V januári 2012 pripravilo PX Centrum v kine Mier dve predstavenia Radošinského
naivného divadla „Len tak prišli“. V spolupráci so ZUŠ – hudobný odbor sa uskutočnil
tradičný Novoročný koncert Dychového orchestra ZUŠ. V spolupráci s Považským
osvetovým strediskom sa realizovala výstava obrazov Ľubomíra Zdurienčíka a výstava
fotografií „15 rokov fotoklubu Fénix“. V mestskej časti Dolný Moštenec pripravili
Novoročný ples a v mestskej časti Šebešťanová sa uskutočnil Športový ples.
Vo februári 2012 sa v kine Mier uskutočnil tradičný detský karneval a 24. kolo
pesničkovej súťaže Považská hitparáda v spolupráci so SZUŠ Stella. Pred kinom Mier sa
konalo fašiangové popoludnie s pochovaním basy. V spolupráci s Považským osvetovým
strediskom bola vo vestibule kina inštalovaná výstava fotografií členov fotoklubu Fénix.
V mestskej časti Horný Moštenec pripravili detský karneval a Susedský ples. V mestskej časti
Praznov sa konala detská sánkovačka, Škôlkarsky ples, fašiagový sprievod obcou
a fašiangová zábava. V mestskej časti Považské Podhradie sa uskutočnil 24. Susedský ples.
V Zemianskom Kvašove sa konal fašiangový sprievod obcou s fašiangovou veselicou.
V Šebešťanovej pripravili fašiangovú zabíjačku, v Milochove sa uskutočnil 1. Milochovský
ples, fašiangová zábava sa konanla aj v Podmaníne a v Považskej Teplej a v Podvaží
pripravili diskotéku.
V marci 2012 zavítal do kina Mier SĽUK s detským predstavením „Gašparko“
a predstavením „Tanec medzi črepinami“. 5. ročník folklórneho festivalu jarného zvykoslovia
Heš, Morena, heš sa uskutočnil pod názvom „Škovránkári“. Zabaviť Považskobystričanov s
programom „Cestou necestou“ prišiel český herec Miroslav Donutil. Vo výstavnej miestnosti
kina bola inštalovaná výstava obrazov Slávy Šulyovej. V spolupráci s Považským osvetovým
strediskom sa realizovala výstava fotografií Ľuboša Ďuricu. V mestských častiach Dolný
Moštenec a Zemiansky Kvašov sa uskutočnili stolno-tenisové turnaje.
V apríli 2012 sa v kine Mier uskutočnili dve predstavenia zábavnej improvizovanej show
Partička a koncert Hany Zagorovej so skupinou Jiřího Dvořáka. Pietnym aktom kladenia
vencov sme si pripomenuli 67. výročie oslobodenia mesta. V meste a v mestských častiach sa
konali podujatia spojené so stavaním mája. Vo vestibule kina bola inštalovaná 36. výstava
umeleckej fotografie. PX Centrum sa podieľalo na realizácii regionálnej prehliadky detského
hudobného folklóru, krajskej prehliadky Rozprávkové javisko, oblastnej súťaže „Otvorené
srdcia“. V Zemianskom Kvašove sa uskutočnili Jurajovské hody, v Praznove pripravili
folklórne popoludnie, v Hornom Moštenci sa konala diskotéka a v Považskej Teplej sa
uskutočnil 36. ročník turistického pochodu Jilemnického jarná 25-ka.
V máji 2012 sa v kine Mier uskutočnilo predstavenie pre žiakov ZŠ „Ženský zákon“
v podaní Dubnického divadla a divadelné predstavenie Zamilovat se, v ktorom sa predstavila
dvojica českých hercov Jana Paulová a Pavel Zedníček. Pri príležitosti Dňa matiek bolo
v kine Mier pripravené divadelné predstavenie Ženský zákon. Na horskej chate Kohútka sa
konal 11. ročník podujatia Bezhraničné valašenie. Vo výstavnej miestnosti kina Mier bola
inštalovaná výstava obrazov Považskobystrického maliara Jána Rojka a vo vestibule kina
výstava fotografií Martina Broja v spolupráci s POS. PX Centrum sa podieľalo na realizácii
podujatia Materského centra Včielka „Míľa pre mamu“. V mestských častiach sa uskutočnili
podujatia pri príležitosti Dňa matiek, v Podmaníne a v Orlovom sa konali hodové slávnosti.
