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Užite si každý predvianočný deň s mestským festivalom
Každý deň až do Vianoc nájdete v okienku pomyselného 
adventného kalendára trenčianskeho festivalu ČARO 
VIANOC POD HRADOM darček v podobe koncertu. Počas 
víkendov bude predvianočná hudobná nádielka ešte 
bohatšia.

Medzi bonbónikmi adventného 
programu nájdete aj také mená 
ako Peter Bič Project (17. 12.) či 
známe herecké tváre Mila Kráľa 
a Barbory Švidraňovej (10.12.), 
zaspievať prídu aj ženské spe-
vácke kráľovné Adriena Barto-
šová (10. 12.), Katka Koščová 
(11. 12.), jemná Janais (4. 12.) 
či funkysoulová Lucia Gibarti 
(2. 12.).
 V našom meste so silnou fol-
klórnou scénou budú magnetmi 
špičkoví muzikanti, ktorí ľudovú 
hudbu s úctou a láskou spraco-
vávajú do svetovej podoby – Šte-
fan Štec s Fajtou (18. 12.), Samo 

Smatana a jeho Banda spolu so 
Ženami z Muzičky (17. 12.), 
k nim sa pripojí veľký folklórny 
vianočný program Nesiem vám 
novinu (18. 12.) ale aj vinše detí 
Malí koledníci (17. 12.). Folklór 
však nebude hrať presilovku, 
každý si niečo nájde – cimba-
lovku, pesničkárov, swing, blu-
egrass, ale aj akustický rock.
 V gastrostánkoch k tradič-
ným jedlám pribudne aj do-
máca huspenina a rôzne druhy 
burgrov, vegánske špeciality ne-
budú len slané, ale tento rok bu-
dete môcť ochutnať aj vegánske 
tiramisu, medový rez a drobné 

suché koláčiky.
 Remeselníci a výrobco-
via ponúknu vianočné ven-
ce a handmade ozdoby, mód-
ne doplnky, umelecké diela, ale 
aj tričká s motívom Trenčína. 
U ovocinára nakúpite jeho vlast-
né medailové ovocné vína, octy 
a sirupy, v novom dreveno-vo-
ňavom stánku nájdete, okrem 
hračiek, aj detské odrážadlá. 
 Každú adventnú sobotu a ne-
deľu v čase od 15.30 do 18.30 h 
si môžete vlastnoručne vyro-
biť vianočný darček či ozdo-
bu na Adventných dielničkách 
v Centre pre rodinu na Farskej 
ulici č. 12. Program na pódiu aj 
vianočné darčeky v stánkoch si 
môžete užiť do 22. decembra, 
predaj jedla a nápojov do 23. 
12. do 22.00 h. Na Štefana 26. 
12. si môžete dopriať sviatočný 

zážitok na Vianočnom koncer-
te Komorného orchestra mesta 
Trenčín v Piaristickom kostole 
sv. F. Xaverského. Záver staré-
ho a príchod nového roka môže-
te osláviť na Mierovom námestí 
s DJ Lukym od 22.00 hodiny.
 Program festivalu Čaro Via-
noc pod hradom nájdete na stra-
ne 4, v KAM v Trenčíne, na strán-
ke visittrencin.sk, FB/kic.
trencin a v programových skla-
dačkách, ktoré si môžete prísť 
zobrať do Kultúrno-informač-
ného centra na Mierovom ná-
mestí 9. Vstup 
na podujatia 
je zdarma. 
Organizáto-
rom festiva-
lu je mesto 
Trenčín.

Smrek obyčajný, ktorý vyrástol zo semienka pod uhynutým stromom a približne 35 ro-
kov tešil majiteľov na Puškinovej ulici, stojí od 14. novembra na Mierovom námestí. Pre 
radosť všetkých ľudí ho darovala mestu rodina 92-ročného pána Vladimíra. Ďakujeme. 
 FOTO: JURAJ MAJERSKÝ
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 � EDITORIÁL

Vážení Trenčania, 
milí čitatelia,

vždy takto ku koncu roka si 
človek ešte viac uvedomuje, ako 
rýchlo plynie čas. Je to nao-
zaj tak. Dokončili sme pre Vás 
posledné tohtoročné Info. Aj 
Vám nech sa podarí dotiah-
nuť všetky dôležité veci v práci 
i doma a vstúpiť do nového roka 
takpovediac s čistým štítom, 
pripravení na nové výzvy.
 Ale popritom si prečítajte, 
čo je nové v Trenčíne a vychut-
najme si sviatočnú atmosféru 
v centre mesta. Trhy a s nimi 
spojený kultúrny program po-
núkajú doslova Čaro Vianoc 
pod hradom. Prežite krásne, 
voňavé, pohodové vianočné 
sviatky a v novom roku sa teší-
me v zdraví opäť na ďalšie, ve-
ríme, že dobré správy pre naše 
mesto. 
 Najbližšie vydanie mest-
ských novín nájdete vo svojich 
schránkach 5. januára 2023.
 Ďakujeme za pria-
zeň a v mnohých prípadoch 
i za spoluprácu. 
 Šťastný, zdravý a úspešný 
celý ďalší rok! 

Vaša redakcia

ZMENY 
V CESTOVNOM 
PORIADKU MHD
Od nedele 11. 12. 2022 
dôjde k zmene CP MHD 
Trenčín. Dva spoje sa 
prispôsobia novému gra-
fikonu vlakovej osobnej 
dopravy, ktorý začne 
v ten deň platiť.

 � Linka 22 – spoj, ktorý te-
raz odchádza o 3.55 z Juhu, 
pôjde o 10 minút skôr. To 
znamená o 3.45 zo zastávky 
Gen. Svobodu, o 4.00 bude 
na zastávke Autobusová sta-
nica. Rýchlik do Bratislavy 
odchádza o 4.06 h.

 � Linka 11 – spoj, ktorý teraz 
odchádza o 4.25 zo Saratov-
skej, pôjde po novom o 10 mi-
nút skôr, teda o 4.15 h. Na au-
tobusovú stanicu príde o 4.31, 
vlak REX do Bratislavy odchá-
dza o 4.40 h.

POŠLITE VIANOČNÚ 
POHĽADNICU Z TRENČÍNA
Mesto Trenčín má nové vianoč-
né pohľadnice. Sú vytvorené 
z jedinečných záberov, ktorých 
autormi sú Juraj Majerský, Mi-
roslav Patay a Radoslav Jánoš. 
Nájdete na nich zábery z Miero-
vého námestia a okrem hradu, 
fontány Marca Aurelia, či iných 
významných trenčianskych pa-
miatok, sa na pohľadniciach 
nachádza aj betlehem rezbára 
Vladimíra Morávka či nenahra-
diteľný vianočný stromček. Sé-
riu štyroch pohľadníc so zimným 

a vianočným motívom môžete 
už teraz poslať svojim blízkym 
ako pozdrav k Vianociam. Po-
hľadnice pre vás pripravilo Kul-
túrno-informačné centrum.  KIC

Zmodernizujeme Kultúrno-informačné centrum
Ďalší úspešný europro-
jekt mesta Trenčín počíta 
s modernizáciou interiéru 
Kultúrno – informačného 
centra (KIC), vrátane zvý-
šenia kvality pracovného 
prostredia a hygienického 
štandardu pre návštevní-
kov. Pre umelcov a účin-
kujúcich je v ňom dobudo-
vanie zázemia i sociálnych 
zariadení.

Ministerstvo kultúry SR, ako 
sprostredkovateľský orgán In-
tegrovaného regionálneho ope-
račného programu, vyhovelo 
žiadosti mesta a schválilo ne-
návratný finančný príspevok 
na projekt „Kultúrno-informač-
né centrum s pódiom – udrža-
teľný a odolný kultúrny priestor 
Trenčína“. Je to takmer 178 tisíc 
eur z celkových oprávnených vý-
davkov vyše 187 tisíc eur. Zvy-
šok pôjde z mestského rozpočtu.
Podstatou projektu sú rekon-

štrukčné práce v interiéri s do-
plnením a výmenou nábytku. 
Vymenia sa aj okná, vstupné 
dvere, zmení sa riešenie výkla-
dov, na fasáde pribudnú výsuv-
né textilné markízy. V interiéri 
sa zachová priestor na sedenie 

a konanie prednášok a diskusií. 
Farebné riešenie bude v kombi-
nácií bielej a sivej farby. Strop 
a svietidlá budú v bielej farbe. 
Podlaha je navrhnutá v odtie-
ňoch sivej v kombinácií s dre-
vodekorom. Okenné rámy budú 
hliníkové v sivej farbe.

 Špecifickým bude rieše-
nie steny hneď oproti vstupu 
s umiestnením umeleckého die-
la – imitácie nápisu na hradnej 
skale z čias Rímskej ríše. V inte-
riéri bude ale aj ďalšie originálne 
umelecko – grafické dielo. Pôjde 

o spracovanie mapy Trenčína, 
ktorá bude užitočná pre priesto-
rovú orientáciu turistov v našom 
meste.
 Stavebné úpravy priestorov 
Kultúrno-informačného cen-
tra budú spočívať aj vo výme-
ne podláh a obkladov, nových 
omietok, dobudujú sa tu rozvo-
dy vzduchotechniky. Vymenia 
sa vykurovacie telesá a sanita. 
Nábytok bude umožňovať varia-
bilné riešenie pre rôzne potreby 
funkčného využitia priestorov.
 V najbližšom čase mesto 
verejne vysúťaží zhotoviteľa 
a na jar 2023 sa začnú práce. 
 E. S. FOTO: Z. G.

KRYTÁ 
PLAVÁREŇ 
CEZ SVIATKY
Pre návštevníkov krytej pla-
várne dávame do pozornosti, 
že počas Vianočných sviatkov 
24. – 26. decembra 2022 bude 
zatvorená. Plaváreň bude 
mimo prevádzky aj na Sil-
vestra a Nový rok (31. 12. 
2022 a 1. 1. 2023). Ďakujeme 
za pochopenie.

PRIPOMÍNAME
V našom meste platí zákaz po-
užívania pyrotechnických vý-
robkov kategórie F2, F3, P1 a 
T1 s výnimkou 31. 12. od 20.00 
h do nasledujúceho dňa (1. 1.) 
do 2.00 h. Prosíme o rešpekto-
vanie tohto VZN. Ide o ochra-
nu a toleranciu voči životnému 
prostrediu, zvieratám a tiež ľu-
ďom. V roku 2022 je na území 
Trenčína zakázané prevádzko-
vať hazardné hry aj v období od 
19. – 23. decembra a tiež 26. 
decembra. RED
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Pripomíname cestujúcim 
MHD Trenčín, ktorí majú 

ešte dopravnú kartu od spo-
ločnosti SAD Trenčín, aby si 
od decembra už nekupovali 
90-dňový cestovný lístok. Pre-
chodné obdobie, počas kto-
rého nový dopravca Transdev 
akceptuje aj staré dopravné 
karty SAD Trenčín, sa totiž vo 
februári 2023 skončí.

Rozhľadňa Čechovka/Ibov-
ka je od 12. novembra 

prístupná verejnosti. Proti-
požiarna monitorovacia veža 
neďaleko Horného Orechové-
ho patrí spoločnosti IBO. Stojí 
na kóte Čechovka 387 m n. m. 
a je vysoká 32,5 m. Na najvyš-
šom, 10. poschodí, sú techno-
logické zariadenia na monito-
rovanie požiarov. 

Predné brzdové svetlo má 
od novembra aj 18 mest-

ských vozidiel. Zelený svietiaci 
pásik signalizuje ostatným 
účastníkom dopravy, že auto 
brzdí. Ide o skúšobnú prevádz-
ku s trvaním 9 mesiacov.

Pri Pamätníku obetiam ko-
munizmu na Námestí sv. 

Anny sa 17. novembra 2022 
konala spomienka na Novem-
ber´89. Udalosti v Trenčíne 
pred 33 rokmi priblížil Jerguš 
Sivoš z Ústavu pamäti národa.

Na začiatku novembra pre-
biehal v chrámoch nášho 

mesta kampanologický vý-
skum. Zvonári dokumentovali 
informácie o zvonoch a záro-
veň urobili aj videozáznam so 
zvukom každého z nich. Foto-
grafie nájdete na  
www.eu.zonerama.com/ 
lubomirfusko, videá na Youtu-
be kanáli Ľubomír Fusko. 

 � STRUČNEZložili sľub a začali pracovať
Ustanovujúce mestské zastupiteľstvo sa konalo 
21. novembra 2022. V rokovacej sále zložili sľub 
primátor i zvolení poslanci. Z neúčasti sa ospra-
vedlnili traja poslanci, sľub zložia na najbližšom 
rokovaní. Po slávnostnej časti začal mestský par-
lament hneď pracovať.

Primátor Richard Rybníček po-
veril svojím zastupovaním Jána 
Forgáča ako 1. viceprimátora 
a Patrika Žáka ako 2. vicepri-
mátora. „Byť primátorom alebo 
poslancom nie je zamestnaním. 
Neexistuje na to škola. Je to o sú-
boji myšlienok, o dôvere, o službe 
občanom a aj o istej obete. Bla-
hoželám vám, pani poslankyne 
a páni poslanci, a držím palce, 
aby ste vždy mali vieru, že vaša 
práca pre mesto má zmysel. Bu-
dem robiť všetko preto, aby som 
s vami spolupracoval, aby sme to, 
čo máme naplánované, dotiahli 
do konca. Nebude to vždy ľahké, 
prosím však, aby sme voči sebe 
zachovali rešpekt, úctu a láska-
vosť,“ povedal po zložení sľubu 
vo svojom príhovore primátor.
 Počas nasledujúcich štyroch 
rokov bude opäť pracovať šesť 
stálych komisií, ktoré fungujú 
ako poradný, iniciatívny a kon-
trolný orgán mestského zastupi-
teľstva. Zasadnutia komisií zo-
stávajú i naďalej verejné.

 � FINANČNÁ 
A MAJETKOVÁ KOMISIA

Predseda: Peter Hošták. Členo-
via – poslanci: Michal Moško, 
Ján Forgáč, Richard Ščep-
ko a Marián Bohuš. Členovia 
– odborníci: Mária Kebísková 
a Erik Kubička.

 � KOMISIA ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA, 
DOPRAVY, INVESTÍCIÍ 
A ÚZEMNÉHO 
PLÁNOVANIA

Predseda: Richard Medal. Čle-
novia – poslanci: Zuzana Bed-
nárová, Ladislav Paška, Milo-
slav Baco a Ladislav Matejka. 
Členovia – odborníci: František 
Matečný, Sylvia Mertanová 
a Peter Mikuláš.

