. | 17.00 – 20.30 | Klub 
Patchwork Trenčín
KC AKTIVITY | Stretnutie členov a  milovní-
kov patchworku. Vedie Hanka Nekorancová.
5., 9. 12. | 17.30 – 19.00 | Tvorivý 
ateliér pre dospelých
OC LAUGARICIO | Pravidelné tvori-
vé kurzy pre dospelých. Prihlasovanie: 
0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.
11. 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. | 8.30 – 18.30 | Škola 
intuície
KC AKTIVITY | Nový koncept alternatívne-
ho vzdelávania detí a teenagerov v oblas-
ti rozvoja pravej hemisféry, intuície a  ve-
domej tvorby života. Info: 0915  850  251, 
www.intuicia.eu.

 � ŠPORT
pondelok | 17.15 – 19.15 | SM 
system
KC AKTIVITY | Cvičebný systém na regene-
ráciu chrbtice. Info: 0905 705 431.

 � FILM

 � ZÁPASY

od 27. 12. | Bumblebee 
Transformers 6

Akčný dobrodružný fim, v  ktorom má 
Charlie čerstvých osemnásť a  k  naro-
deninám dostane od  majiteľa auto-
servisu obitého žltého Chrobáka. Nie 
je to hocijaký Chrobák, ale Transformer 
Bumblebee, ktorý sa v  zapadnutom 
kalifornskom mestečku ukrýval pred 
svetom.

1. 12. | 9.00 – 15.30 | AS 
Trenčín – turnaj U7 
– prípravka
ŠPORTOVÁ HALA | Futbal.
2. 12. | 16.00 | HK AS Trenčín – 
Vranov nad Topľou
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
dorastenky.
2. 12. | 18.00 | HK AS Trenčín – 
Vranov nad Topľou
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie do-
rastenky.
2. 12. | 9.00 – 13.30 | HK AS 
Trenčín – Krajské regionálne 
kolo
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky.
4. 12. | 8.00 – 13.00 | Futbal – 
AS Trenčín MikulAS cup 2018
ŠPORTOVÁ HALA | Futbalový turnaj žia-
kov – ZŠ 1. stupeň.
5. 12. | 11.45 – 16.30 | Školské 
športové strediská
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, HK AS Tren-
čín prípravka.
5. 12. | 8.30 – 15.00 | Futbal – 
TFK OPATOVÁ
ŠPORTOVÁ HALA | Futbal, starší žiaci.
15. 12. | 8.30 – 16.00 | Futbal – 
ZsFZ Turnaj – finálové kolo 
ŠPORTOVÁ HALA | Futbal.
15. 12. | 18.00 | 1. FBC Florbal 
Trenčín – Prešov 
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga 
juniori.
16. 12. | 16.00 | 1. FBC Florbal 
Trenčín – Nemšová „B“
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, 1. liga ženy.
18. 12. | 8.15 – 17.00 | Finálový 
turnaj TSK FLORBALKI SK 
CUP 2018 
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, stredné školy 
chlapci a dievčatá.
22. 12. | 17.00 | 1. FBC Florbal 
Trenčín – FBO Nižná 
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga 
muži.
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pondelok, streda | 18.45 – 20.00 
| piatok | 17.00 – 18.15 | Joga pre 
začiatočníkov
GEMINI CENTRUM | Ľahká jemná joga 
s  Miou vhodná pre začiatočníkov. Info 
0944 548 885, www.geminicentrum.sk.
pondelok | 18.00 – 19.00 | 
Tabata
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.
pondelok | 18.15 – 19.15 | 
Kruhový tréning s Monikou
KC AKTIVITY | Info: 0907 673 887
pondelok, streda | 18.30 | 
Jumping Interval
FITNESS LION CENTER | Dynamický tréning 
na profi trampolínach. Info: 0917 483 921, 
www.jumpingivka.sk.
pondelok | 19.00 – 20.00 | Port 
De Bras
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.
pondelok, streda | 19.30 – 
20.30 | piatok | 19.00 – 20.00 | 
Cvičenie pre ženy s Vladom
KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na posil-
ňovacie cviky v intervalovom cvičení. Info: 
0903 793 557.
utorok | 10.00 | Joga pre 
mamičky
MC SRDIEČKO – KC STRED | Vhodná už 6 týž-
dňov po pôrode.

