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vernú kópiu uhorskej koruny, ktorá
bude súčasťou Trenčína.
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Výkladná skriňa
Vitaj, jar!
Už viete, kde si užijete jar, ktorá
sa nám rozbehla v plnom prúde?
Prepáčte, alergici, nechcel
som vám pripomínať náročné
obdobie... Ale viem, že aj vy si
teplejšie počasie (svojím spôsobom) užívate. Možno zatiaľ len
z bezpečnej vzdialenosti spoza
okna, ale keď všetky alergény
stratia na sile, o pobyte vonku
istotne začnete uvažovať aj vy.
Tak čo? Riešite, kam pôjdete
na výlet cez víkend alebo počas
voľných májových dní? Vôbec
nemusíte hľadať ďaleké destinácie. Tohtoročná turistická sezóna
sa rozbieha aj u nás, v Trenčianskom kraji. Bažíte po kultúre,
histórii, športe alebo po oddychu
či návrate k tradíciám? Všetko si
tu môžete dosýta užiť. A keď už
sme pri tej sýtosti, garantujem
vám, že v ktoromkoľvek kúte
kraja nájdete gastronomický raj.
Napríklad v Bojniciach môžete
zájsť do novej „botanickej“ záhrady plnej exotických kaktusov
a potom potešiť svoje chuťové
poháriky v ocenenej reštaurácii
Alej. Viac sa dočítate aj v aktuálnom vydaní Trenčín regiónu,
ktorý práve držíte v rukách.
Na nasledujúcich stranách vám
ponúkame aj ďalšie tipy na
výlety. Niektoré miesta sme
navštívili výhradne na vaše odporúčanie. Ďakujeme za každý
námet a určite sa vyberieme aj
na ďalšie zaujímavé miesta v
našom kraji. Radi spoznáme výnimočných ľudí a predstavíme
ich ďalším čitateľom. Neváhajte
a ozvite sa nám na redakčný
e-mail redakcia@trencinregion.
sk. Spoločne ponúkneme iný
pohľad na Trenčiansky kraj a
objavíme jeho nový potenciál.
Rado Stoklasa,
šéfredaktor

hradov a zámkov

Pri sedmičke hradov a zrúcanín
v Trenčianskom kraji môžete
nájsť priehľadné grafické tabule. Na prvý pohľad „nedokreslené obrysy“ vám, naopak, hrad
pri správnom uhle pohľadu
dokreslia. Objavíte tak podobu
hradu z čias jeho najväčšieho
rozkvetu. Napríklad v Beckove
sa stačí postaviť na lúku oproti
zrúcanine a obrazom sa dostanete na koniec 17. storočia. „V
prípade zrúcanín takáto aktivita
doteraz chýbala. Návštevníci si
konečne môžu predstaviť, aké
honosné sídla to kedysi boli,“

neskrýva nadšenie riaditeľ Beckovského hradu Peter Pastier.
Krajská organizácia cestovného
ruchu Trenčín región postupne
osadila priehľadné grafické
tabule pri hradoch Tematín,
Lednica, Vršatec, Čachtice a
Beckov, pri Považskom a Trenčianskom hrade. „Napríklad
pohľad na hrad Matúša Čáka
cez túto tabuľu nájdete neďaleko cyklotrasy pri železničnom
moste. Miesta sa vyberali veľmi dôkladne, aby boli grafické
línie v symbióze s hradom či
so zrúcaninou a vďaka tomu

zapasovali do grafického vizuálu. Každý objekt má iný uhol
pohľadu. Dôležité bolo, aby
sa nachádzali blízko chodníka či cyklotrasy,“ upresňuje
Juraj Gerlici, predseda KOCR
Trenčín región, s tým, že ide o
pozvánku pre domácich peších
či cykloturistov, a samozrejme,
aj turistov spoza hraníc.
Grafické línie vznikali pod
rukami historika Martina Bónu.
Pre množstvo detailov bol jeho
najzložitejším dielom Trenčiansky hrad. Pri zrúcanine hradu
Beckov sa zas musel popasovať
s predstavivosťou. „Na hrade
chýba kaplnka a nemáme ju ani
na žiadnych historických vyobrazeniach. Podľa dispozície
paláca sa však vieme dovtípiť,
kde boli okenné otvory či aké
veľké mohli byť v období, keď
palác vznikol. Výsledné zobrazenie je teda veľmi pravdepodobné,“ približuje prácu autor
grafík Martin Bóna. Infotabule majú aj QR kódy, vďaka
ktorým dostanete informácie o
jednotlivých hradoch priamo zo
svojho smartfónu.
(gas)

Oblievačka z Teplej

Chlapci a dievčatá v kroji,
harmonika, korbáče a veľa
vody. Veľkonočný pondelok
v Trenčianskej Teplej sa po
dvoch rokoch „súkromných
domácich šibačiek“ opäť dostal
do svojho folklórneho režimu.
Mládenci prechádzali dedinou
na koči, počuť ich bolo už
niekoľko domov napred. U
Márie Bukovčákovej sa v tejto
zostave naposledy zastavili,
keď mala 23 rokov. Teraz
bude oslavovať 26, a hoci po

veľkonočnej návšteve doslova
drkoce zubami, oblievačku si
užila. „Tento rok prišlo výnimočne veľa vedier, výnimočne
studená voda, ale nevadí.
Som rada, že naši chalani sa
na to rok čo rok dajú, že sa
oblečú do krojov... Ja si na túto
príležitosť obliekam špeciálny
kroj, ktorému voda neublíži a
vlákna sa nerozpadnú. Veľkonočnú tradíciu si užívam,
aj keď viem, že nie každému
dievčaťu sa tieto zvyky páčia.

Raz za rok sa však trocha vody
dá vydržať,“ priznáva dievčina
v kroji, ktorej je už teraz jasné,
že vydajom sa oblievačky
nezbaví. Vďaka svojim štyrom
bratom na nej neostala nitka
suchá ani počas pandémie.
Vlani si „užila“ desať vedier
vody a „ušla“ sa jej aj voda zo
záhradnej hadice. Ani jednu
kvapku však neľutuje. Všetkým vyoblievaným dievčatám
teda prajeme, nech sú po celý
rok zdravé.
(gas)

KOCR

V parku miniatúr

dve nové dominanty

Park miniatúr v Podolí vznikol
pred dvadsiatimi dvomi rokmi.
Postupne pribúdali nové zmenšeniny hradov, zámkov alebo
turistických chát. Návštevníkom

teraz pohladí dušu pohľad na
Trenčiansky hrad. Objekt, na
ktorý čakali dve dekády, si teraz
môžu vychutnať ako jednu z
najväčších expozícií parku. „Ide

o model hypotetickej zmiešanej
rekonštrukcie. Chceli sme ukázať, ako asi mohol hrad vyzerať,
keď na ňom existovali všetky
objekty. Ako podklad sme použí-

Kraj upútal v Bratislave
Stretli sa pod jednou strechou.
Samosprávne kraje sa pri príležitosti 20. výročia svojho vzniku
stretli v bratislavskej Starej Tržnici, kde na Dni regiónov prezentovali svoje tradície i aktivity
jednotlivých žúp. Náš kraj opäť
potvrdil svoju výnimočnosť.
Od rána sa diskusií na odborné
témy zúčastňovali predsedovia
ôsmich samosprávnych krajov
na Slovensku. Trenčiansky
župan Jaroslav Baška so svojimi
kolegami debatoval na tému:
„Bude čerpanie eurofondov v
novom programovom období
úspešné?“ Popoludní TSK
spoločne s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Trenčín
región vo svojom stánku aj na
pódiu predstavil „to najlepšie, čo
v kraji máme“. Niet divu, že pri
stánku Trenčianskeho kraja sa
zoskupovalo najviac návštevní-

kov. Zaujímali ich krásy kraja,
aktuálne aktivity aj možnosti
cykloturistiky. Priestor bol aj na
„koštovku“ regionálnych dobrôt,
ktoré pripravili žiaci SOŠ

vinohradov z Čachtíc, tradičné
destiláty z Trenčína, kúpeľnú
minerálku z Nimnice aj oblátky
a kúpeľné pivo z Tr. Teplíc. Moderné technológie zase ukázala

obchodu a služieb z Púchova,
chuťovky z kopaníc, kvalitné
vínko z najvyššie položených

Stredná odborná škola technická
z Dubnice nad Váhom.
Skĺbenie tradícií a moderného
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vali historické obrazy,“ sprevádza nás Juraj Hlatký, autor
trenčianskej miniatúry a zároveň
správca Matúšovho kráľovstva,
ktoré prevádzkuje Park miniatúr.
Najnovší model má úctyhodné
rozmery – desať metrov na
dĺžku, šírku šesť a pol metra a
siaha do výšky dva a pol metra.
Pracovali na ňom viac ako dva
roky. O niečo menší, ale rovnako
pútavý je model mohyly Milana
Rastislava Štefánika. Ten je
spomedzi ostatných 90 objektov
jedinečný svojou konštrukciou.
Tentoraz nejde o zmes betónu,
polystyrénu či plastu, ale obložený je originálnym travertínovým
kameňom. „Základ tvorí asi
šesťtisíc kamenných kvádrov,
ktoré sme krok za krokom k
sebe prikladali, zarezávali, no
a spolu s okolitou dlažbou ich
je až jedenásťtisíc,“ opisuje
prácu a výsledok Juraj Hlatký.
V Parku miniatúr dnes nájdete
všetky hrady z okolia, objekty
chcú najnovšie doplniť o model
haluzického kostolíka.
(gas)
umenia do bodky splnili folklórny súbor Podžiaran z Papradna
a Škola umeleckého priemyslu
z Trenčína, ktorá pripravila prehliadku študentských modelov.
Ocenený Vojtech Tĺčik
Deň regiónov 2022 vyvrcholil
galavečerom, v rámci ktorého
boli ocenené osobnosti z jednotlivých krajov. Za usilovnosť,
pracovitosť, empatiu, ľudskosť,
osobnú angažovanosť a za prácu
pri riešení pandémie ochorenia COVID-19 Trenčianska
župa ocenila kolektív Odboru
zdravotníctva a sociálnej pomoci
Úradu TSK a za dlhoročnú prácu
v prospech rozvoja agroturistiky
v Trenčianskom kraji Vojtecha
Tĺčika, ktorého optimizmus,
studnica nápadov a nespočetné
množstvo skúseností stoja za
úspešným príbehom vytvorenia
komplexu penziónu, chovateľskej farmy a spoločnosti na
spracovanie ovocia.
(text a foto: miba)
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Divočina na skok od centra