 � KOMISIA ŠKOLSTVA 
A MLÁDEŽE

Predseda: Mária Machová. Čle-
novia – poslanci: Patrik Žák, 
Miloš Mičega. Členovia odbor-
níci: Miriam Mičudová a Vero-
nika Žák Sučanská.

 � KOMISIA ŠPORTU

Predseda: Martin Smol-
ka. Člen – poslanec: Drahoslav 
Bočák. Členovia – odborníci: 
Ľubomír Horný, Viliam Čacho 
a Miroslav Priehoda.

 � KOMISIA SOCIÁLNYCH 
VECÍ A VEREJNÉHO 
PORIADKU

Predsedníčka: Eva Struháro-
vá. Členovia – poslanci: Naďa 
Lorencová, Ľubomír Vavruš 
a Martina Gabrhelová. Členo-
via – odborníci: Kristína Milo-
vá a Janka Ondrušová.

 � KOMISIA KULTÚRY 
A CESTOVNÉHO RUCHU

Predseda: Tomáš Vaňo. Čle-
novia – poslanci: Martin Pet-
rík, Martin Barčák, Zuzana 
Mišáková, Dominik Gabriel 
a Kamil Bystrický. Členovia 
– odborníci: Ľubomír Bobák 
a Martin Potočný.

Nové mestské zastupiteľstvo 
sa zhodlo i na zriadení Cyklo-
komisie ako dočasnej komisie. 
Bude sa zaoberať riešením cyk-
lodopravy v meste, edukáciou 
verejnosti vo vzťahu k mobilite 
– najmä cyklodoprave a pešej 
doprave a bude tiež spolupraco-
vať na koordinácii projektova-
nia cyklistických trás. 
Predseda: Richard Ščepko. 
Členovia – poslanci: Dominik 
Gabriel, Patrik Žák a Richard 
Medal. Členovia – odborníci: 
Peter Božík, Igor Ševčík a Pe-
ter Piláthy.

V tomto volebnom období budú 
fungovať ešte dve nové komisie. 
Komisia o ochrane verejné-
ho záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov bude 
najmä sústreďovať oznámenia 
funkcií, zamestnaní, 
činností a majetko-
vých pomerov pri-
mátora a poslancov, 
v prípade pochyb-
ností požiada verej-
ných funkcionárov 
o vysvetlenie. Ak 

bude nepostačujúce, komisia 
je oprávnená dať podnet na za-
čatie konania podľa osobitného 
predpisu.
Predseda: Martin Smolka 
(za nezávislých poslancov). Čle-
novia – poslanci: Naďa Loren-
cová (za Hlas-SD), Eva Stru-
hárová (za SaS, KDH, OKS) 
a Richard Ščepko (za PS).

Ďalšia nová komisia bude vyba-
vovať sťažnosti proti hlavnému 
kontrolórovi mesta, proti po-
slancom zastupiteľstva a proti 
primátorovi mesta.
Predseda: Martin Petrík. Čle-
novia – poslanci: Mária Ma-
chová a Richard Medal.

Mestský parlament na svojom 
prvom rokovaní poveril sobášia-
cich poslancov, budú nimi všet-
ci členovia mestského zastupi-
teľstva. Sobáše sa budú konať 
v obradnej sieni mestského úra-
du v sobotu od 12.00 do 17.00 
h v polhodinových intervaloch. 
Obrad na inom vhodnom mies-
te či v iný deň povoľuje matrič-
ný úrad. 
 Poslanci na záver vzali 
na vedomie informácie o finanč-
nej situácii mesta. Celkový dlh 
k 30. septembru 2022 bol vo 
výške 15 miliónov eur, teda 277 
eur na obyvateľa. Mesto hospo-
dárilo k 30. 9. 2022 s prebytkom 
13,8 milióna eur.

 � O ROZPOČTE 
V DECEMBRI

Vo volebnom roku nový rozpo-
čet schvaľujú v Trenčíne vždy 
až zvolení poslanci. Mestský 
parlament bude rokovať a hla-
sovať o rozpočte na rok 2023 
už vo štvrtok 15. decembra. 
Rokovanie zastupiteľstva bu-

dete môcť sledovať 
už tradične naživo 
v priamom prenose 
na www.trencin.sk. 

 ERIKA SÁGOVÁ
 FOTO: EDUARD POLIAKvideozáznam
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Ukončujeme práce na rekonštrukcii siedmich šatní a ka-
bín, vrátane sociálnych zariadení na Zimnom štadióne 
P. Demitru. Okrem toho tu pokračuje obnova opláštenia 
strechy.

Na Študentskej ulici aktuálne vymieňame asfaltový po-
vrch chodníka. Zrekonštruovali sme aj chodník na hrádzi 
od cestného mosta po novú cyklotrasu na Ulici Ľ. Stárka.

Do konca roka chceme opraviť povrch parkovísk na Juhu – 
Západná ul. (pri obchode), Saratovská ul. (pri otoči), J. Ha-
lašu ul. (za obchodom), Halalovka (pod garážami).

Na Inoveckej ulici je hotovo – nové betónové povrchy BUS 
zastávok s bezbariérovými obrubníkmi, nástupné plochy 
zo zámkovej dlažby, vynovené priechody pre chodcov.

Mestské investičné akcie Ďalšie vynovené chodníky
Komunikácie pre peších na uliciach Halalovka, Východ-
ná, Cintorínska a tiež chodník na hlavnom cintoríne 
mesto v ostatnom čase zrekonštruovalo. 

Nový asfaltový povrch má aj pri-
ľahlý jazdný pruh cesty k opra-
venému chodníku na Cintorín-
skej ulici. Do týchto prác išlo 
z mestského rozpočtu vyše 187 
tisíc eur.
 Na Východnej ulici bol 
opravený povrch chodníka aj 
s výmenou časti obrubníkov 
pred bytovými domami č. 11 
– 25 a na Halalovke č. 11 – 19. 
Obnovený je i chodník na hlav-
nom cintoríne, ktorý smeru-
je z Domu smútku k pietnym 
miestam.
 V prípade chodníka na Cin-
torínskej ulici išlo o rekonštruk-
ciu s kombinovaným povrchom 
– časť je z betónovej dlažby 

a časť tvorí nový asfalt. Povrch 
je obnovený aj na priľahlom 
jazdnom pruhu cesty.
 Okrem týchto mestských 
investičných akcií sa pracovalo 
aj na opravách ďalších chodní-
kov. V réžii Mestského hospo-
dárstva a správy lesov bola sta-
vebná údržba komunikácií pre 
peších na Javorinskej ulici – 
od Legionárskej po Ulicu J. Ze-
mana, na Jilemnického ulici – 
pred Slovakotexom a Krajským 
riaditeľstvom PZ SR Trenčín, 
na Ulici Ivana Krasku – pri par-
kovacom dome a na Palackého 
ulici – od budovy mestskej po-
lície po priechod pre chodcov 
za Priorom.  E. S. FOTO: Z. G.

ČOSKORO BUDE OSVETLENÝ

Chodník, ktorý prepojil Nozdrkovce s Biskupicami, bol 
budovaný v troch etapách. Druhá etapa, pozdĺž cesty 
od autobusovej zastávky oproti Čistiarni odpadových 
vôd po prvú križovatku v Nozdrkovciach, bola zrealizo-
vaná bez osvetlenia. 

V najbližšom čase sa situácia 
zmení a aj táto časť chodníka už 
nebude v tme.
 Za necelých 52 tisíc eur tu 
pribudne 16 nových stĺpov ve-
rejného osvetlenia s LED svie-
tidlami. Zhotoviteľom mestskej 
investičnej akcie je trenčianska 
spoločnosť LuxStar.

 Do Nozdrkoviec vedie ces-
ta III. triedy v správe Trenčian-
skeho samosprávneho kraja, je 
obojsmerná, dvojpruhová, pô-
vodne bez priľahlých chodní-
kov. Mesto podniká kroky, aby 
ju získalo do svojho majetku 
a správy.
 E. S. FOTO: Z. G.
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Na Základnej škole, Východná pokračujeme v rekonštruk-
cii sociálnych zariadení pre žiakov i učiteľov. Vymieňa sa 
dlažba, obklad, dvere, WC, pisoáre, umývadlá.

V novembri sa pokračovalo v značení vybraných cyk-
lotrás a ich farebnom zvýraznení aj s protišmykovou 
úpravou. Práce na zvýšení bezpečnosti sa dotkli 2,87 km 
cyklokomunikácií.

Na Sasinkovej ulici rekonštruujeme asfaltový povrch cesty 
a chodníkov aj s výmenou obrubníkov. Samozrejmosťou 
bude i výšková úprava uličných poklopov a vpustov.

Na budove Centra voľného času na Východnej ulici sme 
túto jeseň rekonštruovali okná. Dnes má centrum 41 no-
vých okien, ktoré sú vybavené vnútornými žalúziami.

Mestské investičné akcieZačíname s rekonštrukciou škôlky
Materskú školu, ktorá bola na sídlisku Juh postavená 
približne pred 46 rokmi, tvorí päť budov. Všetky prejdú 
obnovou.

Okrem zateplenia striech 
a plášťa budov v areáli škôlky J. 
Halašu sa rekonštrukcia dotkne 
elektroinštalácie, vykurovania, 
chladenia, vzduchotechniky, 
osvetlenia i fotovoltiky.
 Okenné a dverné konštruk-
cie na škôlke mesto vymenilo 
na jeseň 2020. V nasledujúcich 
ôsmich mesiacoch sa dokon-
čí jej kompletná rekonštruk-
cia. Cieľom je zníženie spotreby 

energie, emisií a mo-
dernizácia všetkých 
budov, ktoré patria 
k škôlke.
 Chod zaria-
denia, ktoré v šies-
tich triedach navšte-
vuje vyše 120 detí, 
práce nezastavia. 
Škôlka bude fungo-
vať i počas nich. Čas 

odpočinku detí budú robotníci 
rešpektovať.
 Zhotoviteľ stavebných prác 
vzišiel z verejnej súťaže a ide 
o spoločnosť SOAR sk, Žilina. 
Vykoná práce v hodnote 820 
tisíc eur, v sume je aj stavebný 
materiál. Mesto získalo na túto 
investíciu nenávratný finanč-
ný príspevok vyše 663 tisíc eur, 
zvyšok zaplatí zo svojho roz-
počtu. E. S. FOTO: Z. G.

VIAC PARKOVACÍCH MIEST
Mesto prevzalo do správy novovybudované parkovisko 
na Juhu II, pri bytovom súbore Halalovka. Vybudovala 
ho spoločnosť Monolit Slovakia. Časť parkoviska bude 
súkromná, zvyšok s 56 stojiskami bude prevádzkovať 
a spravovať mesto Trenčín.

Na mestských parko-
vacích miestach je za-
tiaľ možné parkovať bez 
úhrady. Parkovisko spo-
platníme až po jeho zara-
dení do siete miestnych 
komunikácií a osade-
ní zvislých dopravných 
značiek. O termíne bu-
deme včas informovať. 
Sledujte mestský web 
www.trencin.sk.
 Režim parkoviska bude rov-
naký ako na ostatných bežných 
parkoviskách v regulovanom 
pásme J (sídlisko Juh) s par-
kovným 0.30 eur za hodinu 

(kód TNJ). V pracovných 
dňoch bude spoplatnené non-
-stop a cez víkendy a sviatky 
iba v noci od 19.00 do 24.00 h 
a od 00.00 do 07.00 h.
 E. S. FOTO: Z. G.

MESTO TRENČÍN vyhlasuje
v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. 

obchodnú verejnú súťaž  
na predaj hnuteľného majetku: 

Autobus Iweco Crossway Low Entry
Bližšie informácie sú zverejnené na www.trencin.sk,  
v sekcii Samospráva – Transparentný Trenčín – Predaj 
a prenájom majetku a na www.josephine.proebiz.sk.
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Čas venovaný deťom 
je ten najvzácnejší 
Trenčín – Európske mesto kultúry 2026 umožňuje 
deťom s rôznymi znevýhodneniami navštevovať nové 
hudobné krúžky. Zapojilo sa do európskej iniciatívy 
OnStage a prostredníctvom prenosu dobrej praxe mes-
ta Brno chce zamedziť segregácii detí so špecifickými 
výchovno-vzdelávacími potrebami.

Naše mesto sa zapojilo do ini-
ciatívy ešte v čase, keď sa pri-
pravovalo na získanie titulu 
EHMK 2026. Medzi kultúrne 
aktivity už vtedy boli zaradené 
aj hudobné, spevácke a folklór-
ne krúžky, dostupné aj pre deti 
s rôznymi zdravotnými alebo 
sociálnymi znevýhodneniami. 
 Hudobné aktivity OnStage 
v Trenčíne prebiehajú v piatich 
inštitúciách. V Základnej ško-
le na Východnej ulici bol vytvo-
rený hudobný krúžok DRUM-
MERS pre deti s narušenou 
komunikačnou schopnosťou 
a deti z bežných tried vo veku 
7 – 13 rokov. V novembri sa na-
príklad zapojili do akcie Bubno-
vačka 2022. 
 Spojená škola internátna, 
Ľ. Stárka nadviazala spoluprá-
cu so ZŠ na Veľkomoravskej 
a založili spoločný spevácko – 
filmový krúžok. Popri spoloč-
ných aktivitách pracujú na od-
búravaní bariér medzi žiakmi 
z oboch škôl. 
 V ZŠ, Na dolinách obno-
vili folklórny súbor DOLINÁ-
ČIK. Za dotácie od mesta na-
kúpili časti krojov a v septembri 
2022 začali pravidelnú činnosť. 
Dôraz kladú na akceptovanie 
každého dieťaťa na báze reš-
pektovania rovnakej hodno-
ty a dôstojnosti všetkých ľudí. 
V tejto škole otvorili aj skupi-
novú výučbu hry na husliach 
pre rómske deti z Centra pre 
deti a rodinu – z Detského 

mestečka. Stretávajú sa dvakrát 
do týždňa a postupne priberajú 
aj menšie deti. Ďalší folklórny 
súbor bol zriadený v Materskej 
škole na Medňanského ulici 
pod názvom MEDUŠKA. 
 Projekt Krtkov klub výni-
močných – rozozvučme naše 
srdcia pre každého je nepria-
mym pokračovaním úspešne 
realizovaného projektu „Výni-
moční mladí vo výnimočnom 
klube" vo Vzdelávacom cen-
tre Krtko. V projekte OnStage 
majú otvorené dve skupiny – 
Spevuľka a Hudobníček. 
 Jednou z najdôležitejších 
podmienok inkluzívneho pro-
stredia v škole je akceptovanie 
princípu, že každé dieťa je prí-
nosom pre ostatných a svojou 
odlišnosťou je aj obohatením 
nielen pre vzdelávanie, ale aj 
pre prípravu na život. Práve hu-
dobné aktivity umožňujú pra-
covať naraz so všetkými žiak-
mi, bez ohľadu na to, či majú 
zdravotné znevýhodnenie ale-
bo sú zo sociálne znevýhodne-
ného prostredia. Deti, ktoré sú 
odmalička vedené k hudbe, sú 
omnoho empatickejšie, úprim-
nejšie, senzitívnejšie a psychic-
ky vyrovnanejšie.
 Európska iniciatíva OnSta-
ge je zriadená v rámci Operač-
ného programu URBACT III. 
V Trenčíne ju koordinujú Mar-
tina Blažejová a Jakub Halgoš 
z Mestského úradu.

