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KOCR predstavila novinky:
knižné aj videopublikácie
Ale ten čas letí

Už som fotil kohokoľvek. Vrcholových športovcov na Tour de
France, na olympiáde – zimnej aj
letnej. Ale takýto extrém som zažil až teraz, v rodnom Trenčíne.
Fotil som Rada Tilandiho, ktorý
šport nerobí pre medaily, pre pódiové umiestnenia či pre slávu.
Bicykluje po kraji, aby mal z toho
radosť, aby bol v prírode, ktorú
miluje, aby si vyvetral hlavu.
Šport pre neho nie je len víkendovou záležitosťou. Na bicykli ho
stretnete kedykoľvek a dokáže na
ňom stráviť aj 5 dní vkuse. Doslova. Jednoducho bez spánku, s
minimom jedla a pitia, bez aplauzu divákov popri ceste. Na Nový
rok odišiel z domu a stihol sa
vrátiť pred Troma kráľmi. Za päť
dní prešiel dvadsiatku vrcholov
Vrchárskej koruny Trenčianska.
Spal len minimálne, boli to skôr
mikrospánky. Dostal sa na hranicu svojho ja.
V rukách máte Trenčín región,
v ktorom sa o Radovi Tilandovi
dozviete trochu viac. Nie je to
15-ročný chalan bez pudu sebazáchovy. Je to muž v strednom
veku, kedysi učiteľ, počas štúdií
dokonca model. Dnes manžel a
otec rodiny, oblekový manažér.
Fantastickým spôsobom však
popularizuje horskú cyklistiku a
Trenčiansky kraj vôbec. Nepoznám nikoho, kto by ho mal tak
podrobne prebrázdený. Priznáva,
že má pred prírodou rešpekt a pokoru zároveň. Bojí sa medveďov
a nie je mu jedno, keď sa stretne
s diviakom. Ako hovorí, niekto sa
hlási na extrémne podujatia, lebo
chce ohúriť zamestnávateľa, frajerku či kamarátov pri pive. Aj on
sa pri tom pive pochváli, prezradí
aj neúspech. Každý kilometer si
však najmä užíva.
Vychutnajte si marcovo-aprílové
vydanie Trenčín regiónu a nechajte sa inšpirovať. Možno aj na
malý výlet na bicykli po našom
kraji.
Radovan Stoklasa,
šéfredaktor

Cestovateľský veľtrh navštívili
počas troch dní tisíce cestovateľov a množstvo zvedavcov,
ktorí hľadajú tipy na rodinné
výlety či romantické víkendové
pobyty vo dvojici.
Byť súčasťou veľtrhu je preto výzva pre tých, ktorí majú čo ponúknuť. „Po jedenástich rokoch sme
sa vďaka KOCR Trenčín región
dostali na ITF Slovakiatour aj my
z Púchova. Okrem mesta prezentujeme aj produkty zo svojho okolia, napríklad Poľnohospodárske
družstvo Mestečko. Prispeli sme aj
kultúrnym programom vďaka našim
mažoretkám a fujaristovi Martinovi
Rosinovi,“ neskrývala nadšenie z
účasti na veľtrhu prvá žena Púchova

Katarína Heneková, pričom nám na
tablete ukázala videoprezentáciu.
S novým videom sa v ekostánku
KOCR Trenčín región predstavila
aj oblastná organizácia z Trenčianskych Teplíc, ktorá už má viacero
členov. „Trenčianske Teplice sú stále atraktívne a v posledných rokoch
sa otvárajú aj mladým a rodinám s
deťmi. Doteraz naše kúpeľné mesto
vyhľadávali skôr staršie ročníky,“
pozýva do kúpeľného mesta a okolia Silvia Havelková z OOCR Trenčianske Teplice.
Pod záštitou KOCR Trenčín región
sa na bratislavskom veľtrhu predstavili aj hornonitrianski zástupcovia
cestovného ruchu, ktorí návštevníkov hostili pochúťkami z han-

dlovskej rybej farmy. „Rozvíjať sa
chceme najmä v oblasti cyklistiky
a turistiky vôbec. Náš región tu má
určite čo ponúknuť. Na druhej strane pokrivkávame v oblasti propagácie, ak sa toto zlepší, návštevník u
nás určite zotrvá dlhšie ako v súčasnosti,“ vymenúval Maroš Greschner
z OOCR región Horná Nitra – Bojnice. Na výstave nechýbali ani bojnickí sokoliari či zástupcovia hradov naprieč Trenčianskym krajom.
Novinkou priamo z dielne KOCR
Trenčín región je nová publikácia
„EKO má v Trenčianskom kraji ZELENÚ“. Nájdete v nej 27 projektov,
ktoré v našom kraji vznikli aj s pomocou grantu Zelené oči Trenčianskej župy. „Sú to úpravy zelene či
zlepšenie podmienok pre študentov
v okolí škôl. Ide o diela, ktorými sa
môžu inšpirovať ľudia či organizácie naprieč Slovenskom,“ vysvetlil
riaditeľ KOCR Trenčín región Juraj
Gerlici. Zároveň dodal, že v roku
2020 budú slovenské mestá zdobiť ďalšie „pohľadnicové lavičky“.
Na drevených lavičkách budú opäť
zobrazené niektoré z turistických lákadiel Trenčianskeho kraja.
(gab)

Drak sa usídlil v hradnej studni

„Keď ešte v zrúcaninách Beckovského hradu bola studňa, pelešil v
nej strašný šarkan, ktorý mal po
bokoch tela veľké hrče. Kedykoľvek drak zo studne vyliezol, vždy
sa pod jeho telom otriasali múry.
Cez poludnie sa vydriapal na múr
a tam sa na slnku vyhrieval.“
Toto je časť legendy, ktorá sa viaže
k hradnej studni na Beckove. Na jej
základe teraz dali vyrobiť 6,5-metrovú sochu draka.
V stredu 26. februára sa drak vydal z rezbárskej dielne na 400 km
dlhú cestu. Na druhý deň za pomoci 28-tonového žeriavu prekonal
takmer 20 metrov vysoký hradný
múr. A podľa legendy sa opäť usídlil
v hradnej studni. „Pevne veríme, že
nebude chrápať ako jeho predchod-

ca, ktorý bol vďaka tomu v nemilosti
obyvateľov obce Beckov. Tí ho následne pripravili o život. Veríme, že
poteší nielen detských návštevníkov
hradu, ktorí ho v nasledujúcich rokoch navštívia,“ pozýva na novú

exteriérovú expozíciu riaditeľ hradu
Peter Pastier. Drak sa volá Blundus,
pričom meno mu vymysleli facebookoví priatelia hradu.
Novinkou tohtoročnej sezóny je aj
detský okruh, ktorý si môžu vyskúšať aj hraví dospelí. Putovaním po
hrade poodhalíme príbehy jeho skutočných obyvateľov zo stredoveku.
„Deti budú plniť rôzne úlohy, ktoré
budú postupne formovať a predstavovať príbeh ich postavy. Každá
prehliadka bude trošku iná a aj postava, ktorá ich hradom prevedie. Raz
to môže byť hradný kuchár, inokedy
hradný pisár alebo dvorná dáma,“
predstavuje novinku Peter Pastier.
Deti aj dospelí si tak hrad užijú a prezrú z viacerých uhlov pohľadu a opäť
sa niečo nové dozvedia.
(gab)

KOCR
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Ekostánok z dielne študentov

Podmanivé vône tradičných
aj exotických jedál, pozvánky
na dovolenky naprieč celým
svetom, ale aj tipy na slovenské
výlety. Taký bol cestovateľský
veľtrh ITF Slovakia tour 2020 v
Bratislave.
Medzi vystavovateľmi sa 23. až
26. januára vynímal stánok Krajskej organizácie cestovného ruchu

Trenčín región. Tentoraz sa totiž
obliekol do ekologického „outfitu“. Zeleň, kameň a drevo sa stali neodolateľnou kombináciou.
Návrh vzišiel od študentov Školy
umeleckého priemyslu v Trenčíne.
„Študujeme interiérový dizajn a
každý z nás mal nejaký nápad. Výsledok je ich kombináciou. Najväčší problém mali zhotovitelia stánku

s rastlinami. Nájsť zeleň v zime im
dalo zabrať, ale zvládli to,“ priblížila vznik ekostánku trojica študentov. „Stánok je z ekologických
materiálov, ale ekologicky chceme
pristupovať aj k našim aktivitám a
prezentácii kraja vôbec,“ predstavil
ekomyšlienku šéf KOCR Trenčín región Juraj Gerlici a jedným

dychom dodal, že KOCR sa takto
pripája k Zelenej župe, ktorou je
Trenčiansky samosprávny kraj už
niekoľko rokov. No a kto išiel okolo stánku Trenčín región, neodolal
hojdačke. Stánok, ktorý pozýval do
nášho kraja na oddych, tak ponúkol
chvíľu relaxu aj priamo na bratislavskom výstavisku.
(ras)

4

predstavujeme

Termálna voda
i malebná príroda

Trenčianske Teplice sa mnohým spájajú najmä s tamojšími kúpeľmi. Sláva termálnych
prameňov s liečivými účinkami prekročila hranice nielen
tohto regiónu, ale aj Slovenska. Pokiaľ sa sem vyberiete
a namiesto oddychu v teplej
vode dáte prednosť napríklad
turistike, určite neobanujete.
Región v povodí rieky Tepličky
má čo ponúknuť milovníkom
prírody, ako aj tým, ktorých
oslovuje nedávna minulosť.
Potoku Teplička dali názov práve teplé žriedla, ktoré vyvierajú
v trenčianskoteplickom prielome.
Pramení v Zliechovskej hornatine, preteká viacerými obcami
vrátane Trenčianskych Teplíc a
Trenčianskej Teplej, až sa jeho
tok vlieva v Trenčíne do Vážskeho kanála. Toto údolie pred rokmi
očarilo aj maďarského spisovateľa Móra Jókaia, ktorý samotné
Trenčianske Teplice nazval perlou Karpát. Mesto si však obľúbil
aj ďalší spisovateľ. Karel Čapek
sem prichádzal s bratom Josefom
za ich otcom, ktorý pracoval ako
kúpeľný lekár. Práve tu mal významný autor zároveň vymyslieť
slovo robot.
Dnešné viac ako 4-tisícové kúpeľné mestečko láka domácu aj zahraničnú klientelu najmä vďaka
termálnej vode s optimálnou teplotou, ktorá pomáha pri kožných
chorobách či problémoch s pohy-

Predstavujeme región
TEPLICKÁ DOLINA
bovým aparátom. Nemusíte však
zostať len pri pobyte v bazénoch.
Viaceré zaujímavosti nájdete
priamo v meste, napríklad kúpeľný dom Hammam v maurskom
štýle je pozoruhodný sám osebe a
len po pár minútach chôdze narazíte aj na tabuľky s menami známych svetových hercov, ktoré tu
dostali počas Art Film Festu.
Medzi obľúbené atrakcie patrí
Kúpeľný park, založený koncom
19. storočia, s jazerom a množ-

stvom jedinečných drevín. Vedú
odtiaľ aj turistické trasy, ktorých
je v okolitých kopcoch hneď niekoľko. Lesným chodníkom sa
dostanete napríklad na Kráľovec,
Dedovec či do sedla Machnáča,
odkiaľ sa vám ponúknu nádherné
výhľady. Pri výstupe na Klepáč
zase môžete navštíviť Jánošíkovu jaskyňu. Náročnejšie túry už
ponúkajú značené chodníky na
Homôľku, Vápeč alebo do Opatovskej doliny. Medzi vyhľadáva-

