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Tak, a znova sú tu prázdniny. 
Čas, keď sa školské aktovky za-
mykajú na tri zámky a predlžuje 
sa večierka. Začína sa hra na 
Indiánov, naháňanie lopty, bicy-
klov, behanie po poli, skauting, 
kúpačka na štrkovisku, zmrzli-
na u starkých alebo aj tajomná 
misia, či susedove marhule už 
dozreli... Takto si na prázdniny 
spomínam ja a nebolo to až tak 
veľmi dávno.
Znova je tu čas dovoleniek, 
oddychu, letných radovánok, 
dobrodružstiev, a predsa sa na 
prázdniny dívam inak. Ako-
si zodpovednejšie, rodičovsky, 
cez objektív našich detí. Čo im                                            
ponúknuť? Určite nechcem, aby 
mali na zadku pľuzgiere z vyse-
dávania pred compom či note-
bookom, aby si na detské prázd-
niny pamätali cez herné konzoly 
a ťukanie do mobilov. Aby sa pred 
telkou unudili na smrť.

2 aktuálne

Prázdniny sú vždy také originál-
ne, aké si ich dokážeme namo-
delovať. Zážitkové, usmievavé, 
veselé, s najbližšími, priateľmi, a 
pritom nemusíme merať cestu na 
druhý koniec sveta. Želám vám, 
aby ste prežili presne takéto pl-

Vymodelujme si pekné prázdniny

súťaže jej vyhlasovateľ, riaditeľ 
KOCR Trenčín región Juraj Ger-
lici. 
FOTO úlohou súťažiaceho je za-
chytiť lokalitu v definovanom kru-
hu miesta. Fotografia má obsaho-
vať jeho charakteristickú črtu. Po 
uložení v aplikácii bude fotografia 
odoslaná na server. KVÍZ má po-
dobné zadanie, v tomto prípade 
treba odpovedať na súťažnú otáz-
ku označením správnej odpovede 
v definovanom diametri miesta. 
V prípade nedostupnosti interne-
tového pripojenia budú nahrané 
body za splnenie úlohy pripočítané 
po pripojení mobilného zariadenia 
na internet. Pri úlohe LOKALIZÁ-
CIA stačí navštíviť vybrané miesta 
(hrad, zámok, prírodnú kultúrnu 
pamiatku) v Trenčianskom kraji 
a potvrdiť návštevu miesta v mo-
bilnej aplikácii v uvedenom lokali-
začnom okruhu.
Zábavnú turisticko-poznávaciu 
hru si najmladší turisti môžu spe-
striť cestovateľským zápisníkom 
v tlačenej podobe. Hravou for-
mou si v ňom poznačia navštívené 
miesta a doplnia pripravené úlohy. 
Viac info o súťaži najdete na www.
trencinregion.sk.                    (mib)

Prejdite „Krížom krajom za 
100 dní“ a zažite najzábavnejšie 
leto na potulkách Trenčianskym 
krajom. Na svoje si prídu turis-
ti, rodiny s deťmi, ale aj milov-
níci fotografie a kvízov. Takéto 
je hlavné motto súťaže z dielne 
KOCR Trenčín región, ktorá od-
štartovala 1. júna a potrvá do 8. 
septembra. 
Počas 100 dní máte možnosť na-
vštíviť trinásť miest, z toho päť 
podujatí. Kvíz, foto či lokalizá-
ciu môžete absolvovať v ľubo-
voľnom poradí a čase. Dôležitou                   
podmienkou je nainštalovaná bez-
platná aplikácia OBJAVUJEME 
v smartfóne či v tablete. „Apliká-
cia je funkčná aj v offline režime, 
takže súťažiaci nie sú obmedzení 
dostupnosťou internetového pripo-
jenia. Za každé navštívené miesto 
či podujatie súťažiaci získava 
stanovený počet bodov, ktoré sa 
pripočítavajú v aplikácii. Celkovo 
hra zahŕňa 4 typy úloh, a to GEO-
-LOKALIZÁCIA – PODUJATIE, 
GEO-LOKALIZÁCIA, GEO-FO-
TO a GEO-KVÍZ. Víťazom sa stá-
va ten, kto nazbiera najvyšší počet 
bodov. Odmenou a motiváciou sú 
lákavé ceny,“ priblížil podmienky 

Od júna súťažíme „Krížom krajom za 100 dní“

notučné prázdniny. 
Ak náhodou stále hľadáte inšpi-
ráciu, prelistujte si aktuálne číslo 
našich novín. Možno vás z letnej 
ponuky niečo osloví, prázdnino-
vých podujatí v Trenčianskom 
kraji je naozaj požehnane a často 
sú len na skok od vášho bydlis-
ka. A ak budete mať chuť, pošlite 
nám z miesta svojho dovolenko-
vého pobytu v Trenčianskom kra-
ji prázdninovú pohľadnicu do 15. 
augusta na túto adresu: redakcia 
dvojmesačník Trenčín región, 
Krajská organizácia cestovného 
ruchu (KOCR) Trenčín región,       
K dolnej stanici 7282/20A, 911 
01 Trenčín, heslo: PRÁZDNINY. 
Tri najoriginálnejšie pozdravy 
vyberieme a odmeníme prázdni-
novými darčekmi.
Do zdovolenkovania, priatelia!

Radovan Stoklasa, 
šéfredaktor

Na hrad cez Brezinu

Už o rok si budete môcť vybrať, 
ktorú pokladnicu pri vstupe na Tren-
čiansky hrad využijete. Buď súčas-
nú, ktorá funguje dlhodobo a víta 
turistov prichádzajúcich z centra 
mesta, alebo celkom novú od južné-
ho opevnenia hradu. K Trenčianske-
mu hradu pribudne prístupová cesta 
cez lesopark Brezina a Čerešňový 
sad. Návštevníkov pohodlne prive-
die až k hradbám. Na hrad sa potom 
bude vchádzať aj cez Mlynskú vežu.
 „Tu vybudujeme malý mostík, kto-
rý bol kedysi padací. Tentoraz bude 
pevný, s historickým vzhľadom. 
Ďalej sa prejde vnútornou prieko-
pou a schodiskom až k Jeremiášovej 
veži, resp. na horný hrad. Vznik-
ne tak úplne nový návštevnícky 
okruh so samostatným vstupom cez 
novú pokladnicu,“ priblížila ďalšie 
detaily Martina Lamačková z TSK.  
Múzeum plánuje aj jazdu vláčikom, 
návštevníkov by mohol voziť v let-
ných mesiacoch na trase z autobuso-
vej stanice k novému vstupu na hrad 
cez lesopark Brezina.               (pet)



ny, magazíny, letáky a brožúry, 
ktoré do súťaže zasielajú samo-
správy. „Na prihlásených prácach 

vidno, že ich autori začínajú čo-
raz viac dbať o propagovanie a 
prezentáciu udalostí v regióne, 
o vtiahnutie do života v regióne 
nielen obyvateľov, ale aj návštev-
níkov.“ 
Zrejme to je jeden z dôvodov, 
prečo porotu zaujal dvojmesačník 
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Bratislavský hotel Devín sa 
presne v polovici mája stal 
miestom slávnostného vyhláse-
nia výsledkov 15. ročníka pro-
jektu PODNIKOVÉ MÉDIUM 
ROKA 2017. 
V prestížnej súťaži, ktorej vyhla-
sovateľom je Klub podnikových 
médií a Slovak Bussines Agency, 
sa v trinástich kategóriách stretlo 
viac ako 280 prác z celého Slo-
venska. Krajská organizácia ces-
tovného ruchu (KOCR) Trenčín 
región premiérovo prihlásila do 
súťaže dva projekty – v kategó-
rii Podnikové médiá dvojmesač-
ník Trenčín región a v kategórii 
Webstránky a intranet interneto-
vý portál www.trencinregion.sk. 
Oba si počínali veľmi úspešne, 
keď v silnej konkurencii získali 
bronzovú, resp. striebornú sošku.  
O priazeň odbornej poroty sa 
uchádzali komerčné, štátne a 
príspevkové organizácie a pri 
hodnotení sa prihliadalo aj na fi-
nančné možnosti, za akých daný 
subjekt tvorí svoj materiál. „Na-
príklad aj na skutočnosť, že samo-
správa nemôže konkurovať veľ-

kým komerčným spoločnostiam, 
ktoré majú viac financií na komu-
nikáciu,“ pripomenula riaditeľka 
súťaže Monika Kozelová a po-
kračovala: „Pätnásť rokov ubehlo 
veľmi rýchlo. V začiatkoch sú-
ťaže k nám chodili záujemcovia 
vznikajúcich súkromných spoloč-
ností, aby sa dozvedeli o činnosti 
a o podstate práce v podnikových 

médiách. Dnes sme, samozrejme, 
oveľa ďalej. Môžeme pozorovať, 
že napríklad na úrovni komuniká-
cie mestá a obce doháňajú práve 
tieto subjekty veľké komerčné 
spoločnosti. Myslím, že okrem 
zápolenia o prvé miesta je táto sú-
ťaž aj o konfrontovaní sa s inými 
tvorivými tímami, o konkurencii 
a posúvaní kvality podnikových 
médií, a to je dôležité,“ dodala 
pre portál www.mediálne.sk Mo-
nika Kozelová. 
Päťčlenná odborná porota hod-
notila každú prácu škálou „škol-
ských“ známok podľa jednot-
livých kritérií, ako sú obsah, 
grafika, nápaditosť a výber tém. 
Podľa jednej z porotkýň Adriany 
Hosťoveckej je dobré znamenie, 
že sa začínajú presadzovať novi-

Web strieborný, 
noviny bronzové!

Trenčín región, ktorý vychádza už 
tretí rok a jeho hlavným cieľom 
je práve podpora domáceho ces-
tovného ruchu. „Veľmi sa tešíme 
z tohto prestížneho ocenenia, na-
ozaj sme to nečakali. Zároveň je 
to výzva, aby sme pracovali ešte 
kvalitnejšie a ponúkali čitateľom 
užitočné, zaujímavé informácie. 
Spätná väzba, ktorú od čitateľov 
dostávame, nás motivuje stále 
objavovať niečo nové o Tren-
čianskom kraji,“ pripomenul pri 
preberaní sošky za tretie miesto v 
kategórii Podnikové noviny šéf-
redaktor dvojmesačníka Trenčín 
región Radovan Stoklasa.
Ešte väčší úspech prinieslo vy-
hodnotenie kategórie Webstránky 
a intranet, kde internetový portál 
www.trencinregion.sk obsadil 
druhé miesto. „V takej silnej kon-
kurencii je to pre celý tím, ktorý 
web pripravuje a aktualizuje, 
výborné vysvedčenie. Nechceme 
zaspať na vavrínoch a pre našich 
priaznivcov, ktorých neustále 
pribúda, sme aj na tohtoročnú 
letnú sezónu pripravili množstvo 
interaktívnych súťaží, pomôcok 

či inovácií, ako čo najpútavejšie 
priblížiť obyvateľom i návštevní-
kom tento región,“ doplnil pred-
seda Krajskej organizácie ces-
tovného ruchu (KOCR) Trenčín 
región Juraj Gerlici. 

(red)

Na jubilejnom ročníku celoslovenskej súťaže 
PODNIKOVÉ MÉDIUM ROKA 2017 

medzi ocenenými aj  KOCR Trenčín región

tovného ruchu Trenčín región – www.trencinre-
gion.sk 3. Žiar nad Hronom – www.ziar.sk, Lidl 
Slovenská republika – kariera.lidl.sk
ELEKTRONICKÝ MAGAZÍN, ELEKTRO-
NICKÉ MÉDIÁ
1. Volkswagen Slovakia – Appka VW, 2. Allianz 
– Slovenská poisťovňa – Allianz TV, 3. Corner 
SK – Taste & Enjoy
PODNIKOVÝ KALENDÁR
1. Super ZOO – Pomôžte zvieratkám bez do-
mova, 2. Antalis – Kalendár Antalis 2018, 3. 
Občianske združenie Bratislavské rožky – Pre-
šporský kalendár
VOĽNÉ FORMY
1. Slovak Telekom – #nezivimpredsudky, 2. 
Falck, n. o. – Záchrana som ja, 3. Respect APP 

PODNIKOVÉ NOVINY
1. VSE – TEAM, 2. MB Communication – Hut-
ník, 3. Krajská organizácia cestovného ruchu 
Trenčín región – Trenčín región
PODNIKOVÝ MAGAZÍN – INTERNÁ KO-
MUNIKÁCIA
1. Lidl Slovenská republika – Medzi nami, 2. 
Schaeffler Skalica – Schaeffler Slovensko & 
Česko, Tatra banka – Tatrabankár, 3. Kia Motors 
Slovakia – Kia Family News
PODNIKOVÝ MAGAZÍN – EXTERNÁ KO-
MUNIKÁCIA
1. Corner SK – Taste & Enjoy, Medirex Group 
Academy – labMED, 2. Tesco – Tesco magazín, 
3. Škoda Auto Slovenso – Škoda Magazín
ČASOPISY NEZISKOVÝCH, PRÍSPEVKO-

VÝCH, ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
1. Región Liptov – Tatry magazín, 2. Hlavné 
mesto SR Bratislava – in.ba, 3. Regionálne zdru-
ženie obcí Hornád – Abovský hlásnik, Star Pro-
duction – Metropola
PODNIKOVÁ BROŽÚRA A LETÁK
1. Slovnaft – Palivové riešenia, Syngenta Slo-
vakia – Plodinový katalóg, 2. KPMG – Dna 
zákazníckej skúsenosti, 3. Volkswagen Slovakia 
– Porsche Cayenne
VÝROČNÉ SPRÁVY
1. Tempest – výročná správa, 2. Falck Emergen-
cy – ročenka 2017, 3. Asseco Central Europe – 
výročná správa za rok 2017
WEBSTRÁNKY A INTRANET
1. KPMG Slovensko, 2. Krajská organizácia ces-

– Staršia ako vy
VIRÁL
1. Respect APP – Susedia v Kauflande, 2. Slovak 
Telekom – Win TV, 3. Lidl Slovenská republika 
– My Lidl Shop
AUDIOVIZUÁLNA PREZENTÁCIA
1. Billa – Nákupný asistent, 2. Falck, n. o. – 
Ovládajú deti na Slovensku prvú pomoc?, 3. 
Žilinský samosprávny kraj – Žilina Region in-
spired by
FACEBOOKOVÉ STRÁNKY A INSTA-
GRAM
1. Žilinský samosprávny kraj – Žilinský samo-
správny kraj, 2. Mestský úrad v Trnave – Trnava, 
3. Lidl Slovenská republika – Lidl Slovensko

KOMPLETNÉ VÝSLEDKY SÚŤAŽE PODNIKOVÉ MÉDIUM ROKA 2017
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Cez Bánovecko už v minulosti 
viedli významné cesty, a ani dnes 
to nie je inak. Práve cez tento 
región totiž prechádza spojnica 
medzi dvoma najväčšími časťa-
mi Trenčianskeho kraja – Pova-
žím a hornou Nitrou. Ten, kto 
sa tu rozhodne zastaviť, môže 
spoznať svojský región s pozo-
ruhodnými stavbami aj osobno-
sťami.
Územiu dominuje riečka Bebra-
va prameniaca v Strážovských 
vrchoch pod Sokolími skalami. 
Prvou dedinou, ktorou prechádza, 
je Čierna Lehota. Následne tečie 
cez celý Bánovský okres, priberá 
množstvo prítokov, až sa napokon 
neďaleko Topoľčian vlieva do rie-
ky Nitra. Lesov je tu málo, zvlnená 
krajina skôr dáva priestor poliam 
aj sadom. Región lemujú viaceré 
pohoria – Považský Inovec, Strá-
žovské vrchy a zasahuje sem aj 
Podunajská pahorkatina. 
V minulosti sa toto územie nazý-
valo aj Trenčianskym Záhorím. 
Jeho centrom sú približne 18-ti-
sícové Bánovce nad Bebravou.                       
V minulosti patrili medzi provinč-
né vidiecke mestečká, v ktorých 
žili predovšetkým poľnohospodári 
a remeselníci. Po druhej svetovej 
vojne sa preorientovali na priemy-
sel, ale neprišli o svoju historickú 
tvár. 