Máloktoré mesto sa môže pochváliť tým, že kúsok od jeho
centra sa nachádza hrad, rieka,
ba dokonca aj rozsiahly lesopark. V prípade Trenčína sa k
tomu pridáva ešte aj pozostatok
divokej prírody. Trenčiansky
luh je doslova zelenou oázou
s mokraďami a lianami, ktorá
sa rozkladá na oboch brehoch
Váhu. Od minulého roka získal
štatút obecného chráneného
územia. Odborníci totiž túto
lokalitu považujú nielen za
významnú prírodnú dominantu
so vzácnou faunou a flórou, ale
taktiež za ukážku najvýznamnejšieho prírodného ekosystému v rámci Trenčína.
Takmer 13,5-hektárové územie
sa nachádza nad stavidlami
Biskupickej zdrže. Je rozdelené na rekreačnú časť a zónu
ochrany lužného lesa bez
možnosti akéhokoľvek zásahu.
Počas jarných mesiacov je tu
mimoriadne živo, príroda sa
pomaly prebúdza a pozorovať
môžeme viaceré vtáčie druhy.
„Spočiatku prevládajú tie,

ktoré sa vracajú zo zimovísk.
Prilietajú vo vlnách, nárazovo
vo väčších počtoch. Ide o škorce, lastovičky, hrivnáky, čajky
alebo rybáre riečne. Veľakrát sa
medzi nimi objavia aj vzácne
druhy ako kačice lyžičiarky,
kačice chrapačky či hrdzavky
potápavé,“ opisuje ornitológ
Radovan Jambor.
Okrem vtákov môžete v

v noci. „Bobry sa živia kôrou
stromov, preto sa aj v Trenčianskom luhu nachádza veľa
nahryznutých a popadaných
stromov. Pre prírodu je to
dobré a dôležité, kmene buď
zostávajú na mieste ako základ
pre obnovu lužného lesa, alebo
si ich bobor zakomponuje do
svojho hradu,“ dodáva Jambor.
V Trenčianskom luhu navyše

Trenčianskom luhu pozorovať aj bobry – ideálne pred
zotmením, aktívnejšie sú však

žije niekoľko druhov vzácnych
pavúkovcov, ktoré sú viazané
na trsťové porasty. „Svoju

reprodukčnú púť už začali aj
obojživelníky, nad hladinou sa
objavujú netopiere. Je tu bohatá
biodiverzita a bystrému oku tu
na jar neunikne riadne prírodné
divadlo,“ myslí si Radovan
Jambor.
V minulosti pritom bolo na
území Trenčianskeho okresu
menej lužných lesov ako dnes.
Zmenilo to až vybudovanie
Vážskej kaskády. „Dominantným sa stal mäkký lužný les
s vŕbami a topoľmi, ktorý sa
časom rozšíril, a vznikli nám
tu aj chránené lokality ako
Zamarovské jamy a dnes aj
Trenčiansky luh,“ vysvetľuje
Jambor. Kým v Trenčíne vďaka
manipulácii s riečnou krajinou
lužných lesov pribudlo, pohľad
na celé povodie Váhu taký
priaznivý nie je. „Úpadok je
znateľný, prakticky celá inundácia Váhu začala v dôsledku
ľudských zásahov vysychať.
Povodňami zásobovaných
porastov tohto biotopu tu nezostala ani len pätina,“ uzatvára
Jambor.
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Váh ako cyklistická tepna
Na Slovensku každý rok pribudnú
ďalšie kilometre bezpečných cyklistických ciest. V Trenčianskom
kraji patrí medzi najdôležitejšie
spojnice Vážska cyklomagistrála,
ktorá postupne vyrastá popri rieke
Váh. Viaceré mestá a obce sa na ňu
postupne napájajú. Na Považí tak
vzniká zaujímavá cyklistická sieť,
v rámci ktorej si na svoje prídu
rodiny s deťmi, ale aj športovci,
ktorí uprednostňujú dlhšie trasy.
Zo samotného Trenčína sa v
súčasnosti na bicykli dostanete
prakticky až na hranicu kraja v
Hornej Strede. Dve zrealizované
etapy Vážskej cyklomagistrály
majú približne 35 kilometrov a
vedú aj okolo Beckovského hradu.
Ďalšou cyklotrasou sa z centra
krajského mesta popri Váhu dostanete do Nemšovej, pričom jednu
zo zastávok si môžete spraviť pod

kláštorom v Skalke nad Váhom.
Tieto dve významné komunikácie
čoskoro spojí cyklochodník, ktorý
stavia mesto Trenčín za pomoci
eurofondov. „Nová cyklotrasa v
dĺžke
vyše

2,6
km
bude
súčasťou
konceptu rozvoja cyklistickej
dopravy v Trenčíne, ktorá prepojí mestské časti s nadradeným
cyklistickým systémom Vážskej

Luhom vás prevedie
náučný chodník
Minulý rok pribudli v Trenčianskom luhu náučné tabule.
Prvá z ôsmich, ktorá približuje špecifiká tejto lokality,
sa nachádza v Zátoke pokoja.
Zvyšné sú umiestnené na druhej strane rieky.
Náučný chodník Trenčian-

skym luhom má približne dva
kilometre a ústi pri stavidlách.
Vychádzkovým tempom ho
bez problémov zdoláte asi za
hodinu. „Na tabuliach, ktoré
na seba tematicky nadväzujú,
nájdete veľa zaujímavostí o

území, lužných lesoch, bobroch
či vtákoch. Tabule sú vďaka
našim dlhoročným poznatkom
umiestnené presne na tých
miestach, kde spomenuté zvieratká môžete pozorovať alebo
kde sú modelové ukážky interiéru lužného lesa,“ informoval

ornitológ Radovan Jambor.
Začiatok chodníka je v Zátoke
pokoja. Ide o rekreačnú zónu
na pobreží Váhu, ktorej súčasťou je aj kamienková pláž,
mólo či ohniská. Následne sa
návštevníci presunú cez cestný

cyklotrasy. Na začiatku povedie
čiastočne po miestnej komunikácii
a následne prejde na hrádzu. Pod
starým cestným mostom prejde do
novej cyklistickej cestičky popri
Váhu a končiť bude pri starom
železničnom moste,“ informovala
hovorkyňa mesta Erika Ságová.
Mnoho cyklistov čaká aj na prepojenie Trenčína s Dubnicou nad
Váhom. Tento úsek Vážskej cyklotrasy má už vydané právoplatné
stavebné povolenie. „Aktuálne so
zástupcami ministerstva dopravy komunikujeme o možnosti
financovať tento úsek z Plánu
obnovy. Súčasne prebieha verejné
obstarávanie na zhotoviteľa stavby.
Nakoľko tieto procesy nevieme
ovplyvniť, je pomerne zložité
definovať začiatok realizácie,“
uviedla hovorkyňa trenčianskej
župy Lenka Kukučková.
most na druhú stranu Váhu.
Vybudovaním náučného chodníka chceli aktivisti zmeniť
charakter návštevnosti tejto
lokality a presunúť ju najmä na
pravý breh. „Dlhé roky sa tu
kumulovali len rôzni asociáli a
rybári si z územia spravili kempingové centrum. Dnes vidíme
pozitívnu zmenu, stretávame tu
rodinky s detičkami, seniorov, zvedavých ľudí, turistov,
školské výpravy. Všetci cielene
vyhľadávajú náučný chodník,“
skonštatoval Jambor. Ako ďalšiu pozitívnu zmenu vníma aj
to, že v zóne viditeľne ubudlo
množstvo odpadu.
Trenčiansky luh v minulosti
ochranári približovali verejnosti aj prostredníctvom exkurzií.
Aktuálne čakajú, kým sa zlepší
situácia v súvislosti s pandémiou koronavírusu. „Len čo
to bude priaznivejšie, nájdu
si Trenčania na stránke www.
trencianskyluh.sk termíny
najbližších plánovaných
bezplatných exkurzií,“ uzavrel
Jambor.
dvojstranu pripravila: (bas)
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BIODIVERZITA
Rozmanitosť živočíšnych alebo
rastlinných druhov. Svetový fond
ochrany prírody ju v roku 1989
definoval ako „bohatstvo života
na Zemi, milióny rastlín, živočíchov a mikroorganizmov vrátane
génov, ktoré obsahujú, a zložité
ekosystémy, ktoré vytvárajú životné prostredie“.

CYKLOTRASY
Vlani sa prešlo alebo previezlo
na bicykli po štyroch župných
cyklotrasách viac ako 800-tisíc
ľudí. Najväčší záujem bol o úsek,
ktorý vedie popod najstaršie pútnické miesto Skalku nad Váhom.
Využilo ho takmer 230-tisíc ľudí.