Medzivojnové obdobie
dalo mestu originálnu pečať
Prechádzka po Trenčianskych Tepliciach dokáže vrátiť návštevníkov
späť v čase, konkrétne do medzivojnového obdobia. Práve počas prvej Československej republiky totiž
kúpeľné mestečko zažilo stavebný
rozmach. Vyrástli tu vily, liečebné domy, kúpalisko či kostol, ktoré
spája rovnaký architektonický štýl –
funkcionalizmus. Pozornosť pútajú
aj objekty, ktoré zostali opustené.
Geometrické tvary, pravdivosť, hygiena či odmietnutie histórie a umeleckej stránky architektúry. Práve na
týchto princípoch stojí funkcionalizmus. Stavby z éry prvej republiky

nájdete vo viacerých slovenských
mestách, ich vysokou koncentráciou sa však môžu pochváliť práve
Trenčianske Teplice. K najznámejším predstaviteľom tohto štýlu patrí
legendárne kúpalisko Zelená žaba,
ktoré po rokoch chátrania dnes opäť
naplno funguje. Inak je to v prípade
liečebného domu Machnáč, ktorý na
obnovu stále len čaká. Podľa Andrey Kalinovej z umeleckej skupiny
Abandon (re)creation, ktorá sa venuje
funkcionalistickým stavbám, si práve
on zaslúži najväčšiu pozornosť. „Považujeme ho za najhodnotnejší nielen
v Trenčianskych Tepliciach, ale mini-

né miesta patrí aj rybník Machnáč. Milovníci jazdy na koňoch
by zase nemali vynechať návštevu žrebčína v Motešiciach, ktorý
sa môže pochváliť dlhoročnou
históriou.
Ak sa rozhodnete navštíviť Trenčianske Teplice, skúste absolvovať jazdu električkou z Trenčianskej Teplej. Dnes ide o najstaršiu
verejnú elektrickú trať na území
Slovenska, ktorá funguje už viac
ako 110 rokov. Električka vyrazí
na koľaje v nedeľu 12. apríla. Počas leta má pravidelnú víkendovú
prevádzku, ktorá potrvá od 27.
júna do 27. septembra.
málne v bývalom Československu,“
uviedla.
Trenčianske Teplice, ako aj mnoho
iných kúpeľných miest sú rajom nielen pre ľudí hľadajúcich oddych.
Oslovujú aj urbexerov, teda novodobých prieskumníkov opustených
budov. Tí sa rovnako zhodujú, že
dominantou v ich očiach je práve
Machnáč. „Miesto som navštívil už
niekoľkokrát – za dňa, v noci, v lete
aj v zime. Keby som mal pomenovať
dôvody, prečo sa sem rád vraciam,
bola by to krása presklenej kaviarne,
chodby s izbami s príznačným stĺporadím či skutočne vzácny širokouhlý pohľad zo strechy na panorámu
kúpeľného mestečka. Taký sa veru
naskytne málokomu,“ vysvetlil jeden
z členov skupiny UrbeX DCA, ktorý
si neželal byť menovaný.

predstavujeme

Pamätník vybudovali
z trosiek spadnutého lietadla
Cieľom amerického bombardéra boli rafinérie na území dnešného Poľska, jeho cesta sa však
skončila predčasne. Osudným
sa mu stal prelet cez Slovensko, počas ktorého ho zasiahli
nemecké stíhačky. Zrútil sa do
Kamenickej doliny, kde dodnes
túto tragédiu pripomína pamätník. Jeho súčasťou sú autentické
kúsky spadnutého lietadla.
„Po roku 1943 obsadili americké
vojská južné územia Talianska.
Práve odtiaľ štartovali americké lietadlá, ktoré bombardovali
niektoré strategické priemyselné
podniky hlavne na území Protektorátu Čechy a Morava, Slovenska,
ale aj Poľska,“ vysvetlil historik
Pavol Makyna.
Bombardér Liberator B-24J s posádkou Kennetha B. Smitha vyštartoval z americkej základne v
talianskom meste Bari. Svoju misiu nedokončil, len niekoľko dní
pred Vianocami v roku 1944 ho
Nemci zostrelili. Jeden z Američanov zahynul, ďalším sa podarilo
z lietadla vyskočiť. Viacerí z nich

ABECEDA
Baske
● vrch v Strážovských vrchoch, ktorý
má nadmorskú výšku 955 m n. m. Pod
jeho vrcholom sa nachádza chata s totožným názvom. Žihľovník – Baske je
zároveň národnou prírodnou rezerváciou, má rozlohu 130,18 ha a nájdete tu
viaceré ohrozené vtáčie druhy.

Bombardér
● vojenské lietadlo, ktorého úlohou
je ničiť pozemné ciele. Už v prvej
svetovej vojne plnili túto funkciu
nemecké vzducholode. Prvý prípad
leteckého bombardovania sa však
odohral o niečo skôr – v roku 1911
v Líbyi.

však utrpeli zranenia a následne
padli do nemeckého zajatia. Edwinovi Burkhardtovi sa napokon podarilo ujsť, a to najmä vďaka pomoci obyvateľov Omšenia, ktorí
ho schovávali. Americký letec sa
mal následne pridať k partizánom.
Na miesto tragédie v Kamenickej
doline sa po dlhých rokoch vrátil.
Spolu s ďalšími štyrmi kamarátmi,
ktorí haváriu prežili, ho navštívil v

Chata, akých je
na Slovensku málo

roku 2000.
Súčiastky zo spadnutého lietadla
sa dodnes ukrývajú v tamojších
horách, ale aj v domácnostiach
niektorých obyvateľov Trenčianskych Teplíc. Najviditeľnejšie sú
práve na pamätníku, ktorý je venovaný americkým letcom. V roku
1994 ho postavili obyvatelia miestnej časti Baračka na mieste dopadu
amerického bombardéra.
tomu celé miesto jedinečné čaro.
„Takýchto chát je dnes už na
Slovensku veľmi málo, tobôž na
hrebeni Strážovských vrchov,“
podotkol Greguš.
V blízkosti chaty stála v minulosti rozhľadňa, podľa dobových
fotografií vyrástla na Baske ešte
skôr ako samotná budova. Dnes
však už neexistuje. Jedným z plánov turistov je opäť ju postaviť,
no bude potrebná spolupráca a
finančná pomoc. „S týmto projektom stále počítame. Určite by
prilákal do tejto krásnej prírody
Strážovských vrchov ešte viac
turistov,“ myslí si Greguš. Tí sem
prichádzajú celoročne, vyhľadávaným podujatím je najmä februárové Zimné stretnutie turistov
Trenčianskeho regiónu, ktoré sa
tento rok konalo už po 45-krát.
Pravidelne sa na ňom zúčastňuje
600 až 800 milovníkov zimnej
turistiky.

zdroj: Maroš Greguš

Na vrchu Baske stojí už viac
ako 80 rokov chata, ktorá
si získala srdce nejedného
turistu. V minulosti niesla
meno Ľudovíta Štúra, dnes je
domovským stánkom Klubu
slovenských turistov (KST)
v Trenčianskych Tepliciach.
Tým, ktorí do nej zavítajú,
ponúka pravú chatársku
atmosféru.
Chatu Baske slávnostne otvorili v októbri 1936, vtedy sa ešte
volala Štúrova chata Ski-Klubu
Trenčianske Teplice na Veterných
holiach. Počas vojny ju využívali
nemeckí vojaci, po ich odchode
zostala zdevastovaná a museli
ju zrekonštruovať. „V súčasnosti
plní úlohu turistickej útulne, kde
sa môžu turisti zohriať, prípadne
tu aj prespať,“ vysvetlil predseda
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KST Trenčianske Teplice Maroš Greguš. Návštevníci sa však
musia pripraviť na to, že na chate
nie je elektrina ani voda. V minulosti ju tu dokonca hľadali prútikári a nadšenci vykopali 15-metrovú studňu, avšak bez výsledku.
Na druhej strane má aj vďaka

dvojstranu pripravila: (bas)

Funkcionalizmus
● architektonický štýl, ktorý sa riadi
heslom „form follows function“ (forma nasleduje funkciu). V európskych
krajinách sa rozšíril najmä v prvej
štvrtine 20. storočia. V rámci bývalého Československa zažil masívny
rozmach v medzivojnovom období.

Kúpele
● miesta, kde sa prírodné liečivé
zdroje používajú na poskytovanie
liečebno-preventívnej starostlivosti. Tie v Trenčianskych Tepliciach
mal podľa legendy objaviť chromý
pastier hľadajúci svoju ovcu. Prvá
oficiálna písomná zmienka o nich
pochádza z 13. storočia.

Machnáč
● liečebný dom v Trenčianskych
Tepliciach z 30. rokov minulého storočia. V čase svojho vzniku bol jednou z najdrahších stavieb v republike. Dodnes patrí medzi ukážkové
stavby funkcionalizmu. Zároveň je
aj ukážkou toho, ako sa cenné časti
nášho kultúrneho dedičstva menia na
ruinu.

Robot
● umelý človek, automat podobný
človeku. Slovo ako prvý použil Karel
Čapek v dráme R. U. R., ktorá bola
preložená do viac ako 30 svetových
jazykov. Dnes ide o celosvetovo akceptovaný pojem, ktorý sa mal zrodiť
práve v Trenčianskych Tepliciach.
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turistická polícia

Bezovec

nie je len o snehu
Ľudia to tu majú radi. Aj
napriek tomu, že služby v okolí
Bezovca, rekreačnej oblasti v
juhovýchodnom cípe Trenčianskeho kraja, nestoja za veľa.
Ešte stále sa teší obľube, či už
vďaka spomienkam na časy
dávno minulé, keď rekreačné
stredisko „fičalo“ v plnom
prúde, alebo pre pôvab okolitej prírody. Boli sme tu pred
pár rokmi v lete, no keďže
lokalita je populárna aj v zimnom období, vrátili sme sa sem
i teraz.

TURISTICKÁ POLÍCIA
Bezovec je so svojou výškou
743 m n. m. najvyšším vrcholom Nízkeho Inovca. Tróni si v
strednej časti pohoria Považský
Inovec v katastrálnom území
obce Nová Lehota. Vzdialený je
asi 20 kilometrov od Piešťan a 30
kilometrov od Nového Mesta nad
Váhom. V jeho okolí sa nachádza
rovnomenné rekreačné a lyžiarske stredisko.
Na jednej strane Stará Lehota, na
druhej Nová Lehota a v strede
Bezovec. V letnej sezóne je stredisko v hľadáčiku turistov a cyklistov. Ak obľubujete nenáročné
túry lesom, počas ktorých sa vám
naskytnú nielen pohľady na prírodne krásy, ale i pekné výhľady,
výlet na Bezovec si rozhodne do-

prajte. Z vrcholu uvidíte hrebeň
Bielych Karpát, Považie, Tribeč
či Dolnonitriansku kotlinu.
V zime je to o snehu
No vráťme sa do zimy. Zvyčajne sa tu lyžuje od decembra do
marca, prípadne až do apríla,
samozrejme, v závislosti od počasia. Meniaca sa klíma však
v posledných rokoch zanecháva
ťažké rany na prevádzke takýchto „vidieckych“ stredísk s nízkou
nadmorskou výškou. Tohtoročná
zima snehu zatiaľ nedopriala.
I keď v stredisku disponujú umelým zasnežovaním, veľa príležitostí využiť ho túto sezónu ešte
nebolo. Aj tento spôsob zasnežovania je totiž limitovaný vonkajšou teplotou vzduchu. Ťažko
predpovedať, ako sa počasie
vyvinie do začiatku jari. V prípade záujmu o zimné radovánky
odporúčame sledovať stránku
www.skibezovec.sk a overiť si
aktuálne snehové, lyžiarske podmienky.
V prevádzke
Je február, krásna slnečná sobota a okrem bielej pokrývky na zjazdovke niet po snehu
ani chýru, ani slychu. Na naše
prekvapenie je lyžiarske stredisko v prevádzke. Aj lyžiarov
nájdete na svahu dosť. Terén

praje najmä malým športovcom,
a tak si to tu dole svahom šinú
najmä oni. S pribúdajúcim časom
sa poriadne zapĺňa aj parkovisko
pri zjazdovke. Hudba z koliby
Bezovec a čulý ruch na svahu
dávajú o sebe vedieť široko-ďaleko. Rýchle občerstvenie je
v prípade núdze zabezpečené aj

som bola malá, takže mám na
toto miesto veľa pekných spomienok,“ prezrádza sympatická
mamina.

priamo pri svahu.
Na radosť návštevníkov prevádzkari umelo nasnežili aj pri
odstavenom detskom vleku. Ideálny priestor pre boby a sánky
tu využíva hŕba detí s rodičmi.
Pani Erika z Nového Mesta nad
Váhom spolu so synom podnikajú výlety na Bezovec viackrát
do roka. „Chodíme sem hlavne
v lete na prechádzky. Máme to na
skok a je tu príjemne. Ale hlavne, mňa sem brávali rodičia, keď

potrvá len hodinku a navyše poteší peknými výhľadmi do okolia. Ak nie ste viazaní návratom
na Bezovec, odporúčame pokračovať modrou trasou ďalej až
do obce Lúka. Stredisko Bezovec križuje aj červené turistické
značenie – buď ku Kostolnému
vrchu a Marhátu, alebo na stranu druhú, popod vrch Bezovec,
okolo Skalín až smerom k Panskej Javorine. Aby toho nebolo
málo, nájdete tu aj zelenú trasu