Centrum okresného mesta tvorí 
okolie Námestia Ľudovíta Štúra. 
V jeho východnej časti sa nachádza 
aj monumentálny pamätník tohto 
významného slovenského politika, 
ktorý je zároveň najväčším Štúro-
vým pamätníkom na Slovensku.        
V strede námestia sa zase nachádza 
Kostol najsvätejšej trojice z roku 
1802, ktorý reprezentuje klasicis-
tický sloh. 
V Bánovciach nad Bebravou je sil-
ný nielen odkaz na Ľudovíta Štúra, 
ktorý je rodákom z Uhrovca, ale aj 
na Janka Jesenského. Tento bás-
nik, prozaik a prekladateľ pôsobil 
v meste od roku 1905 až do roku 
1914. Budova, v ktorej býval, je 
jeho pamätným domom a meno po 

ňom nesie aj tamojšie gymnázium. 
Okresné mesto Bánovecku do-
minuje, ide však o región skôr 
menších dediniek. Našli by ste tu 
aj vôbec najmenšiu obec v Tren-
čianskom kraji – aktuálne je ňou 

Uhrovské Podhradie. Priamo nad 
ňou sa týči jedna z najvýznamnej-
ších pamiatok Bánovecka. Uhrov-
ský hrad z 13. storočia je dnes 
zrúcanina, no po architektonickej 
stránke patrí medzi najhodnotnej-
šie hrady na Slovensku. 
Pokiaľ sa rozhodnete spoznávať 
ďalšie historické stavby, jednou 
z vašich povinných zastávok by 
mal byť románsky kostol nad 
Kšinnou. Postavili ho ešte v 13. 
storočí na mieste, kde bolo kedysi 
hradisko. Región ponúka aj viace-
ro kaštieľov – nájdete ich v Hor-
ných Ozorovciach, Vysočanoch či 
vo Dvorci. Vo viacerých dedinkách 
sa zároveň zachovala ľudová ar-
chitektúra, typické vidiecke sídla, 
takzvané domy s výškou, môžete 

objaviť napríklad v Šípkove. 
Tak ako mnohé iné okresy, aj ten 
Bánovský sa môže pochváliť vlast-
ným nárečím. Oficiálne patrí me-
dzi dolnotrenčianske nárečia, ale 
má tiež znaky, ktoré ho spájajú so 

stredoslovenskými – napríklad sa 
v ňom uplatňuje rytmické krátenie 
a počuť v ňom môžete aj pekné 
mäkké ľ. Práve jemnejšie stredo-
slovenské nárečie si vybral aj Ľu-
dovít Štúr pri kodifikácii spisov-
nej slovenčiny. Jeho rodný dom, 
v ktorom sa o niekoľko rokov ne-
skôr narodil aj Alexander Dubček, 
sa nachádza v Uhrovci.
Bánovecko bolo kedysi známe 
pestovaním ovocia a jeho násled-
ným spracovaním. Dodnes je tento 
odkaz živý napríklad v obci Trebi-
chava, kde môžete v storočnej zre-
konštruovanej sušiarni vidieť, ako 
naši predkovia sušili ovocné plody.

Predstavujeme 
BÁNOVECKO

Trenčianske Záhorie 
so slovenskými unikátmi

dvojstranu pripravila: (bas)
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 ● rieka na západnom Slovensku, 
ktorá preteká cez okresy Bánovce 
nad Bebravou a Topoľčany. Má 
dĺžku 47 kilometrov a je pravo-
stranným prítokom Nitry.

Naši predkovia vnútornosťami 
nepohŕdali, ale až časom sa ich 
naučili pripravovať skutočne 
delikátne. To je aj prípad 
držiek, ktoré si najčastejšie 
vychutnávame v polievke. Tú 
najlepšiu hľadajú každý rok 
vo Veľkých Držkovciach.
Súťaž vo varení držkovej                   
polievky zorganizovali v malej 
obci v Bánovskom okrese po 
prvýkrát pred desiatimi rokmi. 
Z pôvodne rodinnej a kamarát-
skej akcie sa časom zmenila na 
podujatie, ktoré každoročne pri-
láka tisíce ľudí. „Je to stretnutie 
ľudí z celého tohto regiónu, ale aj 
spoza neho. Za tých desať rokov 
sme si už zvykli, že mnohým sa 
spájajú Veľké Držkovce práve 
s touto súťažou. Z pohľadu zlo-
ženia jednotlivých družstiev zase 
môžeme povedať, že ide o me-
dzinárodnú akciu, pretože sú tam 
aj ľudia z Moravy,“ hovorí sta-
rosta Marián Čerňanský. 
Čo je tajomstvom naozaj dobrej 
držkovej polievky, sa však vo 
Veľkých Držkovciach nedozvie-
te. „To vám nikto nepovie. Istot-
ne je tam niečo špecifické, ale čo, 

to vám ja neviem povedať a po-
chybujem, že by to vyzradili sa-
motní kuchári,“ doplnil starosta.
Názov samotnej dediny, para-
doxne, s držkami vôbec nesúvi-
sí. Obec leží v údolí, cez ktoré 
viedli poľné cesty. „Keď sa grófi 
a zemepáni išli pozrieť na svoje 
panstvo, tak išli dole kopcom a 
navyše po blate. Kone sa rozbeh-
li, a tak páni kričali drž koč, drž 
koč!. A asi takto mal náš názov 
vzniknúť,“ vysvetlil Čerňanský.
Hoci sa obec preslávila najmä 

svojou špeciálnou súťažou, 
podľa starostu tu nájdete aj ďal-
šie zaujímavosti. „Máme štyri 
cintoríny, tri kultúrne domy, ma-
terskú škôlku aj obecný vodovod. 
Naša obec totiž vznikla v roku 
1976  zlúčením troch obcí, a to 
Dolných Držkoviec, Horných 
Držkoviec a Čuklasoviec. 
Či to bolo dobré, ťažko povedať. 
Je veľa projektov, ktoré pýtajú 
peniaze, ale keďže sme malá 
obec so sotva 700 obyvateľmi, 
tých peňazí je málo,“ uzavrel.

Recept na držkovú v Držkovciach nevyzradia
Bebrava

ABECEDA

 ● známa aj ako polievka stanič-
ných reštaurácií, pričom obľube 
sa teší najmä na území bývalého 
Rakúsko-Uhorska. Jej základom 
sú hovädzie držky, paprika, ci-
buľa, masť, múka, soľ a zmes 
korenia.

Držková polievka

 ● diatonická gombíková ťahacia 
harmonika, ktorá je doplnená 
o zosilnenú basovú časť. Patrí 
medzi obľúbené hudobné nástro-
je, no ktorá krajina stojí za jej 
vznikom, nie je jasné.

Heligónka

 ●  slovenský politik, historik, 
básnik, jazykovedec, redak-
tor, publicista aj pedagóg. Bol             
vedúcou osobnosťou slovenského 
národného obrodenia v polovici 
19. storočia a tiež kodifikátorom 
slovenského spisovného jazyka.

Ľudovít Štúr

 ● ozbrojené povstanie sloven-
ských povstaleckých jednotiek 
počas druhej svetovej vojny proti 
okupácii nemeckej armády na 
území Slovenského štátu. Vypuk-
lo 29. augusta 1944, trvalo 60 dní 
a zapojilo sa doň približne 80-ti-
síc ľudí.

Slovenské národné 
povstanie

 ● hospodárska stavba, v ktorej 
sa ovocie suší dymom alebo ume-
lým teplom. Sušiarne sú typické 
pre ovocinárske oblasti. Často 
slúžili viacerým hospodárom ale-
bo si ich ľudia prenajímali ako 
obecný majetok. 

Sušiareň ovocia
V minulosti bol hlavnou základ-
ňou Partizánskej brigády Jána 
Žižku, ktorý operoval v Strážov-
ských horách. Z čias druhej sve-
tovej vojny pochádzajú aj bunkre 
v okolí. V jednom z nich nacisti 
zaživa upálili sedem zranených 
partizánov.
Jankov vŕšok sa týči nad obcou Uhro-
vec do výšky 533 metrov n. m. Od-

kaz vojnových udalostí je na tomto 
mieste mimoriadne silný. Dodnes ich 
pripomína aj 15-metrový Pamätník 
SNP s mauzóleom a mohylou, ktorý 
slávnostne odhalili 28. augusta 1951. 
Práve na tomto mieste sa každoročne 
konajú aj Krajské oslavy SNP.
V sobotu 25. augusta si pripomenie-
me už 74. výročie vypuknutia bojov, 
ktoré mali zásadný vplyv na naše 

Jankov vŕšok pripomína nacistické zverstvá
dejiny. Súčasťou tohtoročných osláv 
by mala byť okrem pietneho aktu 
aj historická ukážka bojov z druhej 
svetovej vojny, koncert vojenskej 
hudby či pochod Nesmrteľného 
pluku. Program budú dopĺňať sprie-
vodné podujatia, ku ktorým patrí há-
dzanársky turnaj v Bánovciach nad 
Bebravou, ako aj výstava s názvom                       
Nezabúdajme na spoločnú históriu.
Jankov vŕšok sa môže pochváliť 
aj krásnym výhľadom, ktorý býva 
veľkým lákadlom pre športovcov. 
Zároveň je aj prírodnou rezerváciou 
so vzácnymi listnatými lesmi a jedi-
nečnou faunou a flórou. Turisti sem 
prichádzajú napríklad v rámci tra-
dičného pochodu s názvom Vojenská 
päťdesiatka, ktorý súčasťou osláv 
oslobodenia mesta Trenčín, ako aj 
ďalších obcí. 
Na Jankovom vŕšku sídlilo Múzeum 
Partizánskej brigády Jána Žižku, kto-
ré neskôr presídlili do Bánoviec nad 
Bebravou. 
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V podhorí Javorníkov zo 
slovenskej strany hranice pod 
hlavným hrebeňom, v pra-
mennej oblasti potoka Paprad-
nianka, sa skrýva Papradno. 
Už samotný názov rázovitej 
obce naznačuje úzke spojenie 
s prírodou. Aj keď paprade tu 
veľa nenájdete, zelene je dosť 
a oku lahodí široko-ďaleko. 
K nej, samozrejme, na prelome 
jari s letom patrí aj turistika. A 
na vlastné oči sme sa presved-
čili, že tento diel turistickej 
polície sme zacielili správne. 

Za hrsť geografie
Javorníky sa rozprestierajú v se-
verozápadnej časti Slovenska, 
tvoria časť štátnej hranice medzi 
Slovenskou a Českou republi-
kou. Patria do oblasti Slovensko-
-moravských Karpát a v rámci 
ochrany prírody je časť územia 
začlenená do Chránenej krajinnej 
oblasti Kysuce. V zime poskytujú 
vhodné podmienky pre lyžiarov 
i priaznivcov bežiek. V letnom 
období sa zase stávajú rajom pre 
vyznávačov turistiky. Množstvo 
dobre pripravených a označených 
turistických trás cez lesy a hrebe-
ne zavedie návštevníkov na sku-
točne úžasné miesta.

Na severovýchodnom okraji po-
horia, asi pätnásť kilometrov 
od Považskej Bystrice, natrafíte 
na obec Papradno. Oblasť je to 
známa najmä pre hubárske rado-
vánky, ihličnaté lesy poskytujú 
vhodné podmienky na život les-
nej zveri. Naprieč dedinou pre-
teká potok, obľúbený pstruhový 
revír lákajúci rybárov z celého 
okresu.

Peši i na bicykli
Ideálnym turistickým štartom 
v tejto lokalite je horský hotel Pod-
javorník v rovnomennej osade na 
skok od Papradna. Skoro pred 
jeho vchod sa možno dostať i 
autobusom z Považskej Bystrice. 
Útulný, zrekonštruovaný hotel 
ponúka ubytovanie, reštauračné 
služby a v zimnom období tu fun-
guje aj lyžiarske stredisko. Do-
mácka atmosféra spolu s milým 
osadenstvom a hotelovým well-
ness lákajú na dlhšiu zástavku. 
Tentoraz však odolávame. Hneď 
v blízkosti hotela totiž začína žlto 
značený turistický chodník vedú-
ci na hrebeň Javorníkov. Vyberá-
me sa po jeho stopách a stúpame 
asi hodinu pomerne strmou les-
nou cestičkou. 
Najnáročnejšia časť trasy tak 

čaká výletníkov hneď po štar-
te. Po dosiahnutí hrebeňa sa už 
cesta vinie iba jemne zvlneným 
terénom s krásnymi výhľadmi na 
slovenskú i českú stranu – ako 
za odmenu. Na hrebeni sa treba 
rozhodnúť, či ísť červeným zna-
čením vľavo smer Malý Javorník 

(1 021 m n. m., prípadne ďalej 
k horskému hotelu Portáš či Ko-
hútka) alebo vpravo, na najvyš-
ší bod pohoria Veľký Javorník 
(1071,5 m n. m.). Obe možnosti 
sú veľmi pôsobivé a patria k tým 
„najvýhľadovejším“ turistickým 
trasám v regióne. Zvládnu ich 
deti i dospeláci v priemernej kon-
dícii. Hrebeňovka aj celé okolie 
sú rovnako skvelou voľbou pre 
milovníkov cyklistiky, keďže ta-

diaľto vedie hustá sieť cyklotrás.
 