V júni 2012 sa v kine Mier uskutočnilo predstavenie SĽUKU „Gašparko“ pri príležitosti
MDD a koncert Heleny Vondráčkovej so skupinou Charlie band. Pred mestským úradom sa
konali viaceré podujatia - Dni mesta, 14. ročník medzinárodného folklórneho festivalu Otvára
sa letu brána a Perfect day v spolupráci so SZUŠ Stella. Vo výstavnej miestnosti bola
inštalovaná výstava remeselníckych výrobkov a vo vestibule kina výstava fotografií Jozefa
Sádeckého v spolupráci s POS. PX Centrum sa podieľalo na realizácii charitatívneho
galaprogramu pre deti „Najkrajší dar je pieseň“ a na podujatí Petro-Pavlovské slávnosti na
sídlisku Lány. V mestských častiach sa realizovali podujatia pri príležitosti MDD,

v Považskom Podhradí sa uskutočnili Ladislavské hody, v Zemianskom Kvašove pripravili 2.
Letnú párty a v Šebešťanovej diskotéku.
V júli 2012 sa v rámci Kultúrneho leta uskutočnil koncert DH Mošteňanka pred mestským
úradom a premietanie filmov pod holým nebom „Letný Bažant kinematograf“. V mestských
častiach Horný a Dolný Moštenec sa konali hodové slávnosti.
V auguste 2012 sa v rámci Kultúrneho leta uskutočnil koncert DH Považská Veselka pred
mestským úradom, na sídlisku Rozkvet prebehol 12. ročník Helenských hodových slávností,
v amfiteátri v Praznove sa konal 13. ročník Praznovských folklórnych slávností a pred kinom
Mier sa rezalizoval 4. ročník podujatia Považskobystrický motocykel. 68. výročie SNP sme si
pripomenuli pietnym aktom kladenia vencov k pamätníku SNP.
V septembri 2012 pripravilo PX Centrum 17. Považskobystrický jarmok, v kine Mier sa
uskutočnili dve predstavenia Radošinského naivného divadla „Šťastné konce“ a koncert
skupiny LA GIOIA. Vo výstavnej miestnosti kina bola inštalovaná výstava fotografií Ing.
Jaroslava Ševčíka. PX Centrum sa podieľalo na realizácii benefičného koncertu Budík,
podujatí v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva a na realizácii 4. ročníka podujatia
Horomil fest. V mestských častiach Milochov, Považská Teplá, Podvažie a Praznov sa konali
hodové slávnosti.
V októbri 2012 sa v kine Mier uskutočnil koncert českého folkového speváka Tomáša
Klusa a divadelné predstavenie Snehulienka pre deti materských a základných škôl. V rámci
Mesiaca úcty k starším bol pripravený program FS Bystričan a FS Považan. V spolupráci so
SZUŠ Stella sa realizovalo 25. kolo pesničkovej súťaže Považská hitparáda. V spolupráci
s Považským osvetovým strediskom a Spojenou školou internátnou bolo pripravené súťažné
podujatie Svetlušky. V spolupráci s Považským osvetovým strediskom bola v kine Mier
inštalovaná výstava obrazov Zuzany Boškovej Bobovskej a repríza výstavy fotografií
FOTOROZKVET 2012. V mestských častiach Podmanín, Zemiansky Kvašov, Milochov,
Praznov, Považské Podhradie, Šebešťanová, Dolný a Horný Moštenec sa konali podujatia
v rámci Mesiaca úcty k starším a stretnutia s jubilantmi.
V novembri 2012 sa v kine Mier uskutočnil koncert českej speváčky Věry Špinarovej.
Z výstavnej činnosti sa realizovala výstava zo zbierkového fondu Milana Belása „Spomienky
na starú Bystricu“, v spolupráci s Považským osvetovým strediskom bola inštalovaná výstava
paličkovanej čipky Anny Rendekovej a výstava fotografií Ľuba Červenca a Petra Remiša.
V spolupráci s Krajským CVČ sa v kine Mier uskutočnilo semifinále speváckej súťaže My
Pop Star Trenčianskeho kraja. V mestských častiach Podvažie, Považská Teplá a Orlové sa
konali podujatia v rámci Mesiaca úcty k starším a stretnutia s jubilantmi.
V decembri 2012 sa v kine Mier uskutočnilo predstavenie pre deti Mikuláš a Hviezdička,
divadelné predstavenie Nevyliečiteľní, 15. ročník vianočného koncertu MFŠ „Krok sun krok“
a Vianočný koncert DH Mošteňanka a Detského hudobného súboru Melódia. Na sídlisku
Lány a v centre mesta sa konali tradičné Vianočné trhy. Pre obyvateľov mesta bol pripravený
Silvestrovský program pred mestským úradom. V mestských častiach sa uskutočnili
Mikulášske podujatia, v Zemianskom Kvašove pripravili podujatie Susedská kapustnica
a v Dolnom Moštenci sa konal stolno-tenisový turnaj „O pohár primátora“.