Keď nie lyže, vibramky
Turistické možnosti v okolí nie
sú na zahodenie. Túra po modrej
značke na hrad Tematín odtiaľto

turistická polícia
– začína na rázcestí k stredisku
Bezovec, kam vás pohodlne dovezie aj linkový autobus, a končí
na Topoľčianskom hrade. Trasu
jednosmerne zvládnete približne
za dve hodiny, prípadne sa dá
cesta skrátiť a začať až v obci
Nová Lehota.
Ach, tie služby...
Čo sa ubytovania v okolí týka,
slušné podmienky ponúka najmä
penzión Bezovec a hotel Inovec.
V oboch sa dá spravidla aj chutne najesť. Naša návšteva hotela
v čase obeda však tentoraz pôsobila rozpačito. Problematický
výber jedál z menu sa úslužnosťou a ochotou snažil zachrániť
milý personál. Asi je to preto, že
v hoteli sem-tam prenocuje aj televízny štáb zo známeho bláznivého seriálu Horná Dolná, ktorý
sa od roku 2015 natáča len kúsok
odtiaľ, v obci Nová Lehota. Aj
keď Lehôt je na Slovensku okolo
päťdesiat, túto dozaista dobre poznáte.
Čo nové v Hornej Dolnej?
Príležitosť zájsť do televíznej
dediny si nemôžeme dať ujsť, z
Bezovca zamierime pozrieť sa,
čo nové v Hornej Dolnej. Ak by
ste predsa len nevedeli, o čom
to tu píšeme, ide o pôvodný výtvor TV Markíza, hodnotený ako
jeden z najúspešnejších v kategórii zábavné seriály. Popularitu
priniesol i niektorým z tamojších
obyvateľov, ktorí v ňom sporadicky účinkujú ako vedľajšie postavy či komparzisti.
Môžeme oficiálne potvrdiť, že
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pohodová dedinská atmosféra.
Skutočná Nová Lehota, teda televízna Horná Dolná, je maličká
obec, prejdete ju za polhodinku.
Všetko podstatné je tu pokope.
Centrum dotvára evanjelický
kostol so zvonicou z roku 1886 a
Kaplnka sv. Antona Padovského
z roku 1903. Okrem toho v obci
nájdete aj skutočnú krčmu a potraviny. Okolie a príroda sú tu naozaj pekné a vzduch čistý, takže
nielen za známymi tvárami, ale
aj za výletmi do prírody sa sem
oplatí vypraviť.

krčma, povestný kakaovník i kadibudka sú na svojich miestach.
Poslušne čakajú na príchod filmového štábu, ktorý tu cez týždeň úraduje vo veľkom. Podľa
informácií od miestnych sa natáča stále okrem víkendov, čo
potvrdzuje aj domáci pán, s ktorým nadviažeme rozhovor najmä
vďaka nádhernej magnólii v jeho
rodinnej záhradke, ktorá mu rastie hneď za plotom. Obsypaná
pukmi zaujme určite každého.
A ešte keď rozkvitne doplna!
Už len kvôli tej magnólii sa sem
oplatí zatúlať.
Miestni si už zvykli
„Čo vám poviem, niektorí domáci sa z popularity tešia. Teda
hlavne tí, čo si na tom aj zarobia. No väčšinu osadenstva obce
tvoria chatári a tí tu skôr hľadajú
pokoj, oddych. Niekedy je to tu
veru veľký blázinec,“ pousmeje

dnes známa široko-ďaleko. Zvedavých návštevníkov je tu vskutku habadej, aj my sme na nich
natrafili pri fotení známych seriálových „artefaktov“. Ešpézetky
zaparkovaných áut dokumentujú,

sa zhovorčivý pán spoza plota,
„od magnólie“. S rodinou sem
dochádza z Topoľčian na víkendy k svokrovcom.
Zašitá dedina s približne dvesto
obyvateľmi na konci sveta je

že Hornú Dolnú už objavilo celé
Slovensko. Miestni sú zvyknutí, nad prílevom zvedavcov len
mávnu rukou. Napriek popularite sa obec snaží zachovať si
pôvodnú tvár a vzduchom sa šíri

V lete aj kúpanie
Keby sa vám málilo, v nadchádzajúcej letnej sezóne sa v
blízkosti Bezovca ponúka aj
kúpanie. Po ceste z tohto turistického strediska sa môžete zastaviť
napríklad v Hornej Strede. Prírodné jazero aj s pieskovými plážami v teplom počasí isto poteší.
Alternatív na letné obdobie je
viacero. Na jednej strane vodná
nádrž Sĺňava, na druhej areál Zelená voda. A k tomu dobre známe
historické pamiatky Čachtický
hrad a hrad Beckov. A čo takto
vybrať sa sem na bicykli? Patrí
sa spomenúť, že okolie Bezovca
je popretkávané množstvom cyklotrás.
Čo dodať?
Rozhodne to v okolí Bezovca
nežije ako kedysi, veľa budov je
schátraných a služby často pokrivkávajú, no príroda je tu krásna. My sme prišli otestovať pripravenosť Bezovca počas zimnej
sezóny, lenže snehu nerozkážete. A tak sme improvizovali a
ponúkli pestrejšiu turistickú mozaiku. Veríme, že pričinením ľudí
s dobrým srdcom sa postupne
podarí oprášiť zašlú slávu tohto
kúta trenčianskeho regiónu.
(bafa)

Strava		
Ubytovanie
Wellness
Obsluha
Lokalita
Celkový dojem

7/10
8/10
8/10
8/10
8/10
8/10
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história

Pominovec,

románsky kostolík uprostred polí
Cestujúcim po ceste medzi
Nemšovou a Pruským sa za
obcou Slávnica po pravej strane
vynorí silueta neveľkého kostolíka, zasadená medzi stromami.
V zime je porast bez lístia, a tak
sa stavba neskrýva v zeleni a je
lepšie viditeľná než v lete. Odbočíme na poľnú cestu, prekročíme železničnú trať a zamierime
k svedkovi dávnej histórie.
Štíhly objekt má neodškriepiteľné
románske črty, jeho odľahlá poloha
ho zrejme ochránila od neskorších
väčších prestavieb. „Prvá písomná
zmienka o obci Pominovce pochádza z obdobia vlády uhorského kráľa Ondreja II. z roku 1229.
Zápis pochádza od nitrianskeho
biskupa Jakuba, ktorý si poznačil,
že neďaleko Trenčína sa nachádza
„villa Pomen vocata“, teda dedinka Pomen nazývaná,“ voviedol nás
do dejín historik Trenčianskeho
múzea v Trenčíne Lukáš Trnkóci.
V tom čase už kostol existoval,
takže zrejme pochádza zo staršieho obdobia, než uvádza písomný
prameň. V nasledujúcich rokoch
sa zmienky o obci vytrácajú, čiastočne sa objavujú ešte v 15. storočí, potom až v 19. storočí. Vtedy sa
tu nachádzali iba tri domy, v ktorých žilo 32 obyvateľov. „Nevie-

me, kedy presne obec zanikla, ani
z akého dôvodu. Existujú viaceré
teórie, najpravdepodobnejšie sa javia tie, čo hovoria o jej zániku po
veľkej povodni na Váhu, prípadne o jej zničení počas vojnových
útokov či vpádov nepriateľských
vojsk na Považie,“ myslí si Trnkóci.

merovec.
V súčasnosti sa tu zachovali iba
dve pamiatky. Prvou je rímskokatolícky románsky kostolík pochádzajúci pravdepodobne z 12.
storočia, zasvätený sv. Jánovi
Krstiteľovi. Druhou je neďaleký
cintorín. Kostolík vznikol ako tzv.
vlastnícky alebo aj šľachtický či

Podľa povesti sa zachránilo po
veľkej povodni iba niekoľko rodín a mali sedem oviec. Založili si
dedinu vyššie, mimo dosahu rozbúrených vĺn Váhu. Keďže mali
„sedmero“ oviec, nazvali ju Sed-

panský. Za jeho zrodením nestála
cirkev, ale postavil ho tamojší zemepán zo svojich peňazí. Zaujímavá je lokalita, kde bol postavený.
„Kostoly sa v stredoveku stavali na
vyvýšenom mieste, kvôli obrane

boli ohradené. V Pominovci o tom
dôkazy nemáme,“ uviedol mladý
historik.
„Výzdoba bola jednoduchšia, ale
pri výskume v roku 2010 sa našli
fresky Ježiša Krista a apoštolov.
Objekt možno rozdeliť na tri hlavné časti – vstup (empora), ktorý je
spojený s vežičkou, čo je ojedinelý
architektonický nález v tejto oblasti. Druhú časť tvorí loď kostola, uzatvára ju apsida. V kostolíku
je barokový oltár pochádzajúci
z 18. storočia, venovaný patrónovi kostola Jánovi Krstiteľovi. Architektonicky i obdobím vzniku
je Pominovcu podobný románsky
kostolík nad obcou Dražovce,“
ukončil svoje rozprávanie Lukáš
Trnkóci.
Vďaka ochote farára Štefana
Kľúčika z Rímskokatolíckeho farského úradu v Bolešove sme mohli
tento klenot stredovekej architektúry vidieť aj zvnútra. „Reštaurátorské práce sú teraz pre chladné
počasie prerušené, pokračovať
budú po oteplení. Kostolík nemá
elektrickú prípojku, ale napriek
tomu ho využívame na liturgické
účely. Koncom augusta tu býva
pravidelne svätá omša okolo spomienky na Mučenícku smrť sv.
Jána Krstiteľa, teda na výročie
patrocínia kostola. Už tradične je
spojená s cyklopúťou, ktorej sa
vždy zúčastňuje mnoho pútnikov
z celého Slovenska. Jej súčasťou je
aj požehnanie bicyklov. V zime bývala svätá omša vo vianočnom období na sviatok sv. Štefana, minulý
rok bola prvýkrát na Silvestra o 23.
hodine a privítali sme tu nový rok
2020,“ doplnil farár Štefan Kľúčik.
Napriek chladnému počasiu sa prišlo rozlúčiť so starým občianskym
rokom a privítať nový asi 300 ľudí,
omšu celebroval bývalý bolešovský farár Ivan Kňaze.
V okolí Trenčína sa zachovalo
málo objektov z tohto obdobia
a hodnotu kostola ako architektonickej pamiatky z románskeho obdobia podčiarkuje aj
skutočnosť, že bol v roku 1963
zapísaný do zoznamu kultúrnych
pamiatok.
Národnú kultúrnu pamiatku románsky kostolík Pominovec
v roku 2009 zaradili aj medzi sedem divov Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Leo Kužela

na konci kraja
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Kde sa ovocie
mení na pesničky

Keď prichádzame do obce Plevník-Drienové, ulicami znejú veselé melódie
harmoniky, ozembuchu a, samozrejme,
aj spev. Obdobie fašiangov je v plnom
prúde a dedina na konci nášho kraja
udržiava niekdajšie tradície. Pod
Manínskymi a Súľovskými vrchmi, v
doline Drienovky, naľavo od Váhu je
však živo v ktoromkoľvek čase. Už len
keď si predstavíte prostredie, do ktorého je obec vsadená, nikoho neprekvapí
veľký záujem turistov o jej okolie. A
aby toho nebolo málo, relatívne malá
obec prekonáva na svojom území
výrazné výškové rozdiely – od 290 m n.
m. pri Váhu, cez 305 m n. m. uprostred
dediny až po 835 m n. m. na Havranej
skale. Toto je zároveň obľúbené miesto
paraglajdistov, z vtáčej perspektívy
sledujú krásy tohto malebného kraja.
Prechádzkou po dedine sa zastavujeme
pri družnej debate susedovcov Margity a
Pavla. V Plevníku-Drienovom sa obaja
narodili a ako sami hovoria, žije sa im tu
dobre. „Keď porovnám život v meste a na
dedine, tak na dedine je to určite ťažšie.
Veď len pozrite na tú záhradu za domom.
Kým sa o to človek postará, má čo robiť.
Ale nemenil by som,“ rozrozpráva sa Pavel.
„Mňa by odtiaľto nedostali, už jedine nohami vpred,“ žartuje susedka Margita. „Mám
to tu rada, je tu krásna príroda, aj niektorí
ľudia sú dobrí,“ nestráca humor.
„Aj sme rozmýšľali, že by sme šli do

REPORTÁŽ
zariadenia pre seniorov, aby bolo o nás
postarané. Ale my iné nevieme, len pracovať, po vonku chodiť. Okolo domu je vždy
niečo. Obaja sme už takí ,žebráci‘, aj tu
susedia oproti o palici chodia, ale navzájom
si pomáhame,“ usmievajú sa pri susedskom
plote Margita a Pavel. Dnes 83-ročný Pavel
spomína na časy, keď si domy ľudia stavali
svojpomocne, navzájom si pomáhali. Dnes
už na pozemky príde firma a ľudia sa rovno
nasťahujú. Ale ako hovorí, taká je doba.