Kríže, rozhľadňa a tie výhľady
Smerujeme vpravo, červenou tu-
ristickou značkou k najvyššiemu 
vrcholu. O pár krokov už nachá-
dzame miesto hodné zastávky, 
drevenú rozhľadňu Stratenec. Je 

to najvyššie položená vyhliad-
ková veža Javorníkov. Ako sme 
sa dočítali, vybudovaná bola v 
rámci projektu „Turistická trasa 
Javorník“, a to obcami Paprad-
no a Karolinka na českej strane. 
Hneď vedľa sa týči pamätník 
v podobe troch betónových krí-
žov venovaný pamiatke troch 
padlých vojakov, ktorí sa počas 
2. svetovej vojny podieľali na 
oslobodzovaní Velkých Karlovic. 

Zážitok 
aj bez paprade
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Na tomto mieste jasne počuť, že 
sme na slovensko-českom po-
hraničí a krásy okolitej prírody 
tu zdieľajú oba národy spoločne. 
Skupinky turistov sa kochajú 
výhľadmi, debatujú a z batohov 
vybaľujú občerstvenie. Celá trasa 
je vybavená besiedkami a ka-
mennými ohniskami, kde možno 
uľaviť unaveným nohám. Nájde-
te tu aj informačné tabule, keďže 
hrebeňovka je súčasťou náuč-
ného chodníka. V prípade, že sa 
sem vyberiete v tom správnom 
ročnom období, výlet vám budú 
spríjemňovať i porasty čučorie-
dok a iných lesných plodov.
Prechádzame cez sedlo Gežov 
a drevený dvojkríž neďaleko 
naznačuje, že sa pozvoľna do-
stávame k najvyššiemu bodu Ja-
vorníkov. Podľahneme čaru tohto 

miesta, usadíme sa na tráve a na 
chvíľu sa dáme unášať krásou 
okolia. Všetci naokolo si zveč-

ňujú zážitky, zopár záberov cvak-
neme i my a nabití energiou sa 
vydávame na cestu späť.
Vraciame sa k sedlu Gežov, 
kde nás smerová tabuľa na-
vedie na zvážnicu, lesom až 
k nášmu východiskovému bodu 
– hotelu Podjavorník. Celý okruh 
s 538-metrovým prevýšením za-
berie aj s malými zástavkami asi 
tri a pol hodiny. Pred návratom 
k autu ešte „povinná“ zástavka 
v bufete Javorinka hneď vedľa 
hotela. Klasické občerstvenie 
spojené s predajňou zmiešaného 
tovaru má osobité čaro. Sortiment 
predajne, občerstvenie na terase 
a milá domáca pani na nás sku-
točne zapôsobili, odporúčame!

Niečo pod zub
V erbe Papradna sa hrdí baran 

a obec zostala valašskej tradícii 
verná dodnes. Pekným príkladom 
je Koliba Papradno. Produkci-

ou ovčieho mlieka, mliečnych 
produktov, vynikajúcimi jedlami 
z jahňaciny či tradičnými bryn-
dzovými haluškami je povestná 
široko-ďaleko. Práve v čase našej 

návštevy sa tu konalo slávnost-
né otvorenie salašníckej sezóny, 
šiesty ročník podujatia s názvom 
Bačova cesta. Na ľudovú nôtu sa 
vyhrávalo v celom areáli, ľudia 
sa zabávali a degustovali miestne 
dobroty. Ako spomenula majiteľ-
ka koliby Anna Beníková, ľudia 
sa k nim naučili chodiť. „Prídu 
na obed a zostanú až do večera, 
dvakrát sa najedia a ešte nám aj 
poďakujú, že sa tu veľmi dobre 
cítili. To nám dodáva sily a štar-
tuje nás do ďalšej roboty. Je to 
moja srdcovka.“ 
Súčasný trend návratu k tradí-
ciám a domácej produkcii praje 
takýmto rodinným projektom. 
Našťastie! Veď tu sa skrýva sku-
točná kvalita a ľudia to dnes už 
vedia oceniť. Kde sa vloží srdce, 
výsledok sa dostaví. A čo zákaz-
níkom najviac chutí? „Naučili 
sme ich na jahňacinu. Robíme ju 
na rôzne spôsoby – so strapačka-

mi, so šoletom a šípkovou omáč-
kou. Ako si kto praje, tak spraví-
me,“ dodáva pani Anna. Môžeme 
potvrdiť, že jahňacina bola vyni-
kajúca. K tomu poctivé bryndzo-
vé halušky a ako dezert klasické 
domáce šišky. Veru, ťažko sa nám 
odchádzalo... 
Na farme ponúkajú ubytovanie 
i agroturistické pobyty s možno-
sťou vyskúšať si na vlastnej koži 
dojenie oviec či výrobu syrov. 
Prebieha tu výučba jazdy na koni 
a pre menšie deti sú priprave-
né poníky. Nabalení domácimi 
produktmi sa s farmou lúčime a 
dúfame, že raz aj tie ovečky prí-
deme podojiť.

Čo dodať?
Pôvabná mozaika tohto regiónu 
stojí za návštevu. Je v ňom kus 
histórie, tradície, zvykov, milých 
ľudí i prekrásnej prírody, ktorú 
sa oplatí objaviť. „Plnotučný“ 
jednodenný výlet či predĺžený 
víkend v znamení agroturistiky 
môžeme smelo odporúčať. Nohy 
možno budú po turistike frflať, 
no chuťové poháriky sa isto budú 
doširoka usmievať. 

text a foto: baf

Strava  10/10
Ubytovanie 8/10
Wellness 8/10
Obsluha 10/10
Lokalita 9/10
Celkový dojem 9/10
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V roku 2018 si pripomíname 100. 
výročie vzniku Československej 
republiky a jedným z hlavných 
aktérov jej vzniku bol gen. Milan 
Rastislav Štefánik.
 Na 138. výročie narodenia tejto vý-
znamnej osobnosti pre slovenský 
národ pripravili v sobotu 21. júla 
2018 v jeho rodnej obci Košariská 
podujatie s názvom Generál M. R. 
Štefánik a Československá republika. 
Organizujú ho obec Košariská, Mini-
sterstvo obrany Slovenskej republiky, 
Múzeum M. R. Štefánika a Cirkevný 
zbor ECAV Košariská-Priepasné.
Položením vencov a kytíc pred Šte-
fánikovým rodným domom za prí-
tomnosti čestnej jednotky a vojenskej 
hudby Ministerstva obrany SR sa 
začne bohatý program, venovaný pa-
miatke človeka, ktorý väčšinu svojho 
krátkeho života obetoval úsiliu zame-
ranému na vznik slobodného štátu. Po 
slávnostnom akte od 15. hodiny otvorí 
svoje brány múzeum a návštevníci 
až do 19. hodiny počas scénických   
prehliadok nazvaných I. ČSR a čriep-
ky z Košarísk stretnú samotného Šte-
fánika a jeho rodičov. O 15.30 hod. 
odznie v neďalekom evanjelickom 
kostole odborná prednáška o vzniku 
Československej republiky.
Historické vozidlá sa predstavia o 17. 
hodine a v podvečerných hodinách sa 
na multifunkčnom ihrisku uskutoční 
Prechádzka storočím – vystúpenie 
skupiny MELODY GENTLEMAN 

spojené s tanečnou zábavou. Usporia-
datelia vyšli v ústrety účastníkom, čo 
prídu oblečení v štýle prvej republiky 
– vstup do múzea a na tanečnú zábavu 
budú mať zadarmo.

Kto bol generál Štefánik?
Budova evanjelickej fary v Košaris-
kách, kde sa nachádza Múzeum M. R. 
Štefánika, je rodným domom veliká-
na slovenských dejín. Narodil sa 21. 
júla 1880 ako šieste dieťa do rodiny 
evanjelického farára Pavla Štefánika 
a jeho manželky Albertíny, vyrastal 
spolu s jedenástimi súrodencami. 
Bohatý citový život podporovala ot-
cova veľká knižnica, kde často hľadal 
odpovede na rôzne otázky. Vďaka 
rodičovskej výchove a prirodzené-
mu vzdelávaniu sa rodil jeho vzťah 
k slovenskému národu a k národné-
mu povedomiu. Podľa pamätníkov si 

ako malý chlapec robil ďalekohľady 
z papiera a po večeroch sa pozeral na 
hviezdy. Svojim sestrám dlho rozprá-
val o hviezdach i o planétach slnečnej 
sústavy. Miloval prírodu a najmä 
Bradlo, odkiaľ rád obdivoval čarov-
ný rodný kraj. Sledovaním hviezd tu 
strávil mnohé večery. Odtiaľto pochá-
dza jeho hlboký a vrúcny vzťah k as-
tronómii, ktorú vyštudoval v Prahe 
na Karlovej univerzite. Hoci sa na 
začiatku štúdia orientoval na stavebné 
inžinierstvo, hviezdy ho  sprevádza-
li počas celého života. Počas štúdií 
v Prahe pôsobil v akademickom spol-
ku Slovákov Detvan.

Slnko, meteorológia, vojna
Po skončení štúdia v Prahe odišiel 
do Francúzska, kde sa presadil v as-
tronomických odborných kruhoch. 
V observatóriu Meudon pracoval pod 

vedením Julesa Janssena. Svoju prácu 
orientoval na pozorovanie našej naj-
bližšej hviezdy – Slnka. Napriek zdra-
votným ťažkostiam trikrát absolvoval 
pozorovania na Mont Blancu. Nasle-
dovali cesty do Španielska, Turkesta-
nu, na Tahiti, na ostrov Vavau i do 
Brazílie, kde väčšinou sledoval za-
tmenie Slnka. Popri odbornej činnosti 
zbieral etnografické artefakty a ve-
noval sa aj fotografovaniu. Okrem 
vedeckej práce plnil aj diplomatické 
poslanie v Ekvádore a v Maroku.
Prvá svetová vojna zmenila jeho 
život, prihlásil sa na letecký výcvik 
a ako pilot bojoval vo francúzskej 
armáde, kde zorganizoval meteorolo-
gickú službu. V ťažkých rokoch vojny 
svoje sny a plány na oslobodenie slo-
venského národa spod maďarského 
útlaku pretavil do spolupráce s T. G. 
Masarykom a E. Benešom. Predstavi-
telia československého zahraničného 
odboja ustanovili politický orgán – 
Česko-Slovenskú národnú radu v Pa-
ríži. Štefánik sa podieľal na vytvorení 
československého zahraničného auto-
nómneho vojska, podnikol cesty do 
Ruska, Rumunska, USA, Talianska. 
Diplomatické i vojenské úspechy mu 
v júni 1918 vyniesli hodnosť brigád-
neho generála francúzskej armády. Po 
rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku 
Československej republiky sa stal 
ministrom vojny v novom štáte. Jeho 
činnosť ocenili vo Francúzsku ude-
lením Radu čestnej légie, Vojnového 
kríža a titulu rytiera Rádu sv. Maurica 
a Lazara, cenou Francúzskej astrono-
mickej spoločnosti. V Taliansku do-
stal Čestný vojnový kríž. 
Zahynul 4. mája 1919 neďaleko Ivan-
ky pri Dunaji po havárii lietadla, kto-
rým sa vracal z Talianska do vlasti. 
Pochovaný je na Bradle, ktoré milo-
val ako chlapec, na kopci nad jeho 
rodnými Košariskami.

Leo Kužela

Príďte do Košarísk, 
stretnete Štefánika
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Tuchyňa. Keď zablúdite do tejto malebnej dedinky, 
všetkým sa rozjasní, že turisti, a veru aj hubári, si tu 
prídu na svoje. Lesy tvoria akoby perinu, do ktorej je 
Tuchyňa zabalená. Nech sa postavíte na ktorýkoľvek 
koniec obce, zovšadiaľ započujete, ako vás tisíce stro-

mov pozývajú na návštevu. A možno započujete pozva-
nie aj do niektorého dvora. Tuchynčania sú totiž jedni z 
najmilších, najvľúdnejších a najsrdečnejších ľudí vôbec. 
Dokonca ich označujú až za extrémne pozitívnych. Ne-
oficiálne štatistiky obce Tuchyňa prezrádzajú, že tu žije 
minimálne 99 percent pozitívne naladených ľudí. Niečo 
na tom asi bude. Stojíme so starostkou pred malou bu-
dovou obecného úradu. Na to, ako útlo budova vyzerá, 
je malý zázrak, že sa tam zmestí pošta, dokonca aj malé 
múzeum tradičnej kultúry. Kým s prvou ženou Tuchyne 
hovoríme o radostiach aj starostiach podhorskej dedin-
ky, prichádza mladý pán. Michal zaparkuje svoj bicykel, 
vysmiaty od ucha k uchu... A ani sa nechce veriť, že ide 
na poštu – zaplatiť šek. O chvíľu sa pri nás zastaví pani v 
stredných rokoch a už po pár vetách vieme, čo chystá na 
obed, a bez okolkov, s úsmevom v očiach aj na perách, 
prezradí recept a nezabudne pošepkať i tajnú ingredi-
enciu. Úsmev nestráca ani starostka Gabriela Švecová. 
Napriek tomu, že na starostovskej stoličke má veru sta-
rostí viac než dosť. Vďaka pozitívnemu mysleniu mení 
prichádzajúce problémy na výzvy.