OSLÁVILI DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL
Prvú detskú opatrovňu otvorila 
na Slovensku 4. 11. 1829 grófka 
Mária Terézia Brunswicková. 
Tento deň sa stal významným 
medzníkom v dejinách pred-
školskej pedagogiky na Slo-
vensku, a tak vznikla iniciatíva 
oslavovať tento deň ako Deň 
materských škôl. Aj naša MŠ 
sa v tento deň zapojila do rôz-
nych sprievodných aktivít. Celý 
deň sme realizovali zaujíma-
vé edukačné aktivity a zavítalo 

k nám divadlo Babadlo. Deti 
kreslili, ako vidia svoju ideál-
nu MŠ a odpovedali, čo majú 
v MŠ najradšej. Všetky detské 
výtvory sme spoločne umiest-
nili na centrálnej chodbe. Verí-
me, že sme naplnili odkaz gróf-
ky Brunswickovej: „Tieto malé 
deti sa tak vyučujú, že ani neve-
dia, že sa učili a celý čas trávia 
tak, že si myslia, že sa len hrali." 
 ZLATA MURÁRIKOVÁ,  
 RIADITEĽKA MŠ, ŠAFÁRIKOVA

ZDRAVÉ ZÚBKY NEBOLIA 
V rámci Projektu Zdravý úsmev 
sa v našej MŠ venovali deťom 
študentky Strednej zdravot-
níckej školy v Trenčíne pod ve-
dením PhDr. Stanislavy La-
schovej, vedúcej odboru Zubný 
laborant. V interaktívnych 
aktivitách spoznávali stavbu 
a funkciu jednotlivých zubov, 
poznatky získali o čistení chru-
pu, vhodnej strave a potrebe 
návštevy zubára. Na ďalší deň 
na exkurzii v zubnej ambulancii 
– školiacom stredisku SZŠ C. 
Šimurkovej si vyskúšali výrobu 

vlastného 
o d t l a č k u 
c h r u p u , 
„ m a ľ o v a -
nie“ zúb-
kov zubárskou farbou aj zubár-
ske kreslo, ktoré mohli samé 
ovládať. Veríme, že sme deťom 
sprostredkovali zážitkovým 
učením dôležité informácie, 
praktické skúsenosti a hlavne 
odbúrali strach z návštevy zub-
nej ambulancie.
 JANA TRENČANOVÁ, 
 UČITEĽKA MŠ, 28. OKTÓBRA

Stredoškoláčky 
doučujú mladšie deti 
Študentky z DASATO Academy pomáhajú deťom v ko-
munite na Kasárenskej ulici v Trenčíne nielen s domáci-
mi úlohami, prípravou na monitor, robia pre ne aj zábav-
ný či kreatívny program. 

Nina Klobučníková, Jessica 
Drgová, Klaudia Pavlačková, 
Petra Trúnková a Eva Figeľová 
chodili doučovať deti na Kasá-
renskú ulicu počas školského 
roka 2021/2022. Idea vznikla 
zo spolupráce DASATO Aca-
demy (I AMbitious) a Patrika 
Čecha, vedúceho útvaru soci-
álnych vecí Mestského úradu 
v Trenčíne, na jeseň minulého 
roka. Najskôr išlo len o krátky 
študentský projekt v praxi s ne-
ziskovým sektorom. Terénne 
dni sa uskutočnili 4. a 5. novem-
bra 2021. Dievčatám však dáva-
lo zmysel pokračovať. 
 Vďaka spolupráci s Patri-
kom Čechom sa to aj podarilo. 
S kolegami pripravil priestor – 
bunku vybavili počítačom, in-
ternetovou sieťou, stoličkami, 
lavicami, písacím potrebami 
a na jar 2022 sa začalo s pravi-
delným doučovaním. Študent-
ky sa s deťmi stretávali každý 
druhý týždeň v sobotu dopo-
ludnia. Nastavili si pravidelnosť 
tak, aby stíhali svoje štúdium, 
brigády, DASATO program aj 
túto dobrovoľnícku činnosť. 
Keďže ani jedna nepochádza 
z Trenčína, bolo dochádzanie 
v sobotu náročnejšie, no vedeli 
sa pekne zohrať. Do pôvodnej 
zostavy postupne zapojili aj ďal-
ších študentov. 
 Doučovania sa zúčastňo-
valo 8 až 9 detí. Prioritou bolo 
spraviť úlohy do školy. „Náš cieľ 
nebol len deti doučiť, ale taktiež 
im venovať čas a spríjemniť im 
sobotu. Chceli sme im ukázať, 
že nie sme ich učiteľky, ale aj ka-
marátky, s ktorými môžu tráviť 

čas,“ povedala Klaudia. Snažili 
sa využívať aj interaktívne úlo-
hy, aby udržali pozornosť detí. 
U mladších na 1. stupni ZŠ to 
bolo poväčšine písanie a číta-
nie, u starších na 2. stupni hlav-
ne angličtina a matematika. 
 „Deti doučovanie veľmi bavi-
lo, v spoločnosti skoro rovesníkov 
sa im podľa mňa učilo omnoho 
lepšie a jednoduchšie. Osobne si 
myslím, že to bol úžasný nápad, 
pretože deti z tejto komunity po-
trebujú našu pozornosť a potre-
bujú, aby sme sa im venovali. 
Oni sa učiť chcú, ale treba im 
ukázať tú správnu cestu. Pristu-
povať k nim individuálne a vy-
tvárať pre nich zaujímavé akti-
vity, prostredníctvom ktorých sa 
im bude ľahšie učiť,“ povedala 
Peťa. 
 Komunita bola a stále je an-
gažovaným študentom a štu-
dentkám otvorená. Z jed-
norazového projektu sa stal 
dlhodobý a doučovanie detí 
na Kasárenskej ulici pokračuje 
aj v tomto školskom roku. Ďa-
kujeme za informácie Adriáne 
Tibenskej z tímu DASATO Aca-
demy. (RED)
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Vývoz bioodpadu
Január 2023
IBV+KBV KBV

1 N
2 P BIO 1 BIO 1
3 U BIO 2 BIO 2
4 S BIO 3 BIO 3
5 Š BIO 4 BIO 4
6 P BIO 5 BIO 5
7 S
8 N
9 P

10 U
11 S
12 Š BIO 6
13 P BIO 7
14 S
15 N
16 P BIO 1 BIO 1
17 U BIO 2 BIO 2
18 S BIO 3 BIO 3
19 Š BIO 4 BIO 4
20 P BIO 5 BIO 5
21 S
22 N
23 P
24 U
25 S BIO 6
26 Š BIO 7
27 P
28 S
29 N
30 P BIO 1 BIO 1
31 U BIO 2 BIO 2

Vysvetlivky:

BIO 1  individuálna bytová 
výstavba – rodinné domy 
(IBV) a komplexná bytová 
výstavba – bytové domy (KBV) 
Zámostie, Záblatie, Biskupice, 
Nozdrkovce, Noviny, Pod 
Komárky, Belá

BIO 2  IBV a KBV Zlatovce, 
Orechové, Istebník, Žabinec, 
Horné Orechové

BIO 3  IBV a KBV Sihoť, Kubrá, 
Kubrica, Opatová, MČ Sever, 
Pod Sokolice

BIO 4  IBV a KBV MČ Stred 
(okrem ul. Pod Juhom, lokality 
Noviny a Biskupice)

BIO 5  MČ Juh, Južná ul., ul. 
Pod Juhom

BIO 6  KBV MČ Sever, Stred 

BIO 7  KBV MČ Západ, Juh

Informácie 
o nakladaní 
s odpadom nájdete 
na stránke  
www.trencin.sk/odpady

Aby sme mohli voľne dýchať
Pri správnom horení vysušeného dreva 
ostáva ohnisko po rozkúrení bez zá-
pachu a unikajúci dym z komína nie je 
takmer vidieť. Toto je dobrý a jednodu-
chý ukazovateľ správneho kúrenia.

Podľa emisných inventúr Slo-
venského hydrometeorologic-
kého ústavu sa vykurovanie do-
mácností v roku 2021 podieľalo 
na znečisťovaní ovzdušia pra-
chovými časticami (PM2,5) až 
v rozsahu 80 % a na znečisťovaní 
karcinogénnym benzo(a)pyré-
nom v rozsahu cca 70 %. Vzhľa-
dom na vysoký príspevok vyku-
rovania k znečisteniu ovzdušia, 
ako aj súčasné vysoké ceny ener-
gií, prinášame niekoľko ekono-
mických a ekologických rád pre 
vykurovaciu sezónu:

 � Spaľujme suché drevo. Suš-
me ho 2 roky a skladujme tak, 
aby bola zabezpečená dobrá cir-
kulácia vzduchu. 

 � Nespaľujme odpad. Ani starý 
nábytok. Vzniknuté splodiny sú 
toxické a poškodzujú zdravie.

 � Prevádzkujme spaľovacie za-
riadenie v dobrom technickom 
stave. Dajme ho skontrolovať 
odborníkom, dymovod a komín 
kominárom.

 � Nechajme si urobiť odborné 
preskúšanie komína podľa záko-
na o ochrane pred požiarmi.

 � Pravidelne čistime komín, 
ideálne raz za 4 mesiace.

 � R i a ď m e 
sa pokyn-
mi výrobcu 
v návode vy-
kurovacieho 
zariadenia.

 � Pri roz-
k u r o v a n í 
v piecke, či krbe drevo uložme 
tak, že na hrubšie kusy dreva 
uložíme tenšie kúsky. Na takto 
uložené palivové drevo uložme 
triesky (ideálne z mäkkého dre-
va), medzi ne umiestnime vhod-
ný podpaľač. Drevo tak postup-
ne prehára zhora nadol, horí 
dlhšie, čistejšie. Komín sa rých-
lejšie zohreje, aby lepšie odvá-
dzal vzniknuté emisie.

 � Tuhé palivo nikdy nezapaľuj-
me pomocou horľavých kvapa-
lín. Hrozí vznietenie horľavých 
pár, vystavenie sa škodlivým 
splodinám či vážne poranenie.

 � Vyhnime sa inštalácii vykuro-
vacieho zariadenia bez odbornej 
pomoci či následnej odbornej 
kontroly.

 � Neupravujme spotrebič bez 
odborníka. Zvyšuje sa tým rizi-
ko vzniku požiaru, úniku škod-
livých znečisťujúcich látok 
do okolitého ovzdušia, výbuchu, 
alebo iného nešťastia.

 � Nevykonávajme práce, 
spojené s výparmi organic-
kých rozpúšťadiel pri otvore-
nom ohnisku. Ide o lepenie, 
prácu s náterovými hmotami 
a podobne.

 � Ak nám to okolnosti dovo-
lia, v období zhoršených rozpty-
lových podmienok a v čase in-
verzií, obmedzme vykurovanie 
tuhým palivom.

 � Šetrime teplom, vetrajme 
krátko, ale intenzívne. Dva – až 
trikrát denne otvorme okná do-
korán, nie dlhšie ako na 10 minút.

 � Odvzdušnime radiátory. Ne-
sušme na nich odevy, ani ich 
nezakrývajme záclonami alebo 
závesmi. 

 � Neprekurujme, ani kúrenie 
úplne nevypínajme, keď odchá-
dzame z domu. Oba prípady za-
ťažujú našu peňaženku.

 � Zvýšme účinnosť radiáto-
ra pripevnením reflexnej fólie 
na stenu za ním.

 � Aj znížením teploty o 1 stupeň 
Celzia ušetríme náklady na kú-
renie. Za optimálnu teplotu 
v obytnej miestnosti sa považu-
je 20 až 22 °C, v spálni postačuje 
16 až 18 °C. V kúpeľni je na do-
siahnutie príjemnej pohody po-
trebných 24 °C, kým v predsieni 
celkom stačí 15 °C. Informácie 
o kvalite ovzdušia a ďalšie rady 
nájdete na www.populair.sk.
 FOTO: M. P.

ZBERNÉ DVORY 
POČAS SVIATKOV

 � Všetky tri zberné dvory (ZD) 
v meste budú zatvorené v sobo-
tu 24. 12. 2022, v pondelok 26. 
12. 2022, v sobotu 31. 12. 2022, 
v piatok 6. 1. 2023 a v sobotu 7. 
1. 2023. 

 � V týždni medzi sviatkami 
od utorka 27. 12. do piatka 30. 
12. 2022 bude ZD Zlatovská 
otvorený od 6.30 do 17.30, pre 
odovzdanie DSO do 17.00 h, ZD 
Sever a ZD Soblahovská budú 
mať skrátené otváracie hodiny 
od 8.00 do 16.00 h.

 � V rovnakom režime budú 
zberné dvory fungovať pre ve-
rejnosť aj v prvom januárovom 
týždni od pondelka 2. 1. do štvrt-
ka 5. 1. 2023 – ZD Zlatovská 
otvorený od 6.30 do 17.30, pre 
odovzdanie DSO do 17.00 h, ZD 
Sever a ZD Soblahovská budú 
mať skrátené otváracie hodiny 
od 8.00 do 16.00 h.

ZBER 
STROMČEKOV
Živé vianočné 
stromčeky zo 
stanovíšť nádob 
na komunálny 
odpad v sídlis-
kových častiach 
mesta začnú 
zbierať pracov-
níci trenčian-
skeho Mestské-
ho hospodárstva a správy lesov 
od 9. januára 2023. Vždy v pon-
delok a utorok v mestskej časti 
(MČ) Juh, v stredu z MČ Stred, 
vo štvrtok v MČ Sever a v piatok 
v MČ Západ.

VÝVOZ ODPADU 
POČAS SVIATKOV

 � Vývoz odpadu bude zmluvný 
partner mesta, spoločnosť Ma-
rius Pedersen, robiť aj na Štefa-
na, v 2. sviatok vianočný (ponde-
lok 26. 12.) a potom aj v piatok 6. 
januára 2023, na sviatok Troch 
kráľov. 