Ľudia sa tu majú radi a susedia si navzájom
pomôžu, napríklad aj postrážiť psa, keď
treba ísť k doktorovi či na nákup. „On je
taký dobráčisko. Keď mu pani odíde, začne
kňučať. Tak sa s ním trocha pohrám. Keď sa
aj ja otočím, zas len šteká,“ opisuje Pavel,
ktorý sa dlhé roky venoval futbalu. Svojho
času pracoval v strojárenstve a vyslali ho aj
do Egypta. Rok v africkej krajine ho však
len utvrdil v láske k rodnému Plevníku.
Veselo počas celého roka
V Plevníku-Drienovom je veselo počas
celého roka, nielen počas fašiangov. Aktívne tu funguje až sedemnásť klubov a tie
sa postarajú o športový aj kultúrny život.
„Čokoľvek sa v obci robí, vždy niekto
priloží ruku k dielu,“ chváli ľudí naprieč
dedinou starosta Miroslav Kremeň. „V lete
si užívame Dni obce, počas dvoch dní sa
ľudia tešia na obecný sedemboj, ktorý zahŕňa rôzne zábavné súťaže, napríklad beh s
fúrikom cez prekážky.“ Starostovanie však
nie je len o zábave a Miroslav Kremeň si
pochvaľuje skúsenosti z predchádzajúceho
pôsobenia v stavebníctve. Pri rozvoji obci
sa mu veru zídu. „Roboty je veľa a mám
šťastie na tolerantnú manželku. Vždy
rád pomôžem, ak niekto potrebuje, a aj
papierovačky treba porobiť. Čo vám poviem, domov často chodievam až večer,“
nesťažuje sa optimisticky naladený prvý
muž obce, ktorý starostovanie považuje za
službu.
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na konci kraja
Do tanca nám hrali Kandráčovci a už teraz
máme takmer vypredané vstupenky na
budúcoročný ples.“
Ak patríte medzi nadšencov turistiky, určite ste už zavítali alebo by ste zavítať mali
do Plevníka-Drienového. Turistika je tu
viac ako populárna. Klub turistov má svoju
základňu v turistickej chatke na Dlhých
Lúkach, ktorú si aj sami zrenovovali. Sezónu každoročne štartujú počas Jozefovského
výstupu na Havraniu skalu v Hoľazniach a
už tradičným sa stal Silvestrovský výstup
na Malý Manín spojený so silvestrovskou
kapustnicou na turistickej chate. A keďže
sa hovorí, že v zdravom tele zdravý duch,
športom sa to tu doslova hemží. V obci
na Považí nájdete dobrovoľných hasičov,
hokejbalový aj futbalový klub, kde trénujú
deti od prípravky až po starší dorast.

Folklór aj turistika
Neodmysliteľnou súčasťou Plevníka-Drienového je folklór. Tancujú a spievajú malí
aj veľkí. Kým pár rokov dozadu nastal
útlm, teraz možno hovoriť o rozkvete.
Detský folklórny súbor Dúbravček vychoval za dvadsať rokov už desiatky talentov.
Keď vyrástli, sami si založili veľký súbor.
„V roku 2017 sme sa ako speváčky dostali
do výberu súťažnej relácie Zem spieva, a
aj keď sme nepostúpili do finále, začali sa
nám ozývať ľudia. Pozvali nás na súťaže
od Piešťan, cez Prahu až do Berlína a Paríža. Koncom marca letíme do Maroka na
festival pod záštitou marockého kráľa,“
vymenúva úspechy aj výzvy vedúca folkloristov Jana Muráňová.
Folkloristi majú aj svoj ples a po ôsmich
rokoch sa museli presťahovať z miestneho
kultúrneho domu do Považskej Bystrice.
„Už nás bolo veľa, mali sme 340 hostí.
Slávny rodák
Najznámejším rodákom z Plevníka je
Dominik Tatarka. Spisovateľ, o ktorom sa
učia deti, je súčasťou povinnej literatúry
aj maturitných otázok. Hoci posledné roky
nežil priamo v obci, často sa sem vracal a
tvoril tu. „To bol taký skromný človek, až
bol nenápadný. Aj by ste mu korunu vtedy
dali, taký bol skromný. Možno aj preto
o ňom miestni veľa nevedia. Viem, že sa
tadiaľto prechádzal, v takom hubertuse
zelenom. Nebol typ, že by sa vyvyšoval,
ale ani s nami neviedol siahodlhé debaty.
Aj domček, v ktorom žil, bol maličký,
skromný. Dnes už tento dom neexistuje, na
jeho mieste stojí iná budova. Samozrejme,
na svojho rodáka sme pyšní,“ zaspomínali
si na Dominika Tatarku dôchodcovia zo
susedstva. Známym sa stal, až keď opustil
rodný Plevník, no o jeho sláve sa miestni
dozvedeli až neskôr. „On sa tak vžíval,
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veľa zobrať. Knihe som však dala šancu
neskôr, už som bola vydatá, možno som
mala 25 rokov, a vtedy som ju inak vnímala,“ hovorí o Tatarkovom diele pani Jana.
Všetky knihy, ale aj fotografie z jeho divadelných čias sú vystavené v pamätnej izbe
Dominika Tatarku, ktorú spravuje miestna
základná škola s jeho menom. Izbu prišiel
slávnostne otvoriť aj Tatarkov blízky priateľ, prezident Václav Havel. „Českú delegáciu utekala pohostiť moja dcéra. Ponúkla
im okrem iného aj našu pálenku,“ uzavrela
tému rodáka pani Margita.

dokázal precítiť všetko okolo seba,“ dodávajú. Dominik Tatarka študoval v Prahe aj
na parížskej Sorbonne. Aktívne sa zapojil
do Slovenského národného povstania. Po
vojne bol redaktorom Pravdy a aj ústredným tajomníkom Zväzu československých
spisovateľov. Nesúhlasil s okupáciou
Československa, a tak v roku 1969 na
protest vystúpil z KSČ. Režim rozhodol
a okamžite ho zbavil všetkých funkcií,
nemal prácu a stal sa zakázaným autorom.
Novembrovej revolúcie sa už nedožil, zomrel v máji 1985. Jana Muráňová, terajšia
vedúca folkloristov, si na neho ako suseda
nepamätá. Na druhej strane bola nesmierne
hrdá, keď sa ako gymnazistka o ňom učila.
„Dokonca som si priala vytiahnuť si ho
ako maturitnú otázku. Pravdou však je, že
jeho diela sú náročné. Najmä ak ich čítate
v mladom veku. Keď som prvý raz čítala
Prútené kreslá, nedokázala som si z toho

Obecná pálenica
Aby mohli pálenkou pohostiť aj ďalšie návštevy, obyvatelia obce Plevník-Drienové
„premieňali ovocie na pesničky“ v miestnej
pálenici. Obecný priestor bol donedávna v
prenájme. Nájomcovia si však svoju technológiu presťahovali. „O novú technológiu
sa teda postará samotná obec, ktorá plánuje

po prerábke pálenicu prevádzkovať. Zhodou okolností sa akurát v tomto roku veľa
ovocia neurodilo, a tak ani nie je čo páliť.
S prírodou to teda máme dohodnuté, a keď
bude technológia nainštalovaná, po ročnej
pauze môže trúbkami opäť tiecť pálené,“
vysvetľuje dočasnú odstávku pálenice starosta.
Plevník-Drienové je síce koncovou obcou
nášho kraja, no vôbec sa necíti na jeho
chvoste. Majú tu zjazd z diaľnice, blízko do
Považskej Bystrice, ale aj do Bytče. Výhod
vám miestni vymenujú hneď niekoľko a
oceňujú ich najmä mladé rodiny. No ak sa
práve neplánujete sťahovať, Plevník-Drienové sa oplatí aspoň navštíviť.
(gab, sto)
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KOCR

TOP INOVÁCIA 2019

Kúpele Nimnica

Do kúpeľov prichádzajú ľudia relaxovať, ale najmä liečiť sa. Preto nie je
výnimočné, keď sem zavítajú práve
zdravotne znevýhodnení kúpeľníci. V
Nimnici robia všetko preto, aby sa počas
pobytu cítili komfortne aj oni. „Nachádzame sa vo svahovitom teréne. Každý
bezbariérový prístup je komplikovaný
a všetko musíme dôkladne premyslieť.
Technologicky aj finančne je to tiež
náročné,“ uviedol Miloš Michalec z
Kúpeľov Nimnica.

zdroj: kupelenimnica.sk

zdroj: domiluzii.sk

Dom ilúzií v Bojniciach

Múzeum a galéria v jednom, ktoré návštevníkov lákajú na populárne trick-artové umenie
a optickú ilúziu. „Inšpirovali sme sa v zahraničí. Keďže sme v Bojniciach, nemohli sme
vynechať ani tému zámku. Momentálne sa
viac zameriavame na umenie, v nasledujúcej
sezóne chceme pridať hlavolamy a prvky IQ
parku,“ predstavila Dom ilúzií spolumajiteľka Ivana Tvarohová. Z Domu ilúzií si návštevníci okrem zážitkov odnášajú aj desiatky
jedinečných foto záberov.

TOP ZARIADENIE PRE ZŤP 2019

TOP v cestovnom ruchu

Cestovný ruch sa v našom kraji
stále viac vyvíja. Podnikatelia
totiž zistili, že aj toto je spôsob,
ktorým sa dá živiť. Na druhej
strane nové produkty oceňujú
turisti a návštevníci, a tak sa
rozbieha sľubný kolotoč podni-

kania v tomto odvetví. Krajská
organizácia cestovného ruchu
(KOCR) Trenčín región si všíma
novinky a pokroky a už tretí rok
odovzdáva ocenenie TOP v cestovnom ruchu. Najlepšie gastro,
ubytovacie zariadenie, turistický

TOP TURISTICKÝ PRODUKT 2019

OSOBNOSŤ V CESTOVNOM RUCHU 2019
Ladislav Janech z Považskej Bystrice

TOP UBYTOVACIE ZARIADENIE 2019
Regent Club Vila Tereza
v Trenčianskych Tepliciach

Súčasnej podobe predchádzala
dlhotrvajúca rekonštrukcia. Výsledok však stojí zato a kúpeľné mestečko sa môže pýšiť budovou a ubytovacím zariadením s neobyčajným
exteriérom a luxusným interiérom.

TOP GASTRO 2019
Zmrzlináreň a kaviareň VELICE v Novej Dubnici

O kategórii gastro rozhodla verejnosť.
Najskôr poslali ľudia návrhy a potom verejnosť aj hlasovala. Tentoraz reštaurácie
predbehla zmrzlináreň Velice. Hoci funguje len počas letnej sezóny, do Novej Dubnice v tom čase príde na chladenú pochúťku
množstvo ľudí zo širokého okolia. „Znie
to ako klišé, ale snažíme sa to spraviť čo
najlepšie – tak, aby zmrzlina chutila aj
nám. Vyrábame ju priamo v prevádzke,
používame čerstvé suroviny,“ načrtla
možné tajomstvo úspechu Dominika Migaľová. Aj v zmrzlinárstve panujú trendy.
Vlani to bola príchuť slaného karamelu či
ricotta s figami. Zaujímavosťou je aj panottino, čo je zapečená zmrzlina v brioške.

zdroj: Velice

Numizmatike sa venuje vyše 50 rokov a vďaka svojej zbierke usporadúva výstavy aj v okolitých obciach.
Prednáša na základných a stredných
školách o vývoji peňazí. Ladislav Janech však na povale svojho domu vytvoril múzeum. „Chodievajú k nám
školy, ale aj zahraniční návštevníci.
Zapísané máme už tri kroniky a je v
nich vyše 10 500 ľudí. Prišli z viac
ako 23 štátov, najďalej z Japonska,
Peru, Kanady aj USA,“ vymenúval
Ladislav Janech. Postupne zaplnil
štyri izby, v ktorých nájdete predmety zo života bežných ľudí z dediny.

verejnosť nepozná,“ prezradil
kľúč výberu TOP ocenení Juraj
Gerlici z KOCR Trenčín región.
Jedinou kategóriou, o ktorej
rozhoduje iba verejnosť, je gastro. Zvyšné kategórie vyberala
odborná porota.

zdroj: regentclub-vilatereza.sk

BikeFest v Kálnici

Jedinečný cyklistický festival, ktorý sa zaradil do európskej a svetovej špičky.
Na 9. ročníku festivalu sa zúčastnilo viac ako 2000 pretekárov a na podujatie prišlo
vyše 20 000 návštevníkov.

produkt, inováciu a zariadenie
pre ZŤP za minulý rok vyhlásili počas ITF Slovakiatour 2019
v bratislavskej Inchebe. „Snažíme sa vyberať tak, aby bol
pokrytý celý región a aby sme
vyzdvihli aj tých, ktorých možno

zaujalo nás

Pod
dohľadom
filmárov
Mesto Trenčín zaujalo tvorcov dvoch sledovaných seriálov
Trenčiansky kraj z roka na rok
vyhľadáva čoraz viac turistov, ale
krásy regiónu zaujali aj filmárov. Po tom, čo na myjavských
kopaniciach pri obci Vrbovce
vznikal obľúbený seriál Prázdniny
a v Novej Lehote komediálny seriál
Horná Dolná, najnovšie môžete na
televíznych obrazovkách spoznávať mesto Trenčín v seriáloch Nový
život a Hniezdo.
Nový život, ktorým láka k obrazovkám televízia JOJ, to sú aj nové
pravidlá, nové výzvy, nové vzťahy,
nové prehry. A, samozrejme, aj nové
výhry, hoci tie si všetky postavy najprv musia vybojovať. Jeho vysielanie
odštartovalo 6. januára 2020 a okamžite si získalo priazeň divákov. Traja
40-roční najlepší kamaráti, hokejista
Dušan (Milo Kráľ) a futbalisti Pavol

(Alexander Bárta) a Lucia (Helena
Krajčiová), sa rozhodnú ukončiť svoje dobre rozbehnuté športové kariéry,

život je pieseň To si nedám len tak
vziať z albumu Mariána Čekovského
Best On. A krásy Trenčína do seriálu

no každý z iného dôvodu – kvôli rodine, zraneniu či len z túžby po zmene. Titulnou skladbou seriálu Nový

zakomponovali filmári. „Dej seriálu
sa odohráva v Trenčíne, ale nakrúca
sa hlavne v Bratislave. Vo filmovom
štúdiu v Rači, domy a škola sú tiež v
Bratislave, ale predely – stockshoty,
ktoré ukazujú mesto, sú nakrútené v
Trenčíne. Filmári mali vyhradený jeden deň na nakrúcanie týchto záberov
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a jeden celý deň sa točili scénky na
námestí v Trenčíne, na Trenčianskom
hrade a v jeho okolí. Tam sa nakrúcala svadba Lucie a Evalda,“ prezradila
PR manažérka TV JOJ Katarína Nosková. Okrem troch hlavných hrdinov
hviezdne obsadenie dopĺňajú herci:
Henrieta Mickovičová, Alžbeta Stanková, Max Bolf, Jozef Vajda, Juraj
Loj, Ján Jackuliak, Thomas Kamenar,
Ivan Krúpa či Barbora Švidraňová.