LUŽNÝ LES
Podmáčaný les s vysokou hladinou
podzemnej vody a so záplavovým
cyklom. Kedysi išlo o pomerne bežný biotop, ktorý v súčasnosti mizne.
Dôvodom je regulovanie vodných
tokov. Na Slovensku sa vŕbovo-topoľové alebo dubovo-brestové lužné
lesy nachádzajú pozdĺž Dunaja, Moravy, Váhu či Hrona.
OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE

Ku koncu minulého roka ich bolo na
Slovensku vyhlásených 11. Spravidla ide o lokalitu s výmerou do 100
hektárov, ktorá sa môže pýšiť kultúrnym, vedeckým, ekologickým,
estetickým alebo krajinotvorným
významom.

PAVÚKOVCE
Nápadná, početná a zároveň
starobylá skupina živočíchov.
Obývajú prakticky každý suchozemský biotop. Patria medzi ne aj
niektoré z najjedovatejších živočíchov na Zemi, no väčšina z nich
je pre človeka neškodná.

VÁŽSKA KASKÁDA
V minulosti Váh spôsobil viacero povodní, preto bola vybudovaná práve
Vážska kaskáda. Ide o systém 22 priehrad a vodných elektrární. Prvou z nich
je Liptovská Mara, posledná sa nachádza v Maduniciach.
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Menej niekedy
býva viac

Bojnická reštaurácia Alej potvrdila, prečo vyhrala súťaž TOP GASTRO
Bojnice sú kúpeľné mesto a
zároveň turistická atrakcia.
V mestečku na hornej Nitre
nájdete pokoj, pohodu, vyčistíte si hlavu aj telo. Rozprávková atmosféra sem láka ľudí
z rôznych kútov Slovenska aj
zo zahraničia. Tí, čo prídu prvý
raz, sa sem radi vracajú. Vraj
si tu prišli na chuť. A keď hovoríme o chuti, tak to myslíme
doslova.
Nenadarmo sa hovorí, že láska
ide cez žalúdok a k ozajstnej
pohode patrí aj kvalitné jedlo.
Návštevníci Bojníc oň nemajú
núdzu asi aj preto, že centrum
tamojšej gastronómie leží
priamo v epicentre. Na výber
je viacero reštaurácií, no len

jedna sa aktuálne hrdí titulom
najlepšej v celom Trenčianskom kraji. Reštaurácia Alej na
Hurbanovom námestí totiž v 5.
ročníku súťaže TOP GASTRO,
ktorú usporadúva Krajská
organizácia cestovného ruchu
Trenčín región a ktorá sa teší
čoraz väčšej popularite, získala
hlavnú trofej. Rozhodli o tom
hlasujúci v ankete. „Tieto
hlasy sú prejavom spokojnosti
zákazníkov, formou uznania i
odmenou pre tých, ktorí takéto
gastronomické centrá prevádzkujú aj v ťažkom období,“
pripomenula výkonná riaditeľka KOCR Trenčín región Eva
Frývaldská.
A keďže do našej rubriky Na
koštovke patria návštevy práve

OCHUTNALI SME

● Domáca paštéta
● Domáce minišišky s karamelovým krémom
a ovocím
● Kačacie prsia sous-vide na cviklovom rizote

výnimočných či netradičných
zariadení, bol by hriech nenakuknúť aj do bojnickej Aleje.
Od predchádzajúcich zastávok
sa síce líši v tom, že neposkytuje ubytovanie či iné služby,
ale tento fakt vôbec nepokazil
celkový dojem, tobôž nie kulinársky zážitok v štýle „nebíčko
v papuľke“. Tak teda smelo
vykročme do Aleje.
„V našej reštaurácii sa má

človek cítiť dobre, to je naše
krédo,“ začal odhodlane náš
hostiteľ, šéfkuchár a majiteľ
v jednej osobe Marek Karaka
a pokračoval: „Cítiť sa dobre
znamená čerstvé suroviny, kvalitné jedlo, príjemné prostredie,
dobrá obsluha a nie posledná
návšteva u nás. Každý deň
varíme čerstvé pokrmy a každý
deň máme iné menu. Treba
povedať, že vydarená letná
sezóna je aj pre nás základ
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úspechu. Spoliehame sa na ňu.
A dobrou správou je, že Bojnice začínajú žiť aj v zime.“
Kreativita má podľa majiteľa
reštaurácie Alej vždy dvere
otvorené. „Nie sme nútení
robiť gastronómiu za vysoké
ceny, skôr ponúkame kvalitné,
inšpiratívne, netradičné jedlá.
Napríklad do langošov sme
pridávali všelijaké ingrediencie, ako napríklad mäsko či
zeleninku, a ujalo sa to. Cez
víkendy trebárs robievame
burgre. Cez týždeň zasa pripravujeme tradičnejšie menu,
dokonca zo surovín z vlastných
zdrojov. Ľudia si už zvykli, že
nemajú menu za 4,50, ale za 8
eur, a naša ponuka sa im zatiaľ
nezunovala,“ vysvetlil Marek
Karaka. Jeho slová možno
potvrdiť známym výrokom –
za kvalitu sa pripláca, ale stojí
to zato.
V bojnickej Aleji si veľa
produktov vyrobia sami – pečú
si vlastný chlieb, vyrábajú si
paštéty aj vlastné dochucovadlá namiesto vegety. Každý
víkend robia ochutnávky v
podobe špeciálneho niekoľkochodového menu a zvyčajne tam býva plno. Ako je
to možné? „Keďže sme malý
podnik, pracujeme na svojej
prezentácii a stále makáme. Na
sociálnych sieťach sme veľmi
aktívni. Keď zbadáte fotku
dobre pripraveného steaku, no
nenaštartuje vás to?!“ kladie
si otázku náš hostiteľ a razom

Kvalita jedla:		
Lokalita: 		
Obsluha:

Celkový
dojem: 		
Treba aj užitočné opatrenia,
aby to celé malo zmysel, tvrdia
v Aleji.
si na ňu aj odpovedá: „Fungujeme tak, že v lete máme
otvorenú terasu, ale vnútorný
priestor zatvárame. Ide o to,
aby sme sa ani my nenaháňali
na úkor dobrej atmosféry. Radšej zatvoríme jednu časť, aby
ľudia dlho nečakali a
kuchyňa stíhala.
Teda znova
– kvalita na
úkor kvantity.“
Zaujímavosťou je,
že interiér
kuchyne
tvorí kombinácia duba,
kameňa a železa.
Majiteľ je zástancom tzv.
open space. Vďaka tomu môžu

hostia sledovať dianie v kuchyni, napríklad ako sa strihajú
šúľance. „Prirodzený kontakt
so zákazníkom je dôležitý a
atmosféra kuchyne tiež. Návštevníci sa najedia, vstanú od
stola a pochvália nás priamo
do kuchyne. Nemusia
to odkazovať
po čašníkovi.
Potom aj
robota viac
baví.“
K prevádzke Aleje
patria aj
sanitárne
dni. Klientela si na ne
zvykla, personál
to pre zmenu potrebuje. Vtedy sa rozoberie
celá kuchyňa, robí sa revízia.

A aké sú plány tejto veľmi
inšpiratívnej reštaurácie? „Po
pandémii je, samozrejme,
ťažšie naštartovať sa. Najmä
ak ceny surovín vzhľadom na
aktuálnu situáciu na Ukrajine
rastú.
Ich prudké zvýšenie by nám
zlomilo väzy. Treba vyriešiť
cenovú politiku s dodávateľmi, aby sme uživili personál a
zákazníkovi ponúkli kvalitné
jedlo za prijateľnú cenu,“ uzavrel Marek Karaka.
A my dodávame, že po tom, čo
sme videli a počuli priamo na
mieste, má Alej v Bojniciach
skvele našliapnuté.
Nina Osvaldová,
foto: Rado Stoklasa
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Utajené podzemie

ZA

BU
MI DNU
ES
TA TÉ

Len tak sa prechádzate po pešej zóne v Novom Meste nad
Váhom a ani netušíte, čo sa
vám ukrýva pod nohami. Málokto totiž vie, že paralelné
centrum sa nachádza
aj v podzemí. Niektoré
pivnice tvoria
rozsiahlu
sieť chodieb. Tajomno pre
verejnosť,
výzva pre
archeológov.
Juraj Malec
si však výskum
nenecháva pre
seba – svoje archeologické
poznatky „preložil do ľudskej
reči“ a novomestské podzemie
predstavuje aj historickým
nadšencom.
Vstupujeme do jedného z
množstva dvorov v centre.
Sochársky ateliér vo vnútri na
prvý pohľad nevyzerá, že by
sa tu ukrývalo niečo tajomné.
Keď však archeológ Juraj
Malec so súhlasom majiteľa

otvára dvere do pivnice, zažívame akési napätie, v žalúdku
sa nám trepocú motýliky z
nepoznaného. Zostupujeme po
schodoch a pred nami sa
otvára niekdajšia
pivnica. Iný
obraz nám
archeológ
ukazuje aj
na fotkách
z ďalšej
časti
novomestského
podzemia.
„Bol to
gotický dom,
jeho prvé podlažie.
Okno a dvere sú do centra.
V stredoveku sa totiž bývalo o
tri metre nižšie, ako je súčasná
pešia zóna. Dnešné pivnice sú
niekdajšie prízemné podlažia
stredovekých domov. To, čo na
povrchu vidíme dnes, sú nastavené poschodia,“ prezrádza
archeológ s tým, že aj pôvodné
domy mali pivnice v spraši,
a tak sme v dnešných časoch
svedkami doslova „dvojposchodových pivníc“ s hĺbkou

až šesť metrov. Z pôvodného prízemia sa stala pivnica
postupne. V tých časoch totiž
nikto neodvážal smetie. Hromadilo sa okolo domov, ľudia
po ňom chodili, udupávali ho,
až pôvodné prízemia zasypali.
Mnohé portály v podzemných
chodbách sú zamurované.
Pravdepodobne sa tak stalo
pri delení majetkov. Pôvodné
stredoveké pivnice majú rovnaký či podobný pôdorys ako
niekdajšie nadzemné podlažie.
„Zaujímavé je, že aj v iných