 � Nadrozmerný odpad sa ale 
v piatok 6. 1. nebude vyvážať. 
Náhradný termín vývozu pre lo-
kalitu Soblahovská, Dlhé Hony, 
Noviny, Centrum, Biskupice 
a Nozdrkovce, vrátane priľah-
lých ulíc s rodinnými domami 
bude o deň skôr, teda už vo štvr-
tok 5. 1. 2023.
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Technika ako 
v hollywoodskych filmoch
Rekonštrukcia Hviezdy určite vzbudzuje veľké očaká-
vania. Týkajú sa programov, inovatívnych technológií, 
ako aj samotných priestorov, ktoré budúce Kultúrno-
-kreatívne centrum verejnosti ponúkne. 

Začnime teda priestormi. V mi-
nulosti menej využívanom su-
teréne budovy je teraz vyčle-
nených 90 m² pre kreatívnu 
dielňu FABLAB a ďalších 100 
m² pre tanečný ateliér. 
 Prvé poschodie je zachova-
né v pôvodnom rozložení. Veľká 
sála pohodlne usadí 265 divá-
kov a Štúdio (bývalá Zrkadlová 
sála) prijme, podobne ako klu-
bové priestory, viac ako stovku 
publika. 
 Druhé poschodie bude, 
okrem balkónu veľkej sály, 
patriť učebni, výstavným ga-
lerijným priestorom, ako aj 
podcastovej strižni a réžii. 
Na treťom budú zdieľané kan-
celárie pre verejnosť s kapaci-
tou 7+ ľudí (Coworking), tiež 
univerzálny ateliér a priestory 
pre záujemcov o audiovizuál-
nu tvorbu. Tento HYBRIDLAB 
bude Hviezda riešiť v spolu-
práci s Kreatívnym inštitútom 
Trenčín.

 � VÝBAVA

Kreatívna dielňa bude dispo-
novať dvoma profesionálnymi 
CO2 lasermi na rezanie a gra-
vírovanie nekovových materiá-
lov, dvomi CNC frézami na tro-
josé a päťosé obrábanie, frézou 
na kov, vyšívacím strojom s 8 
farbami nití, technológiou 
na vákuové formovanie plas-
tu, bude mať elektrotechnické 
vybavenie, elektrické a ručné 
modelárske náradie. V HYB-
RIDLABE nájdete 3D skener, 
3D tlač, okuliare na virtuál-
nu realitu, počítačové zostavy 
s monitormi na editáciu farieb, 
grafické tablety, ako aj strihové 
a grafické softvéry. 
 Súčasťou vybavenia budú 
profesionálne fotoaparáty, ob-
jektívy, a množstvo príslušen-
stva. Filmová kamera a kine-
matografické objektívy, aké sa 
používajú v hollywoodskych 
produkciách napríklad aj pri 
natáčaní filmu Avengers či se-
riálu Stranger Things. Tak-
tiež aj 6-osé robotické rameno 
s rozsahom pohybu až 4 met-
re určené na kontrolovaný po-
hyb kamery. Obdobné používali 

filmári napríklad pri natáčaní 
Star Wars, Harry Potter, Sher-
lock Holmes. Vo výbave nebudú 
chýbať LED svetlá, kamerové 
jazdy, rikša či žeriav, rôznofa-
rebné fotopozadia a ďalšie. 
 

 � TÝŽDENNÝ ROZVRH

Dni v týždni budú žánrovo pes-
tré. Pondelky by mali byť via-
zané na komunity výtvarníkov, 
filmárov a literátov. Utorky 
kultúrne obslúžiť Trenčanov 
v diskusných kluboch zamera-
ných na Genius loci komunity 
či stand-up comedy show alebo 
divadelnú improvizáciu. 
 Stredy chceme ponúknuť 
umeleckým agentúram a záuj-
movým umeleckým skupinám 
na prenájom. Štvrtok sa orien-
tuje na pozývanie slovenských 
a českých kamenných divadiel 
a jeden deň v mesiaci ho chce-
me venovať vážnej hudbe. 
 Piatky sú pre hudobný ma-
instream a soboty pre hudobnú 
klubovú scénu. Nedeľa bude ve-
novaná najmä rodinám a hlav-
ne deťom. Hviezda chce byť 
otvorená všetkým generáciám, 
umelecko-záujmovým komu-
nitám, remeselníkom a dizaj-
nérom, ale aj znevýhodneným 
skupinám.
 LUKÁŠ MATEJKA
 MARKETINGOVÝ MANAŽÉR 
 KKC HVIEZDA

Trenčín bude súčasťou 
Európskej noci kín 2022
Bezplatné premietania po celej Európe s cieľom priblížiť 
Európu jej občanom a zároveň spoločne oslavovať bo-
hatstvo a rozmanitosť európskej filmovej kultúry. To je 
Európska noc kín 2022, ktorej súčasťou bude 7. decem-
bra 2022 aj Trenčín, presnejšie Artkino Metro.

Uvidíme film dvojnásobného 
víťaza Zlatej palmy z festiva-
lu v Cannes, švédskeho režisé-
ra Rubena Östlunda TROJU-
HOLNÍK SMÚTKU. Čiernu 
komédiu zo sveta bohatých uve-
die v Trenčíne filmový kritik 
a pedagóg Martin Ciel, ktorý 
sa s režisérom osobne pozná. 
Ocenený film v Cannes 2022 je 
provokatívnou satirou o plavbe 
spoločenskej smotánky na pa-
lube luxusnej výletnej lode. Prí-
beh mladého páru Carla a Yayi 
sa začína v prostredí modelin-
gu. V druhom dejstve sa pre-
sunie na luxusnú súkromnú 
jachtu. Vyslobodí bohatých pa-
sažierov z márnosti života di-
voká búrka, ktorá zdvihne vlny 
i obsahy ich prepchatých ža-
lúdkov? Alebo sa Östlundo-
ve postavy v krajnej situácii, 

keď sa ocitnú na opustenom 
ostrove, opäť zachovajú ako 
zver? Príďte sa pozrieť. Po pro-
jekcii filmu ponúkne Európ-
ska noc kín 2022 v Trenčíne aj 
diskusiu o filme a duševnom 
zdraví európskej populácie. 
Hosťami diskusie o 21.00 ho-
dine budú MUDr. Branislav 
Moťovský, PhD. ,primár Psy-
chiatrickej kliniky Fakult-
nej nemocnice v Trenčíne 
a Prof. Martin Ciel. Podujatie 
je organizované v spoluprá-
ci s Europa Cinemas a Krea-
tívnou Európou podprogram 
MEDIA. Rezervujte si miesto 
na artkinometro@gmail.com.
 E. M. 

TRENČANIA V SPEVÁCKEJ SÚŤAŽI
Po dvojročnej nútenej odmlke sa 14. a 15. novembra 
2022 konal 51. ročník regionálnej súťaže v speve ľudo-
vých piesní Trenčianske hodiny. 

O r g a n i z o v a l o 
ju mesto Tren-
čín v spolupráci 
so Základnou 
umeleckou ško-
lou Karola Pádi-
vého. Prihlási-
lo sa 66 dievčat 
a chlapcov z 21 
z á k l a d n ý c h 
škôl a osemroč-
ných gymnázií 
nášho regiónu. 
Speváci z tren-
čianskych škôl 
získali tri prvé 
miesta: Ella 
Rajecká (ZŠ, Hodžova), Natá-
lia Bachratá (ZŠ, Dlhé Hony) 
a Lucia Scheerová (Piaristic-
ké gymnázium J. Braneckého). 
Na druhej priečke sa vo svojich 
kategóriách umiestnili Kami-
la Muchová (ZŠ, Ul. L. Novo-
meského) a Magdaléna Fuzi-
ková (ZŠ, Dlhé Hony). Tretie 
miesto obsadili speváci z Tren-
čína štyrikrát: Karolína Dra-
gulová (ZŠ, Veľkomoravská), 
Zuzana Ščepková (ZŠ, Dlhé 

Hony), Hana Hanáčková (ZŠ, 
Veľkomoravská) a Tobias Beták 
(ZŠ, Bezručova). Čestné uzna-
nie od poroty dostal Michal Sij-
ka (ZŠ, Hodžova). Veľmi dobre 
sa darilo aj spevákom z Drieto-
my, Hornej Súče, Soblahova či 
Trenčianskych Stankoviec. In-
formovala Martina Blažejová 
z útvaru školstva, ktorý súťaž 
organizačne zabezpečoval.

 E. M. FOTO: Z. G. 
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Započúvajte sa do vtáčieho 
spevu na moste 
Už od 4. decembra môžete na starom železničnom mos-
te zažiť niečo špeciálne. Umelecko-vzdelávací projekt 
nám priblíži prirodzené prírodné prostredie trenčian-
skych brehov Váhu. 

Zvuková inštalácia, vďaka kto-
rej bude na moste znieť vtáčí 
spev, bude trvať až do začiatku 
hniezdnej sezóny, teda približ-
ne do začiatku marca. Započú-
vať sa môžete denne v časoch 
od 7.00 do 9.00, 12.00 až 14.00 
a od 16.00 do 18.00 hodiny. 
 Autori projektu, dramatur-
gička Eva Vozárová a umelec 
Fero Király, sa zamýšľajú nad 
tým, ako človek zvukovo mení 
krajinu. „Ako by znelo územie 
Trenčína, keby tu nikdy nežil 
človek?“, pýtajú sa. Podľa orni-
tológov sa v období rokov 2009 
až 2019 na území Trenčína vy-
skytovalo 187 vtáčích druhov. 
Hoci to znie ako veľké číslo, je 
to o 21 druhov menej ako 10 ro-
kov predtým. 
 Aby sme si k vtáčiemu svetu 
vytvorili vzťah a záujem chrá-
niť ho, pozývajú nás zoznámiť 
sa s vtáčími susedmi, ktorí sa 
začnú ozývať na začiatku jari. 
Môžeme spoznať žlnu zelenú, 
brhlíka obyčajného, pinku oby-
čajnú, sedmohláska hájového 
a mnoho ďalších. Každý deň 
zaznie na moste spev jedného 
vtáčieho druhu. Aký vtáčí druh 
práve spieva a viac informácií 
o ňom sa dozviete na stránke 
www.trencin2026.eu/most. 
 Pri vytváraní Zvukové-
ho atlasu mosta autori čerpali 
z práce dvoch osobností, ktoré 
prispeli k rozvoju poznávania 
a ochrany vtákov na Slovensku. 
Použité ilustrácie sú od Jindři-
cha Krejču, ilustrátora populár-
no-vedeckých publikácií. Jeho 
tvorbu môžeme poznať naprí-
klad z kníh „Z našej prírody I. 

a II.“ a „Atlas léčivých rostlin“.
 Druhým odborníkom je or-
nitológ Radovan Jambor, kto-
rý v Trenčíne už takmer 25 ro-
kov sleduje vtáctvo a približuje 
ho verejnosti prostredníctvom 
rôznych vzdelávacích aktivít. 
Je autorom monografie „Vtác-
tvo Trenčína“ a publikácie ve-
novanej spolunažívaniu vtáctva 
a ľudí v sídlach „Vtáky v meste“. 

 � POZÝVAME 
NA OTVORENIE 

So zaujímavým rozprávaním 
R. Jambora je spojené aj spus-
tenie Zvukového atlasu mosta, 
na ktoré vás pozývame v nede-
ľu 4. 12. o 15.00 h. Stretneme 
sa na ľavej strane starého že-
lezničného mosta a okrem no-
vých poznatkov pre vás chystá-
me aj malé občerstvenie. Svoje 
uši však môžete naladiť na zvu-
kový zážitok už v sobotu 3. de-
cembra. Dopoludnia o 10.00 h 
hudobník a pedagóg Fero Kirá-
ly v zážitkovom workshope pre 
deti (od 8 rokov) a ich rodičov 
ukáže, aké príbehy nám zvuky 
vedia porozprávať. Popoludní 
o 14.00 h zasa prevedie svetom 
zvukov tých skôr narodených. 
Oba workshopy budú v Grand 
hoteli na Palackého ulici. Vstup 
je voľný, ale kapacita je limito-
vá. Prihlásiť sa môžete na www.
trencin2026/most. Tu nájde-
te aj viac informácií o projekte 
a jeho autoroch.
 VERONIKA JURICOVÁ
 PROGRAMOVÁ KOORDINÁTORKA
  TRENČÍN 2026 

Tešíme sa 
na štyri nové 
videoklipy
Do otvorenej výzvy 
na tvorbu hudobných vi-
deoklipov v rámci projektu 
Garáž prišlo 57 prihlášok 
z celého Slovenska. Od-
borná komisia sa rozhodla 
finančne podporiť až štyri 
videoklipy. 

„Otvorená výzva pre tvorbu vi-
deoklipov bola na Slovensku je-
dinečnou príležitosťou pre hu-
dobníkov, hudobníčky, kapely 
a multižánrové tímy. Pri výbere 
komisia hodnotila predovšetkým 
hudobnú kvalitu vybranej sklad-
by, kvalitu vyplnenia prihlášky 
a prepracovanosť konceptu pre 
videoklip,“ vysvetľuje umelecká 
riaditeľka Trenčín 2026, Lenka 
Kuricová.
 Nezávislá odborná komisia 
mala vybrať 3 prihlášky, kto-
ré získajú podporu do 3 tisíc 
eur, spolu maximálne v hodno-
te 9 tisíc eur. Nakoniec, vzhľa-
dom na profesionalitu prihlá-
šok, udelila komisia dvakrát 3 
tisíc eur na realizáciu videokli-
pov Jonatána Pastirčáka a Niny 
Kohout. Inovatívny vizuálny 
koncept a relevantnosť spolo-
čenských tém boli dôvodom 
rozdelenia tretej finančnej od-
meny na dve časti – vo výške 2 
tisíc eur na videoklip pre pro-
jekt Prezident Lourajder a 1 ti-
síc eur pre kapelu Charms kids. 