Pôrod na gynekológii v Trenčíne
Verejnoprávna RTVS zase pripravila
nový 12-dielny seriál Hniezdo, v premiére ho uviedla tiež začiatkom roku
2020. Hniezdo je emotívnou sondou
do života troch manželských párov
žijúcich v malom meste. Ich životy,
ktoré sa vzájomne prepletajú, ovplyvňuje bezbranný novorodenec. Ústrednú skladbu k seriálu naspievala skupina Peter Bič Project. Dramatický
seriál režíroval Braňo Mišík a v hlavnej úlohe účinkovali Soňa Norisová,
Alexander Bárta, Marián Mitaš a Andrea Karnasová. Natáčanie trvalo 62
dní, celkovo sa točilo v 46 lokalitách.
Nakrúcalo sa v Bratislave, Trenčíne,
okolí Bratislavy, ale aj v priestoroch
RTVS. Počas tohto obdobia sa filmový štáb sťahoval v priemere každých
1,5 dňa, čo bola výzva najmä pre výpravu a produkciu. Aj napriek rôznorodosti prostredia a veľkému množstvu exteriérov nemusela produkcia
ani raz zrušiť či presunúť natáčanie.
V seriáli bolo obsadených 21 hlavných postáv, 76 epizódnych postáv
a komparzistov. „Najväčšia výzva to
bola pre výtvarníčku Luciu Šedivú,
ktorej úlohou bolo pre všetkých hercov, komparzistov a vedľajšie postavy pripraviť kostýmy. Za štyri mesiace sa ich v seriáli vystriedalo takmer
sedemsto,“ dodala producentka
RTVS Zuzana Balkóová. Nezabudnuteľné bolo natáčanie na gynekologickom oddelení vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne. „Vybrali sme si noc a
obdobie, keď malo byť v nemocnici
najmenej mamičiek a pôrodov. Nakoniec bolo všetko inak a padol pôrodný
rekord. Okrem filmového bábätka sa
narodilo ďalších 6 novorodencov,“
doplnila Balkóová.
(miba)
Foto archív TV JOJ a RTVS
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zo života TSK

Vrchárska koruna
pokračuje

Cyklisti, turisti, nadšenci prírodných aj kultúrnych krás nášho
kraja sa môžu tešiť na ďalší
ročník obľúbenej Vrchárskej koruny. Zbierať svoje selfie fotky
na tohtoročnej dvadsiatke miest
môžete už od 10. apríla a čas na
zdolanie všetkých mét máte do
30. novembra. Vrchol môžete
zdolať buď na bicykli (kategória
bike), alebo pešo (kategória run
& walk & dog). Krásy hradov,
pohorí, rozhľadní či kultúrnych
pamiatok kraja môžete spoznávať ako jednotlivec, dvojica
alebo aj celá rodina. Od roku
2019 organizátori myslia aj na
zdravotne znevýhodnené osoby,
ktorým na pokorenie VKT stačí
zdolať päť vrcholov. Registrácia
je bezplatná a dvadsiatku zaujímavých lokalít môžete absolvovať v ľubovoľnom poradí. A
toto je zoznam pre VKT 2020.
Na webstránke vkt-bike.sk ich
nájdete aj s GPS súradnicami.
(gas, sg)

Zážitkové
vzdelávanie
ako výučba

Priamo v priestoroch Úradu
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) vzniklo stále
pracovisko Úradu pre verejné
obstarávanie (ÚVO). Kým
jeho služby ocenia najmä
organizácie, obce a mestá, vo
vestibule Úradu funguje aj
Klientske centrum pre širokú
verejnosť
Kancelária ÚVO poskytuje odborné poradenstvo verejným obstarávateľom priamo v regióne.
„Stále pracovisko pomôže práve
tým, ktorí potrebujú správne nastaviť kritériá verejného obstarávania. Verím, že takýmto krokom
prispejeme k tomu, aby kvalita
verejných súťaží v Trenčianskom
kraji vzrástla,“ uviedol predseda
ÚVO Miroslav Hlivák. „Myslím si, že toto pracovisko bude
nápomocné nielen organizáciám
v zriaďovateľskej pôsobnosti
župy, ale aj všetkým 276 obciam
či mestám, ktorým pri verejnom
obstarávaní poskytne všetky potrebné informácie a usmernenia,“
doplnil predseda TSK Jaroslav
Baška.
Druhá novinka, Klientske cen-

du vecnej príslušnosti,“ priblížila
vedúca Oddelenia sociálnej pomoci na Úrade TSK Elena Nekorancová.
V Klientskom centre už stihli poradiť aj zamestnanci Oddelenia
zdravotníctva a humánnej farmácie. „Občanov sme usmerňovali
pri problémoch so zabezpečením

trum, zas pracuje s ľuďmi, ktorí
potrebujú radu zo sociálnej či
zdravotníckej oblasti. „Okrem
prvotného poradenstva ohľadom

žiadostí o posúdenie odkázanosti
na sociálnu službu kontrolujeme
žiadosti, poskytujeme informácie
o možnostiach umiestnenia do
zariadení sociálnych služieb, ale
aj odporúčanie riešenia problému
v iných inštitúciách, ako sú napr.
Sociálna poisťovňa, Úrad práce
sociálnych vecí a rodiny z dôvo-

zdravotnej starostlivosti, pomoci
pri hľadaní poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, najmä lekára špecialistu,“ povedala Elena
Štefíková, vedúca Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci.
(bol, plm)

Inteligentná lavička na cyklotrase

Na cyklotrase, ktorá povedie
z Trenčianskeho hradu cez
Nemšovú až k českým hraniciam a odtiaľ na hrad Brumov,
nájdete aj jednu technickú zaujímavosť – inteligentnú lavičku
Steora.
Po ukončení stavebných prác na
cyklotrase ju osadia v blízkosti no-

vovybudovaného mosta cez rieku
Vlára, na mieste s dostatkom slnečnej energie počas celého dňa.
„Inteligentná lavička je 100 %
solárne poháňaná a nevyžaduje
žiadne dodatočné napájanie.
Vďaka využívaniu obnoviteľnej
energie prispieva k ochrane životného prostredia. Cyklistom

zdroj: TSK

Študenti stredných škôl môžu
opäť vďaka župným financiám
navštíviť zaujímavé miesta. Formou exkurzie dostanú možnosť
nahliadnuť do galérií, divadiel,
múzeí, koncentračných táborov,
vedecko-technických parkov,
prírodných záhrad či centier environmentálnych aktivít. „Trenčianska župa sa prostredníctvom
podpory tematického zážitkového vzdelávania a kultúry dlhodobo snaží zatraktívniť a obohatiť štandardný vzdelávací proces
stredných škôl. Študenti si formou osobného zážitku osvoja
nové poznatky a zároveň získajú aj nové zážitky. V rozpočte
TSK na aktuálny rok je na tento
účel vyčlenených 100-tisíc eur,“
priblížila vedúca Odboru školstva a kultúry Daniela Hilčíková. Svoje žiadosti môžu stredné
školy predkladať v rámci prvého kola do 31. marca 2020, do
druhého kola je potrebné poslať
žiadosť do 31. mája 2020.
(plm)

Nové služby
v budove Úradu TSK

poskytuje možnosť bezdrôtového
nabíjania telefónov alebo wifi pripojenie k internetu. Lavička má
dva USB porty, ktoré umožňujú
dobíjanie elektronických zariadení priamo v teréne s použitím
kábla. Sú v nej zároveň zabudované senzory na meranie teploty
vzduchu a vlhkosti,“ priblížila
Katarína Holá z Oddelenia stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov na Úrade
TSK.
V prípade silného dažďa vypne
lavičku dažďový senzor, čím sa
ušetrí získaná energia. Špeciálne
vyvinutý regulátor úspor energie
dokáže vyhodnotiť vstupné informácie a regulovať ponuku jednotlivých funkcií. Lavička má taktiež
integrované počítadlo nabíjania
zariadení a počítadlo internetových pripojení.
(plm)

pozvánky
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Kam v našom kraji?
marec – apríl 2020

Termín: 1.január – 31.december 2020
Názov: Nová stála expozícia M. A. Bazovského
Miesto konania: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Web: www.gmab.sk
Termín: 6. február – 11. marec 2020
Názov: Výstava z medzinárodnej fotografickej súťaže FOPO
Fotografie pomedzia – fotografie pomezí
Miesto konania: Výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja
Web: www.tnos.sk
Termín: 27. február – 19. apríl 2020
Názov: Bienále plastiky malého formátu - výstava
Miesto konania: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v
Trenčíne
Web: www.gmab.sk
Termín: 27. február – 19. apríl 2020
Názov: Tomáš Žemla - Do-poli na-poli - výstava
Miesto konania: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v
Trenčíne
Web: www.gmab.sk
Termín: marec, apríl 2020
Názov: Čarovný príbeh pána Bartolomeja (Škola v múzeu)
Miesto konania: Zámok Bojnice
Web: www.bojnicecastle.sk
Termín: marec, apríl 2020
Názov: Hra na minulosť (Škola v múzeu)
Miesto konania: Zámok Bojnice
Web: www.bojnicecastle.sk
Termín: marec – apríl 2020
Názov: Tvorivé dotyky s remeslom
Miesto konania: Trenčín a Lubina
Web: www.tnos.sk
Anotácia: Cyklus remeselných tvorivých dielní.
Termín: 1. marec – 26. apríl 2020
Názov: Skryté príbehy múzea
Miesto konania: Kasáreň (prízemie), Trenčiansky hrad
Web: www.muzeumtn.sk
Termín: 1. marec – 10. máj 2020
Názov: Z rozprávky do rozprávky
Miesto konania: Kasáreň (2. poschodie), Trenčiansky hrad
Web: www.muzeumtn.sk
Termín: 3. marec 2020 o 18.00 h
Názov: Ťapákovci
Miesto konania: Dom kultúry Dubnica nad Váhom
Web: www.kultura.dubnica.eu
Anotácia: Divadelná hra.
Termín: 3. – 27. marec 2020
Názov: Vesmír očami detí
Miesto konania: ZUŠ K. Pádivého Trenčín
Web: www.tnos.sk
Termín: 4. marec 2020
Názov: Jedlo pre tvoje zdravie
Miesto konania: Dom kultúry Javorina, Stará Turá - kaviareň
Web: www.dkjavorina.sk
Termín: 4. marec 2020 o 17.00 h
Názov: Fotostredisko
Miesto konania: Trenčiansky samosprávny kraj, zasadacia miestnosť na 3. poschodí
Web: www.tnos.sk

7. marec 2020
Hory, cesty, ľudia

Názov: Prizma 2020
Miesto konania: Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk

Prvá marcová sobota bude v Bánovciach nad
Bebravou patriť cestovateľskému festivalu Hory,
cesty, ľudia. Pôjde už o 19. ročník podujatia,
ktoré spoločne pripravujú Klub slovenských turistov z Bánoviec nad Bebravou a Mestské kultúrne stredisko (MsKS). „Náš festival nie je len
prehliadkou filmov, ale návštevníci sa môžu tešiť
na stretnutia s cestovateľmi, ktorí prídu sami porozprávať svoje zážitky. Každý z nich má vyčlenených priemerne 45 minút,“ priblížila Veronika
Palušová z MsKS. Festivaloví hostia predstavia
rôzne krajiny a kúty sveta – ostrov Kos, Gruzínsko, Maledivy, Madagaskar, návštevníci sa s
nimi pozrú na krásy Považia, ale aj na život v
tieni Annapurny. Súčasťou podujatia bude aj premietanie dvoch filmov – Vietor a Vrcholová príťažlivosť. Festival otvorí brány 7. marca o 10.00
hod. a potrvá do večerných hodín.