Každý každému pomáha
Niečo dôležité sme zabudli pripomenúť v prvých              
riadkoch tejto reportáže. Tuchyňa je Naj dedinkou roka 
2016. A čím dlhšie sa po nej prechádzame, tým viac ro-
zumieme oprávnenosti tohto ocenenia. Uhladené uličky, 

vysmiati ľudia. Deti sa učia v zmiešaných triedach a 
keby si niekto myslel, že ich to brzdí v rozvoji, výsledky 
vo vyšších ročníkoch hovoria opak. Triedy si síce pa-
mätajú, ako v nich drali lavice ešte rodičia súčasných 
žiakov, naučia sa tu však do života veľa. Ako si navzá-
jom pomôcť, ako starší a silnejší potiahne mladšieho 
spolužiaka. Až sa zdá, že optimizmus v tejto malebnej 
dedinke v objatí bradla Chotuč je vlastne odmenou za 

ich dobrotu. Napríklad také oslavy Medzinárodného dňa 
detí. Okrem toho, že Tuchynčania spravili program pre 
svoje deti, mysleli aj na tie, ktoré nemajú rodinu. Pre 
rovesníkov z Klobušického detského domova vytvorili 

Radostná Tuchyňa
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zbierku. Od školských pomôcok až po básne a kresby. 
Jednoducho všetko, čo robí z ľudí kamarátov. A pre 
ďalšie deti, ktorým nebolo dopriate zdravie, zas zbierajú 
plastové vrchnáky. Nemusia ich ani osobne poznať. Iba 
vedia, že im to pomôže.

V epicentre náučný park
Tuchyňa sa nachádza v Ilavskom okrese a aj keď je v 
objatí prírody, diaľnicu má poruke. Miestni sú radi, že to 
majú na skok do Žiliny i do Bratislavy. A Bratislavčania 
so Žilinčanmi sú tiež radi, že to majú na skok do Tuchy-
ne. Miestni vám ako na tácke ponúknu hneď niekoľko 
výletov. Turisti by si určite nemali nechať ujsť výstup 
na Vršatec alebo Červený Kameň. Počas teplých letných 
dní to ľudí ťahá nielen do záhrad, ale radi sa stretnú aj 
v centre. Uprostred dedinky si vybudovali park, ktorý 
by pokojne mohol mať prívlastok náučný. História aj 
súčasnosť obce, ale i príroda v okolí sú pre domácich 
či cezpoľných príjemným spestrením prechádzky popri 
potoku. Na svoje si tu prídu tiež gurmáni. Na pomysel-
nom prírodnom námestíčku je pripravený murovaný 
gril. Pre kultúrne podujatia tu však majú ešte jedno 
námestie. Aj s pódiom. O zábavu sa tu okrem iných vie 
postarať napríklad hudobné zoskupenie Tuchyňka.

Starostka má patent na okná
Čistota dedinky asi nie je náhoda. Veď starostkinou zá-
ľubou je umývanie okien. Má na to aj vlastnú metódu, či 
skôr ingredienciu. No keďže by to ale mohla byť rekla-
ma, povieme len, že na okná používa krémový abrazív-
ny čistiaci prípravok. Gazdinky ho väčšinou používajú 
na čistenie hrncov, kuchynskej linky či kúpeľne. Zahan-

biť sa v upratovaní nedajú ani chlapi. „Takmer sused od 
úradu“ Paľko zametá a upratuje pred domom. Jedno-
ducho nečaká, kým to za neho spraví niekto povolaný. 
Takým by mal byť podľa úradov miestny Ferko – Hiky. 
Komplikovaný chlapík, od ktorého zväčša nikto nevie, 
čo môže čakať. Šéfka obce však už pozná finty, ako na 
neho a akú prácu pre neho pripraviť. Pozbierať odpadky, 
upratať okolo stromov. A ešte aj nechtiac pobaviť. Jeho 
netaktná úprimnosť totiž tomuto svetu nastavuje zrka-
dlo. V Cisárových nových šatách by to bol práve on, čo 
by sa nahému cisárovi posmieval.  Gabriela Švecová 
by veru vedela rozprávať. A veru aj rozpráva. Vôbec sa 
nehanbí za to, čo jej Ferko šplechne do očí. Fero je vý-
nimočný aj v tom,  že pozná dátumy narodenia a úmrtí 
takmer všetkých obyvateľov. No v Tuchyni majú ešte 
jedného Ferka – Bradu – aktivačného pracovníka. Keď 
v roku 2015 začínala so starostovaním, bolo ich päť. 
Traja, bohužiaľ, zomreli, jeden odišiel do dôchodku. 
Ostal Ferko.  „Kto by nám zbieral plasty, železo, kosil, 
obedy nosil ujovi Albertovi...,“ povzdychne si. Príbehy 
s ním aj s inými Tuchynčanmi rada prerozpráva, či skôr 
prepíše na sociálnu sieť. Vytvára akúsi novodobú kroni-
ku plnú „človečiny“. Nie je to stránka, ktorá by hlásila 
oznamy typu: dnes vyvážame plasty, zajtra sú oslavy
SNP. Starostka v sebe nezaprie mediálneho ducha, no-
vinárske či moderátorské črevo. Život v obci opisuje 
tak živo a tak bezprostredne, že pri čítaní jej riadkov 
máte pocit, že ste rodený Tuchynčan a že Ferka, Olinku, 
Jožka aj Majku poznáte odjakživa. Dozviete sa, komu sa 
rodinka rozrástla, aj s kým sa dedina navždy rozlúčila. 
Avšak parte vám o človeku nikdy nepovie toľko ako 
starostkine láskavé spomienky.

Velikán Filo
Najvýznamnejšieho rodáka si dobre pamätajú aj súčas-
níci. Hovorili o ňom, že je otcom všetkých, ktorí ho 
potrebovali. Ako liečiteľ a botanik „predpísal“ chorým 
vždy tu správnu bylinku a namiešal správny elixír 
zdravia. Bol zároveň kňazom, spisovateľom, histori-
kom, redaktorom, prekladateľom, ktorý ovládal osem 
jazykov. Bol členom niekoľkých spolkov. Eduard Alojz 
Filo. S tou najväčšou pokorou a úctou na neho rodáci 
spomínajú ako na veľmi múdreho človeka, priateľa. 
A pri každej príležitosti mu vzdajú hold aj tridsaťpäť 

10 na konci kraja



11na konci kraja

rokov po smrti. Miloval turistiku a Klub turistov aktívne 
podporoval. Dokonca pod jeho perom vznikli turistické 
príručky „Vršatec včera a dnes“ a „Vršatec a okolie“.
Do Tuchyne ľudia nechodia len na výlety, ale mnohým 
dedinka učaruje natoľko, že si tu vyhliadnu pozemok či 
dom na predaj a zaraz začnú s vybavovaním stavebných 
povolení. Zálusk na Tuchyňu si robí aj projekt bytovky. 
A keďže tu rastú domy ako huby po daždi, narastá aj 
počet obyvateľov, nechýbajú medzi nimi ani novoro-
denci. Bábätká vítajú síce len raz do roka, no na úrad 
sa prichádzajú pochváliť a predstaviť len niekoľkotýžd-
ňoví Tuchynčania. Ich rodičia sú pritom často takzvaní 
„prisťahovalci“. 

Minulý rok bez pálenky
Zaujímavou turistickou destináciou, povedané s dávkou 
nadsádzky, je miestna pálenica. Kedysi vychýrená ri-
valka Bošáckej či Myjavskej slivkovej pálenky. Takmer 
storočná pálenica si pamätá dobré i zlé ročníky. Tým 
najhorším bol práve minulý rok, ktorý poznačilo skoré 
nasadenie kvetov a následné jarné mrazy. Nebolo ani sli-
viek, ani iného ovocia. Nebolo kvasu, nebolo páleného. 
Ak sa však pozrieme na štatistiky, v kotloch pálenice 
sa ročne vypáli stotisíc litrov absolútneho alkoholu.                                                             
V prepočte na konzumnú pálenku to znamená dvesto-
tisíc litrov 50-percentnej slivovice či jabĺčkovice. „Ak 
aj vás niekto nahneval, spomeňte si, koľko príjemného 
ste zažili. Usmejte sa a choďte ďalej. Alebo začnite 
umývať okná – možno stretnete ďalšieho Fera, ktorý 
vás rozosmeje. Odpúšťajte a usmievajte sa. Život je 
krásny,“ odkazuje pozitívne naladená Gabriela Švecová 
svojim ľuďom prostredníctvom blogu. Jej slová sú však 
ako balzam na dušu aj pre nás všetkých.

Tuchyňa v tomto roku oslávi 775. výročie prvej písomnej 
zmienky o obci. Aj vďaka  finančnému príspevku  z TSK 
bude Tuchyňa 29. júla žiť hudbou, tancom a veselosťou. 
Ak sa chcete presvedčiť o slovách v našom písaní o tejto 
malebnej obci, rezervujte si poslednú júlovú nedeľu na 
dobrú náladu.

foto: Radovan Stoklasa a zdroj: obec-tuchyna.sk
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obdobia druhej svetovej vojny až 
po súčasnosť. V netradičnej muze-
álnej zbierke ich je aktuálne desať. 
Nechýbajú medzi nimi kúsky ako 
viacúčelové 5-miestne dvojmotoro-
vé lietadlo Let L-200 Morava alebo 
2-miestny jednomotorový Zlín Z-
-526F, ktorý patrí medzi vrcholné 
typy radu Zlín. Exponáty môžete 
vidieť aj priamo vo vzduchu a po-
kiaľ budete mať záujem, môžete 
absolvovať let na leteckom simulá-
tore 3-SIM.
Osloviť vás môžu aj o niečo tra-
dičnejšie múzeá, ktoré takisto pri-
pravili pre svojich návštevníkov 

vyšliapať, plány do budúcna sú od-
vážne. „Chceme postaviť lanovku. 
Predsa len sa ľahšie kráča dole. Ná-
vštevník teda zaparkuje auto a lanov-
kou sa vyvezie k vyhliadkovej veži. 

Tak toto tu ešte nebolo. Doteraz ste 
sa na Bojnice a okolie mohli zhora 
pozrieť len vďaka vyhliadkovým le-
tom. Tie síce naďalej ostávajú atrak-
tívnou formou spoznávania krajiny, 
máme tu však niečo aj pre tých, ktorí 
sa lietania boja. Nad Bojnicami vy-
rastá vyhliadková veža. Práce na nej 
sa nezadržateľne blížia ku koncu a 
ešte počas letných prázdnin by ste sa 
mohli po svojich dostať až ku koru-
nám stromov. Konštrukcia je stabilná 
a stúpanie pozvoľné, šesťpercentné. 
Zvládnu to teda aj rodiny s kočíkmi. 
Vyhliadková veža, ktorou sa investor 
inšpiroval na Morave, sa nachádza 

nad autokempingom nad Bojnicami. 
V budúcnosti chcú Kúpele Bojnice 
práve tu vybudovať parkovací dom. 
A kým dnes si ešte týchto 600 me-
trov od parkoviska po vežu musíte          

A cestou dole plánujeme vytvoriť 
park pre deti,“ informoval riaditeľ 
Kúpeľov Bojnice Slavomír Eliáš. 
Pohľad na krajinu z vtáčej perspek-
tívy si však môžete vychutnať aj v 
iných kútoch kraja. Obce, mestečká 
aj dobrovoľníci zachraňujú či budujú 
rozhľadne na zaujímavých miestach. 
Napríklad cestu po myjavských ko-
paniciach si môžete spestriť zastáv-
kou na drevenej rozhľadni Hrajky. 
Na jej vrchol vedie 61 schodov. 
Súčasťou areálu rozhľadne je oddy-
chové miesto s lavičkami a cyklo-
odpočívadlo, nakoľko cesta z Turej 
Lúky v smere na Senicu je hlavným 
ťahom k zrúcanine hradu Branč a ku 
Kunovskej priehrade.

Fanúšikov letectva určite poteší 
počas leta návšteva nového múzea 

v Trenčíne. Zameriava sa na plne 
funkčné československé lietadlá od 

viacero noviniek. Po 14 rokoch sa 
dočkal nových expozícií s názvom 
Majster spravodlivosti a Remes-
lá a cechy Katov dom v Trenčíne.              
V jeho priestoroch nájdete origi-
nály popravných mečov či truhli-
cu s vyobrazením cností a nerestí.           
O niečo menej dramatickú expozí-
ciu pripravili na Bojnickom zám-
ku. V Sieni neviest, kde sa nevesty 
pred svadbou pripravujú, si môžete 
pozrieť úchvatnú repliku dobových 
svadobných šiat šľachtičnej Ka-
rolíny Zayovej. V miestnosti tiež 
nájdete obrazy neviest, zrkadlo či 
dobovú šperkovnicu.

tu môžete na pstruhovi alebo peče-
nom kolene. Zároveň pribudlo tie-
nenie nad pieskoviskom a detským 
ihriskom. „Cena zostala na tej istej 
úrovni ako po minulé roky. V rámci 
nej majú seniori a deti pollitrovú fľa-
šu vody zadarmo,“ doplnil primátor 
mesta Jozef Božik.
Okrem kúpalísk ponúka Trenčiansky 

Voda je jedným z najväčších láka-
diel počas leta. V Trenčianskom kraji 
môžete navštíviť viaceré kúpaliská 
s množstvom atrakcií či pôsobi-
vým okolím. V posledných rokoch 
ich počet stúpol – vlani zažila svoju                       
premiéru novodubnická Letka, ale aj 
trenčianska letná plaváreň. Tá prichá-
dza toto leto s viacerými novinkami. 
„Počas prestávky medzi sezónami 
boli v areáli kúpaliska vysadené stro-
my, detské ihrisko získalo prekrytím 
tieň, detský bazén má šmýkačku a 
vstup do bazénovej časti kúpaliska 
je upravený pre imobilných návštev-
níkov vrátane vstupu do relaxačné-
ho bazéna,“ informovala hovorkyňa 

mesta Erika Ságová. Na plavárni zá-
roveň pribudlo 130 nových ležadiel, 
k dispozícii ich tak bude 250.
V Považskej Bystrici otvorili kúpa-
lisko 16. júna, funguje v podobe, v 
akej ho ľudia poznajú už z minulosti. 
Jeho súčasťou je detský a plavecký 
bazén, takisto aj tobogan. Letné kúpa-
nie ľuďom tento rok spríjemní knižná 
búdka, ktorá zažije na plavárni svoju 
premiéru. 
Kúpalisko Dúha v Partizánskom ot-
vorili ešte v roku 2000. O štyri roky 
neskôr bolo vyhlásené za najlepšie 
regionálne kúpalisko na Slovensku. 
Tento rok rozšírilo svoju ponuku 
v rámci občerstvenia – pochutnať si 

kraj aj množstvo prírodných vodných 
plôch. Hygienici však permanentne 
kontrolujú iba jednu z nich, a to Ze-
lenú vodu pri Novom Meste nad Vá-
hom. Minimálne dvakrát za sezónu 
však zoberú vzorky aj z vodných ná-
drží Trenčín Opatová, Prusy, Dubník, 
Myjava, Nitrianske Rudno, Kanianka 
a zo štrkoviska Horná Streda.