 � MEDZI VÍŤAZMI AJ 
UMELCI Z TRENČÍNA

Z Trenčína je talentovaná hu-
dobníčka Nina Kohout, ktorá 
momentálne študuje hudobnú 
produkciu vo Veľkej Británii. 
Obecenstvu je známa nielen 

vlastnou tvorbou, ale aj ako spe-
váčka kapely Autumnist. Poro-
ta ocenila jej talent a schopnosť 
osloviť široké publikum na Slo-
vensku aj v zahraničí. 
 Slovensko-ukrajinská kape-
la Charms kids sa predstavila 
v Trenčíne toto leto počas Otvá-
račky Garáže v Parku. Aktuálne 
kapela vystupuje s hudobníkom 
z Trenčína, Matúšom Oravcom, 
ktorého mnohí poznajú aj z jaz-
zovej formácie Trenčianska ka-
viareň a kapely Small Things. 
Videoklip bude k piesni, ktorú 
Matúš Oravec nielen spieva, ale 
sa na nej podieľal aj autorsky.
 Prezident Lourajder tiež 
hral v Garáži v Parku. V klipe 
plánuje dať priestor taneční-
kom a tanečníčkam z komuni-
ty vogue, a to vďaka spolupráci 
s tanečníčkou a choreografkou 
z Trenčína, Martou Blaškovou. 
 Novovzniknuté videoklipy 
nebudú len vizuálnym zázna-
mom hudobných skladieb ví-
ťazov. Budú tiež slúžiť na pro-
pagáciu projektu Trenčín 2026 
na Slovensku a v zahraničí. 
V spolupráci s inými Európsky-
mi hlavnými mestami kultúry 
ich rozšírime za hranice našej 
krajiny. 
 Otvorená výzva vznikla 
v rámci projektu Garáž, spoloč-
nej iniciatívy festivalu Pohoda 
a Trenčín 2026. Prostredníc-
tvom Garáže chceme pomá-
hať novej generácii umelcov 
a umelkýň, kapiel, producentov 
a producentiek či iných profe-
sionálov v rámci kultúrno-kre-
atívneho priemyslu. Viac infor-
mácií o výbere víťazov, zložení 
komisie aj o otvorenej výzve náj-
dete na www.trencin2026.eu/ 
videoklipy. ALEXANDER TOPILIN 
 PROGRAMOVÝ KOORDINÁTOR 
  TRENČÍN 2026 
 FOTO: ADRIÁN KUBÁŇ 

Matúš Oravec 
v Garáži v Parku
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NEKUPUJTE, 
ADOPTUJTE
Ak premýšľate nad zaobsta-
raním si psieho spoločníka, 
možno vás oslovia opuste-
né psíky, ktoré našli dočasný 
domov v Karanténnej stanici 
Trenčín

Bob a Bobek sú bratia, krí-
žence čuvača. Ešte len 7 týž-
dňové šteniatka budú preto 
v dospelosti veľkého vzrastu. 
Hľadajú ten najlepší a starost-
livý domov, kde budú členom 
rodiny. Potrebujú mať dostatok 
výbehu, dlhých prechádzok 

a dostať aspoň základy výcho-
vy. Po kompletnom zaočkova-
ní sú pripravení na adopciu, 
ktorá zahŕňa podpis adopčnej 
zmluvy a podmienku kastrácie 
v dospelosti. 

Kríženec jazvečíka Júlia je síce 
staršia, ale je rovnako milá. Jej 
vek sa odhaduje približne na 8 
rokov. Napriek tomu, že v mi-
nulosti nezažila ľudské pohla-
denie, má rada ľudskú prítom-
nosť a nehu. Je nenáročná, má 
hygienické návyky a je už kom-
pletne očkovaná, čipovaná aj 
sterilizovaná. 

Všetky zvieratká, ponúkané 
na adopciu, nájdete  

na www.utulok-trencin.sk
Návštevu karanténnej stani-

ce je dobré dohodnúť si vopred 
na čísle 0915 785 007.

Blahoželáme k skvelým úspechom 

 � Slovenskí reprezentanti vo 
fitnes získali na Majstrovstvách 
sveta v Južnej Kórei v závere 
októbra 23 medailí. Juniorka 
Tatiana Ondrušková z Trenčí-
na bola medzi nimi. Pripísala si 
na svoje konto 1. miesto v akro-
batickom fitnes žien do 163 cm 
a absolútne víťazstvo v akroba-
tickom fitnes žien. Súťaži me-
dzi ženami predchádzalo pred-
stavenie v juniorskej kategórii 
do 23 rokov, kde jej rozhodcovia 
prisúdili 2. miesto. Na fotografii 
s trénerkou Mariannou Kolláro-
vou. ZDROJ: FB T. O.

 � Počas víkendu 12. – 13. 11. 
2022 získali plavci oddielu Slá-
via Trenčín o. z. na jesenných 
Majstrovstvách západosloven-
skej oblasti v Nových Zámkoch 
spolu 24 medailových umiest-
není: Sabina Vlková (3 x zlato, 
2 x striebro), Šimon Moško (3 x 
zlato, 1 x striebro), Sabina Kli-
mová (zlatá a strieborná medai-
la), Melisa Červená (1 x zlato, 1 
x striebro), Natália Tadlánková 
(1 x striebro, 3 x bronz), Nina 
Zuzana Šedivá (1 x striebro, 1 x 
bronz), Matej Puna (striebro), 
Emily Traves (striebro), Sofia 

Mišáková (2 x bronz), Genevie-
ve Gottschal (bronz). Plavcov 
čakajú v decembri Majstrovstvá 
SR. Držíme im palce.

 � V Žiline sa 12. 11. darilo mla-
dým trenčianskym badminto-
nistom. Z Majstrovstiev Slo-
venska mladších žiakov domov 
priviezli niekoľko titulov. Aleš 
Koščák získal titul Majster SR 
U13 v dvojhre a štvorhre a bronz 
v zmiešanej štvorhre, Daniel 
Beňovič je Majster SR U13 
vo štvorhre, vybojoval bronz 
v dvojhre a zmiešanej štvor-
hre a Martin Mathias Kozinka 

získal bronz vo štvorhre. Všet-
ci traja hrajú za športový tím 
CEVA Trenčín, ktorý sa mohol 
tešiť v novembri aj z medailovej 
nádielky na Majstrovstvách SR 
do 15 rokov: Charlottka Hálová 
(3 x bronz), Ella Eliášková (2 x 
bronz), Dávid Antonio Kozinka 
(2 x bronz) a Matyáš Šulek (1 
bronz a 1 striebro). 

 � Ďalší úspech získali tren-
čianski basketbalisti na 3x3 bas-
ketbalovom turnaji v Nemec-
ku. Zápasová púť družstva U13 
(Adam Trnka, Michael Horný, 
Adam Haško a Šimon Šintál ) sa 

zastavila tesne pred finále, pod-
ľa dosiahnutého skóre skonči-

lo na 4. mieste. Tím v kategórii 
U18 (Michal Guza, Filip Mrá-
zik, Matej Mokráň a Matúš Šin-
tál) sa prebojoval až do napína-
vého finále s výberom nemeckej 
reprezentácie U17, ktorá Tren-
čanov napokon o 1 bod prekona-
la. Ďakujeme za reprezentáciu 
mesta i Slovenska.

 � Tím vodičov vysokozdviž-
ných vozíkov zo Slovenska pod 
vedením Sone Horalovej z Tren-
čína získal v závere októbra titul 
majstrov Európy v ovládaní vy-
sokozdvižných vozíkov. Súťaž 
v Nemecku organizuje ich vý-
robca. Po prvý raz ju vyhral slo-
venský tím. 

ZBIERKA PRE OZ TRENČIANSKY ÚTULOK
Centrum voľného času 
v Trenčíne na Východnej 
ulici 9 organizuje v piatok 16. 
decembra 2022 zbierku s vý-
zvou „Pomôžme tým, ktorí si 
sami pomôcť nevedia“. 

Do Centra voľného času môže-
te v tento deň od 8.00 do 15.30 
h priniesť čistiace prostriedky 
na zem, deky, plachty, návleky, 
osušky, napínacie plachty, veľké 
kusy textilu, môžu byť aj natrh-
nuté, ale čisté, kvalitné granule 
s obsahom mäsa nad 20 %, su-
šené pochúťky, piškóty, cestovi-
ny, ryžu, kolagénové pochúťky, 
hovädzie uši, pochúťky zo suše-
nej kože alebo sušeného mäsa, 
šťuchadlá na zemiaky, väčšie 

varechy, hrnce s pokrievkami 5 
– 10 l, kuchynské utierky, hračky 
pre psy, ale nie plyšové hračky. 
Nenoste misky na krmivo, ani 

savo, periny, malé kusy textílií, 
oblečenie, obliečky na vankúše, 
lacné granule a konzervy s níz-
kym obsahom mäsa. Ďakujeme.
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MHD TRENČÍN V SOBOTU 24. DECEMBRA 2022 – ŠTEDRÝ DEŇ
Linky budú od rána premávať ako v sobotu, nedeľu a sviatok. Okolo 17. hodiny bude premávka na všetkých linkách zastavená. Pre-
mávka na linke 25 bude zastavená už od 13. hodiny. Prehľad posledných spojov na jednotlivých linkách pred zastavením premávky:

 
do Kubrej o 16.45 z Gen. Svobodu 

linka smer 
posledný spoj 

(odchod, východisk. zastávka) 

na Juh o 17.17 zo zast. Kubrá, nám. 

 
do Nozdrkoviec o 16.05 zo Sihote IV 
na Sihoť o 16.35 z Nozdrkoviec 

 
do Opatovej o 16.40 zo Saratovskej 
na Juh o 17.07 zo zast. ŽST Opatová 

 
na Zlatovskú o 17.20 zo Saratovskej 
na Juh o 13.35 zo Zlatovskej, SAD 

 
do Zábla�a o 16.40 zo Sihote IV 
na Sihoť o 15.06 zo zast. Rybáre 

 
na Juh o 16.05 zo Zlatovskej, SAD 
  

 
na Sihoť o 16.00 z Gen. Svobodu 
na Juh o 16.32 zo Sihote IV 

 
do Kubrice o 16.00 zo Saratovskej 
na Juh o 16.40 z Kubrice 

 
na Jána Zemana o 13.25 zo Sihote 
na Sihoť o 13.46 z Jána Zemana 

linka smer 
posledný spoj 

(odchod, východisk. zastávka) 

 
do Zábla�a o 13.35 z Gen. Svobodu 
na Juh o 14.01 zo z. Zábla�e, stred 

 
na Zlatovskú o 16.27 z Gen. Svobodu 
  

 
na Aut. stanicu o 16.15 z Gen. Svobodu 
na Juh o 16.45 z Autobusovej stanice 

 
na Aut. stanicu o 15.25 z Východnej 
na Východnú o 15.05 z Autobusovej stanice 

 
k OC Laugaricio o 16.23 zo Sihote IV 
na Sihoť o 16.15 od OC Laugaricio 

 
k OC Laugaricio o 11.10 z Gen. Svobodu 
na Juh o 12.15 od OC Laugaricio 

 
do Zábla�a o 15.55 od OC Laugaricio 
k OC Laugaricio o 16.21 zo z. Zábla�e, stred 

 
na Sihoť o 16.25 z Východnej 
na Juh o 15.50 zo Sihote IV 

Linky  a  v tento deň nepremávajú. 

Približne od 20. hodiny bude obnovená premávka na linkách 1, 6 a 8. 
Gen. Svobodu (19.45) – Kubrá, námestie (20.10)
Gen. Svobodu (20.45) – Kubrá, námestie (21.10)
Gen. Svobodu (21.45) – Kubrá, námestie (22.10)

Kubrá, námestie (20.17) – Gen. Svobodu (20.42)
Kubrá, námestie (21.17) – Gen. Svobodu (21.42)
Kubrá, námestie (22.15) – Gen. Svobodu (22.40)

Sihoť IV (20.35) – Záblatie, Rybáre (21.01)
Autobusová st. (21.35) – Záblatie, Rybáre (21.51)

Záblatie, Rybáre (21.01) – Autobusová st. (21.23)
Záblatie, Rybáre (21.51) – Hanzlíkovská (22.00)

Gen. Svobodu (20.30) – Sihoť IV (20.52)
Gen. Svobodu (21.30) – Sihoť IV (21.52)
Gen. Svobodu (22.15) – Sihoť IV (22.37)

Sihoť IV (20.02) – Gen. Svobodu (20.24)
Sihoť IV (21.02) – Gen. Svobodu (21.24)
Sihoť IV (22.02) – Gen. Svobodu (22.24)
Sihoť IV (22.37) – Gen. Svobodu (22.59)

Na polnočnú svätú omšu a po jej skončení budú 
vypravené mimoriadne spoje:

 z Gen. Svobodu (23.00) cez Saratovskú (23.04) a Inoveckú 
(23.08) na Braneckého

 z Kubrej, námestia (23.23) cez Sihoť IV (23.27) a Hodžovu, ZŠ 
(23.31) po Gymnázium

 zo zastávky Gymnázium (1.00) smer Inovecká, Saratovská, 
Gen. Svobodu

 zo zastávky Braneckého (1.20) smer Hodžova, ZŠ, Sihoť IV, 
Kubrá, námestie, Gen. M. R. Štefánika, Hasičská

deň premávka MHD ako
piatok 23. 12. 2022 pracovný deň – školské prázdniny

sobota 24. 12. 2022

sobota, nedeľa, sviatok s obmedzeniami, 
linka 25 premáva len do 13. hodiny, 
linky 1, 6, 8 v čase od 17. do 20. hodiny 
nepremávajú, ostatné linky premávajú len 
do 17. hodiny

nedeľa 25. 12. 2022 sobota, nedeľa, sviatok s obmedzeniami, 
linka 25 nepremáva

pondelok 26. 12. 2022 sobota, nedeľa, sviatok s obmedzeniami, 
linka 25 nepremáva

utorok 27. 12. 2022 sobota, nedeľa, sviatok, na linkách 3, 5, 6, 7 
a 17 premávajú posilové spoje

streda 28. 12. 2022 sobota, nedeľa, sviatok, na linkách 3, 5, 6, 7 
a 17 premávajú posilové spoje

štvrtok 29. 12. 2022 sobota, nedeľa, sviatok, na linkách 3, 5, 6, 7 
a 17 premávajú posilové spoje

piatok 30. 12. 2022 sobota, nedeľa, sviatok, na linkách 3, 5, 6, 7 
a 17 premávajú posilové spoje

sobota 31. 12. 2022 sobota, nedeľa, sviatok
nedeľa 1. 1. 2023 sobota, nedeľa, sviatok

pondelok 2. 1. 2023 pracovný deň – školské prázdniny
utorok 3. 1. 2023 pracovný deň – školské prázdniny
streda 4. 1. 2023 pracovný deň – školské prázdniny

štvrtok 5. 1. 2023 pracovný deň – školské prázdniny
piatok 6. 1. 2023 sobota, nedeľa, sviatok

sobota 7. 1. 2023 sobota, nedeľa, sviatok
nedeľa 8. 1. 2023 sobota, nedeľa, sviatok

MHD TRENČÍN OD 23. 12. 2022 DO 8. 1. 2023

MHD TRENČÍN 27. – 30. DECEMBRA 2022
Linky budú premávať ako v sobotu, nedeľu a sviatok. Nad rámec 
tohto cestovného poriadku budú vykonané nasledujúce spoje.