Termín: 4. – 6. marec 2020
Názov: 66. Hviezdoslavov Kubín – Podjavorinskej Bzince –
obvodné kolá v umeleckom prednese poézie a prózy detí
Miesto konania: Trenčiansky samosprávny kraj
Web: www.tnos.sk
Termín: 5. marec – 28. máj 2020
Názov: Literárna jar Trenčianske Teplice 2020
Miesto konania: Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 6.marec 2020
Názov: Beseda: Tvorba animovaného filmu
Miesto konania: Ži:va, Bánovce nad Bebravou
Web: www.facebook.com/zivabanovce/
Termín: 6. marec 2020
Názov: Expedičná kamera
Miesto konania: RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk
Termín: 6. marec 2020
Názov: Obchodovanie s ľuďmi
Miesto konania: Považské osvetové stredisko v Považskej
Bystrici
Web: www.pospb.sk
Termín: 6. – 8. marec 2020
Názov: CIMBALOVÁ DIELŇA 2020
Miesto konania: KC Dlhé Hony Trenčín
Web: www.tnos.sk
Termín: 7. marec 2020
Názov: MarcoRajt – Spomienky na domov
Miesto konania: Kinosála Národného domu Štefánikovho,
Brezová pod Bradlom
Web: www.brezova.sk

Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko, Bánovce nad
Bebravou
Web: www.kulturabn.sk
Termín: 10. marec 2020
Názov: Čo vieš o hviezdach?
Miesto konania: Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne
Web: www.tnos.sk

Termín: 7. marec 2020
Názov: Prechádzky mestom so sprievodcom: Turci v Trenčíne
Miesto konania: Trenčín (začiatok pri Kultúrno-informačnom
centre)
Web: www.visit.trencin.sk

Termín: 11. marec 2020
Názov: Beseda s autorkou knihy Žijeme s histamínom
Miesto konania: Trenčiansky samosprávny kraj
Web: www.tnos.sk

Termín: 7. marec 2020
Názov: Pálenie Moreny a Vítanie Vesny
Miesto konania: Čachtický hrad
Web: www.cachtickyhrad.eu

Termín: 12. marec 2020
Názov: Cigánski diabli
Miesto konania: Dom kultúry Javorina, Stará Turá
Web: www.dkjavorina.sk

Termín: 7. – 15. marec 2020, začiatok zápasov každý deň od 9.00
h, okrem semifinále a finále
Názov: TEJT 3 U16 „SchoolLobik 2020“
Miesto konania: Športový areál Baračka, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk

Termín: 12. marec 2020
Názov: PANIKÁRI
Miesto konania: Kino Mier, Považská Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk

Termín: 8. marec 2020
Názov: Medzinárodný deň žien
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 12. marca 2020
Názov: FK Kassandra pri MsKS: Zažiť znovu
Miesto konania: Ži:va, Bánovce nad Bebravou
Web: www.kulturabn.sk

Termín: 8. marec 2020 o 15.00 h
Názov: MDŽ – Ľudovít Kašuba
Miesto konania: Dom kultúry Dubnica nad Váhom
Web: www.kultura.dubnica.eu

Termín: 12. marec 2020
Názov: Rozprávkové javisko
Miesto konania: RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk

Termín: 9. marec 2020
Názov: Galakoncert koncert skupiny Progres

Termín: 4. marec 2020 – 3. apríl 2020

zdroj: muzeum.sk

1. marec – 10. máj 2020
Z rozprávky do rozprávky

Kasáreň Trenčianskeho hradu bude až do 10. mája hostiť výstavu bábok z
inscenácií Starého divadla v Nitre. V rámci podujatia spozná verejnosť rozprávkový svet, zákulisie, výrobu aj život divadelných bábok aj samotného
bábkového divadla. „Na výstave Z rozprávky do rozprávky budú môcť návštevníci hradu vidieť takmer 100 divadelných bábok či, v umeleckom žargóne povedané, drevených hercov a originálnu scénu jednej z inscenácií Starého
divadla Karola Spišáka v Nitre. Svojich drevených kolegov a kulisy si divadlo
vyrába vo vlastných umeleckých dielňach, kde pracujú zruční a profesionálni
majstri bábkového remesla na Slovensku,“ informovala Lívia Šuleková Kulichová z oddelenia marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Okrem samotnej výstavy si múzeum pre svojich návštevníkov pripravilo aj bohatý sprievodný program.
Jeho súčasťou budú pre najmenších divákov rozprávkové bábkové divadielka či vystúpenia flašinetára. Pre
tých väčších, detské kolektívy, školy a škôlky zase hravé edukačné programy, ktoré priblížia deťom život
bábok, a to od ich výroby až po uvedenie na javiská divadelného sveta.

Termín: 12. marec – 9. apríl 2020
Názov: Stretnutie-Setkání – 35. družobná výstava výtvarníkov
regiónov Trenčín a Uherské Hradiště
Miesto konania: Výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja
Web: www.tnos.sk
Termín: 13. marec 2020
Názov: TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME
Miesto konania: Kino Hviezda Trenčín
Web: www.tnos.sk
Termín: 13. marec 2020
Názov: Koncert: Znouzectnost (CZ)
Miesto konania: Ži:va, Bánovce nad Bebravou
Web: www.facebook.com/zivabanovce/
Termín: 13. marec 2020
Názov: Toč sa toč
Miesto konania: Kino Mier v Považskej Bystrici
Web: www.pospb.sk
Termín: 13. marec 2020
Názov: Keď si ja zaspievam
Miesto konania: Kino Mier v Považskej Bystrici
Web: www.pospb.sk
Termín: 13. – 14. marec 2020
Názov: Ochotnícke javisko
Miesto konania: Prievidza, Partizánske
Web: www.rkcpd.sk
Termín: 14. marec 2020
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Názov: Deň hvezdární a planetárií
Miesto konania: Hvezdáreň v Partizánskom
Web: www.hvezdaren.sk
Termín: 14. a 15. marec 2020
Názov: Regionálna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla
Miesto konania: výber na domácich javiskách v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava
Web: www.pospb.sk
Termín: 15. marec 2020
Názov: Slávnostný koncert Dychového orchestra ZUŠ v Považskej Bystrici
Miesto konania: Kino Mier Považská Bystrica
Web: www.zuspb.sk, www.pxcentrumpb.sk

Názov: 66. Hviezdoslavov Kubín - Podjavorinskej Bzince –
Okresná súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy detí pre
okres Nové Mesto nad Váhom
Miesto konania: Bzince pod Javorinou
Web: www.tnos.sk
Termín: 21. marec 2020
Názov: Dobre nech je tomu domu
Miesto konania: Kino Hviezda Trenčín
Web: www.tnos.sk, www.kornicka.sk
Termín: 21. marec 2020
Názov: Jaričku vám nesieme
Miesto konania: Kino Mier Považská Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk
Termín: 22. marec 2020
Názov: Deň tanca 2020
Miesto konania: Kino Hviezda, Trenčín
Web: www.tnos.sk

Termín: 15. marec 2020
Názov: Svadobný deň
Miesto konania: Hotel Gino Park Palace (kaštieľ Orlové)
Web: www.parkpalace.sk

Termín: 22. marec 2020
Názov: Veľkonočné variácie
Miesto konania: Trenčianska Teplá
Web: www.tnos.sk; www.trencianskatepla.sk

Termín: 15. marec 2020 o 18.00 h
Názov: Mangalice
Miesto konania: Dom kultúry Dubnica nad Váhom
Web: www.kultura.dubnica.eu

Veľká noc je obdobím, ku ktorému sa viaže množstvo tradícií a zvykov. Tie, ktoré sú pre Slovensko typické, priblíži školákom Gazdovský dvor v Turej Lúke od 30. marca
do 3. apríla. „Žiaci sa na výchovno-vzdelávacom podujatí
majú možnosť dozvedieť množstvo zaujímavostí o tradíciách pred a počas Veľkej noci. Podujatie Veľká noc je teda
rozprávanie o zvykoch a tradíciách počas veľkonočných
sviatkov, spojené so spievaním typických jarných piesní,
pletením korbáčov, zdobením veľkonočných kraslíc a s tradičným občerstvením,“ informovala Eva Čmelová z Centra
tradičnej kultúry v Myjave. Podujatie je určené pre deti materských, základných a stredných škôl. Vstupné je 1,50 €.
zdroj: ctkmyjava.sk

Termín: 24. marec 2020
Názov: kurz – Obradová cestovina „HRTÁNKI“
Miesto konania: KD S. Dudíka, Myjava
Web: www.ctkmyjava.sk

Termín: 16. marec 2020
Názov: Svetový Slovák Štefánik
Miesto konania: Kinosála Národného domu Štefánikovho,
Brezová pod Bradlom
Web: www.brezova.sk

30. marec – 3. apríl 2020
Veľká noc v Gazdovskom dvore

Termín: 24. marec 2020
Názov: Čo vieš o hviezdach?
Miesto konania: CVČ Včielka, Púchov
Web: www.pospb.sk

Termín: 16. marec 2020 od 8.00 h do 10.00 h
Názov: Odber krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej
stanice
Miesto konania: kaviareň Domu kultúry Javorina, Stará Turá
Web: www.dkjavorina.sk

Termín: 25. marec 2020
Názov: Štyria chlapi a Adela
Miesto konania: Kino Mier Považská Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk

Termín: 19. marec – 5. apríl 2020
Názov: Výtvarné spektrum
Miesto konania: Kino Mier, Považská Bystrica
Web: www.pospb.sk

Termín: 26. marec 2020
Názov: Hviezdoslavov Kubín
Miesto konania: Považské osvetové stredisko v Považskej
Bystrici
Web: www.pospb.sk

Termín: 20. marec 2020
Názov: Večer športovcov
Miesto konania: Mestská športová hala, Partizánske
Web: www.muap.sk

Termín: 26. marec2020
Názov: FK Kassandra pri MsKS: Biely, biely deň
Miesto konania: Ži:va, Bánovce nad Bebravou
Web: www.kulturabn.sk

Termín: 20. marec 2020
Názov: Piatky pre deti: Na Zemi dobre mi
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko, Bánovce nad
Bebravou
Web: www.kulturabn.sk

Termín: 26. marec 2020
Názov: Divadelné predstavenie Zlatá baňa
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko, Bánovce nad
Bebravou
Web: www.kulturabn.sk

Termín: 20. marec 2020

Termín: 26. marec 2020 o 16.00 h
Názov: Sakrálne pamiatky Trenčianskeho hradu
Miesto konania: Kongregačná sála Trenčianskeho múzea v
Trenčíne
Web: www.muzeumtn.sk

28. marec 2020
X. Veľkonočný jarmok
– Vítanie jari

zdroj: puchov.sk

Púchov je známy
bohatou tradíciou jarmočných
podujatí. Najbližšie už bude
v duchu Veľkej
noci, na pešej
zóne a v jej okolí sa bude konať
28. marca. Ako
informovala
hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová, pôjde už o
jeho 10. ročník. Silnou stránkou jarmoku je početné zastúpenie tradičných remeselníkov, ktorí sem
zavítajú z celého Slovenska i spoza Moravy. „Viac
ako stovka jarmočníkov bude ponúkať ručne zhotovené výrobky z dreva, prútia, kôry, včelieho vosku,
textilu, hliny alebo kovu a takisto predvádzať svoju remeselnícku šikovnosť názornými ukážkami.
Na veľkonočnom jarmoku nemôže chýbať bohatá
ponuka kraslíc a jarných aranžmánov zhotovených
rozmanitými technikami,“ uviedla. Veľmi sledovanou a očakávanou časťou programu jarmoku je
vynášanie Moreny, ktoré príde na rad popoludní.
„Pôjde o spoločný veľký sprievod detských folklórnych súborov a hudieb, ktorého sa zúčastnia členovia Púchovčeka, Bielej vody i Lachovčeka spolu
s folklórnym súborom Holíšan, aby Morenu ako
symbol zimy z mesta vyniesli von a podľa tradície ju
zapálenú pustili dolu Váhom,“ uzavrela Moravcová.