utorok | 16.45 – 17.45 | 
Zdravotný pilates
KC AKTIVITY | Vhodný pre začiatočníkov 
a ľudí s bolesťami chrbta.
utorok, štvrtok | 17.00 | 
Powerjoga s Monikou
LADIES ECLUB | Powerjoga pre začiatočníč-
ky aj mierne pokročilé. www.ladyeclub.sk.
utorok | 17.15 – 18.30 | Joga – 
zdravý chrbát
GEMINI CENTRUM | Jogové cvičenie zamera-
né na posilnenie chrbtového svalstva a od-
búranie bolestí chrbta. Info: 0944 548 885, 
http://geminicentrum.sk/rozvrh.
utorok | 17.30 – 18.15 | Family 
yoga
YOGA SHALA | Info: www.yogashala.sk, 
0904 363 312.
utorok, štvrtok | 17.50 – 18.50 | 
Cvičenie pilates pokročilí
KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na hlboký 
svalový systém. Info: 0905 705 431.
utorok | 18.15 – 19.15 | Kruhový 
tréning
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.
utorok, štvrtok | 18.15 – 20.00 | 
Capoeira
KC AKTIVITY | Brazílske bojové umenie spo-
jené s akrobaciou, hudbou a tancom. Info: 
0911 087 631.

utorok | 19.00 – 20.15 | Joga 
s Alenkou Spurnou
KC AKTIVITY | Cvičenie je otvorené všet-
kým – bez ohľadu na vek a kondíciu. Info: 
0903 271 444.
streda | 17.00 | Cvičenie pre 
tehotné –profylaxia
MC SRDIEČKO – KC STRED | Vedie pôrodná 
asistentka Zuzana Duncová.
streda | 17.30 – 18.30 | Gravid 
Joga

GEMINI CENTRUM | Cvičenie zamerané 
na  odbúranie bolestí chrbta, posilne-
nie svalstva a  príprava na  pôrod. Info: 
0944 548 885, www.geminicentrum.sk.
streda | 18.00 – 19.00 | 
Bodywork a Tabata s Monikou
KC AKTIVITY | Hodina s prvkami dance ae-
robiku spojená s  posilňovaním a  strečin-
gom. Info: 0903 772 157.
streda | 18.15 – 19.15 | Fit lopty 
a bodywork s Nikou
KC AKTIVITY | Ideálne cvičenie, pri ktorom 
sa pracuje hlavne s váhou vlastného tela. 
Info: 0948 855 870.
streda | 18.30 – 19.30 | Deep 
Work
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732
štvrtok | 16.30 – 17.30 | 
Kondičné tréningy dospelí
CVČ | Kondičný tréning pomáha znížiť 
telesný tuk, spevniť oslabené svalstvo 
a zlepšiť držanie tela. Info: 0911 886 007.
štvrtok | 18.00 – 19.00 | Body 
Work
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732
štvrtok | 19.00 – 20.00 | 
Cvičenie pilates začiatočníci 
a mierne pokročilí
KC AKTIVITY | Info: 0905 705 431.
štvrtok | 19.15 | Kruhový 
tréning pre ženy
FITNESS LION CENTER | Spevnenie svalstva, 
formovanie postavy, spaľovanie kalórií, 
zlepšenie kondície. Info: 0917  483  921, 
www.jumpingivka.sk.
5., 19. 12. | 18.30 – 19.30 | 12. 12. | 
19.15 – 20.15 | Zumba s Petrou
KC AKTIVITY | Tanečná fitness hodina plná 
energie, skvelej hudby a  dobrej nálady. 
Info: 0903 949 966.
14. 12. | 17.00 – 20.00 | 
Mohendžodáro – tantrajoga 
pre ženy
KC AKTIVITY | Posvätné tantrické cvičenie 
vychádzajúce zo starodávnej indickej tra-
dície. Info: 0948 609 701.
30. 11. – 1. 12. | Hormonálna joga
KC AKTIVITY | Hormonálna jogová terapia 
aktivuje či obnovuje tvorbu ženských po-
hlavných hormónov. Info: 0944 707 631.

 � TANEC
streda | 17.00 – 18.00 | Latino 
ladies styling
CVČ | Tanečné hodiny sú zamerané na tzv. 

ladies styling – ženskú individuálnu techni-
ku tanca. Info: sujakova.cvctn@gmail.com.
8. 12. | 10.00 – 16.00 | Tanec pre 
dušu ženy
YOGA SHALA | Prežijete spojenie so svojím 
telom a  dušou pomocou tanečných tech-
ník a  štýlov z  rôznych oblastí sveta Info: 
marcela@soulart.sk, 0905 937 735.
31. 12. | 19.00 | Silvester v Piane
PIANO CLUB | Kapela Hoja Ďuňďa so spe-
váčkou Denisou zahrajú hity od Elvisa Pre-
sleyho cez Queen až po Pink. DJ Juraj Paš-
ka. Info: SMS 0905 278 785.