KÚPALISKÁ, VODNÉ NÁDRŽE

NETRADIČNÉ MÚZEÁ

NOVÝ POHĽAD NA HORNÚ NITRU

NOVINKY LETA 2018
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„Pohodu sa snažíme robiť s rovna-
kým prístupom, ako keď pozývate 
niekoho k sebe domov na návštevu. 
Chcete, aby sa u vás cítil dobre, aby 
mal dobrý program, aby si mal kde 
sadnúť, a ak chce, aj kde prespať. 
Potom môžete počúvať dobrú hudbu, 
tancovať, pozerať filmy, debatovať 
o radostiach i problémoch vesmíru, 
preberať umenie. Každý, čo chce a 
ako chce,“ hovorí o festivale organi-
zátor Michal Kaščák.

Začiatok prázdnin sa už dve 
desaťročia spája s najväčším 
slovenským festivalom Pohoda. 
Festival dospel a dospeli aj jeho 
fanúšikovia. Z Pohody sa stal ro-
dinný festival, na svoje si tu prídu 
najmenšie deti aj pohodoví seniori. 
Len ten, kto zažil Pohodu s deťmi, 
pochopí, že festival dostáva úplne 
iný rozmer. A vôbec si nemyslite, 
že deti sa môžu pohybovať len vo 
vyhradenej detskej zóne Family par-
ku. Užijú si aj koncerty headlinerov, 
citlivejší so slúchadlami na ušiach, 
naučia sa zopár pohybov v tanečnom 
dome, pochutnajú si na zdravých a 
čerstvých potravinách. Priamo v ro-
dinnom parku sa najmenším pohoďá-
kom predstaví defilé muzikantov, 
hercov, cirkusantov či spisovateľov. 
Organizátori myslia aj na praktické 
veci – deti majú k dispozícii postieľ-
ky, priestor na dojčenie, kŕmenie, 
prebaľovanie, spanie. Trenčianske 
letisko sa od 5. do 7. júla stane oázou 
pre celé rodiny.  

Pohoda, samozrejme, ponúka aj hu-
dobný program, ročník 2018 sa nesie 
v znamení The Chemical Brothers, 
Jamie Cullum, St. Vincent, LP, Zi-
ggy Marley, Glass Animals, Jessie 
Warre... Nechýba ani klasická, alter-
natívna hudba, jazz či elektronika. 
Keďže Pohode už dávno nepatrí ná-
lepka len hudobného, ale aj multižán-
rového festivalu, nechýbajú diskusie, 
letné kino, literatúra, vizuálne či di-
vadelné umenie a ďalšie atraktivity.

Pohoda je ako rodina, KOCR bude pri tom

Vážska cyklomagistrála v celom 
100-kilometrovom profile vytvorí 
koridor pozdĺž rieky Váh a pre-
pojí Trenčiansky kraj so sused-
nými regiónmi i medzinárodnými 
cyklotrasami. 
Prvú časť cyklistickej diaľnice si už 
cyklisti vychutnávajú plnými dúš-
kami. Prvýkrát sa pelotón cyklistov 
previezol na 13,5 km úseku z Hor-

nej Stredy do Nového Mesta nad 
Váhom 25. mája. Počas premiéry ju 
otestoval aj národný cyklokoordi-
nátor Peter Kľučka, ktorý z nej bol 
nadšený. 
„Táto cyklotrasa má mimoriadny 

význam aj z hľadiska medzinárodnej 
turistiky,“ zhodnotil Igor Ševčík vy-
konávajúci stavebný dozor. Trinásť 
a pol kilometra stálo krajskú samo-
správu 3,7 milióna eur. Na výstavbu 
ďalších úsekov projektu chce TSK 
využiť financovanie z fondov EÚ, 
a to vzhľadom na turistický, ale aj 
cyklodopravný charakter magistrá-
ly. Cyklotrasa v priemere dosahu-

je šírku tri metre, ktoré poskytnú 
pohodlný priestor pre dva pruhy 
v obojsmernej prevádzke. Na trase 
a v jej blízkom okolí sídli približne 
20 regionálnych zamestnávateľov, 
firiem a spoločností. Mnohí zo za-

Prvé kilometre už slúžia cyklistom
mestnancov, ktorí doteraz chodili 
do práce autom, môžu presadnúť 
na bicykel. Súčasťou cyklodiaľnice 
sú aj dve zastrešené odpočívadlá, čo 
ocenia najmä rodiny s malými cyk-
listami.
Výstavba Vážskej cyklotrasy je roz-
delená na osem úsekov. Druhým 
v poradí, ktorý je už vo výstavbe, je 
4-kilometrový úsek medzi Púcho-
vom a kúpeľmi Nimnica. Právoplat-
né územné rozhodnutie je vydané 
aj na ďalší úsek cyklotrasy medzi 
Novým Mestom nad Váhom a kraj-
ským mestom Trenčín.
„Projekt Vážskej cyklotrasy ko-
rešponduje s cieľmi projektu Ze-
lená župa. Myslím si, že životné 
prostredie sa čiastočne odľahčí od 
automobilovej dopravy, keď budú 
ľudia chodiť za prácou alebo inými 
aktivitami na bicykli,“ dodal autor                         
myšlienky a župan Jaroslav Baška. 
Cyklotrasa má špeciálny povrch, 
ktorý vytvára vynikajúce podmienky 
nielen pre cyklistov, ale aj korčulia-
rov. V zimnom období by dokonca 
mala byť prístupná aj pre bežkárov.

Partnerom Pohody bude už tradične 
Krajská organizácia cestovného ru-
chu (KOCR) Trenčín región. „Nakoľ-
ko sa festivalu zúčastňujú návštevníci 
z celého Slovenska aj zo zahraničia, 
chceme, aby nezostali len v Trenčí-
ne a navštívili aj iné miesta v kraji. 
V našom prezentačnom stánku sa do-
zvedia, kde nájdu krásne lokality na 
turistiku, v ktorých kúpeľoch môžu 
relaxovať, či kde objavia tajomné 
zákutia stredovekých hradov. Toto 
všetko sa dozvedia formou zábav-
ných hier. Máme pripravenú mag-
netickú slepú mapu i nadrozmernú 
spoločenskú hru, ktorej podstatou je 
správne odpovedať na súťažné otáz-
ky a prejsť krížom-krážom celý Tren-
čiansky kraj. Každý, kto sa zapojí 
do vedomostno-zábavných súťaží, 
hrá o pekné ceny s naším logom ako                                                                 
okuliare, slúchadlá či tričká,“ pripo-
menula výkonná riaditeľka KOCR 
Trenčín región Eva Frývaldská.             

(vam)

Turisti nezablúdia

Cykloturisti sa v našom kraji 
nestratia. Za 20-tisíc eur župa 
obnoví viac ako 140 km značiek 
na cykloturistických trasách. 
„Najdlhší je 25,5-kilometrový 
úsek Bojnického cyklookruhu, 
ktorý vedie od Lehoty pod Vtáč-
nikom po Handlovú,“ uviedol Ra-
dovan Hladký z Odboru dopravy 
Úradu TSK. 
Nové značky nájdu cyklonadšenci 
aj v ďalších okresoch kraja. Na 25 
km úseku Vážskej cyklomagistrály 
sa nielen preznačia cykloturistické 
značky, ale vyznačia aj jej nové časti. 
Financie budú využité na doplnenie 
drobnej turistickej infraštruktúry. Pre 
lepšiu orientáciu cyklistov tento rok 
osadia 264 smerovníkov, cyklosme-
roviek a cyklotabuliek rôzneho typu.    
V rokoch 2015 – 2017 bolo z financií 
kraja obnovených takmer 1 260 km 
cykloturistických trás. V roku 2018 
k nim pribudne ďalších takmer 500 
km, čo je rekord za jeden rok.  
Turisti sa nestratia ani v lese. Za rov-
nakú sumu, teda 20-tisíc eur z kasy 
Trenčianskeho kraja, sa tento rok 
plánuje obnoviť turistické značenie 
na viac ako 320 km turistických 
trás. Rozšíri sa tiež cykloturistická 
infraštruktúra, a to o 6 ks informač-
ných máp. 

(pet)dvojstranu pripravili: (gab, baš, pet)
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zvykli aj Trenčania. Uprostred his-
torického centra, vo dvore Verej-
nej knižnice M. Rešetku, sa môžu     
ponúknuť z atraktívneho čita-
teľského menu. Aj tu sú k dispozícii 
noviny a časopisy. Oáza pokoja je 
pre návštevníkov dostupná dvakrát 
týždenne – v pondelok a vo štvrtok 
– až do 6. septembra. Keďže kniž-
nica je oficiálnym informačným 
miestom TSK, miestni aj turisti tu 
nájdu všetky základné informácie a 
publikácie o Trenčianskom  regió-
ne.                                               (ras)

Ak je niečo užitočné, treba v tom 
pokračovať. To platí aj v prípa-
de čoraz obľúbenejších letných 
čitární. Knižnice počas letných 
mesiacov ponúkajú knihy, 
časopisy aj noviny na čerstvom 
vzduchu. Posedieť si v centre 
mesta s dobrou knihou v rukách 
opäť po roku môžete napríklad 
v Handlovej a v Trenčíne. 
„Tento rok si všetci čitatelia, ktorí 
sú majiteľmi čitateľského preuka-
zu mestskej knižnice v Handlovej, 
môžu k dobrej knihe dať rannú 

kávu, ktorú im pripravia do 10.00 h.                                                          
V spolupráci s handlovským pod-
nikateľským inkubátorom nájdete 
v letnej čitárni aj výstavu venova-
nú koncu 2. svetovej vojny,“ infor-
muje hovorkyňa handlovskej rad-
nice Jana Paulínyová. Handlovská 
letná čitáreň je pre návštevníkov 
otvorená počas pracovných dní až 
do konca septembra. V miestnej 
knižnici v dome kultúry na Námes-
tí baníkov nájdete takmer 50-tisíc 
knižných titulov.
Na letnú čitáreň si po minulé roky 

V centre na káve a s dobrou knihou

Schválením spomínaného všeobec-
ne záväzného nariadenia sa však 
Územný plán stáva záväzným. Ako 
priblížila Veronika Rezáková, „do-
kument je predpokladom pre reali-
záciu kľúčových projektov a inves-
tícií vo všetkých kompetenčných 
oblastiach župy. Jeho súčasťou je 
aj plán verejných vodovodov a ka-
nalizácií, aktualizovaná trasa rých-
lostných ciest v kraji ako R2 a R8, 
zmena trasy železničnej trate v oko-
lí Považskej Bystrice, aktualizá-
cia areálov priemyselných parkov, 
ochranných pásiem kúpeľov, letísk 
či vodných zdrojov. A tiež Stratégia 
rozvoja potenciálu Trenčianskeho 
kraja pre rozvoj cyklistickej in-
fraštruktúry, teda vznikajúca cykli-
stická kľúčová kostra kraja.“    (pet)

Petícia ochranárov aj baníkov. 
Obe s jedinou témou: ťažba uhlia 
v 12. ťažobnom poli Prievidza 
– Nováky. Ochranári argumento-
vali dopadmi na životné prostre-
die a nákladmi na prekládku 
železnice a rieky. Bane zas ener-
getickou a sociálnou situáciou na 
hornej Nitre. 
Obe petície skončili na stoloch kraj-
ských poslancov Trenčianskej župy, 
keďže na programe dňa májového 
zastupiteľstva bolo schvaľovanie 
Územného plánu. Zasadnutie za-
stupiteľstva, počas ktorého sa roz-
hodovalo aj o Všeobecne záväznom 
nariadení, ktoré sa týkalo banskej 
budúcnosti, bolo plné diskusií – po-
litikov, baníkov, aktivistov. Krajský 
parlament následne schválil Vše-

obecne záväzné nariadenie TSK 
č. 7/2018 trojpätinovou väčšinou, 
oboje však bez prekládky rieky a 
železnice. 
Poslanci zároveň deklarovali, že 
„v prípade, ak dôjde k vydaniu prá-
voplatného záverečného stanoviska 
posudzovania vplyvov na život-
né prostredie (EIA) Ministerstva 
životného prostredia SR, ktorým 
bude udelený súhlas na rozšírenie 
dobývacieho priestoru, resp. ťažbu 
uhlia v 12. ťažobnom poli PD No-
váky, Zastupiteľstvo TSK prerokuje 
opätovné zaradenie preložiek rieky 
Nitra a železničnej trate v úseku No-
váky – Koš do záväznej časti ÚPN 
VÚC TK v rámci zmien a doplnkov 
č. 4,“ informovala hovorkyňa TSK 
Veronika Rezáková. 

Dve petície, územný plán a otázniky

5054 kilometrov 
na bicykli do práce 

Oduševnení aj sviatoční cyklisti 
si už pravidelne mesiac máj spá-
jajú s projektom Do práce na bi-
cykli. Do piateho ročníka sa opäť 
zapojila aj Trenčianska župa. 
Tentoraz ju tvorilo až šesť tímov 
a na Úrad TSK prichádzalo na bi-
cykli 24 zamestnancov. 
Najúspešnejším tímom sa druhý 
rok po sebe stal tím „Trenčian-
sky kraj“, ktorého členom bol aj 
župan Jaroslav Baška. Spolu na-
jazdili takmer 1500 kilometrov. 
Najúspešnejším jednotlivcom bol 
Július Macháček z tímu „Rýchle 
brzdy“, ktorý sa v celkovom 
rebríčku umiestnil na druhom 
mieste. Absolvovali dovedna 36 
jázd na bicykli a necelých 830 ki-
lometrov. „Spoločne 24 župných 
zamestnancov počas májovej 
kampane Do práce na bicykli na-
jazdilo celkovo 5 054 kilometrov. 
V rámci 516 jázd sa zamestnan-
com župy podarilo ušetriť takmer 
1 tonu emisií CO2,“ doplnil šta-
tistiky piateho ročníka Matej Plá-
nek z TSK.