Gen. Svobodu (5.23) – Rybáre (5.52)

Saratovská (13.20) – Zlatovská, SAD (13.37)

Zlatovská, SAD (13.37) – Priemysel. park (13.47)

Priemyselný park (7.00) – Gen. Svobodu (7.21)

Gen. Svobodu (6.27) – Priemysel. park (6.49)
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KÚPELE V REGIÓNE

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 zazmluvneného mesta / obce v rámci akcie Kúpele v regióne.
Vstup do bazénov je podmienený ich voľnou kapacitou (odporúčame včasnú rezerváciu termálnych bazénov).

1.12. 2022 - 28.2. 2023

50% 

zľava 

www.kupele-teplice.sk

Vyskúšajte jedinečné účinky termálnej vody v bazénoch 

Sina - Hammam, PI - MUDr. A.Čapka, 
PII, PIII a PK - Krym

Rezervácie a predaj procedúr v budove Kaštieľ:   
PO - NE:    8:00-17:30 hod.    +421/32/6514 140 (775) 

Termálny bazén SINA

Termálny bazén PI - MUDr. A.Čapka

Zmena režimu vstupov je vyhradená a riadi sa podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a nastavenia RÚVZ.

„PRAVÝ ODDYCH V PRAVÝCH KÚPEĽOCH“

50% 

zľava 

Dobrý bazár bude!
Po dvojročnej pauze pripravuje Trenčianska nadácia 
opäť charitatívny bazár. Tento raz príde aj Alena Heri-
banová a Ady Hajdu.

Darovať môžete užitočné veci 
z domácnosti, knihy, platne, 
športové potreby, hračky, bižu-
tériu, umelecké diela, drobnú 
elektroniku, domáce spotrebi-
če. Predmety sa zbierajú od 12. 
do 15. decembra v bývalej pre-
dajni Optik Teo na Palackého 
ulici č. 14 denne v čase od 11.00 
do 17.00 h. Ak by vám viac vyho-
voval iný čas, napíšte na tnn@
trencianskanadacia.sk, alebo 
zavolajte na 0903 175 863.
 Dobrý bazár sa uskutoční 
na Mierovom námestí posled-
nú sobotu pred Vianocami 17. 
decembra od 10.00 do 19.00 
h. Pri predaji darovaných pred-
metov budú Trenčianskej na-
dácii pomáhať aj dve umelecké 
osobnosti, moderátorka Alena 
Heribanová a herec Ady Hajdu. 
Ak v tento deň navštívite via-
nočné trhy, príďte tiež darovať, 

nakúpiť a zabaviť sa. Nebu-
dú chýbať mím Vlado Kulíšek 
a klaun Aďo Ohrádka. Kúpou 
predmetov z ponuky Dobrého 
bazára prispejete na prospešné 
aktivity, ktoré tradične komu-
nitná nadácia podporuje.
 TNN

17 22 9.12.20 od 10,00 do 1 ,00
Mierové námestie Trenčín

1 .12. – .12.20 od ,00 do 1 ,002 15 22 11 7

D O B R Ý
B A Z Á R

17 9. decembra 10,00 - 1 ,00
Mierové námestie Trenčín

Kto bude predávať
Alena Heribanová
Ady Hajdu
mím Vlado Kulíšek
klaun Adrián Ohrádka
dobrovoľníci

Kedy sa bude predávať

Čo môžete darovať
Knihy, , športové potreby,platne
hračky, bižutériu, umelecké diela,
drobnú elektroniku, domáce spotrebiče

Kde preberieme darované predmety
na ulici Palackého 14 v Trenčíne
(bývalá predajňa Optik Teo)

Kedy môžete darovať

ak vám vyhovuje skorší/iný termín,
napíšte/zavolajte, dohodneme sa
(tnn@trencianskanadacia.sk, 0903 175 863)

0903175863 | tnn@trencianskanadacia.sk | www.trencianskanadacia.sk

Z verejných akcií zhotovujeme fotografie a videá,
ktoré sú uverejnené na web a FB Trenčianskej nadácie.

tlač ako sa patrí

Partneri:

BABKA, DEDKO, ĽÚBIME VÁS
V závere októbra (27. 10.) sa 
v priestoroch Centra voľného 
času v Trenčíne uskutočnilo vy-
hodnotenie výtvarno-literárnej 
súťaže „Babka, dedko, ľúbime 
vás“. Svoje práce odovzdalo 213 
žiakov z trenčianskeho okresu. 
Ocenených bolo 21 súťažiacich 
v 8 kategóriách. Najlepšie práce 
boli vystavené a prečítané v Za-
riadení pre seniorov na Lavič-
kovej ulici v rámci Mesiaca úcty 
k starším. Deti z keramického 
krúžku vyrobili pre seniorov 

anjelikov a oni ich prekvapili 
krásnymi odkazmi pre mladšiu 
generáciu. Srdečne ďakujeme 
a želáme im ešte veľa rokov pl-
ných zdravia a radosti.
 KOLEKTÍV CVČ

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ
(PO – ŠTV 9.00 – 17.00, PIA 9.00 – 14.00)
Denne: termo-akupresúrny masážny prístroj CERAGEM na ob-
jednávky, biliard, čitáreň: knihy, TV, noviny a časopisy (SME, 
Život, Slovenka), spoločenské hry, šachy, karty, stolný tenis, cvi-
čenie ženy, cvičenie na rotopede, joga, cvičenie na fitnes zariade-
niach v exteriéri, kolky v exteriéri.
Pravidelná činnosť
Joga – PO 15.00 – 16.00, Spevácka skupina SIHOTIAR PO 10.00 – 
12.00, Cvičenie ženy I. PO a ŠT 9.30 – 10.30, Cvičenie ženy II. UT 
a PIA 10.00 – 11.00, Stolný tenis PO 10.30 – 12.00, UT 9.00 – 11.00, 
STR 13.00 – 15.00, UT a ŠT 13.00 – 16.30 a PIA 11.00 – 13.30, Kar-
tové hry UT a ŠT 14.00 – 17.00, Výbor JDS 27 nepárny týždeň UT 
od 10.00, JDS 05 nepárny týždeň UT 14.00 – 16.00, Asociácia zvä-
zov zdravotne postihnutých (AZZP) STR 10.00 – 12.00, Skleróza 
multiplex – klub Trenčín ŠT posledný v mesiaci 14.30 – 16.30.
Výstava – od 5. 12. 2022 počas otváracích hodín DC Sihoť – To 
najlepšie z tvorby Michala Jambora

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

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO
Pravidelné stretnutia v pondelok od 9.00 do 11.00 h v zasadacej 
miestnosti KERAMOPROJEKTU, 1. poschodie.

5. 12. Edita Krchová – Toskánsko
12. 12. Ing. Darina Neverišová – Sv. František Xaverský 
19. 12. Stretnutie pred vianočnými sviatkami – Spomíname 

na sviatky, zážitky z prípravy sviatkov, tradície
Iné podujatia:

14. 12. Vianočný bowlingový turnaj
20. 12. SND Bratislava, Rusalka

ZKSS Klub Trenčín ďakuje mestu TRENČÍN za poskytnutú dotáciu v roku 
2022.

AKADÉMIA TRETIEHO VEKU V TRENČÍNE
Rada Akadémie tretieho veku srdečne pozýva všetkých posluchá-
čov a sympatizantov na decembrový seminár ATV, ktorý sa usku-
toční v utorok 13. 12. 2022 o 13.30 hod. v aule Trenčianskej univer-
zity A. Dubčeka s týmto programom: Privítanie, predstavenie hostí, 
Jubilanti 2022, Z histórie Trenčína – prednáša Mgr. Vladimír Pinďák, 
historik Trenčianskeho múzea, Vianočná atmosféra s kultúrnym 
programom. Srdečne všetkých pozývame a tešíme sa na stretnutie.



 � DIVADLO
6. 12. | 19.00 | Lacikám nedráždi
PIANO CLUB | Andy Kraus a  Viki Ráková 
sa v  zábavnej show „Lacikám nedráždi“ 
predstavia v  obľúbených komediálnych 
postavách Lásla a  Ildikó, ktoré poznáte 
z  najúspešnejšieho slovenského sitcomu 
Susedia. Hudobný hosť Mirka Miškechová.
14. 12. | 19.00 | Giuseppe Verdi: 
Rigoletto

POSÁDKOVÝ KLUB | Rigoletto je operou, 
ktorá kraľuje na  svetových javiskách aj 
po  164 rokoch od  jej prvého uvedenia. 
Nečudo − príbeh, ktorý vznikol na  ná-
met drámy Victora Huga, Kráľ sa zabáva, 
vytvoril spolu s hudbou Giuseppe Verdiho 
esenciu, ktorá publikum oslovuje dodnes. 
Spoluúčinkuje: Zbor, balet a orchester ŠO.
29. 12. | 19.00 | Pavol Seriš: 
Pozemšťan
KLUB LÚČ | Fyzický stand-up a komediálna 
pantomíma. Bláznivý príbeh mimozem-
šťana, ktorý túži stať sa pozemšťanom. Po-
hybuje sa po  Zemi a  pozoruje nás, aby sa 
naučil byť ako my. Divadelná správa o  ľu-
ďoch 21. storočia, ktorí sa pozerajú všade 
okolo seba, len nie do zrkadla. 

 � KONCERTY
5. 12. | 19.00 | Robo Opatovský 
– Štastné a Veselé tour

PIANO CLUB | Na  koncerte Robo predsta-
ví svoj vianočný album „Šťastné a  vese-
lé“. Nebude chýbať ani výber piesní z jeho 
predošlých vianočných albumov. Hosťom 
na koncerte bude spevák Bystrík.
8. 12. | 19.00 | Bílé Vánoce Lucie 
Bílé
POSÁDKOVÝ KLUB | Najúspešnejšia česká 
speváčka, 20-násobná zlatá slávica, Lucie 
Bílá, sa po  pandemickom období vracia 
na predvianočné pódiá. 

11. 12. | 15.00 | Srdce v srdci
PIARISTICKÝ KOSTOL | X. jubilejný bene-
fičný koncert Hospicu Milosrdných sestier 
s názvom Srdce v srdci. Účinkujúci: operné 
duo La Strada.
11. 12. | 18.00 | Hojné 
požehnanie Vám nesieme
POSÁDKOVÝ KLUB | Vianočný program 
trenčianskych folklórnych súborov. Účin-
kujú: FSk Melenčár Soblahov, DFS Radosť,
DFS Kornička, MSSk Škrupinka, FS Družba, 
FS Trenčan. 
16. 12. | 17.30 | Adventný koncert 
DSZ Vážky
EVANJELICKÝ KOSTOL | Adventný koncert 
Detského speváckeho zboru Vážky (ZŠ 
Dlhé Hony Trenčín). Vstupné dobrovoľné.
17. 12. | 18.00 | Daj Boh šťastia... 
2022
GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM SV. CYRILA A ME-
TODA | Adventný koncert Trenčianskeho 
speváckeho zboru. 
17. 12. | 20.00 | Tublatanka – 
Vianočný koncert
PIANO CLUB | Legendárna rocková skupina 
Tublatanka zahrá najlepšie skladby z celé-
ho obdobia svojej existencie. 
25. 12. | 20.00 | Queenmania

PIANO CLUB | Queenmania je slovenská re-
vival skupina hrajúca piesne skupiny Qu-
een.

 � VÝSTAVY
1. – 5. 12. | Rozprávka Tatier
MESTSKÉ MÚZEUM, NEMŠOVÁ | Výstava je-
dinečných fotografií, ktoré vznikli počas 
letu balónom ponad Vysoké Tatry. Ich au-
torom je amatérsky fotograf Ján Žovinec, 
ktorý sa rozhodol výstavu venovať všet-
kým ľuďom narodeným i zosnulým v me-
siaci december, teda hlavne Ježiškovi, svo-
jej milovanej manželke Katke a  všetkým 
nositeľkám mena Lucia.
1. – 31. 12. | Slovensko 1993 – 
1998 na poštových známkach
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava. 

2. – 31. 12. | Už máme vianočnú 
náladu
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: ZUŠ Novo-
mestského Trenčín.

1. – 15. 1. | Jozef Švikruha 
– Metamorfózy hudby

KIC | Výstava obrazov. 
do 5. 12. | Bubnovačka 2022 – 
Výtvarná súťaž
POSÁDKOVÝ KLUB | „Svet bez násilia oča-
mi detí“. Pripravuje: Trenčianske osvetové 
stredisko.
5. – 11. 12. | Vianočná výstava 
v KC Kubra
KC KUBRÁ | Vianočná výstava betlehemov, 
medovníčkov, adventných vencov, vianoč-
ných drobností a  iného v  čase: Pondelok 
– piatok: od 10.00 – 17.00 hod. Sobota – 
nedeľa: od  14.00 – 17.00 hod. Výstava je 
predajná. Ak sa chcete prihlásiť a prezen-
tovať svoju šikovnosť, prihláste sa na  tel. 
čísle 0907  516  720. Kontakt: Kultúrne 
centrum Kubra, kckubra2@gmail.com, 
0907 516 720.
5. 12. – 31. 1. | Michal Jambor: To 
najlepšie z tvorby
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Výstava je prí-
stupná počas otváracích hodín DC Sihoť. 
Kurátor výstavy: Karol Milan.
Vstup voľný.
6. – 31. 12. | Krása, moja záľuba
POSÁDKOVÝ KLUB | Vianočná výstava. Pri-
pravuje: Klub Čipka.
do 13. 12. | 59. Méta
TSK | Výstava fotografií členov fotoskupi-
ny Méta. 
do 22. 12. | Súhry
MESTSKÁ VEŽA | Výstava študentov a peda-
gógov Školy umeleckého priemyslu Tren-
čín – odbor dizajn digitálnych aplikácií.
do 28. 1. | Ján Švec: 
Perfekcionista
GMAB | Výstava rodáka z  Bánoviec nad 
Bebravou, konštruktivistického maliara, 
kresliara a dlhoročného redaktora vydava-
teľstva Mladé letá. 
do 28. 1. | 17.00 | Radovan 
Stoklasa: Fotografia
GMAB | Radovan Stoklasa tento rok bilan-
cuje 25 rokov svojej reportérskej práce. 
Jeho fotografie už dávno prerástli región, 
v  ktorom pôsobí a  z  každodenného poc-
tivého remesla pre zvučné domáce i  za-
hraničné agentúry sa vynárajú na  povrch 
zábery, ktoré svojou estetikou presahujú 
rámec zachytenia udalosti. 