Termín: 27. marec 2020
Názov: Pôstna polievka
Miesto konania: Námestie gen. M. R. Štefánika pred MsÚ,
Brezová pod Bradlom
Web: www.brezova.sk
Termín: 27. marec 2020
Názov: Deň tanca - regionálne kolo celoslovenskej postupovej
súťažnej prehliadky moderného tanca
Miesto konania: Dom kultúry, Dubnica nad Váhom
Web: www.pospb.sk
Termín: 27. marec 2020
Názov: 25 rokov s vami
Miesto konania: Kino Mier Považská Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk
Termín: 27. marec 2020
Názov: 66. Hviezdoslavov Kubín – Podjavorinskej Bzince –
Okresná súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy detí pre
okres Trenčín
Miesto konania: Melčice-Lieskové
Web: www.tnos.sk
Termín: 27. – 29. marec 2020
Názov: Jarný joga pobyt
Miesto konania: Hotel Gino Park Palace (kaštieľ Orlové)
Web: www.parkpalace.sk
Termín: 28. marec 2020
Názov: Hodina Zeme
Miesto konania: Mestská športová hala, Partizánske
Web: www.muap.sk
Termín: 28. marec 2020
Názov: Deti deťom
Miesto konania: Kultúrny dom Nitrianske Rudno
Web: www.rkcpd.sk
Termín: 28. marec 2020
Názov: Nevšedné podoby prútia
Miesto konania: Kultúrny dom, Rudník
Web: www.ctkmyjava.sk
Termín: 28. marec 2020
Názov: Hodina Zeme
Miesto konania: Námestie Ľ. Štúra, Bánovce nad Bebravou
Web: www.kulturabn.sk
Termín: 28. marec 2020 od 9.00 do 16.00 h
Názov: Kurz vruborezu
Miesto konania: KD S. Dudíka, Myjava
Web: www.ctkmyjava.sk
Termín: 28. marec 2020 od 15.00 h
Názov: Progres – 25 rokov

Miesto konania: Dom kultúry Dubnica nad Váhom
Web: www.kultura.dubnica.eu
Termín: 29. marec 2020
Názov: Hanička a Murko
Miesto konania: Kino Mier Považská Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk
Termín: 29. marec 2020
Názov: Nedeľná klasika: Elegance
Miesto konania: RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk
Termín: 30. marec 2020
Názov: Hviezdoslavov Kubín
Miesto konania: RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk
Termín: 31. marec 2020
Názov: Učíme sa umeniu
Miesto konania: RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk
Termín: 31. marec 2020
Názov: Oslavy oslobodenia mesta Partizánske 75. výročie
Miesto konania: Nám. SNP, Partizánske
Web: www.muap.sk
Termín: 2. apríl 2020
Názov: Jarné impresie
Miesto konania: ZUŠ Brezová pod Bradlom
Web: www.brezova.sk
Termín: 2. apríl 2020
Názov: Prednáška Pavla „Hiraxa“ Baričáka
„Od výchovy detí k partnerským vzťahom v dospelosti“
Miesto konania: Kino Mier Považská Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk
Termín: 2. apríl 2020
Názov: 66. Hviezdoslavov Kubín – Štúrov Uhrovec – Regionálna súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy mládeže a
dospelých
Miesto konania: Trenčiansky samosprávny kraj
Web: www.tnos.sk
Termín: 3. apríl 2020
Názov: Vítanie jari a remeselný jarmok
Miesto konania: Námestie slobody, Dom kultúry Javorina,
Stará Turá
Web: www.dkjavorina.sk
Termín: 3. apríl 2020
Názov: Spomienka na T. Baťu – 144. výročie
Miesto konania: Nám. SNP pri soche T. Baťu, Partizánske
Web: www.muap.sk
Termín: 3. apríl 2020
Názov: Burza kníh a časopisov
Miesto konania: Dom kultúry Javorina, Stará Turá
Web: www.dkjavorina.sk
Termín: 3. apríl 2020
Názov: Samčo: Bizarný východ
Miesto konania: Ži:va, Bánovce nad Bebravou
Web: www.facebook.com/zivabanovce/
Termín: 4. apríl 2020
Názov: Prechádzky mestom so sprievodcom: Stavby zo začiatku
20. storočia
Miesto konania: Trenčín (začiatok pri Kultúrno-informačnom
centre)
Web: www.visit.trencin.sk

pozvánky
Názov: Veľkonočná električka
Miesto konania: Trenčianske Teplice - Trenčianska Teplá
Web: www.teplice.sk

Termín: 4. apríl 2020
Názov: Expedičná kamera
Miesto konania: Ži:va, Bánovce nad Bebravou
Web: www.kulturabn.sk

Termín: 12. apríl 2020 o 15.00 h.
Názov: Veľkonočný koncert na námestí
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk
Anotácia: Promenádny koncert na Kúpeľnom námestí.

Termín: 4. apríl 2020
Názov: Divadelná jar Jána Roháča
Miesto konania: Nitrianske Pravno
Web: www.rkcpd.sk

Termín: 15. apríl 2020 – 15. máj 2020
Názov: Kristína Minčíková
Miesto konania: Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk

Termín: 7. apríl 2020 o 17.00 h
Názov: Fotostredisko
Miesto konania: Trenčiansky samosprávny kraj, zasadacia miestnosť na 3. poschodí
Web: www.tnos.sk

Termín: 16. apríl 2020
Názov: FK Kassandra pri MsKS: Afrika na pionieri a beseda s M.
Slobodníkom
Miesto konania: Ži:va, Bánovce nad Bebravou
Web: www.kulturabn.sk

Termín: 7. apríl 2020
Názov: 75. výročie oslobodenia mesta
Miesto konania: Námestie gen. M. R. Štefánika (Dejinný pamätník), Brezová pod Bradlom
Web: www.brezova.sk

Termín: 16. – 18. apríl 2020
Názov: THALIA 2020
Miesto konania: RKC v Prievidzi, KaSS Prievidza, Art Point
Prievidza
Web: www.rkcpd.sk

Termín: 7. apríl 2020
Názov: CINEAMA 2020 - 16. ročník
Miesto konania: RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk

Termín: 16. apríl – 12. máj 2020
Názov: Autorská výstava František Tóth (Šaľa) – Výber z tvorby
Miesto konania: Výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja
Web: www.tnos.sk

Termín: 8. apríl 2020
Názov: Veľkonočné tvorivé dielne
Miesto konania: CVČ Brezová, Brezová pod Bradlom
Web: www.brezova.sk

Termín: 17. apríl 2020
Názov: 66. Hviezdoslavov Kubín – Štúrov Uhrovec – Krajská súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy mládeže a dospelých
Miesto konania: Uhrovec - Kultúrny dom
Web: www.tnos.sk

Termín: 8. apríl 2020
Názov: Festival moderného tanca
Miesto konania: Dom kultúry Prievidza
Web: www.rkcpd.sk

Termín: 18. apríl 2020
Názov: Naše spevy a tance
Miesto konania: Kino Hviezda Trenčín
Web: www.tnos.sk

Termín: 10. apríl 2020
Názov: Deň kozmonautiky
Miesto konania: Hvezdáreň v Partizánskom
Web: www.hvezdaren.sk

Termín: 18. apríl 2020
Názov: Lazová stovka
Miesto konania: Bradlo
Web: www.brezova.sk

Termín: 10. – 13. apríl 2020
Názov: Veľká noc na hrade
Miesto konania: Čachtický hrad
Web: www.cachtickyhrad.eu

Termín: 18. apríl 2020
Názov: Tancuj, spievaj, zahraj si
Miesto konania: Kino Hviezda Trenčín
Web: www.tnos.sk

Termín: 10. – 13. apríl 2020
Názov: Veľká noc
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 18. apríl 2020 o 17.00 h
Názov: Kopa nemá vrcha. Héééj rup!
Miesto konania: Dom kultúry Dubnica nad Váhom
Web: www.kultura.dubnica.eu

Termín: 10. – 13. apríl 2020
Názov: Veľká noc v Parku miniatúr
Miesto konania: Park miniatúr v Podolí
Web: www.parkminiatur.sk

Termín: 18. – 19. apríl 2020
Názov: Svetový deň kultúrneho dedičstva
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 11. apríl 2020
Názov: Otvorenie letnej turistickej sezóny
Miesto konania: Čachtický hrad
Web: www.cachtickyhrad.eu

Termín: 19. apríl 2020
Názov: DEŇ TANCA Trenčianskeho kraja 2020
Miesto konania: Kino Hviezda Trenčín
Web: www.tnos.sk

Termín: 11. – 12. apríl 2020
Názov: Tradície Veľkej noci v Hoteli Flóra
Miesto konania: Hotel Flóra, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk

Termín: 21. apríl 2020
Názov: Miro Jaroš – ŤukiTour 2020
Miesto konania: Dom kultúry Javorina, Stará Turá
Web: www.dkjavorina.sk

Termín: 12. apríl 2020

Termín: 22. apríl 2020
Názov: Deň Zeme
Miesto konania: Hvezdáreň v Partizánskom
Web: www.hvezdaren.sk

4. – 5. apríl 2020
Stiborovci na hrade Beckov

Hrad Beckov slávnostne otvorí svoje brány a tiež
novú sezónu začiatkom apríla. Pre svojich návštevníkov zorganizoval špeciálne dvojdňové podujatie. „Pripravený je bohatý program, ktorým vás
prevedú rytieri zo skupiny historického šermu Vir
Fortis. Jeho súčasťou budú šermiarske vystúpenia,
zábavné divadelné scénky na hlavnom pódiu, dobový tábor, remeselníci a rôzne aktivity pre deti aj
dospelých,“ uviedol riaditeľ hradu Peter Pastier.
Program na pódiu sa začne o 11.00 hod. divadelno-šermiarskou scénkou Udelenie trhového práva,
túto výsadu totiž mestečko Beckov získalo presne
pred 500 rokmi. „Tento akt umožnil mestu, aby sa
výraznejšie rozvíjalo a stalo sa jedným z najväčších miest v danom období na našom území,“ dodal
Pastier.

Termín: 22. apríl 2020
Názov: Smejko a Tanculienka: Všetko najlepšie!
Miesto konania: Kino Mier, Považská Bystrica
Web: www.povazska-bystrica.sk
Termín: 22. – 24. apríl 2020
Názov: Mládež spieva 2020
Miesto konania: Dom kultúry Prievidza
Web: www.rkcpd.sk
Termín: 23. apríl 2020 o 19.00 h
Názov: Tanečná ľudová zábava
Miesto konania: Kaviareň Panoráma, KH PAX, Trenčianske
Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 23. apríl 2020 o 16.00 h
Názov: Sakrálne umenie v symboloch
Miesto konania: Kongregačná sála Trenčianskeho múzea v
Trenčíne
Web: www.muzeumtn.sk
Termín: 23. apríl 2020 o 19.00 h
Názov: Mafiánske historky 2 – Csabova pomsta
Miesto konania: Dom kultúry Dubnica nad Váhom
Web: www.kultura.dubnica.eu

zdroj: hrad-beckov.sk

Termín: 24. apríl 2020
Názov: 66. Hviezdoslavov Kubín – Podjavorinskej Bzince – Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí
Miesto konania: Bzince pod Javorinou
Web: www.tnos.sk
Termín: 24. apríl 2020
Názov: Už ti nikdy nenaletím
Miesto konania: Kino Mier, Považská Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk
Termín: 24. apríl 2020 o 18.00 h
Názov: GASTRO VEČER

16. – 18. apríl 2020
THALIA 2020

Prievidza opäť privíta ochotníkov z celého Trenčianskeho kraja. Jednotlivé súbory sa predstavia
v rámci krajskej postupovej súťaže a prehliadky
ochotníckeho divadla Thalia 2020. Od 16. do 18.
apríla zažijete divadelnú atmosféru až na troch miestach, a to v Kultúrnom a spoločenskom stredisku,
galérii Art point a v Regionálnom kultúrnom centre.
Všetky tri inštitúcie festival zároveň aj organizujú.
V rámci neho ukážu svoje umenie viaceré ochotnícke divadelné súbory, ktoré predvedú hry pre všetky
vekové kategórie.
zdroj: rkcpd.sk