mestách boli pivnice, ktorých
aspoň jeden portál smeroval
do siete tunelov. Susedovci
sa tak mohli navštevovať aj
cez pivnice, avšak vstupy boli
dobre zapečatené, aby sa tam
nedostal neželaný hosť. Podľa
mestských výpustov je zrejmé,
že podobné prepojovacie chodby boli aj tu,“ približuje Juraj
Malec.
Nik netuší, koľko kilometrov
má podzemná sieť. Ľudí zaujíma, či sa dá rôznymi uličkami
prejsť až do Čachtíc alebo
na Beckov. Pozná archeológ
odpovede na tieto otázky alebo
navždy zostanú záhadou? „Je
to nereálne. Podobné legendy
kolujú naprieč Slovenskom.
Takmer v každej dedine majú
legendu o tajných chodbách ku
kostolu či k neďalekému hradu. Tento slovenský folklór by
sa mohol vyučovať ako špeciálny predmet,“ odpovedá s dôvtipom archeológ. Podľa neho
je nereálne, aby v časoch, keď
podzemné chodby budovali,
dokázali prejsť popod Váh.
Rozprávková bublina teda
spľasla. To však nič nemení na
fakte, že podzemie pod samotným centrom Nového Mesta je
fascinujúce. Do jeho útrob sa
však nedostanete kedykoľvek.
Ak vás toto zabudnuté miesto
zaujalo, sledujte cyklus prednášok Trenčianskeho múzea
Potulky Novým Mestom nad
Váhom.
(gab, ras)
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V troch sa to ťahá lepšie
Názov obce je zložený z dvoch slov, celá
dedina až z troch častí. Nachádzame sa v
Ilavskom okrese a namierili sme si to pod
hrad Košeca do obce Košecké Podhradie.
Sme tu tesne pred Veľkou nocou, keď sa
prebúdza jar a život ešte viac naberá na
obrátkach.
Len osem kilometrov od okresného mesta
Ilava, zato kľukatou cestou, míňame Malé
Košecké Podhradie, ktoré od Veľkého
Košeckého Podhradia oddeľuje vrch
Zámok. Kedysi sa na ňom vypínal hrad
Košeca, dnes je z neho len ruina. Okrem
toho k obci patrí aj tretia časť Kopec.
Posledné dve sa zlúčili v roku 1968, o
sedem rokov k nim pribudlo aj Malé
Košecké Podhradie. „Rivalita medzi
jednotlivými časťami stále je a zrejme aj
bude. Ešte donedávna bývali futbalové
zápasy „veľkí“ proti „malým“ alebo ženatí
proti slobodným. Teraz všetko zaniklo.
Keď sa konajú hody, väčšinou hrajú len
muži proti Hornej Porube či Košeci. Hody
sú u nás vlajkovou loďou kultúry. Naučili
sme k nám chodiť celé okolie, vždy sa
tu zíde aj tritisíc ľudí,“ prezradil starosta
Rastislav Čepák.
Všetky tri celky spája hrad Košeca,
preto majú už desaťročia spoločný názov

Košecké Podhradie. Momentálne tam žije
zhruba tisícka obyvateľov. „Tým, že to
boli tri obce, tak máme tri kultúrne domy,
tri domy smútku, tri cintoríny. Tento rok
oslávime 750. výročie prvej písomnej
zmienky o hrade Košeca, konkrétne o
rytierovi Smaragdovi, ktorý bol zakladateľom hradu,“ doplnil prvý muž obce. Pri
tejto príležitosti pokrstia monografiu obce,
pripravený je bohatý sprievodný program aj koncert
hudobnej skupiny
Peter Bič Projekt.
Samozrejmosťou je
svätá omša.
Folklór v
Košeckom
Podhradí veľmi
rozšírený nie
je, len v Malom
Košeckom Podhradí sa zachovalo
zopár historických
krojov. „Skôr patria
do Hornej Poruby,
lebo časti Kopec a Malé
Košecké Podhradie patrili pod ich
farnosť,“ podotkol starosta. Veľkonočné
zvyky však naďalej dodržiavajú. „Občas
nejaké dievča skončí aj v potoku. Dnes je

mládež lenivejšia, zato my starší sme na
hasičskom aute pochodili celý okres. To
boli iné rachoty.“
Zistili sme, že starosta vie hrať na viaceré
hudobné nástroje. Dokonca nám zanôtil
pesničku, ktorá sa viaže priamo ku Košeckému Podhradiu: „Tá podhradská lúka, tri
míle široká, do rána mala byť pokosená,
kosili ju chlapci, podhradskí mládenci, a
ja som za nimi zahrabala. Keď som
zahrabala, aj som zaplakala,
kukučka nad nami zakukala, kukučka nekukaj,
ja som dnes mrzutá,
ja som sa s frajerom
pohnevala.“
V obci aktívne
funguje viacero
spolkov – dobrovoľní hasiči,
Únia žien, poľovné
združenie, urbárske
spoločenstvá, telovýchovná jednota...
Erb je zložený z troch častí
– z historických pečatí, ktoré sa
zachovali. „Pôvodný erb bol inakší. Môj
predchodca ho však nepretlačil cez heraldickú komisiu. Tuto mám schovaný aj ten
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pôvodný, ale nechceli ho povoliť, lebo bol
veľmi detailistický. Súčasný nie je taký
pekný ako tento historický,“ opísal.
Priechodná, ale vyhľadávaná obec
Víta nás čulý stavebný ruch. Stroje brázdia
dedinu. Ide o bezpečnosť obyvateľov i
domov, keďže dávajú do pucu Podhradský
potok, ktorý preteká stredom dediny.
„Povodie Váhu ako správca toku spevňuje koryto potoka. Ide to mimo nás, ale
bezprostredne sa nás to dotýka. Vlani sme

mali dve riadne povodne, škoda sa vyšplhala až na milión eur. V priebehu týždňa
nás to postihlo dvakrát. Na hlavnej ceste
bolo 40 centimetrov vody. Strhlo nám
sedem mostov. Naháňame peniaze, kde
sa dá, zobrali sme si aj úver, dostali sme
stotisíc eur od Úradu vlády SR, ale stále to
nestačí. Naďalej máme vyhlásený druhý
stupeň povodňovej aktivity, ale robíme, čo

sa dá, aby sme práce čím skôr dokončili.
Úpravy sa robia na storočnú vodu, ale
môže prísť aj päťstoročná. Človek nikdy
nevie, prírode nerozkážeme,“ uviedol
nás do momentálnej reality starosta obce,
ktorá sa nachádza na severozápadnom
Slovensku s rozlohou 3 691 ha. Je obklopená Strážovskou hornatinou a najbližšími
susednými obcami sú na západe Košeca,

na východe Zliechov, na juhu Horná Poruba a na severe vzdialenejšia obec Mojtín.
„Raritou je, že na Strážove pramení päť
potokov. Aj Rajčianka, ktorá tečie smerom
do Žiliny akoby hore prúdom, v Žiline sa
otočí a vlieva sa do Váhu.“
Nadmorská výška sa tu pohybuje od 310
m n. m. do 798 m n. m. na vrchu Stupica
nad časťou Veľké Košecké Podhradie až
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po 982 m n. m. vysoký vrch Vápeč nad
severnou časťou miestnej časti Kopec.
„Tým, že sme v prechodnej dedine, turistické destinácie vedú všetkými smermi.
Vápeč je možno dominantou Hornej
Poruby, ale dá sa naň dostať aj z našej
strany – buď z Kopca, alebo z Malého
Košeckého Podhradia. Stále sa nachádza
na červenej trase Cesty hrdinov SNP. Od
nás sa turisti dostanú na Zliechov i Strážov
a krížom cez hory aj na Mojtín, ktorý
bol v minulosti významným lyžiarskym
strediskom. A neďaleko, hoci v susednom kraji, máme Čičmany,“ vymenoval
starosta. „Cyklisti pre zmenu vyhľadávajú
okruh cez Beluššské Slatiny. Chodia na
horských bicykloch, vždy si nájdu nejaké
trasy, ale mnohí cez dedinu prechádza
ďalej na Zliechov.“
Viac turistov v lete
Lákadlom vo viacerých obciach sú
rozhľadne. „Aj my sme cez eurofondy
plánovali stavať na hrade Košeca. Problém
bol s pozemkami, ktoré patria súkromníkom. Trochu nám chýbalo aj zázemie
pre turistov. Nebolo sa kde najesť, akurát
si dať pivo alebo kofolu. Teraz je už v
Malom Košeckom Podhradí krčma, kde sa
dá objednať aj jedlo. Keď už ktosi príde,
vie, kde nechá nejaké euro,“ poznamenal
Rastislav Čepák. „V lete je tu viac turistov.
Vrch Sokol je v našom katastri, odkiaľ je
vyhliadka na celé Považie. Najvyšší vrch
nášho chotára je Stupičie, odkiaľ je takisto
pekný výhľad široko-ďaleko,“ dodal.
Napriek chatárskemu boomu v okolitých
obciach je Košecké Podhradie stále
baštou domácich. „U nás je cudzích
máličko. Keď sa predali chalupy, ľudia sa
prisťahovali natrvalo. A sú tu aj rodáci,
ktorí zdedili domy po rodičoch či starých
rodičoch. Nechodia každý víkend, ale
sem-tam prídu.“
Bilbordy popri hlavnej ceste lákajú na
kvalitné a čerstvé mäso z Košeckého
dvora, ktorý leží na konci obce smerom na
Zliechov. „To je družstvo v našej dedine.
Majú tam aj menšiu rozrábku a predajňu
priamo vo dvore. Ponúkajú celkom
slušné výrobky. Ľudia to poznajú a pred
víkendom, keď idú na chalupy, tam sotva
niečo zoženiete. Dbajú totiž na kvalitu a
čerstvosť, nie na množstvo,“ upozornil
starosta.
Raj dubákov
A keď už sa nám naplno rozbieha hubárska sezóna, bolo by hriechom neopýtať

sa, či sa na ne oplatí dôjsť aj do okolia
Košeckého Podhradia. Tak ako to je?
„Dubákov je habadej,“ netajil starosta.
„Vlani som za tri dni nazbieral asi
tisícpäťsto. A to som bol za dve hodiny
doma. Chodím na jedno miesto, a keď
idú, tak idú.“ Ešte dodal: „Zveri je veľa,
aj raticová, aj muflonia. Máme dravce,
dokonca aj orla, rysy či vzácneho hlucháňa. Vtáčie územie sa neustále rozširuje, čo

nám znemožňuje hospodárenie v lesoch.“
A to je len malá pozvánka na záver, prečo
navštíviť Košecké Podhradie a okolie.
Keď si do kalendára zapíšete návštevu
tejto obce, určite budete spokojní a vrátite
sa domov s pocitom, že ste opäť videli kus
krásneho Trenčianskeho kraja.
(text a foto:miba)
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Kráľovská
koruna
dostane
„sestru“