3. 12. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Židovská strava 
a domácnosť

KIC | Kóšer strava je jedným zo základ-
ných znakov židovstva. Súbor pred-
pisov určuje, čo sa môže konzumovať 
a čo nie, čo sa s čím môže kombinovať 
a  ako jedlo pripravovať. Prečo sa ne-
môže konzumovať krv? Čo treba kon-
trolovať pri ovocí a  zelenine? Kde by 
ste našli mezuzu a  z  akého dôvodu je 
v šikmej polohe? To všetko sa dozviete 
na decembrovej prechádzke mestom. 
5. 12. | 17.00 | Ako svätý 
Mikuláš do Trenčína prišiel...
MIEROVÉ NÁMESTIE | Mikuláš so svojimi 
anjelsko-čertovskými pomocníkmi ne-
obídu Trenčín ani tento rok. Prinesú 
sladkosti pre všetky deti a  rozsvietia 
vianočný stromček na Mierovom ná-
mestí.

17. 12. | 10.00 – 19.00 | Dobrý 
bazár Trenčianskej nadácie
MIEROVÉ NÁMESTIE | Dobrý bazár je 
pravidelnou súčasťou príjemnej at-
mosféry vianočných trhov Mesta Tren-
čín. Na  Mierovom námestí v  Trenčíne 
privítame umelecké osobnosti, mo-
derátorku Alenu Heribanovú a  herca 
Adyho Hajdu. Predaj darovaných pred-
metov sa uskutoční poslednú predvia-
nočnú sobotu 17. 12. 2022 od  10.00 
do 19.00. Zber predmetov bude od 12. 
12. 2022 v  bývalej predajni Optik Teo 
na Palackého ulici č.14 v Trenčíne. Viac 
na www.trencianskanadacia.sk.
do 22. 12. | Čaro Vianoc pod 
hradom
MIEROVÉ NÁMESTIE | Predvianočné 
dni vám na  námestí spestrí boha-
tý program, ktorého súčasťou budú 
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 � DETI
1. – 31. 12. | Tanečná škola 
Tancujúce tigríky
OC MAX | Tanečno-animačný program pre 
deti vo veku 1,5 – 6 rokov. Rozvrh kur-
zov alebo jednorazových vstupov nájdete 
na www.tancujucetigriky.sk.
3. 12. | 10.00 – 11.30 | Príbehy 
zvukov alebo nekonečná 
hudobná kompozícia
GRAND HOTEL | Workshop o zvuku pre zve-
davé deti (od 8 rokov) a ich rodičov. Vstup 
voľný, ale kapacita workshopu je obme-
dzená. Je potrebná registrácia emailom na  
info@trencin2026.eu.
4. 12. | 14.00 | Mikuláš na 
Brezine
TARZANIA -BREZINA | Viac info na FB tarza-
niatrencin. 
9. 12. | 10.00 – 11.00 | Barbora 
Kardošová: Traja kamoši 
a fantastický zázrak. Fakticky
VKMR | Beseda žiakov ZŠ so spisovateľkou 
a režisérkou Barborou Kardošovou (nielen) 
o jej novej knižke. Moderuje: Dado Nagy.
Počet miest je obmedzený, účasť tre-
ba vopred dohodnúť. Bližšie informácie: 
deti@vkmr.sk, 032/7460715.
10. 12. | 9.30 – 14.00 | Vianočný 
detský trh
ELEPHANT CENTRUM, NÁMESTIE SV. ANNY 15 
| Krásne výrobky, oblečenie či knižky pre 
deti od lokálnych výrobcov a predajcov.
11. 12. | 15.00, 17.00 | Detský 
divadelný klub: Červená 
čiapočka alebo o Hlúpom vlkovi
KLUB LÚČ | Šibalská červená čiapočka, hlú-
py vlk a  zaľúbený poľovník rozohrávajú 
expresívnym herectvom, prekvapivou de-
jovou linkou a pútavým výtvarným spraco-
vaním dialógy o hlade, láske a vytúženom 
autiaku. Autorský prepis známej rozprávky 
o  Červenej čiapočke. Hra plná vizuálnych 
efektov a dynamického príbehu podfarbe-
ného tanečnou hudbou. 
15. 12. | 9.30 – 11.30 | Galerkovo
GMAB | Veselé tvorivé stretnutie pre deti 
do 5 rokov a ich rodičov. 

 � SENIORI
3. 12. | 14.00 | Zvuková krajina 
okolo nás - workshop pre 
seniorov
GRAND HOTEL | Seminár vás prevedie vzru-
šujúcim svetom hudby sfér, hudby krajiny 
až po  terénne nahrávky. Súčasťou semi-
nára bude historický kontext k tejto téme 
spojený s ukážkami a zaujímavé hudobné 
aktivity, ktoré budú miestami istotne aj 
zábavné. Vstup voľný, ale kapacita je li-
mitová. Je potrebná registrácia mailom 
na info@trencin2026.eu. 
6., 20. 12. | 9.00 – 11.30 | Ateliér 
pre seniorov
GMAB | Tvorivý ateliér pre seniorov – rôzne 
témy a techniky prepojené s vystavenými 
dielami.
13. 12. | 13.30 | Seminár 
Akadémie tretieho veku 
v Trenčíne
TRENČIANSKA UNIVERZITA | Rada Akadé-
mie tretieho veku pozýva na  decembro-
vý seminár. Program: Privítanie, pred-
stavenie hostí. Jubilanti 2022. Z  histórie 
Trenčína – Mgr. Vladimír Pinďák, historik 
Trenčianske múzeum. Vianočná atmosféra 
s kultúrnym programom. Záver. 

 � PREDNÁŠKY
7. 12. | 16.30 – 17.30 | Marián 
Pauer: Most cez rieku času

VKMR | Beseda s Mariánom Pauerom – te-
oretikom a  historikom fotografie, kuráto-
rom výstav a  publicistom, spojená s  uve-
dením do života jeho novej knihy Most cez 
rieku času. Moderuje: Peter Peťovský.
15. 12. | 16.00 – 17.00 | 
Autogénny tréning
VKMR | Diskusia s  odborníkmi na  podpo-
ru duševného zdravia na tému „Zvládanie 
stresu a východisko pre meditáciu“. Disku-
tuje: prof. MUDr. J. HAŠTO, PhD.

 � KURZY
štvrtok | 16.00 – 20.00 | 
Taekwondo od 5 do 99 rokov
OZC JUŽANKA | Tréningy bojového umenia. 
Kontakt: 0944 442 751.
1. – 31. 12. | Francúzština
 | Nový kurz pre začiatočníkov na Zámostí 
každú stredu: 15.30 – 16.30 pre pokroči-
lých individuálne, aj v skupinkách (aj inten-
zívny, aj doobeda podľa dohody). Kontakt: 
0910 196 456, galatea.violet@gmail.com.
1. – 31. 12. | Vzdelávacie kurzy 
s kockami Lego
KREATIVO | utorok 16.30 – 17.30 hod. – VI 
( Veľký inžinier) – pre deti od 6 do 12 rokov
streda 16.30 – 17.30 hod. – MK (Malý 
konštruktér) – pre deti od 4 do 5,6 rokov
štvrtok 16.30 – 17.30 hod. – VI ( Veľký in-
žinier) – pre deti od 6 do 12 rokov.
6., 20. 12. | 16.00 – 18.30 | 
Večerný ateliér pre dospelých
GMAB | Tvorivé stretnutia pre všetkých 
priaznivcov výtvarného umenia. 
17. - 31. 1. | 17.00 – 19.00| Zvládni 
svoje bloky s autohypnózou – 3 
moduly
BUDOVA ALFA (BÝVALÝ SLOVAKOTEX) 
| Zážitkový program, v  rámci ktoré-
ho sa naučíte, ako pomocou autohyp-
nózy pracovať so svojimi vlastnými li-
mitmi a  strachmi. Prihlasovanie a  info: 
info@spiralia.sk, 0918 705 088.
21. 12. | 17.00 – 19.00 | Maľované 
vianočné gule

KD ZLATOVCE | Kurzy tradičných remesiel 
– Neboj sa remesla 2022. Kurz je vhod-
ný pre dospelých – začiatočníkov, mlá-
dež, ale aj dospelých s  deťmi od  8 rokov. 
Zdobiť gule budeme tradičnou voskovou 
technikou, ktorú poznáme z veľkonočných 
kraslíc. Na kurze si ozdobíte sadu 4-6 gúľ, 
podľa šikovnosti. Viac informácií a prihla-
sovanie: www.nebojsaremesla.sk alebo 
0918 789 933.

22. 12. | 17.00 – 19.00 | Zdobenie 
medovníkov
KD ZLATOVCE | Kurzy tradičných remesiel 
– Neboj sa remesla 2022. Kurz je vhodný 
pre dospelých – začiatočníkov, mládež, ale 
aj dospelých s deťmi od 8 rokov. Na kurze 
sa naučíte, ako si namiešať ideálnu pole-
vu, ako mriežkovať, vypĺňať a tvoriť rôzne 
rastlinné vzory. Viac informácií a  prihla-
sovanie: www.nebojsaremesla.sk alebo 
0918 789 933.

 � ŠPORT
pondelok, štvrtok | 17.00 – 
18.30 | Sokolská všestrannosť 
deti (3 – 7 rokov)
SOKOLOVŇA | Základom pohybových ak-
tivít detí a žiakov je gymnastika, atletika, 
cvičenia na trampolíne, hry a súťaže. Info: 
0908 720 164, www.sokoltrencin.sk.
pondelok, štvrtok | 18.30 – 
19.30 | Zdravotná gymnastika 
pre seniorov
SOKOLOVŇA | Cvičenia sú zamerané na po-
silnenie chrbtového, brušného a  panvo-
vého svalstva s  ohľadom na  zdravotné 
a  vekové dispozície. Info: 0905  530  610, 
www.sokoltrencin.sk.
pondelok | 18.30 – 19.30 | 
Kruhový tréning pre ženy
SOKOLOVŇA | Cvičenie na  posilnenie ce-
lého tela, rozvoj kondície a  sily. Info: 
0905 530 610, www.sokoltrencin.sk.
pondelok, štvrtok | 19.00 – 
20.00 | Kalanetika pre ženy
SOKOLOVŇA | Osvedčený postup cvi-
čenia na  spevnenie všetkých svalo-
vých partií tela. Info: 0905  531  442, 
www.sokoltrencin.sk.
pondelok, streda | 19.30 – 21.30 
| Volejbal (dospelí)
SOKOLOVŇA | Volejbalový oddiel tvo-
ria ženy i  muži bez vekového obme-
dzenia, pravidelne sa stretávajú na  tré-
ningoch a  zúčastňujú sa turnajov. Info: 
0903 532 862, www.sokoltrencin.sk.
pondelok | 19.00 | štvrtok | 17.45 
| Strong
KS OPATOVÁ | Info: 0903 949 966, zumba-
-trencin.sk. Facebook: ZUMBA Peťa Tren-
čín.
utorok | 19.00 – 21.00 | piatok | 
17.30 – 19.00 | Stolný tenis pre 
seniorov
SOKOLOVŇA | Info: 0907  402  627, 
www.sokoltrencin.sk.
streda | 16.30 | Zumba a dance 
aerobic
OZC JUŽANKA | Pre začiatočníkov a pokro-
čilých. Kontakt: 0904 438 425.
streda | 18.30 – 19.30 | Pilates
SOKOLOVŇA | Cvičenie pilates je vhodné 
pre začiatočníkov aj aktívnych športovcov, 
mladšie i  staršie vekové kategórie. Info: 
0918 859 811, www.sokoltrencin.sk.
streda | 18.30 – 19.20 | Magická 
hodinka – Chi Kung meditácia 
v pohybe
ŠTÚDIO NEW YOU (BÝVALÁ CITY UNIVERSI-
TY) | Beáta Liptáková, MBA – mentorka 
pre spokojnosť, pre Vás pripravila bla-
hodárne lekcie Chi Kung. Pre viac info: 
0905 393 872, info@beataliptakova.sk.
štvrtok | 17.15 – 18.50 | Joga 
v dnešnom živote
SOKOLOVŇA | Telesné, dychové aj duševné 
cvičenia, ktorých účelom je harmonizácia 
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zvučné mená – Peter Bič Project, Kat-
ka Koščová, Štefan Štec, Banda, Milo 
Kráľ Band a Barbora Švidraňová, Adrie-
na Bartošová, Juraj Hnilica, Komajota 
a ďalší. Podrobný program nájdete v 
KAM na str. 4 alebo na visit.trencin.sk. 
do 22. 12. | Vianočné trhy

MIEROVÉ NÁMESTIE | V  56 drevených 
domčekoch sa udomácnia so svojimi 
výrobkami remeselníci a  obchodníci 
s  tradičnými predvianočnými nápojmi 
a občerstvením. 

2. 12. | 7.30 – 13.00 | MikulAS 
Cup 2022
ŠPORTOVÁ HALA | Futbal, turnaj zák-
ladné školy.
3. 12. | 10.00 | BK AS Trenčín 
– Piešťany
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, kadetky – 
tréningová hala.
3. 12. | 13.00 | BK AS Trenčín 
– Levoča
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, muži U23 
– tréningová hala.
4. 12. | 9.00 – 19.00 | TJ 
Štadión Trenčín – turnaj 3X3 
zimná liga mládeže
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal 3X3, 
chlapci – tréningová hala.
7. 12. | 9.00 – 13.00 | ŠA 
Trenčín – turnaj prípravka
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, prípravka.
10. 12. | 10.00 | ŠK 1. FBC 
TRENČÍN – ŠK LIDO 
BRATISLAVA
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga 
juniori.
10. 12. | 16.00 | ŠK 1. FBC 
TRENČÍN – FaBK ATU KOŠICE
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga 
muži.
10. 12. | 10.00 | BK AS Trenčín 
– Stará Turá
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, ženy U23 
– tréningová hala.
10. 12. | 12.30 | BK AS Trenčín 
– Senec
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, žiaci – 
tréningová hala.
10. 12. | 15.00 | BK AS Trenčín 
– Nitra
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, kadeti – 
tréningová hala.
11. 12. | 17.00 | ŠA Trenčín – 
HK AS Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, 1. liga 
ženy.
11. 12. | 10.00 | BK AS Trenčín 
– Šamorín
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, žiaci – 
tréningová hala.