Termín: 7. apríl – 10. máj 2020
Názov: Lenka Lukačovičová (Ne)rozhodujúce okamihy
Miesto konania: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Web: www.gmab.sk
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Miesto konania: Kaviareň Panoráma, KH PAX, Trenčianske
Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 24. – 25. apríl 2020
Názov: Jarný bánovský jarmok
Miesto konania: Námestie Ľ. Štúra, Bánovce nad Bebravou
Web: www.kulturabn.sk
Termín: 25. apríl 2020
Názov: Krajská postupová súťaž a prehliadka detského hudobného folklóru
Miesto konania: Dom kultúry SNP, Zemianske Kostoľany
Web: www.rkcpd.sk
Termín: 25. apríl 2020 o 14.00 h
Názov: Strongman
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 25. - 26. apríl 2020
Názov: Naprieč dejinami I
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk
Termín: 26. apríl 2020
Názov: Deň otvorených dverí v Parku miniatúr
Miesto konania: Park miniatúr v Podolí
Web: www.parkminiatur.sk
Termín: 28. apríl 2020
Názov: 66. Hviezdoslavov Kubín – Krajská súťažná prehliadka
v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže
a dospelých
Miesto konania: MsKS Nové Mesto nad Váhom
Web: www.tnos.sk
Termín: 28. apríl 2020
Názov: Učíme sa umeniu
Miesto konania: RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk
Termín: 30. apríl 2020
Názov: Stavanie mája
Miesto konania: Námestie gen. M. R. Štefánika, Brezová pod
Bradlom
Web: www.brezova.sk
Termín: 30. apríl 2020
Názov: Stavanie májov
Miesto konania: Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 30. apríl 2020
Názov: Májový kultúrny festival
Miesto konania: Nám. SNP, Partizánske
Web: www.muap.sk
Termín: 30. apríl 2020
Názov: 75. Výročie oslobodenia mesta Púchov, stavanie mája,
lampiónový sprievod
Miesto konania: Pešia zóna – ul. Moyzesova Púchov, Areál pri
Váhu Horné Kočkovce
Web: www.puchov.sk
Termín: 30. apríl 2020
Názov : Stavanie mája
Miesto konania: pred Kinom Mier, Považská Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk
Termín: 30. apríl 2020
Názov: Slávnostné obecné stavanie mája
Miesto konania: Omšenie
Web: www.omsenie.sk

VIAC POZVÁNOK NÁJDETE NA

WWW.TRENCINREGION.SK
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spektrum

SPOMIENKA NA DETSTVO
A KRÚPNU BABU Z PLEVNÍKA

Z POŠTY

Zasielam Vám vreckový kalendárik na
rok 2020 Knihy pre každého a tiež vylúštenú krížovku, v ktorej sa ukrýva pranostika. Poznám tri marcové pranostiky,
ktoré Vám včas zasielam: „Marec suchý,
apríl mokrý, máj studený, dáva rok úrodný“, „Marcový prach a májové blato, to
je sedliakovi nad zlato“, „Keď lastovičky skoro priletia, bude dlhá jar“.
Uvaríme krúpy (150g- čo najväčšie), pridáme nastrúhané surové zemiaky
(asi 1 kg).
Osolíme, okoreníme, pridáme pretlačený cesnak, osmaženú cibuľu, 4
vajíčka, mletú rascu, majorán a na záver klobásku alebo slaninu podľa
chuti.
Zmes vylejeme na vymastený a vysypaný pekáč a pečieme pri teplote 190
stupňov asi hodinu do zlatista. Podávame nakrájané ako slaný koláč.

Gabriela Neubauerová

Otestujte si vedomosti
o teplickej doline
1. Akej národnosti bol
spisovateľ Mór Jókai, ktorý
nazval Trenčianske Teplice
perlou Karpát?
a) poľskej
b) ukrajinskej
c) maďarskej
2. V akom diele bolo po prvýkrát použité slovo robot?
a) Boží muka
b) Krakatit
c) R. U. R.
3. Kedy spadol americký
bombardér v Kamenickej
doline?
a) november 1943
b) december 1944

c) január 1945
4. Meno ktorého slovenského velikána niesla pôvodne
chata Baske?
a) Ľudovíta Štúra
b) Milana Rastislava Štefánika
c) Jozefa Ľudovíta Holubyho
5. Akým heslom sa riadi
funkcionalizmus?
a) Form follows function
b) Function follows form
c) True follows form
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Správne odpovede:
C, C, B, B, A

relax
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Krížovka
Pranostika

sú v závislosti,
závisia
(zastar.)

1. časť
tajničky

urobilo
udanie

stará
bodná
zbraň

Alena
(dom.)

značka
nanosekundy

tatrovka
(hovor.)

Autor
krížovky:
Juraj
Mitošinka

kto okupuje cudzie
územie

vznášame
sa vo vzduchu

prechádzal
z generácie na generáciu

pohrabal
hrabľami
Richard
(dom.)
znášaj
utrpenie
dajte
najavo

vďačnosť

vykríkla
ich

Erik
(dom.)

starší
názov
pre Abov

kypriť
pluhom
oblizol

2. časť
tajničky

semitský
boh

mužské
meno
Zuzana
(dom.)
zenový
budhizmus

organické
bahná
obyvateľ
Jávy

skratka
súhvezdia
Rydlo
popod

EČV
Malaciek
dusivá
horúčava
značka
pre sínus
Ústav lek.
kozmetiky

smerom
z vnútra
plecniak

uchádzaj
sa o niečo

produkt
včiel

ohmatával
(hovor.)
3. časť
tajničky

priehlbina
v teréne
pokonal sa
povlak
(lek.)
označenie
polohy

poskytovať
vzdelanie
chorvátsky
roľník
pijú
(expr.)

skratka
obchodnej
akadémie

neodborník

opatril
krytom
vypchávka
podušiek
zn. pre
long ton
slovesná
predpona

citoslovce
zasyčania

judejský
kráľ
husté
mastivo

hydroxid
draselný
obruba
lalotanie
(expr.)
nafukovanie

veľké
netopiere

jodid
draselný
skratka
rotného

chybný
výrobok
syntetické
vlákno

udiera
zobákom
syn boha
Apolóna
samovrava
(zastar.)
maj
vedomosť

značka
cukroviniek

slúžiaca
na česanie
zábavné
zariadenie
týkajúci
sa raka

obmena
bankovka
cudzej
meny

citoslovce
bujnosti
značka
pre nanovolt

semiš
arktický
hlodavec

vodná
elektráreň
nerozvážne hovoril

výzva
na ticho
malý cap
vzorec
sulfidu
tórnatého
môže

určená
na omladzovanie
včas,
presne
etruský
boh neba

biblické
mužské
meno
Pomôcky:
Cae, níp,
lumík, težak, Abauj

priehlavok
(anat.)

vykonávam
v praxi
škorica
(hovor.)

dvojhláska

Pomôcky:
oozes, kalone, Asa,
Tin, velúr

citoslovce
hnevu

želal
súbežne

skratka
súhvezdia
Škorpión

Pomôcky:
Sco, tavot,
Linos, tarzus, cimet

vykonávať
fyzickú
prácu
(hovor.)

smútok
(bás.)
skr. štátu
Utah

horná časť
čižmy
kráčali
indický
strom
rímske
číslo 51

švih
(hovor.)
značka
kozmetiky

pociťovali

určený
na kalenie

tikot

natrú
nabielo

6 výhercov so zaujímavými cenami

Správne znenie tajničky v minulom čísle dvojmesačníka Trenčín región bolo: Ak sa mačka vo februári vyhrieva na slnci, tak v marci sa bude vyhrievať pri peci. Mailom i poštou nám dohromady prišlo 169 správnych odpovedí. Tentoraz sme sa rozhodli odmeniť 6 našich čitateľov. Valéria
Sluková z Bánoviec nad Bebravou vyhrala Turistického sprievodcu Trenčín región a Brožúru NKP v Trenčianskom a Zlínskom kraji + mapku. Rozina Lehotská-Bollová z Pezinka, Oľga Jandová z Motešíc a Gabriela Neubauerová z Prievidze sa môžu tešiť na Cestovný lexikón 19/20 a Brožúru
NKP v Trenčianskom a Zlínskom kraji, Daniel Vrlík, z Petroviec a Erika Blahová z Orlového získali Autoatlas SR + Brožúru NKP v Trenčianskom
a Zlínskom kraji. Všetkým výhercom gratulujeme.
A súťažiť môžete aj opätovne. V aktuálnej krížovke sa ukrýva pranostika. Jej znenie nám posielajte najneskôr do 20. apríla 2020 na redakčný e-mail:
redakcia@trencinregion.sk alebo poštou na adresu: Trenčín región – Krajská organizácia cestovného ruchu, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01
Trenčín. Výhercovia sa môžu opätovne tešiť na zaujímavé ceny. Držíme palce.
(red)
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osobnosť

Radoslav Tilandy (1969) sa narodil
v Trenčíne. Pracuje ako manažér
v audítorskej firme. Je ženatý, má
štyri deti. Miluje cyklistiku, najmä
tú extrémnu. Spolu s priateľmi Paľom Babicom a Mišom Bartákom
priniesol do nášho kraja projekt
Vrchárskej koruny Trenčianska
(VKT), ktorá má dnes niekoľko
verzií.
Ako ste sa dostali k extrémnym
športom?
- Mám stresujúcu prácu a bicykel je
pre mňa jej protipólom. Začalo sa
to pred tridsiatimi rokmi, keď som
šiel najskôr po prvú dedinu, potom
po druhú. Potom som dostal od otca
bicykel, na ktorom som šiel do 200
kilometrov vzdialeného Lučenca.
Prišiel nápad ísť vlakom čo najďalej
na východ a domov sa vrátiť na bicykli. Už v terajšej práci som prišiel
na jednu poradu na bicykli. Vtedy mi
šéf navrhol, aby som za ním takto prišiel aj do Prahy. No a keď sme s kamarátom Miškom zvládli Prahu, tak
som si povedal, že kamaráta mám aj
v Mníchove a vždy som chcel ísť na
Oktoberfest.
Do nášho kraja ste priniesli populárnu Vrchársku korunu. Dnes sa
na dvadsiatke predpísaných vrcholov rok čo rok fotia stovky turistov
a cyklistov.
- Inšpirácia prišla na Vrchárskej korune Valašska a Spišskej 333. Kombináciou ich pravidiel vznikla naša
VKT. Neskôr sme pridali aj zimnú

Z extrému
do extrému
Cyklista Rado Tilandy zdoláva
kopce na dvoch kolesách
verziu. A teraz som vymyslel výzvu.
Budem bicyklovať, ale nebudem sa
vracať domov. Vyhlásil som VKT
nonstop winter psycho edition. Pointa
bola jednoduchá. Vyštartujete z domu

stromy som považoval za ľudí. Keď
som dorazil k útulni Izba, bol som
bdelý už 47 hodín. Bolo asi 5 stupňov. Aj keď som otužilec, prebudil
som sa na to, ako mnou trasie. Na-

k prvému vrcholu a pokračujete tak,
aby ste prešli všetkých dvadsať.
Ako dlho to celé trvalo?
- Presne 107 hodín. Nastalo aj obdobie, keď som mal preludy a skaly či

šťastie šli okolo turisti a zakúrili mi,
za čo im ďakujem. Z Čičermanského
sedla mi zas navigácia ponúkla trasu
dole kopcom. No v tej nevyspatej
hlave som si neuvedomil, že to zna-

mená obchádzku.
Aj ste to chceli vzdať?
- Nie. Keby sa mi bol pokazil bicykel,
zavolal by som manželke, aby mi priniesla ďalší.
Vo vašej komunite si takéto pokusy
evidujete?
- Je to slovenský rekord. Aj keď to na
rekordy nehrám, potešilo ma, že som
prvý. Chalani z Moravy, ktorí by ma
asi dali, to vzdali kvôli technickým
veciam. Je to dosť šialený nápad a nie
je bežné robiť podobné veci v zime.
Ako organizátor VKT idete aj týmto spôsobom príkladom...
- Čo sa týka nonstop edície, tú neodporúčam ani v lete, pokiaľ sa niekto
bojí v tmavej chodbe, prípadne má
paniku pri stretnutí so zverou. Je to
pre dobrodruhov, nič nie je vybavené.
Veľa jazdíte po našom kraji. Ako
má značené cyklotrasy?
- Prešiel som všetky Vrchárske koruny na Slovensku. Bez akéhokoľvek
zaváhania odpoviem, že náš kraj je
najlepšie označený. Hlavne sú dobre
označené lesy. Ja nepotrebujem mať
vyznačenú cyklotrasu v centre mesta.
V tomto sme ďaleko predbehli aj Česko, Taliansko, Švajčiarsko, Rakúsko. Značenie v Trenčianskom kraji
nám môžu závidieť. V tesnom závese
za nami je Gemer.
Ste citlivý?
- Po týchto zážitkoch strašne precitliviete. Dojíma ma, keď mi cudzí
ľudia pomáhajú. Keď mi na Portáši
dali deku a navarili mi. Na východe
ma ľudia pozývali domov, aby som si
pospal, ponúkli ma jedlom.
Aký je potom návrat do tvrdej reality?
- Ťažký je v tom, že vypínate deťom
televízor, lebo vám prekáža akýkoľvek hluk. O obsahu nehovoriac. Z
lesa si však prinesiem veľa energie.
Potom aj stres, ktorý život prináša,
zvládam lepšie.
Akú máte ďalšiu výzvu, chcete posunúť latku vyššie?
- Užívam si každú akciu. U nás v
Trenčianskom kraji ich je množstvo.
Už teraz sa teším na zimnú cyklistickú ligu, rôzne up-hilly, winter
psycho, v októbri bude everesting...
Na tretíkrát sa pokúsim zdolať tých
takmer deväťtisíc výškových metrov.
To je moja výzva, keďže je to podujatie na pamiatku môjho otca. Tak už
by som bol rád aj everester. A Vrchárske koruny by som chcel zdolať opäť
extrémnejšie.
(ras)