Uhorská kráľovská koruna bude
súčasťou Trenčína. Tentoraz
nepôjde o trojmesačnú „stáž“
ako pred 400 rokmi, ale trvalú
súčasť mesta. „Práve v tomto
období – od apríla do júla – sa v
roku 1622 originálna Svätoštefanská koruna náhodou dostala
do Trenčína. Dnes je umiestnená
v Budapešti, má tisíc rokov a
skladá sa z troch častí – koruna latinská, koruna grécka a
navrchu je vsadený naklonený
kríž, ktorý je o niekoľko storočí
mladší ako zvyšok koruny,“
predstavuje kráľovský klenot
historik Tomáš Michalík. Rok
2022, teda štvorsté výročie
návštevy kráľovskej koruny, je
však výnimočný aj pre trenčianskych klenotníkov. Chcú vrátiť
pôvodné remeslá do centra mesta a otvoriť tu klenotnícky dom.
Spoločne s Trenčianskym múzeom sa teda rozhodli oba míľniky

prepojiť. Podľa historických
podkladov vyrábajú vernú kópiu
uhorskej koruny.
Majster zlatník sa tejto výzvy
nezľakol a hneď
začal pátrať po
podkladoch,
ktoré mu
pomôžu
vytvoriť
autentické
dielo.
„S kolegami
sme sa
dohodli, že aj
výroba bude
autentická. Tak,
ako to robili zlatníci pred viac ako tisíc rokmi.
Nechceli sme využívať moderné

technológie. Mali sme pásy
plechu a tvorili sme doslova na
kolene,“ približuje Augustín
Hôrka a ukazuje jednotlivé časti
koruny. V spodnej – gréckej
korune sú umiestnené
obrázky a grécke
nápisy. Podľa
majstra ju
robil iný
remeselník ako
rímsku
časť
nad
ňou.
Na tejto
rímskej
časti sú už
nápisy v latinčine. „Kým
grécke obrázky
sú prepracovanejšie,
rímske sú kreslené primitívnejšie. No keďže chceme vyrobiť

čo najvernejšiu kópiu, ponechali
sme aj tieto rozdiely,“ ukazuje
trenčiansky majster zlatník rozdiely medzi časťami tisícročného klenotu. Najviac práce mali
klenotníci práve s obrázkami.
Popasovať sa museli s ôsmimi
apoštolmi, archanjelmi, zobraziť
museli aj osmičku kresťanských
vládcov. A to všetko orámované drahými kameňmi. Podľa
zlatníka Hôrku bolo náročné
aj spájanie jemných ozdôb s
tvrdým materiálom. „Zaujímavý bol aj proces, pri ktorom
sme kopírovali jednotlivé zlaté
platničky. Historici tvrdia, že
nešlo o originálne dielce, ktoré
boli vytvorené pre kráľovskú
korunu. Pôvodne malo ísť o
diely, ktoré sňali z iných liturgických predmetov – mohlo to
byť napríklad viazanie kníh. Pri
kopírovaní sme sa preto snažili
platničky olemovať tak, aby to
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bolo vidno,“ vysvetľuje detaily
mravčej práce majster zlatník,
ktorý si výrobu koruny zobral
pod záštitu.
Jedna vec je s materiálom robiť,
druhá vec je zabezpečiť ho. Koruna je doslova posiata drahými
kameňmi, ktoré sa síce na seba
podobajú, ale každý je iný. A
práve tento fakt skomplikoval
zadávanie práce pre brúsičov.
„Príkladom je 56 prírodných
kameňov – almandínov v tvare
slzy a s veľkosťou 6 x 4 milimetre. Rozmery mali byť dodržané,
ale nemali byť všetky úplne
rovnaké. Aby boli typizované,
nie identické,“ s úsmevom na
tvári a s vedomím náročnosti zadania spomína klenotník Martin
Mikuš. V bežnom živote je totiž
požiadavka presne opačná – aby
boli kamene, napríklad do náušníc, rovnaké. „Na korune je 379
pravých perál a stovka drahokamov. Až 86 z nich sú prírodné
kamene. Keďže zvyšných 14
je natoľko atypických, že sa v
prírodnej podobe ani nedajú
zohnať, museli sme dať na
mieru vyrobiť sklo v danom
farebnom odtieni a následne ho
dať vybrúsiť podľa proporcií
pôvodných kameňov,“ vyratúva
klenotník. Už z tohto zoznamu

je nám jasné, že replika bude
viac než vzácna. Na jej výrobe
sa podieľa aj brúsič z českého
Turnova či z nemeckého mesta
Idar-Oberstein. V čase našej
návštevy u majstra zlatníka sa
na korune odrobilo už takmer
700 hodín. A to ešte stále nevedeli odhadnúť, koľko času si
kráľovský klenot vyžiada, aby
sa dostal do finálnej podoby.
Trenčianski klenotníci koru-

nu vystavia v centre mesta
v klenotníckom dome. Chcú
tak dokázať kvalitu svojho
remesla, ktoré je s Považím
späté niekoľko generácií. „A
ako hrdí Trenčania by sme do
mesta chceli prilákať turistov,
najmä do centra, ktoré je podľa
mňa jedno z najkrajších,“ netají
zámer jeden z iniciátorov historicko-súčasného projektu Martin
Mikuš.

zdroj: Trenčianske múzeum v Trenčíne

Historik Tomáš Michalík
priblížil turbulentnú cestu
svätoštefanskej koruny spred
400 rokov, keď sa dostala až
na územie nášho kraja. „Nachádzame sa v období jedného
z protihabsburských povstaní.
Jeho vodca Gabriel Betlen ju
ukradol z Bratislavy, vtedajšieho
korunovačného mesta Uhorska.
Koruna putovala od východného
Slovenska po dnešné severné
Maďarsko, až kým bol v roku
1622 podpísaný Mikulovský
mier. Ten Betlena zaviazal vrátiť
ju do Bratislavy. V Košiciach ju
teda odovzdal vyslancom uhorského kráľa a rakúskeho cisára a
naprieč Považím sa dostala späť
do Bratislavy, pričom najdlhšiu
zastávku mala práve v Trenčíne.
Historickou zaujímavosťou je,
že tu zomrel jej vtedajší strážca
Peter Révay.“
Vernú kópiu svätoštefanskej
koruny budú môcť vidieť aj návštevníci Trenčianskeho hradu.
Počas sezóny ju niekoľkokrát
vystavia pri dobovom obraze z
prvej tretiny 17. storočia, ktorého centrálnym motívom je práve
uhorská kráľovská koruna.
Gabriela Stoklasová,
foto: Rado Stoklasa
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Prospešná
výmena

V budove bývalého internátu Strednej priemyselnej
školy elektrotechnickej v
Starej Turej sa podarilo
vybudovať nájomné byty.
TSK na oplátku dostal od
mesta kruhový objazd a
pozemky pod cestami II. a
III. triedy.

Medzi
najlepšími

Už šestnásty raz zdravotná
poisťovňa Dôvera zostavila rebríček hodnotenia
nemocníc podľa pacientov.
Najmenšia župná nemocnica v Myjave obsadila v
kategórii všeobecné nemocnice skvelé tretie miesto.

Rozšírili
vozový park

Do vybavenia cestmajsterstiev v Považskej Bystrici,
Ilave, Novom Meste nad
Váhom a Nitrianskom Rudne pribudli 4 nové nákladné
automobily, ktoré poslúžia
cestárom na údržbu ciest v
kraji. Vybavené sú rovnako
novými sypacími nadstavbami a čelnými radlicami.
(mp)

Gastrocentrum v novom šate

Ošarpaná budova sa premení na
moderné výcvikové centrum.
Z pôvodnej stavby ostane len
skelet a komplex, ktorý dnes
slúži Strednej odbornej škole
obchodu a služieb v Trenčíne,
bude pripravovať žiakov na
prácu v gastronómii.
Projekt, ktorý sa pripravoval
niekoľko rokov, čaká rozsiahla rekonštrukcia v hodnote 5
miliónov eur. Milión investovala Trenčianska župa zo svojho
rozpočtu a zvyšok pokryje
projekt IROP. „Som rád, že po
35 rokoch, odkedy bolo gastrocentrum uvedené do prevádzky,
prichádza k jeho obnove, a to
nielen čiastočnej. Chystá sa
komplexná rekonštrukcia budovy vrátane moderného vybavenia, zateplenia, výmeny okien a
kotolne, čo nám do budúcnosti
prinesie aj energetické úspory,“
povedal poslanec TSK za okres

Trenčín Ladislav Matejka.
V školskom zariadení sa na
praktickom vyučovaní striedalo
zhruba 150 žiakov, ktorí budú
počas stavebných úprav pridelení na zazmluvnené pracoviská
školy. „Tešíme sa, že vďaka
projektu budeme môcť zvýšiť
kvalitu odborného vzdelávania a využívať nové špičkové