 � ZÁPASY

 � NEDAJTE SI UJSŤ
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človeka so sebou a  svojim okolím. Info: 
0905 530 610, www.sokoltrencin.sk.
štvrtok | 18.00 – 19.00 | 
Sebaobrana pre ženy
OC JUŽANKA | Efektívne techniky a  ná-
cvik sebaobrany pre ženy a  dievča-
tá (min. 14 rokov). Info: 0904  481  001, 
www.taekwondo-tn.sk.
štvrtok | 18.30 – 19.30 | Cvičenie 
s overbalom pre ženy
SOKOLOVŇA | Pomocou overbalu sa vý-
borne formuje postava, spevňuje sval-
stvo a  zlepšuje sa držanie tela. Info: 
0905 530 610, www.sokoltrencin.sk.
štvrtok | 19.00 | Tai Chi & 
meditácia
OC JUŽANKA | Zdravotné cviče-
nie pre telo i  ducha pre začiatoční-
kov aj pokročilých. Info: 0904  481  001, 
www.taekwondo-tn.sk.
štvrtok | 19.30 – 20.30 | 
Basketbal pre dospelých
SOKOLOVŇA | Info: 0905  323  381, 
www.sokoltrencin.sk.

1. – 31. 12. | Joga s Majdou
RÔZNE MIESTA | Flow joga v štúdiu Váš guru 
zdravia – v  pondelok od  17.30 do  19.00. 
Joga (nielen) pre seniorov Denné centrum 
Sihoť – v  pondelok od  15.00 do  16.00. 
Joga v štúdiu Váš guru zdravia – vo štvrtok 
od  08.00 do  09.00. Ashtanga joga v  Sta-
rom mlyne v  Skalke nad Váhom – štvr-
tok od  18.30 do  20.00. Ashtanga yoga 
v Yoga Shala – v piatok od 17.00 do 18.00. 
Joga v  štúdiu Váš guru zdravia – v  sobo-
tu od  08.00 do  09.00 hod. Bližšie info: 
https://www.majdapekna.sk/Aktualne
Mobil: +421 908 455 859
pondelok, streda | 17.45 | Zumba
KS OPATOVÁ | Tanečná fitness hodina plná 
energie, skvelej hudby a  dobrej nálady. 
Info: 0903 949 966, zumba-trencin.sk. Fa-
cebook: ZUMBA Peťa Trenčín
1. – 31. 12. | Jemné cvičenie 
s relaxáciou pre ženy každého 
veku
NÁMESTIE SV. ANNY 21 | Precvičenie celého 
tela s  následným uvoľnením mysle. Kaž-
dý pondelok: 16.30 – 17.45 v  Sokolov-
ni Trenčín. Každý utorok: 16.45, – 18.00 

nám. Sv. Anny Trenčín. Každú stredu: 
18.15 – 19.30 v  KD Zlatovce. Facebook: 
Jemné cvičenie s  relaxáciou. Je potreb-
né prihlásenie: 0910  196  456. Kontakt : 
tancepreradost@gmail.com.

 � TANEC
1. – 31. 12. | Tance pre radosť
RÔZNE MIESTA | 17.45 – 18.45 každý pon-
delok v  Sokolovni Trenčín. 17.15 – 18.15 
každú stredu v KD Zlatovce. Potrebné pri-
hlásenie: 0910  196  456. fb: Tance pre ra-
dost, tancepreradost@gmail.com.
1. – 31. 12. | Nábor nových členov 
do FS Senior Vršatec
DUBNICA NAD VÁHOM | Informácie: 
0944 114 009, seniorvrsatec@gmail.com.
10. 12. | 18.00 | X-mas Dance 
Show Aura

POSÁDKOVÝ KLUB | Tanečný klub Aura Dan-
ce všetkých pozýva na  tradičný vianočný 
galaprogram plný tanca a  vianočnej at-
mosféry.
31. 12. | 19.00 | Silvester v Piane
PIANO CLUB | DJ Juraj Paška. Hudobná sku-
pina Hattrick.

 � INÉ...
3. 12. | 10.00 – 17.30 | Vianoce 
v galérii
GMAB | Bohatý celodenný program, ko-
mentované prehliadky výstav, hodnote-
nie diel, zdobenie medovníkov, výroba 
vianočných ozdôb, pozdravov, maľovanie 
na tvár, baterkovú prehliadku a ďalšie.
4. 12. | 15.00 | Zvukový atlas 
mosta

ĽAVÝ BREH VÁHU PRI STAROM ŽELEZNIČNOM 
MOSTE | Spustenie novej zvukovej inštalá-
cie na  starom železničnom moste spoje-
né s  krátkou popularizačnou prednáškou 
trenčianskeho ornitológa Mgr.  Radoslava 
Jambora, PhD. a  malým občerstvením. 
Vstup je voľný.
26. 12. | 12.00 | Štefan na lanách 
s Gabkom
TARZANIA - BREZINA | Charitatívna akcia na 
podporu zbierky pre 6 ročného Gabriela 
bojujúceho s detskou mozgovou obrnou. 
Lezenie v lanovom parku v zime, aktivity, 
vianočný punč. Vstupné dobrovoľné. 
31. 12. | 19.00 | Silvester pod 
hradom
HOTEL ELIZABETH | Rozlúčte sa so starým 
rokom a oslávte príchod nového roka veľ-
kolepo. 
do 31. 12. | Atrio Vianoce 2022
ÁTRIO CAFE | Vianočný program.

 � ZÁPASY
11. 12. | 12.30 | BK AS Trenčín 
– Levice
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, kadeti – 
tréningová hala.
17. 12. | 11.00 | BK AS Trenčín 
– Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, kadetky – 
tréningová hala.
18. 12. | 11.00 | BK AS Trenčín 
– Šamorín
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, kadetky – 
tréningová hala.
7. 1. | 8.00 – 17.30 | ObFZ 
TRENČÍN – TURNAJ 
ROZHODCOV ZsFZ
ŠPORTOVÁ HALA | Futbal muži o pohár 
predsedu ZsFZ.
7. 1. | 18.00 | ŠK 1. FBC 
TRENČÍN – MICHALOVCE
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga 
juniori.
7. 1. | 9.30 | BK AS Trenčín 
– Žilina
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, mladšie 
žiačky – tréningová hala.
7. 1. | 11.00 | BK AS Trenčín 
– Žilina
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, mladšie 
žiačky – tréningová hala.
7. 1. | 13.00 | BK AS Trenčín 
– Vráble
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, staršie 
žiačky– tréningová hala.
8. 1. | 9.00 – 15.00 | ObFZ 
TRENČÍN – TURNAJ U11
ŠPORTOVÁ HALA | Futbal mládež.
8. 1. | 16.00 | ŠK 1. FBC 
TRENČÍN – PREŠOV
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga 
juniori.

Tipy na vianočný darček:

Nové originálne vykrajovačky s  motí-
vom pamiatok mesta Trenčín si môžete 
kúpiť v Kultúrno-informačnom centre. 
Knihy od Milana Vrbu: 

V Kultúrno informačnom centre nájde-
te aj nové knihy od Milana Vrbu: Tren-
čín v uličkách času II., Horná Súča, tú-
lačky históriou. 

KONTAKTY

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ Osvienčimská 1720/3, dcsihot@trencin.sk,  
0901 714 266 

GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
Gréckokatolícky chrám sv. Cyrila 
a Metoda

Ul. 1. mája 10, trencin@grkatba.sk,  
www.grkattn.sk

KIC Kultúrno-informačné centrum Mierové námestie 9, www.visit.trencin.sk, 
032/650 47 09

KD ZLATOVCE Hlavná ulica 10, 0904 920306

KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA Mierové nám. 19, 0915 382 532, www.klubluc.sk

KDaM TIGRIKY - OC MAX
Gen. M. R. Štefánika 426, 0903 783 724,  
www.tancujucetigriky.sk

KREATIVO
Gen. M. R. Štefánika 372/9, 0918 883 505,  
www.kreativotn.sk

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Ul. Mládežnícka 1, 032/743 5695 

OC JUŽANKA
Gen. Svobodu 1, 0908 930 564,  
juzanka@juzanka.sk

PIANO KLUB Pod Sokolice 12, 0905 278 785, www.pianoclub.sk

POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815,  
www.domarmady.sk

SOKOLOVŇA
Mládežnícka 2, 032/743 42 01, sokoltrencin@
gmail.com

TSK - TRENČIANSKY 
SAMOSPRÁVNY KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 032/6555 111,  
www.tsk.sk 

VKMR Verejná knižnica M. 
Rešetku v Trenčíne

Ulice Jaselská a Hasičská 1, www.vkmr.sk, 
032/770 83 00

TN MÚZEUM
Mierové námestie 46, 32 / 743 44 32,  
info@muzeumtn.sk

TSK - TRENČIANSKY 
SAMOSPRÁVNY KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 032 / 6555 111,  
www.tsk.sk 

VKMR Verejná knižnica M. 
Rešetku v Trenčíne

Ulice Jaselská a Hasičská 1, www.vkmr.sk, 
032/770 83 00

POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815,  
www.domarmady.sk

ŠTÚDIO NEW YOU
Bezručova 64, 0905 393 872,  
info@beataliptakova.sk.

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE - KS JUH Kyjevská ulica, 0908 788 560, anide@seznam.cz

TN MÚZEUM
Mierové námestie 46, 32 / 743 44 32,  
info@muzeumtn.sk

TSK - TRENČIANSKY 
SAMOSPRÁVNY KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 032 / 6555 111,  
www.tsk.sk 

TRENČIANSKY HRAD
Matúšova 75/19, 032/743 56 57,  
www.muzeumtn.sk

VKMR Verejná knižnica M. 
Rešetku v Trenčíne

Ulice Jaselská a Hasičská 1, www.vkmr.sk, 
032/770 83 00
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 2. 12. 
 17.00  VOLUME ~ mladá trenčianska kapela zahrá  

svoje novinky v akustickom vydaní
 19.00 LUCIA GIBARTI & BAND ~ speváčka 

s podmanivým hlasom spojí pop, soul a funky 
do príjemného predvianočného balíčka

 3. 12. 
 15.00  JANKO KULICH & KOLEGIUM 
  ~ vianočný program pesničkára, ktorý pridá 

aj špeciálnu pieseň pre Trenčín
 17.00 FOR YOU ~ päť nádherných hlasov vás presvedčí, 

že pieseň znie úžasne i bez nástrojov

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

MESTA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO

 4. 12. 
 15.00  LAMOUR ~ štyri pôvabné dámy z operného sveta 

spoja klasickú hudbu so známymi hitmi
 17.00  JANAIS ~ piesne a koledy v podaní 

nežnej speváčky a jej kapely

 5. 12. 
 17.00  AKO SVÄTÝ MIKULÁŠ DO TRENČÍNA PRIŠIEL...  

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

 6. 12. 
 16.30  VINŠUJEME VÁM... ~ vianočný program 

detí zo ZUŠ K. Pádivého
 17.00 RADOSŤ ~ malí trenčianski koledníci 

so svojím adventným programom

 7. 12. 
 16.30  VINŠUJEME VÁM... ~ vianočný program 

detí zo ZUŠ K. Pádivého
 17.00  OPATOVČAN ~ folklórny spevácky súbor z Opatoviec

 8. 12. 
 17.00  REST ~ pop-rocková kapela predstaví svoj čerstvý album

 9. 12. 
 17.00 LADY JANE & KEŠU ~ sympatická rockerka 

a jej gitarista zahrajú obľúbené piesne
 19.00  CUP OF TEA ~ tento hudobný čajík je  

z 25 % britský, zo 75 % piešťanský a chutí zaujímavo

 10. 12. 
 15.00  ACAPEOPLE ~ deväťčlenná vokálna skupina, ktorej 

členovia si na koncerty nosia len ústa a hlasivky
 17.00  MILO KRÁĽ BAND ~ herci Barbora Švidraňová 

a Milo Kráľ predstavia svoje muzikantské nadanie
 19.00  ADRIENA BARTOŠOVÁ  

& FRIENDS ~ výnimočná speváčka s kapelou 
vás pozvú do jazzového sveta

 11. 12. 
 10.30 SELČAN A SELČANKA ~ vinše a koledy v podaní 

malých aj veľkých Selčanov spod Inovca
 15.00 FASCINATION BAND ~ trenčianska  

cimbalovka Jozefa Brindzáka 

 17.00 KATARÍNA KOŠČOVÁ ~ koncert, v ktorom 
nájdete známe koledy i obľúbené hity

 12. 12. 
 16.30 VINŠUJEME VÁM... ~ vianočný program detí 

zo Súkromnej ZUŠ Trenčín, Novomeského
 17.00 TRENČIANSKY SPEVÁCKY ZBOR 
  ~ trenčianske hlasy rozozvučia námestie

 13. 12. 
 16.30 VINŠUJEME VÁM... ~ vianočný program detí 

zo Súkromnej ZUŠ Trenčín, Novomeského
 17.00 ÚSMEV ~ koledy v podaní trenčianskeho folklórneho súboru

 14. 12.
 17.00 TIEŇ ~ trenčianski páni muzikanti s bleugrassovou nádielkou

 15. 12. 
 17.00 CHRIS ELLYS ~ mladý pesničkár s chrapľavým 

barytónom a melodickými songami 

 16. 12. 
 17.00 ADRIAN BLOOM ~ hudobný svetobežník zahrá 

pod stromčekom folk aj havajskú hudbu
 19.00 KOMAJOTA  ~  premiérovo v Trenčíne predstavia 

svoje poetické texty a dobrú hudbu

 17. 12. 
 14.30 MALÍ KOLEDNÍCI ~ vianočné vinše detí 

z folklórnych súborov Iskerka, Čajka, 
Kornička a Harmonikovej akadémie 

 17.00 BANDA & ŽENY Z MUZIČKY 
 ~  fantastický Samo Smetana a jeho strhujúca banda

 19.00 PETER BIČ PROJECT ~ tento hudobný darček si 
užijú všetci, ktorí si prídu zaspievať na námestie 

 18. 12. 
 14.30 NESIEM VÁM NOVINU ~ veľký vianočný 

program folklórnych skupín Dubnička, 
Melenčár, Chotár, Škrupinka a Kornička

 17.00 ŠTEFAN ŠTEC & FAJTA ~ charizmatický spevák 
rusínskych ľudových piesní so svojou kapelou

 19. 12. 
 17.00 SIMON HURTON ~ mladý slovenský herec 

a spevák so zamatovým hlasom 

 20. 12. 
 17.00 HUNCÚTI ~ koncert kapely, ktorá vám  

vyženie z hlavy predvianočné stresy

 21. 12. 
 17.00 PAPER MOON TRIO ~ trio šarmantných dám 

predstaví staré šlágre a swingové hity

 22. 12. 
 17.00 JURAJ HNILICA A GALANTNÝ JELEŇ ~ slovenský 

pesničkár a večný optimista so svojou kapelou 

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

ORCHESTRA MESTA TRENČÍN 

 31. 12. 
 22.00 SILVESTER ~ veľká disco párty s DJ Lukym na námestí

25. november – 22. december 2022
Trenčín, Mierové námestie 
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