(rez)

v ktorom sa obľúbené podujatie 
koná, býva zaplnený do posled-
ného miesta. „Jednoznačne je to 
najväčší ťahák našej obce, ktorý 
navyše postavil latku podobných 
podujatí poriadne vysoko,” dopl-
nil Chudoba.
Obec sa môže popýšiť aj slávnou 
minulosťou. Tamojším rodákom 
bol Ján Kišš, včelár a ovocinár, 

Na mape Trenčianskeho 
kraja by ste možno túto obec            
prehliadli. Fanúšikovia heligó-
nok však vedia, že sú to práve 
Dežerice, kam sa oplatí vybrať. 
Hudobné podujatie s názvom 
Dežerická cifrovačka sa kaž-
doročne teší veľkému záujmu 
zo strany verejnosti. Tento 
rok navyše oslávila už desiaty 
ročník.
Pred desiatimi rokmi málokto 
v Dežericiach vedel, čo to vlast-
ne heligónka je. V regióne, pre 
ktorý je príznačná skôr dychová 
hudba, sa ani niet čomu čudo-
vať. No v súčasnosti je to práve 
heligonkárske umenie, ktoré ani 
nie tisícovú obec preslávilo aj 

za hranicami Slovenska. „Je to 
vďaka Jozefovi Rybárovi, kto-
rý sa k nám vtedy presťahoval a 
ktorý je otcom tejto myšlienky. 
Raz ma navštívil doma s tým, čo 
by som povedal na to, keby sa 
v našej obci zorganizovalo takéto 
podujatie. Vtedy som sa na neho 
neveriacky díval, dnes však máme 
ohlasy od Prahy cez južné Čechy, 
Moravu až po Prešov, že Deže-
rická cifrovačka sa stala jednou 
z najvýznamnejších heligonkár-
skych akcií v rámci Slovenska,“ 
pochválil sa starosta obce Ladi-
slav Chudoba. 
Dežerická cifrovačka dáva kaž-
doročne priestor tým najlepším 
heligonkárom. Kultúrny dom, 

Za heligónkami do Dežeríc

ktorý bol od roku 1869 podpred-
sedom Spolku slovenských vče-
lárov v Uhorsku a spájalo ho aj 
priateľstvo s Ľudovítom Štúrom. 
Aktuálne v jeho stopách pokra-
čuje najmä staršia generácia, vče-
lárstvo a ovocinárstvo však čoraz 
viac oslovuje aj mladších ľudí. 

(baš)
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Názov: Hudobný piknik, 19 h: Miriam Kaiser Trio
Miesto konania: átrium pod Mestskou vežou, Trenčín
Web: www.visit.trencin.sk

Termín: 6.,7.,20.,21.,27.,28. júl a 3.,4.,17.,24.,25. august, 
vždy o 20.00 h 
Názov: Nočné prehliadky
Miesto konania: Zámok Bojnice
Web: www.bojnicecastle.sk

Termín: 7. júl 2018
Názov: XIX. okresné cyrilo-metodské slávnosti
Miesto konania: Cimenná
Web: www.tnos.sk

Názov: Kultúrne leto – koncert vážnej hudby, 20.00 h
Miesto konania: fontána pri kine Mier/kino Mier, Považská 
Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk

Názov: KUBO – československý muzikál, 20.00 h
Miesto konania: Dom kultúry S. Dudíka, Myjava
Web: www.kultura.myjava.sk

Názov: Deň obce Hatné
Miesto konania: oddychový areál pri Skale, Hatné 
Web: www.pospb.sk

Názov: 810.výročie prvej písomnej zmienky o obci 
Krásna Ves
Miesto konania: KD Krásna Ves
Web: www.tnos.sk

Termín: 7. júl – 25. august 2018 (každú sobotu)
Názov: Leto v galérii
Miesto konania: nádvorie Galérie M. A. Bazovského
v Trenčíne
Web: www.gmab.sk

Názov: Farmársky jarmok, 8.00 h – 12.00 h
Miesto konania: Mierové námestie, Trenčín
Web: www.visit.trencin.sk

Názov: Prechádzky mestom so sprievodcom, 16.00 h: 
Mestské hradby
Miesto konania: Kultúrno-informačné centrum Trenčín
Web: www.visit.trencin.sk

Názov: Noc na Trenčianskom hrade
Miesto konania: Trenčiansky hrad
Web: www.muzeumtn.sk

Kam v našom kraji?
júl - august 2018

7. – 8. júl 2018 
Dni kováčskych majstrov
Už po štvrtýkrát sa na Beckove rozozvučia kovadliny, roz-
horia vyhne a ožije staré kováčske remeslo. Majstri zo Slo-
venska i Moravy navyše opäť vytvoria spoločný umelecký 
kúsok – sochu vojvodu Stibora zo Stiboríc. „Spoločné dielo 
v tomto roku je symbolické, k 630. výročiu darovania hra-
du Beckov práve vojvodovi Stiborovi. Kráľ Žigmund Lu-
xemburský vydal darovaciu listinu na hrad a panstvo Beckov 16. júla roku pána 1388 pre svojho najvernej-
šieho rytiera Stibora zo Stiboríc za verné služby a oddanú podporu,“ priblížil výkonný riaditeľ záujmového 
združenia Hrad Beckov Peter Pastier. Júlové podujatie ponúkne okrem iného aj výstavu kováčskych diel a 
rôznych druhov konských podkov. Návštevníci budú môcť nielen sledovať majstrov priamo pri práci, ale aj 
sami si budú môcť vyskúšať prácu s kladivom, ohňom a železom v interaktívnej dielni.

Termín: pondelok, streda, piatok – 10.30 h a 13.30 h
Názov: Prehliadky v anglickom jazyku
Miesto konania: Zámok Bojnice
Web: www.bojnicecastle.sk

Termín: každý pracovný deň o 11.00 h
Názov: Čarovný príbeh pána Bartolomeja
Miesto konania: Zámok Bojnice
Web: www.bojnicecastle.sk

Termín: každý pracovný deň o 14.00 h 
Názov: Hra na minulosť
Miesto konania: Zámok Bojnice
Web: www.bojnicecastle.sk

Termín: 28. apríl – 1. september 2018
Názov: Draci a drakobijci – výstava
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 28.jún – 12. august 2018 
Názov: výstava MiroirNoir – MRB
Miesto konania: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Web: www.gmab.sk

Termín: 28.jún – 12. august 2018 
Názov: Martina Rötlingová, Simona Papšová SELFIE 
YOURSELF!
Miesto konania: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Web: www.gmab.sk

Termín: júl – august 2018, streda – sobota, 21.00 h – 23.00 h
Názov: Pozorovanie oblohy
Miesto konania: Hvezdáreň v Partizánskom
Web: www.hvezdaren.sk

Termín: 1. júl – 31. august 2018
Názov: Hradné hospodárstvo
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 1. júl 2018
Názov: KULTÚRNE LETO 2018 
Miesto konania: mestský park, Bánovce nad Bebravou
Web: www.kulturabn.sk

Názov: Svadba Esterháziovcov na hrade Beckov
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 1., 8., 15., 22., 29. júla 2018 a 5., 12., 19., 26. augusta 
2018 vždy o 17.00 h
Názov: Leto s hudbou 2018
Miesto konania: Park J. M. Hurbana, N. Mesto n./ V. 
(v prípade nepriaznivého počasia Spoločenský dom pri 
MsKS N. Mesto n./ V.)
Web: www.msks.sk

Termín: 1. júl 2018 o 16.00 h
Názov: Divadielka pod vežou: Janko Hraško
Miesto konania: átrium pod Mestskou vežou, Trenčín
Web: www.visit.trencin.sk

Názov: 23. Folklórna Lysá
Miesto konania: amfiteáter, Lysá pod Makytou
Web: www.pospb.sk

Názov: Hudobná nedeľa, 17.00 h: Krajka a členovia orchestra 
Zlaté husle
Miesto konania: Mierové námestie, Trenčín
Web: www.visit.trencin.sk

Termín: 3.júl a 24. júl 2018 
Názov: Letný ateliér pre seniorov
Miesto konania: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Web: www.gmab.sk

Termín: 3.júl a 24. júl 2018 
Názov: Letný večerný ateliér pre dospelých
Miesto konania: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Web: www.gmab.sk

Termín: 4. júl 2018
Názov: Obývačka pod platanom alebo Prečítané leto
Miesto konania: Námestie Ľ. Štúra, Bánovce n./B.
Web: www.kulturabn.sk

Termín: 4. júl – 2. august 2018 
Názov: výstava Natália Okolicsányiová – POPULUS
Miesto konania: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Web: www.gmab.sk

Termín: 4. júl– 23. august 2018
Názov: Hračka
Miesto konania: Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk

Termín: 4. júl a 27. júl 2018 
Názov: Letné Galerkovo
Miesto konania: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Web: www.gmab.sk

Termín: 4. júl – 6. september 2018
Názov: Hudobné leto Trenčianske Teplice
Miesto konania: Kursalon Trenčianske Teplice
Web: www.hudobneleto.sk

Termín: 5. júl 2018
Názov: Šláger na kopaniciach
Miesto konania: amfiteáter, Myjava
Web: www.myjava.sk 

Termín: 5. júl 2018, 15:00 h 
Názov: STRETNUTIE – SASTANAK – SETKÁNÍ – SPOT-
KANIE
Miesto konania: kino Mier, Považská Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk

Termín:5. – 8. júl 2018
Názov: Cyril a Metod – Slovanské tradície na hrade
Miesto konania: Čachtický hrad
Web: www.cachtice.sk

Termín: 6. júl 2018
Názov: Tvorivé leto (Pozri, toto som urobil ja) – textilná 
dielňa
Miesto konania: RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk

Názov: Kultúrne leto 
Miesto konania: fontána pri kine Mier/kino Mier, Považská 
Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk

1. júl – 31. august 2018 
Trenčianske kultúrne leto
Trenčianske kultúrne leto bude opäť plné zábavy v po-
dobe koncertných i divadelných predstavení. Pripravil 
ho Útvar kultúrno-informačných služieb MsÚ Trenčín. 
Jeho súčasťou budú hudobné pikniky v átriu pod Mest-
skou vežou vždy v piatok o 19.00 h. „V júli sa môžete 
tešiť na Miriam Kaiser Trio, Longital Suita alebo na 
LadyMoon,“ informovala hovorkyňa mesta Erika Sá-
gová. Divadielka pod vežou zase ponúknu rozprávky 
pre deti vždy v nedeľu o 10.00 h. Do Trenčína príde 
za deťmi Janko Hraško, Pyšná princezná, ale napríklad 
aj hradný šašo. Hudobná nedeľa na Mierovom námestí 
bude v znamení koncertov – ako inak – vždy v nedeľu 
o 17.00 h. V júli zaspievajú a zahrajú v historickom 
centre mesta Krajka aj členovia orchestra Zlaté hus-
le, Marcela Laiferová, Slovak tango, Prvá republika 
a z festivalu Pohoda si na Mierové námestie odsko-
čia najväčšie hviezdy kórejskej elektronickej hudby 
Idiotape.
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Termín: 8. júl 2018
Názov: KULTÚRNE LETO 2018 – Bánovská dychová hudby 
Kesanka a Mrchane
Miesto konania: mestský park, Bánovce nad Bebravou
Web: www.kulturabn.sk

Názov: Festival dychových hudieb
Miesto konania: obecný park, Ostratice
Web: www.rkcpd.sk

Názov: Divadielka pod vežou: Pyšná princezná, 16.00 h
Miesto konania: átrium pod Mestskou vežou, Trenčín
Web: www.visit.trencin.sk

Termín: 8. – 13. júl 2018
Názov: 1. futbalový kemp – sTC
Miesto konania: areál sTC – športové a tréningové centrum, 
Púchov
Web: www.stcpu.sk

Termín: 9. – 20. júl 2018
Názov: Lena Lukič – Obrazy
Miesto konania: výstavné priestory Úradu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja
Web: www.tnos.sk

Termín: 13. júl 2018, o 19.00 h
Názov: Hudobný piknik: Longital Suita
Miesto konania: átrium pod Mestskou vežou, Trenčín
Web: www.visit.trencin.sk

Termín: 13. júl 2018
Názov: Kultúrne leto – Heligónky na fontáne
Miesto konania: fontána pri kine Mier/kino Mier, Považská 
Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk

Názov: Tvorivé leto (Pozri, toto som urobil ja) – košikárska 
dielňa
Miesto konania: RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk

Termín: 14. júl 2018
Názov: Letné slávnosti rudnianskej a belianskej doliny
Miesto konania: Nitrianske Rudno
Web: www.rkcpd.sk

Termín: 14. – 15. júl 2018
Názov: Historky z mučiarne
Miesto konania: Trenčiansky hrad
Web: www.muzeumtn.sk

Termín: 14.júl a 25. august 2018 
Názov: Divotvorba v galérii
Miesto konania: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Web: www.gmab.sk

Termín: 14. – 17. júl 2018
Názov: Bažant kinematograf
Miesto konania: Nové Mesto nad Váhom
Web: www.msks.sk

Termín: 15. júl 2018
Názov: 26. Marikovské folklórne slávnosti
Miesto konania: amfiteáter, Horná Mariková
Web: www.pospb.sk

Termín: 20. júl 2018
Názov: Tvorivé leto (Pozri, toto som urobil ja) – drotárska 
dielňa
Miesto konania: RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk

Názov: Kultúrne leto – koncert pod holým nebom, 20.00 h 
(Čisté tvary, Lavagance)
Miesto konania: fontána pri kine Mier/kino Mier, Považská 
Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk

Termín: 20. - 22. júl 2018
Názov: 51. Gavlovičovo Pruské
Miesto konania: františkánsky kostol sv. Juraja, Pruské
Web: www.pospb.sk

Termín: 21. júl 2018 o 15.00 h
Názov: Slávnostná vernisáž výstavy z 11. ročníka Medzi-
národného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – 
SKALKA 2018
Miesto konania: areál bývalého benediktínskeho kláštora na 
Veľkej Skalke pri Trenčíne
Web: www.tnos.sk

Názov: Kultúrne leto – divadelný večer
Miesto konania: fontána pri kine Mier/kino Mier, Považská 
Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk

Názov: Remeslo má zlaté dno
Miesto konania: Trenčiansky hrad
Web: www.muzeumtn.sk

Názov: Gen. M. R. Štefánik a Československá republika
Miesto konania: Košariská
Web: www.kosariska.sk

Termín: 21. – 22. júl 2018
Názov: Kone v parku
Miesto konania: kúpeľný park, Trenčianske Teplice
Web: www.visit-teplice.com

Termín:21. – 22. júl 2018
Názov: Stiborovci na hrade Beckov
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 22. – 26. júl 2018, o 21.30 h
Názov: Bažant kinematograf 2018
Miesto konania: pred kinom Mier, Považská Bystrica
Web:www.pxcentrumpb.sk

Termín: 22. – 27. júl 2018
Názov: 1. futbalový kemp – sTC
Miesto konania: Areál sTC – športové a tréningové centrum, 
Púchov
Web: www.stcpu.sk