Študenti vyrobili „tatrovky“,
využije ich aj TSK
Zbierajú ovocie svojej práce. Študentom sa totiž za niekoľko mesiacov podarilo zložiť dve nákladné
vozidlá, tzv. tatrovky, ktoré bude
využívať aj Správa ciest TSK.
Trenčiansky samosprávny kraj sa
ako prvý stal súčasťou projektu Tatra do škôl, ktorý významnou mierou zapája študentov do duálneho
vzdelávania. Žiaci Strednej odbornej školy strojníckej v Bánovciach
nad Bebravou a Strednej odbornej

školy v Považskej Bystrici vďaka
tomu získali praktické vedomosti a
zručnosti pri výrobe automobilov.
Ich zložené nákladné vozidlá už
putovali do sídla spoločnosti
TATRA TRUCKS, a. s. v Českej republike, aby sa podrobili
diagnostike. Ak všetko prejde
hladko, vozidlá bude využívať
aj Správa ciest TSK pri zimnej a
letnej údržbe. „Dielo sa podarilo!
Študenti z našej SOŠ strojníckej

technologické zariadenia,“
povedala riaditeľka SOŠ OaS
v Trenčíne Mária Hančinská.
„Aktuálne mnohí študenti
behajú po rôznych prevádzkach
v Trenčíne, aj mňa obsluhovali
v jednej reštaurácii. Budem rád,
keď znova budú mať zázemie,“
doplnil Matejka.
(mp)
Bánovce nad Bebravou sa zapíšu
do novodobej histórie mesta, keď
v priebehu štyroch mesiacov zložili novučičkú Tatru PHOENIX.
Veľmi pozitívne vnímam líderstvo
nášho

TSK
v procese
odborného
duálneho vzdelávania. Dôkazom
je aj tento úspešný, zmysluplný
projekt realizovaný v rámci študentskej praxe z krajských peňazí
určených na odborné vzdelávanie,“
povedala poslankyňa TSK za okres
Bánovce nad Bebravou Rudolfa
Novotná.
(mp)

Kam
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v našom kraji?
MÁJ – JÚN 2022

Termín: každý utorok a štvrtok v mesiaci
Názov: Zooškola
Miesto konania: Národná zoologická záhrada Bojnice
Web: www.zoobojnice.sk

Termín: 5. máj 2022, 19.00 h
Názov: FK Kassandra pri MsKS: Drive my car
Miesto konania: Ži:va, Bánovce nad Bebravou
Web: www.kulturabn.sk

Termín: každý štvrtok v mesiaci
Názov: Bojnický live stream
Miesto konania: Národná zoologická záhrada Bojnice
Web: www.zoobojnice.sk

Termín: 5. máj 2022
Názov: Mjartanovo Sebedražie
Miesto konania: Sebedražie
Web: www.rkcpd.sk

Termín: 21. apríl - 17. máj 2022
Názov: Harmónia prírody
Miesto konania: Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk

Termín: 5. máj – 16. júl 2022
Názov: Ferdinand Hložník – Ujovi vezú pásovú pílu
Miesto konania: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v
Trenčíne
Web: www.gmab.sk

Termín: 1. máj 2022, 16.30 h
Názov: Stavanie mája
Miesto konania: Hurbanovo námestie, Bojnice
Web: www.kcbojnice.sk
Termín: 1. máj 2022, 14.00 h
Názov: Otvorenie sezóny
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 7. máj 2022, 14.30 h
Názov: Míľa pre mamu
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 1. máj 2022
Názov: 150. výročie narodenia Ľudmily Podjavorinskej
Miesto konania: Bzince pod Javorinou
Web: www.tnos.sk
Termín: 1. máj 2022
Názov: Láskavý prvý máj na hrade Beckov
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk
Termín: 1.máj 2022, 18.00 h
Názov: Nedeľná klasika - Spectrum Quartet
Miesto konania: RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk
Termín: 1. máj 2022
Názov: Deň zoologických záhrad
Miesto konania: Národná zoo Bojnice
Web: www.zoobojnice.sk
Termín: 3. máj 2022
Názov: Whiskyho cestovateľské kino: Stredná Ázia
Miesto konania: RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk
Termín: 4.máj 2022, 17.00 h
Názov: Fujarkovo
Miesto konania: RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk

Termín: 5. máj 2022, 20.00 h
Názov: Koncert kapely HEX
Miesto konania: Bojnický dvor, Zámok a okolie, Bojnice
Web: www.visitbojnice.sk

Termín: 6. – 8. máj 2022
Názov: Beniakove Chynorany
Miesto konania: Chynorany
Web: www.beniakovechynorany.sk
Termín: 7. máj 2022, 14.30 h
Názov: Míľa pre mamu
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 7. máj 2022
Názov: Cyklo DIVOčiny - časovka
Miesto konania: hrádza na Ostrove, Trenčín
Web: www.divozdruzenie.sk
Termín: 7. – 8. mája 2022
Názov: Remeslo má zlaté dno
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 8. máj 2022, 15.00 h
Názov: Oslavy konca II. sv. vojny
Miesto konania: Kúpeľný park, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 8. máj 2022, 16.00 h
Názov: Promenádny koncert Trenčianskej dvanástky
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 10. máj 2022
Názov: Medzinárodný deň medveďov
Miesto konania: Národná zoo Bojnice
Web: www.zoobojnice.sk
Termín: 10. máj 2022
Názov: 68. Hviezdoslavov Kubín – Štúrov Uhrovec
Miesto konania: Dom kultúry Ľudovíta Štúra, Uhrovec
Web: www.tnos.sk
Termín: 11. máj 2022
Názov: Smejko a Tanculienka
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko, Bánovce nad
Bebravou
Web: www.kulturabn.sk
Termín: 11. máj 2022
Názov: Fíha Tralala
Miesto konania: Kino Mier Považská Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk
Termín: 11. máj 2022, 16.30 h
Názov: Malta očami A. Dvoranovej
Miesto konania: Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne
(Hasičská 1)
Web: www.vkmr.sk

Termín: 7. a 8. máj 2022
Názov: 25. Bojnický jarmok
Miesto konania: Hurbanovo námestie, Lipová alej Bojnice
Web: www.kcbojnice.sk

Termín: 13. máj 2022, 14.00 h
Názov: Burza kníh pre Bánovských chlpáčov
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko, Bánovce nad
Bebravou
Web: www.kulturabn.sk

Termín: 8. máj 2022
Názov: Deň matiek

Termín: 13. máj 2022, 17.00 h
Názov: Kreativita Priestoru

7. – 8. máj 2022
Argenti na hrade Tematín

Na hrade Tematín budete môcť zažiť pravý stredovek. V rámci tradičného výstupu na túto zrúcaninu sa počas druhého májového víkendu uskutoční podujatie Argenti na hrade. Skupina historického
šermu z Piešťan predvedie deťom i dospelým, ako žili naši predkovia v minulosti. „Na hrade sa budú môcť zapojiť do rôznych aktivít,
ktoré budú Argenti prezentovať počas celého víkendu. Súčasťou
podujatia bude strieľanie z luku či dobová stredoveká kuchyňa,“
vysvetlil predseda občianskeho združenia Hrad Tematín Mojmír
Choma. Výťažok z víkendovej aktivity poputuje na záchranu tejto
zrúcaniny. „My budeme popritom pracovať na hrade, takže ľudia
budú môcť vidieť dobrovoľnícke združenie, ktoré sa roky snaží o
jeho záchranu,“ dodal Choma.

zdroj: fb Argenti na hrade Tematín

Termín: 4. máj 2022, 18.00 h
Názov: Koncert Fragile
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko, Bánovce nad
Bebravou
Web: www.kulturabn.sk

Termín: 6. máj 2022, 18.00 h
Názov: Lúčnica – Slovenský triptych
Miesto konania: veľká sála KC Bojnice
Web: www.kcbojnice.sk

Miesto konania: Kino Mier Považská Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk
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Termín: 13. - 15. máj 2022
Názov: Mládež spieva
Miesto konania: KaSS v Prievidzi, Kostol sv. Bartolomeja,
Prievidza
Web: www.rkcpd.sk
Termín: 14. máj 2022, 18.00 h
Názov: Vínožúr 2022 - Bojnice
Miesto konania: Kongresová sála, KC Bojnice
Web: www.visitbojnice.sk
Termín: 14. – 15. máj 2022
Názov: História za dverami
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk
Termín: 15. máj 2022, 11.00 h
Názov: Chute Ukrajiny
Miesto konania: Baske Villa, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 17. máj 2022
Názov: Zoolympiáda – 5. ročník celoslovenskej vedomostnej
súťaže pre žiakov MŠ, ZŠ a SŠ.
Miesto konania: Národná zoo Bojnice
Web: www.zoobojnice.sk
Termín: 18. máj 2022
Názov: Deň ohrozených druhov zvierat
Miesto konania:
Web: www.zoobojnice.sk
Termín: 18. máj 2022
Názov: Majáles pre seniorov
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko, Bánovce nad
Bebravou
Web: www.kulturabn.sk
Termín: 19. máj 2022, 19.00 h
Názov: FK Kassandra pri MsKS: Okupácia
Miesto konania: Ži:va, Bánovce nad Bebravou
Web: www.kulturabn.sk
Termín: 19. máj 2022, 16.30 h
Názov: Stretnutie s Hanou Repovou
Miesto konania: Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne
(Hasičská 1)
Web: www.vkmr.sk
Termín: 20. máj 2022
Názov: Svetový deň včiel
Miesto konania: Národná zoo Bojnice
Web: www.zoobojnice.sk
Termín: 20. máj 2022
Názov: Tvorím, tvoríš, tvoríme
Miesto konania: MsKS Nové Mesto nad Váhom
Web: www.tnos.sk
Termín: 20. – 22. máj 2022
Názov: Podjavorinské folklórne slávnosti
Miesto konania: amfiteáter na vrchu ROH Lubina
Web: www.obeclubina.sk; www.obecbzince.sk; www.tnos.sk
Termín: 20. máj – 26. jún 2022
Názov: Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja – 26. ročník
krajskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej
výtvarnej tvorby
Miesto konania: Dubnický kaštieľ Dubnica nad Váhom
Web: www.tnos.sk
Termín: 21. máj 2022
Názov: Milenec
Miesto konania: Kino Mier Považská Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk
Termín: 21. máj 2022
Názov: Vo víne sú hviezdy
Miesto konania: hrad Beckov