 � INÉ...
utorok | 17.00 – 20.15 | Klub 
spoločenských hier
KC AKTIVITY | Stretnutie nadšencov spolo-
čenských hier. Info: peterbiras@gmail.com.
2. 12. | 14.00 – 19.00 | Pečenie 
vianočných oblátok
SAVANNA CAFÉ | Napečte si vlastné vianoč-
né oblátky a prekvapte rodinu pri štedro-
večernej večeri.
3. – 21. 12. | Burza kníh
VKMR JASELSKÁ | Ponuka pre milovníkov 
kníh a  jedinečný spôsob, ako získať vyra-
denú literatúru z fondu knižnice za symbo-
lický poplatok.
3. 12. | 18.00 | Zbjérali zme slifki 
aj belički
GALÉRIA VÁŽKA | Pásmo rozprávania,ve-
selých príbehov, pesničiek a  originálneho 
humoru z myjavských kopaníc s vôňou sli-
vovice.
5., 12., 19. 12. | 18.00 – 21.00 | 
Hvezdáreň v Trenčíne
GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA | Pozorovanie objek-
tov nočnej oblohy pomocou astronomic-
kých ďalekohľadov spojené s prednáškou. 
Info: www.hvezdaren.tnuni.sk.
6. 12. | 16.00 | Skleróza 
multiplex – cvičenie
CENTRUM SENIOROV |

8. 12. | 10.00 – 17.00 | Vianoce 
v galérii
GMAB | Príďte sa naladiť na sviatočnú via-
nočnú atmosféru do galérie, pozrite si ak-
tuálne výstavy, ozdobte si medovníčky, 
vyrobte si vianočné ozdoby, brošne, za-
pojte sa do baterkovej prehliadky. Aj tento 
rok je pripravený Vianočný market, kde sa 
na vás budú tešiť šikovní ľudia z regiónu.
13. 12. | 16.30 – 18.30 | Barefoot 
bazárik
KC STRED |

13. 12. | 14.30 | Skleróza 
multiplex – klub Trenčín
CENTRUM SENIOROV |

14. – 15. 12. | Winter Market
PALACKÉHO 29 | Klasické vianočné trhy 
v  modernejšom podaní. Okrem celoden-
ného programu si môžete vychutnať vý-
borné jedlo, nakúpiť krásne hand-made 
výrobky pre vás aj vašich blízkych k blížia-
cim sa vianočným sviatkom.
15. 12. | 13.00 – 18.30 | The 
Paddock market
PADDOCK CAFÉ | 3. ročník zimného The 
Paddock marketu  ponúkne lokálnych 
umelcov, u ktorých môžete nakúpiť origi-
nálne vianočné darčeky.
15. 12. | 7.00 – 12.00 | Burza 
starožitností
EXPO CENTER | Burza starožitností, rôznych 
zberateľských predmetov a zaujímavostí.
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KONTAKTY
CENTRUM PRE RODINU Farská 12, 0910 686 078, www.cprtrencin.sk
CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3
CVČ - CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Východná 9, 032/743 35 02
CINEMAX OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, www.cine-max.sk
FITNESS LION CENTER Bavlnárska 320/15, 032/640 08 40

GALÉRIA VÁŽKA Mierové námestie 19, 0915 382 532, 
motycka@microinvent.com

GEMINI CENTRUM Mierové nám. 14/14, 0944 548 885,  
www.geminicentrum.sk

GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
KAVIAREŇ NA CESTE Katov dom, Matúšova ulica
KC AKTIVITY Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
KC KUBRÁ Kubranská 94, 0907 516 720, kckubra2@gmail.com
KC STRED Ul. 28. októbra 2, 032/652 21 36
KC SIHOŤ Opatovská 23, 0904 339 401, www.kcsihot.sk
KD ZLATOVCE Hlavná ulica 10, 0904 920 306
KIC  
Kultúrno-informačné centrum

Mierové námestie 9, 032/ 6504 709, 650 47 11, 
650 47 12 

KINO HVIEZDA Kn. Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
KLUB LÚČ Kn. Pribinu 3, 0903 027 910, www.klubluc.sk
KreaTivo Gen. M. R. Štefánika 379/19, 0918 883 505
Ladies Eclub Legionárska 7185/5, 0911 730 790, ladyeclub.sk
MC SRDIEČKO Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
MC SRDIEČKO – KC STRED Ul. 28. októbra 2, 032/743 04 32
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul., 032/743 63 36 
NOVÁ VLNA Kukučínova 718, budova NOE, areál Merina
OC LAUGARICIO Belá 7271, 032/658 53 94, www.oclaugaricio.sk
OC MAX Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 91 25

PIANO KLUB Pod Sokolice 12, 0905 278 785, 
piano.mytootoot.com

PIARISTICKÝ KOSTOL Mierové námestie 43
POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 
SAVANNA CAFÉ Rastislavova 1, 0910 999 222
ŠTÁTNY ARCHÍV Kožušnícka 915/1, 032/651 74 10
TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A, 032/655 53 23

VKMR Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jasel-
ská a Hasičská 1, www.vkmr.sk, 032/770 83 00

VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolice 43, www.expocenter.sk
YOGA SHALA Osloboditeľov 667/1A, 0944 394 471, yogashala.sk
ZUŠ K. PÁDIVÉHO Základná umelecká škola K. Pádivého, Nám. SNP 2
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