Termín: 23. júl. – 31. júl 2018
Názov: Výstava výberu diel z 11. ročníka Medzinárodného 
výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – Skalka 2018
Miesto konania: výstavné priestory Úradu TSK
Web: www.tnos.sk

Termín: 23. – 27. júl 2018
Názov: Astronomická univerzita
Miesto konania: Hvezdáreň v Partizánskom
Web: www.hvezdaren.sk

Termín: 27. júl 2018
Názov: Tvorivé leto (Pozri, toto som urobil ja) – sklomaľba
Miesto konania: RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk

Názov: Úplné zatmenie mesiaca
Miesto konania: Hvezdáreň v Partizánskom 
Web: www.hvezdaren.sk

Termín: 27. – 28. júl 2018
Názov: O čom hradné múry šepocú
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 28. júl 2018
Názov: Country pod hviezdami
Miesto konania: amfiteáter, Praznov
Web: www.pospb.sk

Názov: 905. výročie prvej písomnej zmienky o obci Šišov 
a Deň Suchodolia
Miesto konania: areál parku Šišov
Web: www.tnos.sk

Termín: 29. júl 2018, o 16.00 h

Názov: Divadielka pod vežou: Príbehy hradného šaša
Miesto konania: átrium pod Mestskou vežou, Trenčín
Web: www.visit.trencin.sk

Názov: Stretnutie bratstva Čechov a Slovákov na Javorine – 
26. ročník
Miesto konania: Veľká Javorina 
Web: www.velkajavorina.com

Termín: 1. august – 20. august 2018
Názov: Výstava výberu diel z 11. ročníka Medzinárodného 
výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – Skalka 2018
Miesto konania: Mestská veža, Trenčín
Web: www.tnos.sk

Termín: 2.august – 20. august 2018
Názov: Olympiáda (Rio de Janeiro 2016, Pjongčang 2018) – 
Výstava fotografií Martina Medňanského
Miesto konania: výstavné priestory Úradu TSK
Web: www.tnos.sk

Termín: 3. august 2018
Názov: Tvorivé leto (Pozri, toto som urobil ja) – Škola 
ľudového tanca
Miesto konania: RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk

Názov: Kultúrne leto – Stand Up Comedy
Miesto konania: fontána pri kine Mier/kino Mier, P.  Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk

Termín: 4. august 2018
Názov: 5. ročník Súťaže vo varení guláša o brezovskú 
putovnú varešku.
Miesto konania: Námestie gen. M. R. Štefánika, B. pod 
Bradlom
Web: www.brezova.sk

Názov: Kultúrne leto – koncert pod holým nebom (Cimbal 
Brothers, Boney M Again)
Miesto konania: fontána pri kine Mier/kino Mier, Považská 
Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk

Názov: Strašidlá na hrade
Miesto konania: Čachtický hrad
Web: www.cachtice.sk

Názov: hradný biograf
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Názov: Trenčín inline 2018
Miesto konania: Trenčín
Web: www.trencinregion.sk

Názov: Prechádzky mestom so sprievodcom: Vojtech Zama-
rovský, Karol Pádivý
Miesto konania: kultúrno-informačné centrum, Trenčín
Web: www.visit.trencin.sk

4. august
Ľudový jarmok Pod vŕbičkami
V obci Nedožery – Brezany zažijete 4. augusta 
tradičný ľudový jarmok. V areáli Pod vŕbičkami 
odštartuje piaty ročník čoraz populárnejšieho podu-
jatia o 11:00. Počas nasledujúcich hodín predvedú 
svoju zručnosť  ľudoví remeselníci a umelci, ktorí 
tvoria pomocou pôvodných remeselných techník 
a materiálov, prípadne staré techniky používajú 
na novodobé materiály. Vidieť budete môcť prácu 
rezbárov, medovnikárov, krasličiarky, korytára či 
keramikára. „Pre deti sú pripravené rôzne hry a 
budú sa môcť sa čo-to podučiť aj v oblasti remesiel. 
V poobedných hodinách je pripravené vystúpenie 
folklórnych kolektívov a tancovačka s ľudovou 
muzikou,” informovala za organizátorov podujatia 
Bibiána Krpelanová. V prípade nepriaznivého po-
časia sa bude jarmok konať v kultúrno-spoločenskej 
miestnosti obecného úradu.

20. – 21.  júl
Tužina Gro(o)ve 2018
Multižánrový festival  Tužina Gro(o)ve si všíma 
alternatívnu hudobnú scénu. V rámci dvoch dní v 
obci Tužina dostanú priestor žánre ako rock, blues, 
folk, hip-hop, experimentálna či elektronická hud-
ba. „Medzi oslovenými kapelami sú známe mená 
aj vychádzajúce hviezdy slovenskej a zahraničnej 
alternatívnej scény. Predpokladáme, že program, 
ktorý chystáme, priláka množstvo hudobných 
fanúšikov, ale aj bežných smrteľníkov,“ informo-
vali organizátori na stránke podujatia. Medzi po-
tvrdenými interpetmi sú kapely ako Modré hory, 
Mucha, Ventolin či Sto múch. Okrem hudby čaká 
návštevníkov aj pestrý nehudobný program – kvíz, 
workshopy, Gro(o)ve market, prednes autorskej 
poézie, fotovýstava či fotosúťaž priamo na festiva-
le na danú tému. Pre návštevníkov bude k dispozí-
cii aj stanové mestečko s parkovaním, veľa dobrého 
jedla, najmä domáce špeciality.

zdroj: tuzinagroove.sk
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Názov: IV ročník Stretnutia rodákov a V. ročník Festivalu 
heligonkárov
Miesto konania: futbalové ihrisko, Malé Hoste
Web: www.tnos.sk

Názov: Brezovská špacírka 
Miesto konania: Brezová pod Bradlom
Web: www.brezova.sk

Termín: 4. – 5. august 2018
Názov: Assassíni na Beckove
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 5. august 2018, o 17.00 h
Názov: Hudobná nedeľa: Peter Lipa
Miesto konania: Mierové námestie, Trenčín
Web: www.visit.trencin.sk

Názov: KULTÚRNE LETO 2018 – The Whiskey
Miesto konania: mestský park, Bánovce nad Bebravou
Web: www.kulturabn.sk

Názov: Acustica De Luxe
Miesto konania: Púchov
Web: www.puchov.sk

Termín: 6. až 11. august 2018
Názov: Hviezdna stanica teenager 
Miesto konania: Hvezdáreň v Partizánskom 
Web: www.hvezdaren.sk

Termín: 10. august 2018
Názov: Tvorivé leto (Pozri, toto som urobil ja) – Etnobubno-
vá škola
Miesto konania: RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk

Názov: Kultúrne leto – Koncert pod holým nebom (Katka 
Ščevlíková, Komajota) 
Miesto konania: fontána pri kine Mier/kino Mier, Považská 
Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk

Termín: 11. august 2018
Názov: Kultúrne leto – divadelný večer
Miesto konania: fontána pri kine Mier/kino Mier, Považská 
Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk

Názov: Dychovky pod Vtáčnikom
Miesto konania: Kamenec pod Vtáčnikom
Web: www.rkcpd.sk

Názov: Night Run Trenčianske Teplice – Košeckého memo-
riál
Miesto konania: Kúpeľné námestie
Web:www.visit-teplice.com

Názov: 49. Letný prechod hrebeňom Javorníkov 
Miesto konania: Prezentácia pred domom kultúry, P.  Bystrica
Web: www.kst.sk

Termín: 11. – 12. august 2018
Názov: Duša dreva
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 11. - 13. august 2018 
Názov: Noc plná lietavíc
Miesto konania: Hvezdáreň v Partizánskom 
Web: www.hvezdaren.sk

Termín: 11. – 12. august 2018
Názov: Historky z mučiarne
Miesto konania: Trenčiansky hrad
Web: www.muzeumtn.sk

Termín: 12. august 2018
Názov: KULTÚRNE LETO 2018 – Divadlo pre deti Cililing: 
Kocúr v čižmách
Miesto konania: mestský park, Bánovce nad Bebravou
Web: www.kulturabn.sk

Názov: Divadielka pod vežou: Ako sova líške bájky čítala
Miesto konania: átrium pod Mestskou vežou, Trenčín
Web: www.visit.trencin.sk

Názov: Praznovské folklórne slávnosti 
Miesto konania: amfiteáter v Praznove
Web: www.pxcentrumpb.sk

Termín: 17. august 2018
Názov: Tvorivé leto (Pozri, toto som urobil ja) – Meduška
Miesto konania: RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk

Názov: Kultúrne leto – Cestovateľský večer s Michalom 
Chmeliarom
Miesto konania: fontána pri kine Mier/kino Mier, Považská 
Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk

Termín: 18. august 2018, o 15.00 h

Názov: Helenské hodové slávnosti 
Miesto konania: detské ihriská pod kaplnkou sv. Heleny, 
sídlisko Rozkvet
Web: www.pxcentrumpb.sk

Názov: XXVI. Brezofský jarmek, Slávností Sváka Ragana
Miesto konania: Brezová pod Bradlom
Web: www.brezova.sk

Názov: Noc hradov a zrúcanín
Miesto konania: Park miniatúr, Podolie
Web: www.parkminiatur.sk

Termín: 19. august 2018
Názov: 18. TRADIČNÉ LEDNICKÉ DOŽINKOVÉ SLÁV-
NOSTI
Miesto konania: amfiteáter pod hradom, Lednica
Web: www.pospb.sk

Názov: KULTÚRNE LETO 2018 – Folklórny súbor Družba 
senior
Miesto konania: Mestský park, Bánovce nad Bebravou
Web: www.kulturabn.sk

Názov: Muzikomat 2018
Miesto konania: Púchov
Web: www.puchov.sk

Názov: Madona na hrad
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 21. august – 28.september 2018, vernisáž: 21. august, 
17.00 h
Názov: Dni českej a slovenskej kultúry – autorská výstava 
českého fotografa Antonína Kostku z Brumova-Bylníc
Miesto konania: výstavné priestory Úradu TSK
Web: www.tnos.sk

Termín: 22. august 2018
Názov: Obývačka pod platanom alebo Prečítané leto
Miesto konania: Námestie Ľ. Štúra, Bánovce nad Bebravou
Web: www.kulturabn.sk

Termín: 23. august 2018
Názov: koncert Cigánski diabli pod hviezdami hradu Beckov
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 23. – 26. august 2018
Názov: Dubnický folklórny festival 2018
Miesto konania: Dubnica nad Váhom
Web: www.dff.dubnica.eu

Termín: 24. august 2018
Názov: Tvorivé leto (Pozri, toto som urobil ja) – Policajná 
akadémia
Miesto konania: RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk

Názov: Hudobný piknik: Colorful People
Miesto konania: átrium pod Mestskou vežou, Trenčín
Web:www.visit.trencin.sk

Názov: Hradný biograf
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 24. august – 30. september 2018
Názov: výstava fotografií Boris Németh/Ján Viazanička – 
KRAJINA
Miesto konania: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Web: www.gmab.sk

Termín: 24. august – 30. september 2018
Názov: výstava Filip Sabol/Michal Turkovič – PROTI 
VŠETKÝM
Miesto konania: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Web: www.gmab.sk

Termín: 24. august 2018, o 20.00 h
Názov: Kultúrne leto – Koncert skupiny DRIŠĽAK
Miesto konania: fontána pri kine Mier/kino Mier, Považská 
Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk

Termín: 25. august 2018, od 10.00 h do 22.00 h
Názov: Kultúrne leto – FOOD FESTIVAL
Miesto konania: fontána pri kine Mier/kino Mier, Považská 
Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk

Termín: 25. august 2018
Názov: Noc na Trenčianskom hrade
Miesto konania: Trenčiansky hrad
Web: www.muzeumtn.sk

Názov: Folk pod hviezdami 
Miesto konania: Hvezdáreň v Partizánskom 
Web: www.hvezdaren.sk

Názov: Festival ľudových remesiel
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web:www.visit-teplice.com

Termín: 25. – 26. august 2018
Názov: Z dejín kráľovstva uhorského
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 26. august 2018, o 17.00 h
Názov: Hudobná nedeľa: FatsJazz Band
Miesto konania: Mierové námestie, Trenčín
Web: www.visit.trencin.sk

Názov: Jasenické nôtenie
Miesto konania: Kostol sv. Michala Archanjela, kultúrno-
-športový areál, Jasenica
Web: www.pospb.sk

Termín: 27. august 2018
Názov: Záver Púchovského kultúrneho leta: S hudbou ves-
mírnou a Hidden Road
Miesto konania: Púchov
Web: www.puchov.sk

Termín: 28. august 2018 o 14.00 h
Názov: Kladenie vencov
Miesto konania: cintorín, Nové Mesto nad Váhom
Web: www.msks.sk

Termín: 29. august 2018, o 18.00 h
Názov: Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 74. výročia 
SNP
Miesto konania: Pamätník SNP, Považská Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk

Termín: 30. august 2018 o 19.00 h
Názov: Koncert: Vidiek + Horkýže slíže
Miesto konania: Trenčiansky hrad
Web: www.hotelelizabeth.sk

Termín: 30. august – 2. september 2018 
Názov: U Bazovského 
Miesto konania: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Web: www.gmab.sk

Termín: 31. august 2018
Názov: Obývačka pod platanom alebo Prečítané leto
Miesto konania: Námestie Ľ. Štúra, Bánovce nad Bebravou
Web: www.kulturabn.sk

Termín: 31. august 2018
Názov: Hradný biograf
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 1. september 2018
Názov: Pivný festival
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Názov: História bojov
Miesto konania: Zemianske Kostoľany – Pod Hôrkou
Web: www.zemianskekostolany.sk

19. augusta
Lednické dožinkové slávnosti

Tradičnú sláv-
nosť po skon-
čení žatvy už 
po 18-ty raz 
o r g a n i z u j ú 
v malebnej 
poh ran i čne j 
obci Lednica. 