1. jún 2022
Deň detí v zoo

Medzinárodný deň detí môžete osláviť aj v Národnej
zoologickej záhrade v Bojniciach. Pre deti bude pripravený program, ktorý ich nielen zabaví, ale im aj
sprostredkuje nové poznatky. „Tak ako každý rok, aj v
tomto kalendárnom roku myslíme na našich najmenších
návštevníkov. V súvislosti s Medzinárodným dňom detí
bude pre nich pri vstupe do zoo pripravené prekvapenie,“ informoval hovorca zoologickej záhrady Pavel
Procner. Prioritnou ambíciou je podľa neho spájať zábavu s edukáciou. „V priestoroch zoologickej záhrady
preto pripravíme edukačno-zábavný stánok, v ktorom si
deti budú môcť otestovať svoje znalosti a hravou formou získajú nové poznatky zo života zvierat,“ ozrejmil
Procner.
Web: www.hrad-beckov.sk

Web: www.vkmr.sk

Termín: 21. máj 2022
Názov: Zookrúžok
Miesto konania: Národná zoologická záhrada Bojnice
Web: www.zoobojnice.sk

Termín: 27. máj – 10. jún 2022
Názov: Výstava maturitných prác študentov Školy umeleckého
priemyslu v Trenčíne v odbore fotografický dizajn
Miesto konania: Výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja
Web: www.tnos.sk, www.suptn.sk

Termín: 21. máj 2022
Názov: Seminár o korytnačkách
Miesto konania: Národná zoologická záhrada Bojnice
Web: www.zoobojnice.sk
Termín: 21. – 22. máj 2022
Názov: In vino veritas, in astra tiež
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk
Termín: 22. máj 2022, 10.30 h
Názov: Májový výstup na Klepáč
Miesto konania: Kúpeľný park, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 22. máj 2022
Názov: Deň biodiverzity
Miesto konania: Národná zoologická záhrada Bojnice
Web: www.zoobojnice.sk
Termín: 22. máj 2022, 18.00 h
Názov: Horúca sprcha
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko, Bánovce nad
Bebravou
Web: www.kulturabn.sk
Termín: 23. máj 2022
Názov: Svetový deň korytnačiek
Miesto konania: Národná zoologická záhrada Bojnice
Web: www.zoobojnice.sk
Termín: 23. máj 2022
Názov: O čom deti (ne)hovoria
Miesto konania: online cez ZOOM
Web: www.rkcpd.sk
Termín: do 24. mája 2022
Názov: Jozef Švikruha - Maľované hudbou
Miesto konania: Výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja
Web: www.tnos.sk
Termín: 26. máj 2022, 19.00 h
Názov: Sylvia Miláčik
Miesto konania: KC Bojnice – veľká sála
Web: www.kcbojnice.sk
Termín: 26. máj 2022, 16.30 h
Názov: Vonkajšie a vnútorné vplyvy na život
Miesto konania: Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne
(Hasičská 1)

Termín: 28. máj 2022, 14.00 h
Názov: Medzinárodné folklórne stretnutie troch generácií
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 28. máj 2022
Názov: Bánovce majú zelenú – bezodpadový festival
Miesto konania: Ži:va, Bánovce nad Bebravou
Web: www.ozbeen.sk
Termín: 28. – 29. máj 2022
Názov: Hrad v plameňoch
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk
Termín: 29. máj 2022, 14.00 h
Názov: Medzinárodné folklórne stretnutie troch generácií
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 29. máj 2022, 13.00 h
Názov: Zábavné popoludnie pre deti
Miesto konania: Pivná záhrada s detským ihriskom pri reštaurácii R-club, Trenčianske Teplice
Web: www.rclub.sk
Termín: 1. jún 2022
Názov: Deň detí
Miesto konania: fontána pri Kine Mier, Považská Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk, www.povazska-bystricka.sk
Termín: 2. jún 2022
Názov: Festival Zeme
Miesto konania: Banská Bystrica
Web: www.zoobojnice.sk
Termín: 2. jún 2022, 19.00 h
Názov: FK Kassandra pri MsKS: Divoch
Miesto konania: Ži:va, Bánovce nad Bebravou
Web: www.kulturabn.sk
Termín: 2. - 5. jún 2022
Názov: Slovak Food Truck Fest
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 3. jún 2022
Názov: Návraty Vojtecha Bucku do rodnej Libichavy

zdroj: zoobojnice.sk

Miesto konania: vestibul KC Bojnice
Web: www.kcbojnice.sk, www.kulturavmeste.sk
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Miesto konania: Libichava
Web: www.tnos.sk

Miesto konania: Ihrisko pod farou
Web: www.rkcpd.sk

Termín: 3. jún 2022, 18.00 h
Názov: Kollárovci
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko, Bánovce nad
Bebravou
Web: www.kulturabn.sk

Termín: 11. jún 2022
Názov: Medzinárodný deň rysa
Miesto konania: Národná zoologická záhrada Bojnice
Web: www.zoobojnice.sk

Termín: 4. jún 2022, 19.00 h
Názov: Nový cirkus YOUNAK (divadlo – akrobacia – folklór)
Miesto konania: KC Bojnice – veľká sála
Web: www.kcbojnice.sk
Termín: 4. jún 2022
Názov: Trenčianske folklórne slávnosti – 40. ročník
Miesto konania: amfiteáter Mníchova Lehota
Web: www.tnos.sk
Termín: 4. – 5. jún 2022
Názov: Šašo Becko deťom – Zelený hrad
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk
Termín: 5. jún 2022
Názov: Svetový deň životného prostredia
Miesto konania: Národná zoologická záhrada Bojnice
Web: www.zoobojnice.sk
Termín: 7. jún – 30. júl 2022
Názov: Jana Hojstričová - Albumové listy
Miesto konania: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v
Trenčíne
Web: www.gmab.sk
Termín: 8. jún 2022
Názov: Smejko a Tanculienka
Miesto konania: Kino Mier Považská Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk
Termín: 8. jún 2022, 16.00 h
Názov: Promenádny koncert ZUŠ Trenčianske Teplice
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 9. jún 2022
Názov: Panikári
Miesto konania: Kino Mier Považská Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk
Termín: 10. jún 2022, 18.00 h
Názov: Otvorenie IV. ročníka festivalu Pro musica nostra
Thursoviensi 2022
Miesto konania: Hotel Gino Park Palace****
Web: www.parkpalace.sk
Termín: 11. jún 2022, 15.00 h
Názov: KONTAKT

6. – 11. jún 2022
15. ročník Medzinárodného
ORA ET ARS Skalka 2022

Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 18. – 19. jún 2022
Názov: HRAdisko
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 11. – 12. jún 2022
Názov: Naprieč dejinami II – Doba Žigmunda Luxemburského
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk
Termín: 16.jún 2022, 19.00 h
Názov: FK Kassandra pri MsKS
Miesto konania: Ži:va, Bánovce nad Bebravou
Web: www.kulturabn.sk

Termín: 19. jún 2022
Názov: Deň rodiny
Miesto konania: Kúpalisko Zelená žaba, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 21. - 25. jún 2022
Názov: 36. Hornonitrianske folklórne slávnosti
Miesto konania: námestie Slobody Prievidza
Web: www.rkcpd.sk

Termín: 16. jún 2022 – 15. júl 2022
Názov: AMFO Trenčianskeho kraja – 26. ročník krajskej
postupovej súťaže amatérskej fotografie
Miesto konania: Výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja
Web: www.tnos.sk
Termín: 17. - 18. jún 2022
Názov: Dni mesta
Miesto konania: pred Mestským úradom, CMZ Považská
Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk, www.povazska-bystrica.sk

Termín: 24. jún 2022
Názov: Tu žijem 2022!
Miesto konania: Mestský park, Bánovce nad Bebravou
Web: www.kulturabn.sk
Termín: 25. jún 2022
Názov: Dni kováčskych majstrov
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk
Termín: 25. jún 2022, 10.00 h – 13.00 h
Názov: Historické vozidlá na námestí
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk

Termín: 17. – 19. jún 2022
Názov: DIALÓGY S ČIPKOU – celoslovenský workshop
paličkovanej čipky
Miesto konania: Trenčín
Web: www.tnos.sk

Termín: 25. jún 2022
Názov: Promenádny koncert Sima, Joe & Juro
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk

Termín: 18. jún 2022, 8.30 h
Názov: Novodubnický superbiker 2022
Miesto konania: Nová Dubnica
Web: FB fanpage @novodubnickysuperbiker

Termín: 25. jún 2022
Názov: Zookrúžok
Miesto konania: Národná zoologická záhrada Bojnice
Web: www.zoobojnice.sk

Termín: 18. jún 2022
Názov: Cyklo DIVOčiny - XC
Miesto konania: Lesopark Tarzánia (Brezina), Trenčín
Web: www.divozdruzenie.sk

Termín: 26. jún 2022
Názov: Divadelná nedeľa
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 18. jún 2022, 10.00 h
Názov: Deň zdravia
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk

Termín: 26. jún 2022, 19.00 h
Názov: Spomienkový koncert na Janu Kocianovú s Veronikou
Hatala
Miesto konania: veľká sála KC Bojnice – veľká sála
Web: www.kcbojnice.sk

Termín: 18. jún 2022, 14.30 h
Názov: Cyklistické preteky legiend Československa
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 18. jún 2022
Názov: Promenádny koncert Kristiána Révaya

výtvarno-literárneho sympózia

zdroj: fb Ora Et Ars

Najstarším pútnickým miestom na Slovensku je Skalka pri Trenčíne. Jej jedinečná atmosféra aj dnes inšpiruje mnohých umelcov
počas tradičného podujatia ORA ET ARS.
Tento rok pôjde už o 15. ročník, počas ktorého budú na Skalke tvoriť domáci i zahraniční
výtvarníci a literáti. „Tým, že vlani bol pandemický rok, tak sme riešili predovšetkým
autorov, ktorí pochádzajú z okolia Trenčína. Tento rok sme pozvali celkovo desiatich výtvarníkov, pričom
niektorí pochádzajú z Čiech i z Poľska. Piati literáti sú zo Slovenska,“ priblížila Katarína Martinková z
Kultúrno-informačného centra v Trenčíne, ktoré podujatie spoluorganizuje spoločne s Trenčianskym osvetovým strediskom. Slávnostná vernisáž je naplánovaná na 16. júla v areáli kláštora.