„Slávnosti ponúkajú bohatý kultúrny program, v ktorom 
dominuje krojovaný sprievod obcou so žatevným vencom, 
sedliacka jazda na vyzdobených konských záprahoch, staré 
žatevné mechanizmy, Ledničania v pôvodných pracovných 
i slávnostných krojových odevoch, folklórne skupiny, súbo-
ry a dychovky,“ uviedla riaditeľka Považského osvetového 
strediska Daniela Čižmárová. Sviatočná furmanka sa začne 
o 13.30 h  pri základnej škole. Po slávnostnom posvätení 
odovzdá miestna folklórna skupina Ledničanka, ktorá si 
zároveň pripomenie 40 rokov od svojho vzniku, v amfi-
teátri dožinkový veniec starostovi obce. Nasledovať budú 
vystúpenia folklórnych skupín, súborov, sólistov spevákov 
a inštrumentalistov z regiónu Považia. Následne o 16.50 
vystúpi so svojím programom Ander z Košíc a pokračovať 
bude hudobná skupina Hrdza. Záver podujatia bude patriť 
ľudovej veselici. K sprievodným akciám patrí program na 
hrade Lednica, prezentácia a ukážka prác ľudovo-remesel-
ných výrobcov a ochutnávka tradičných jedál.
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Z POŠTY
V redakčnej pošte sme si opäť 
našli množstvo vašich listov aj 
mailov. Medzi nimi sa objavili 
poďakovania, povzbudivé slová 
a, samozrejme, riešenia z krí-
žovky. Tešíme sa, že vás v kaž-
dom čísle Trenčín región zaujme 
hneď viacero reportáží a článkov 
z nášho kraja. Aj my sami vďaka 
každému novému číslu zisťuje-
me a utvrdzujeme sa, že náš re-
gión je krásny, bohatý a pestrý. 
Na kultúrne, športové aj turistic-
ké atrakcie. A najmä ľudí. Tento 
mesiac sme dostali od vás tipy na 
dve ďalšie zaujímavé osobnosti. 
Helenu Šagátovú z Kaniank, 
ktorá sa venuje krížovej výšiv-
ke. A z druhého konca kraja na 
futbalistu, aktuálneho majstra 
futbalovej ligy Romana Chudé-
ho, rodáka z Považskej  Bystri-
ce.  Ďakujeme za tipy a v ďalších 
vydaniach Trenčín regiónu sa k 
nim určite vrátime. 

Veľmi zaujímavé noviny, ktoré 
vždy prinášajú nové informácie 
z trenčianskeho regiónu. Teším 
sa na ďalšie vydanie. Pravidelne 
odosielam krížovku, síce to po-
vestné šťastíčko v hre sa na mňa 
ešte neusmialo. Ja však verím, 
že raz sa aj mne podarí vyhrať. 
Veľmi by ma to potešilo :)

Martina z Domaniže

Pekné tvorivé noviny z trenčian-
skeho regiónu, veľa úspechov 
a tvorivých nápadov vám prajú 
manželia – dôchodci 

Rudolf a Drahomíra 
Struhárovci zo Skačian.

Ďakujem za vyžrebovanie a ná-
sledné zaslanie Cestovného le-
xikónu, ktorý ma veľmi potešil. 
Je zaujímavý a dozvedela som sa 
tam všeličo nové, niektoré veci 
sú také, o ktorých som ani netu-
šila. Samozrejme, že sa zapojím 
aj do ďalších súťaží, veď každý 
milý darček poteší.
Želám vám hlavne veľa zdravia, 
úspechov a tvorivých nápadov.

Zuzana Jánošková, Pravenec

Otestujte si vedomosti o Bánovecku
1. Románsky kostolík z 13. storočia by ste našli v obci:
a) Kšinná
b) Horné Ozorovce
c) Vysočany

2. Do ktorej rieky sa vlieva Bebrava?
a) Nitra
b) Váh
c) Dunaj

3. Ako sa volala básnická zbierka Janka Jesenského, 
ktorá vyšla až po jeho smrti?
a) Milovanie v husej koži
b) Jesenný kvet
c) Svätý za dedinou

4. V akej nadmorskej výške leží Jankov vŕšok?
a) 15 metrov nad morom
b) 5 330 metrov nad morom
c) 533 metrov nad morom

5. Veľké Držkovce vznikli spojením troch obcí. 
Ktorých?
a) Dolných Držkoviec, Horných Držkoviec a Čuklasoviec
b) Dolných Držkoviec, Horných Držkoviec a Trebichavy
c) Malých Držkoviec, Hodných Držkoviec a Čuklasoviec Správne odpovede:

 1/a, 2/a, 3/b, 4/c, 5/a
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V krížovke je ukrytá pranostika na júl.

Cestovný lexikón pre výhercov krížovky
Milí čitatelia, do redakcie nám prišlo spolu 126 správnych riešení krížovky (poštou i e-mailom) dvojmesačníka Trenčín región, máj – jún III/III, v ktorej sa skrývala pranostika: „Ak je máj 
záhradníkom, nie je pre stodolu milovníkom.“
Vyžrebovali sme piatich šťastlivcov, ktorým posielame Cestovný lexikón, ktorý venuje Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región. Sú to: Stanislav Kačic, Holubyho 8, 915 
01 Nové Mesto nad Váhom, Zuzana Šubová, sídlisko Dušana Jurkoviča 422/15, 906 13 Brezová pod Bradlom, Anka Lenhardtová, Lipnik 40, 972 32, Mária Plevová, Za záhradou 829, Trenčian-
ska Turná, 913 21, Viliam Kurbal, Nová 3/13, 972 17 Kanianka.
V aktuálnej krížovke sa skrýva letná pranostika, ktorá sa viaže s typickým slovenským menom. Riešenia nám posielajte do 10 augusta 2018 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. Držíme palce!

Krížovka
Pranostika

astrolo-        
gická pred-        
poveď bu-               
dúcnosti

bohviečo

Autor            
krížovky:                     

Juraj        
Mitošinka

pálilo,    
svrbelo rozpoľuje Anastázia    

(dom.)
osobné       
zámeno

stane sa    
hnedým

Pomôcky:                                        
koir, roze-       
la, arabit,        
jola, eozín

miskovito 
ohnuté       
dlane

zemný             
olej

otec        
(hovor.)

4. časť         
tajničky

osoba          
postihnutá 
echoláliou

šelmy 
podobné    

psovi

skratka        
hokejové-            
ho klubu

špajza,              
po česky

zhŕňaš    
hrabľami

skratka     
obrneného     
transpor-         

téra

povlak             
z látky                               

2. časť         
tajničky

veľká                   
žaba                             

1. časť           
tajničky

pestrý     
austrálsky             
papagáj

do spod-          
nej časti                            

druh      
borovice

udrie        
ťažkým      
predme-        

tom

uzavretá  
oddelená   
skupina                 
klesla

Elena   
(dom.)                           
stoná

nástroj          
na osieva-               

nie

odspodu     
ohryzie                   
pichlo     

žihadlom

postavil sa                                 
vypestova-         
ný zo se-             

mena

krík

veľmi sa          
čuduje          
bola               

vo vare

kusy       
nábytku                                      
kľuka,                

po česky

viditeľne kiežby                             
spinky

vytrvalý,        
ťažný kôň

letopisy   
(kniž.)

postupne    
zadrhla

slaninka                        
rastlina  

podobná    
vresu

Pomôcky:                                        
epiteton,        
Atala, go-    
nán, norik

obráť     
smerom     

dolu

Kornélia          
(dom.)       
nárok

básnický  
prívlastok                              
školská   
trieda

opilo
fázy            

postupu                   
papagáj

citoslovce 
nadšenia                         
upravujú          
varom

krčah,    
krpka

ženské              
meno                                   

hudobný   
nástroj

pitím    
pohltil                            
väčšie  
perličky

rímsky   
domáci      
bôžik

stroskota-       
né lode                   
pohro-            
made

pestované     
záhrady                              
podívajú         

sa

zavesia sa
pružina                          
3. časť        
tajničky

vykla-            
dačka                 
karát

zhodí                   
kožu                  
(had)

posila,    
pomoc

toporisko                     
natiahol sa

Pomôcky:                                        
lár, erika,     
Anu, gora,      

tenura

päťmocný  
alkohol

menší     
ľahší čln                   
izbový      
kvet

nechytil                                 
ženské           
meno

Chatea-   
ubriando-              
va novela

prikry                         
mostík      

cez potok

skr. súhv.     
Eridanus                    
červené    
farbivo

hovorím,   
vravím

lepia sa                          
kokosové   

vlákno

navyše                               
krovácky    
hudobný    
nástroj

babylon-        
ský boh               

neba

kanoe,              
po česky                          

cit. nespo-    
kojnosti

druh 
uhľovodíka                       

polovica

udieral            
na bubon

pozérski       
ľudia                                   
nášho    

letopočtu

ironický        
človek

sliedi    
(expr.)

skratka      
pre kus

ženské          
meno

cudzie  
mužské      
meno

skratka          
pre ad          
acta
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Pre niekoho obyčajná vec, 
značka – pre každého niečo iné. 
Čiara, ktorá rozdeľuje, čiara, 
ktorá spája, čiara, ktorá je cha-
rakteristická pre tvorbu Jozefa 
Vydrnáka. 

V maľbe, v kresbe aj v grafike ho 
spoznáte vďaka jeho typickej čiare. 
Stretávame sa s ním počas sympó-
zia umelcov Ora et Ars v Skalke 
nad Váhom neďaleko Trenčína. 
Pútnické miesto je už jedenásť ro-
kov útočiskom a zároveň aj inšpi-
ráciou pre umelcov – výtvarníkov 
a spisovateľov. Jozef Vydrnák si 
vo svojej tohtoročnej práci  po-
svietil na cyklistov. Okolo Skalky 
ich jazdí pomerne dosť, a tak im 
na plátne vyobrazil „Anjela stráž-
neho pre cyklistov“. Jeho obrazy 
však nehovoria prvoplánovo. Sú 
symboly, ktoré niekomu padnú do 
oka hneď, niekto ich v obrazoch 
hľadá. Symboly vznikajú pomocou 
obľúbených čiar. Asi najznámejším 
spojením piatich Vydrnákových 
čiar je „Sediaca madonka s Ježiš-
kom“. Obľúbené dielo, ktoré visí 
vo viacerých domácnostiach.
Jozef Vydrnák chcel byť vždy vý-

tvarníkom. Už ako malý chlapec 
tvoril, cibril si fantáziu. Jeden 
moment v živote ho však výrazne 
zabrzdil a na malú chvíľu vtedy 
možno i zapochyboval. Dnes uzná-
vaného výtvarníka svojho času ne-
prijali na strednú umeleckú školu. 
„Na základnej škole v Nemšovej, 
tam sa mi darilo, vystavoval som. 
Pamätám si, že akad. maliar Ma-
rián Sučanský, ku ktorému som 
chodil na hodiny do Trenčína, ma 
favorizoval. Posielal ma na rôzne 
súťaže,“ spomína Jozef Vydrnák na 
časy, keď im dával učiteľ vyplniť 
fantáziou polovicu hárku baliaceho 
papiera za dve hodiny. „My sme 
nechodili na dovolenky. Niekoľko 
sto metrov od domu v Kľúčovom 
sme mali Váh, tam sme s chalanmi 
v lete chodili a ja som v prírode 
vždy našiel novú a novú inšpiráciu. 
Krajina mala svoje čaro po lejaku, 
na rozprúdenom potoku sme stavali 
z dreva malé vodné mlyny. A taká 
kôra z topoľa pri Váhu – v nej sme 
hľadali tvary, obrazy...“ Výtvarník 
tvrdí, že práve samostatná hra detí 
ich vedie k nachádzaniu riešení, 
k spolupráci aj k sebaobjavovaniu. 
Po neúspešných umeleckých prijí-
mačkách šiel študovať techniku do 
Starej Turej a neskôr pokračoval 

aj vo vyskoškolskom technickom 
štúdiu v Bratislave. Že práve „stro-
jarina“ ho vráti do profesionálnej 
umeleckej dráhy, asi nečakal. Pla-
gát na nástenke s nápisom: Kresle-
ný humor vysokoškolákov. „Toto 
bol reštart môjho výtvarného sna-
ženia!“
Písali sa 80. roky, Jozefovi Vydrná-
kovi sa odštartovala profesionálna 
výtvarnícka kariéra. O trinásť ro-
kov neskôr ju potvrdil aj štúdiom 
grafického dizajnu na Vysokej 
škole výtvarných umení. Štúdium 

u profesora Longauera Vydrnák 
strávil pri písme. A dobre spravil. 
Kto z nás má vlastné písmo? Jozef 
Vydrnák áno. V rámci záverečnej 
práce študoval vývoj písma od 
egyptských hieroglyfov až po latin-
skú abecedu. Výsledkom bolo au-
torské písmo, ktoré vedia prečítať 
aj súčasníci, a to napriek jeho do-
tyku s históriou. Opäť hrajú hlavnú 

rolu čiary. Jeho archaickú abecedu 
si môžete prečítať napríklad v no-
vodubnickom rímskokatolíckom 
kostole: „Na začiatku bolo slovo a 
to slovo bolo u Boha. A slovo bolo 
Boh.“ Okrem písma si tu všimnite 
aj vitráže. Jozef Vydrnák pri ich 
tvorbe využil svoj osobitý autorský 
rukopis. Nechal sa uniesť skratka-
mi, čiarami. V Novej Dubnici sa 
však podpísal aj pod školskú kap-
lnku Spojenej školy sv. Jána Bosca 
a Vydrnákovu prácu obdivujú aj 
veriaci v tunajšom evanjelickom 
kostole. Čiara je síce obyčajná, no 
o to silnejšia. Vydrnákovi umožňu-
je zobrazenia námetu v jeho časo-
vých posunoch, ale aj v jeho reze 
ako takom. Ukazuje na pohár vody 
a opisuje: „Dá sa zobraziť v jed-
nej polovici ako pohár a za čiarou, 
v druhej polovici, jeho vnútro v po-
dobe kvapiek vody či vzorca H2O.“ 
Rád kreslí a ak cíti presýtenie, prej-
de z kresby na olejomaľbu. Čiary 
i farby sa v jeho obrazoch spájajú. 
Kým totiž línie určujú príbeh – ob-
sah diela, farby mu dodávajú emó-
cie. Prvý umelecký počin Jozefa 
Vydrnáka v architektúre dnes už 
neexistuje. Káčera Donalda na-
maľoval na omietku rodičovského 
domu. Temperovými farbami. Ro-
dičia ho však nevyhrešili, naopak, 
doteraz im je vďačný za ich podpo-
ru. Detské motívy neskôr využil pri 

spestrení stien detskej izby svojich 
synov a slnko doteraz svieti aj na 
chodbe na piatom poschodí v ich 
dubnickej bytovke. Slniečko sa 
usmieva a deti z bytovky si za ním 
rady vyšliapu desiatky schodov. Je 
pozitívne, rovnako ako celá tvorba 
Jozefa Vydrnáka. 

Radovan Stoklasa

Čiara
Jozef Vydrnák