Termín: 28. jún 2022, 16.00 h
Názov: Kresba rúk
Miesto konania: sála RKC Prievidza
Web: www.rkcpd.sk
Termín: 28. jún 2022
Názov: Súťaž – Zoo Lympiáda
Miesto konania: Národná zoo Bojnice
Web: www.zoobojnice.sk
Termín: 29. jún 2022
Názov: Petropavlovská slávnosť
Miesto konania: Dukelská ulica, sídlisko Lány, Považská
Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk
Termín: 30. jún 2022
Názov: Letné kino
Miesto konania: Amfiteáter ZŠ, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk
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Európske ocenenie pre Hotel Gino Park Palace

TAMARKINE ŠKORICOVÉ SLIMÁKY

zdroj: Hotel Gino Park Palace

Hotel Gino Park Palace sa stal prvým a jediným hotelom na
Slovensku, ktorý bol uznaný európskou organizáciou a porazil
širokú konkurenciu najuznávanejších historických hotelov na
celom kontinente, keď obsadil prvé miesto v kategórii Historic Hotel Wedding Experience Award 2022. „Hotel Gino Park
Palace bol vyhlásený za najlepšie miesto v našej zbierke, kde
si hostia môžu povedať svoje áno. Tento slovenský klenot ide
nad rámec toho, aby boli svadby čo najčarovnejšie ‑ a dokonca
ponúka svojim klientom pomoc profesionálnych svadobných
organizátorov, ktorí sa postarajú o tie najmenšie detaily ich
špeciálneho dňa od samotného obradu až po krájanie torty,“
napísali hodnotitelia z Historic Hotels of Europe (HHE).

Otestujte si vedomosti
1. Koľko ľudí sa vlani previezlo po cyklotrase, ktorá vedie cez
Skalku nad Váhom?
a) 50 000
b) 230 000
c) 550 000
2. Ktorá lokalita nemá štatút
obecného chráneného územia?
a) Trenčiansky luh
b) Lido v Piešťanoch
c) Zamarovské jamy

600 g hladkej múky špeciál
75 g kryštálového cukru
65 g bravčovej masti
1 vajce
300 ml acidofilného mlieka
30 g droždia
½ ČL soli

jeme, pridáme soľ, cukor. Keď je
kvások vykysnutý, pridáte rozmiešanú múku a acidofilné mlieko, v
ktorom sme rozšľahali vajíčko a
rozpustenú bravčovú masť. Vďaka
nej bude cesto jemné! Vypracujeme
cesto a na dve hodiny dáme kysnúť. Na pracovnej doske ho potom
náplň:
na tenko rozvaľkáme. Rozpustené
100 g kryštálového cukru
maslo,cukor a škoricu premiešame
80 g masla
a natierame na celý povrch. Ces2 PL mletej škorice
to zrolujeme, nakrájame na centimetrové slimáky, poukladáme na
na potretie:
plech, potrieme vajíčkom a podľa
1 vajce
chuti posypeme kryštálovým alebo
kryštálový cukor
škoricovým cukrom. Pečieme na
Urobíme si kvások, múku preose- 180 stupňov asi 20 minút.

3. Prvou priehradou Vážskej kaskády je:
a) Liptovská Mara

b) Nosická priehrada
c) Sĺňava
4. Koľko informačných tabúľ sa
nachádza na náučnom chodníku
Trenčianskym luhom?
a) 8
b) 12
c) 15
5. Ktoré zviera je najväčším európskym hlodavcom?
a) bobor európsky
b) veverica sivá
c) syseľ pasienkový
Odpovede: B, C, A, A
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manželka

semitský
boh
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2. časť
tajničky
vybaví
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(hovor.)
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(bás.)
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Pomôcky: pravoslávne chrámy
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Ema
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škáročka
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jednotky
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Pomôcky:
lefer, opekún, írek,
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vydáva
šum

obyvateľ
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dedičstvo
(zastar.)
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(genet.)

Výhercovia získajú publikácie o turistických lákadlách Trenčianskeho
a Zlínskeho kraja
Aj teraz nám do redakcie prišlo veľa správnych znení krížovky z dvojmesačníka Trenčín región, ktorá bola
uverejnená v čísle marec/apríl 2022. V krížovke sa ukrývala pranostika: „Suchý apríl nie je po vôli gazdom.“
Z celkového počtu 311 lúštiteľov sme vyžrebovali šiestich, ktorí získajú publikáciu o turistických lákadlách
Trenčianskeho a Zlínskeho kraja „Sme si bližšie, ako myslíme“ spolu s mapou.
Aj teraz sme si pre vás pripravili novú celostranovú krížovku, v ktorej sa ukrýva pranostika. Jej znenie nám
posielajte najneskôr do 15. júna 2022 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)

Lenka
(dom.)

Výhercovia:
1. Magdaléna Malichová, Prievidza
2. Mária Bobotová, Trenčín
3. Angela Kocianová, Považská Bystrica
4. Valéria Marková, Poluvsie
5. Viliam Marček, Omšenie
6. Štefan Budjač, Lednické Rovne
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Medzi kaktusmi
Trafili sme správny deň, keď
kvitnú kaktusy?
- Áno. Problém je, že kvitnú
len 24 hodín, takže si to treba
presne načasovať a vycestovať
hneď, ako to oznámime na
svojich sociálnych sieťach.
Tie však nie sú súčasťou
trvalej expozície Botany
Parku. Prečo?
- Pochádzajú z mojej súkromnej zbierky, z fóliovníka, ktorý
mám za domom. Tie, ktoré
máme zasadené v substráte, sú
presne také typy rastlín, ktoré
by ste našli priamo v púšti.
Viete, koľko kaktusov máte v
Bojniciach?
- Nemám to presne spočítané,
ale malo by tu byť okolo 400
druhov a 1500 rastlín. Najstarší
kaktus má 38 rokov. Je to Echinokaktus Grussoni, ktorému
sa ľudovo hovorí Svokrina
stolička. Najväčší je Carnegie
Gigantea, ktorý v Arizone
dorastá až do výšky 12 metrov.
Tento skleník má len 6 metrov,
takže v prírode vyrastie aj viac.
Postupne to budujeme a do
takých dvoch mesiacov by to
malo byť dokončené.
Ako často ich polievate?
- Kaktusy sa zalievajú tak sedemkrát ročne, a keď sa polieva, tak to treba zaliať poriadne.

Musíte mať šťastie, aby ste vystihli deň, keď kvitnú
kaktusy. Väčšinou to býva koncom marca. V novom botanickom parku v tesnej blízkosti Bojnického zámku sa nám
takýto pohľad naskytol, keď sme navštívili Jozefa Šurániho, ktorý sa o svoju zbierku kaktusov rozhodol podeliť aj s
verejnosťou.
Rovnako to je aj na púšti. Prší
tam výnimočne, ale jednorázovo vo veľkom množstve.
Vytvorením unikátneho parku ste si splnili detský sen?
- Odmalička som pestoval
kaktusy a želal som si vytvoriť

čosi podobné. Stavba trvala tri
roky. Otvorili sme minulé leto,
prevádzku máme celoročnú.
Bojnice sú turistickým miestom a aj vo svete je zvykom, že
takéto záhrady sa nachádzajú
pri podobných lákadlách. V
Európe sú aj väčšie kaktusáriá,

ale väčšinou sú len súčasťou
botanických záhrad.
Odkiaľ ste preň čerpali inšpiráciu?
- Všetky vystavené rastliny
som zasadil ja a pestoval som
ich 20 až 30 rokov. Celá architektúra je robená do spišského travertínu červenohnedej
farby, sú tu spravené záhony.
Postupne sa to rozvíja a verím,
že o niekoľko rokov to bude
vyzerať úplne inak. Robíme
aj osvetlenie celého skleníka,
takže počas leta budeme robiť
aj večerné prehliadky.
Mali ste presnú predstavu,
ako bude skleník vyzerať,
alebo ste to budovali spontánne?
- O vonkajšom plášti bola
jasná predstava, ale ako bude
vyzerať architektúra vo vnútri,
nie. Keď stála konštrukcia,
vedeli sme, kadiaľ budú viesť
chodníky, a z toho sme vychádzali.
Ako to je s popichaním od
kaktusov?
- Nedá sa tomu zabrániť, ale
žiadny kaktus nie je jedovatý.
Ak má niekto nejaké problémy,
tak je to skôr menšia alergická
reakcia.
Nina Osvaldová,
foto: Rado Stoklasa

