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Na koštovke

Dobré nápady pristáli

Tam,

kde pár je tri

Kempujeme na humne,
pridajte sa!

V novej rubrike „Na koštovke“ sme sa
vybrali ochutnať špeciality v reštaurácii
Pri lipe v Dohňanoch. Ako nám chutilo
degustačné menu?

V reportáži „Na konci kraja“ vám tentoraz predstavujeme obec Selec, ktorú
preslávil najmä Ferko Žovinec. Čím je
však inšpiratívna?

Nový boom na Slovensku i v Trenčianskom kraji zažíva kempovanie. Vyberte
si z viacerých možností, kde môžete
stráviť pár dní na cudzom dvore.

na tanieri
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2 KOCR

Ahoj leto,

ahojte priatelia!
Cestovný ruch opäť dostáva
zelenú (verím, že nadlho)
a my môžeme spoznávať
okolité krásy. Ak sa nevládzete
orientovať v cestovateľských
semaforoch, ostaňte verní domácej turistike a histórii. Stále
má čo ponúknuť. Presvedčíte
sa o tom aj na nasledujúcich
stranách nášho/vášho dvojmesačníka.
Nové súťaže, nové podujatia,
prekvapenia. Napríklad Krajská organizácia cestovného
ruchu KOCR Trenčín región
má pre vás „zberateľskú“
súťaž Matúšova zem. Vydajte
sa po stopách pána Váhu a
Tatier a vyhrajte pobyt v hoteli
priamo pod jeho hradným sídlom. Alebo zbierajte strieborné
dukáty naprieč štyrmi Stiborovými hradmi. V hre je stále aj
Vrchárska koruna Trenčianska.
Dnes s vami zavítame na
zabudnuté miesta, do Brodzian, k letohrádku Puškinovej
netere. Jednoducho, ponúkame takú mozaiku, aby si v
Trenčianskom kraji prišli na
svoje turisti, cyklisti, rodiny s
deťmi či domácimi miláčikmi,
milovníci histórie aj kultúry.
Cestou krajom sa v novej rubrike Na koštovku zastavíme vo
vybranej reštaurácii na chutný
obed, lebo máme šikovných
kuchárov, ktorí ponúkajú
chutné domáce jedlá. Verím,
že sa vám spoznávanie kraja
bude páčiť rovnako ako nový
vizuál našich novín. Vylepšili
a sprehľadnili sme grafiku a
nechýbajú ani nové rubriky.
Koštujte, spoznávajte chránené
oblasti a navštívte aj zabudnuté miesta. Tak teda dobrú chuť
a šťastnú cestu.
Vidíme sa vonku! :-)
Rado Stoklasa, šéfredaktor

Rekonštrukcia ju

posunie na výslnie
Trenčianska synagóga už roky
neslúži ani svojmu účelu, ani širokej
verejnosti. Pritom synagógy v Európe sa stávajú centrom kultúrnych
podujatí. Tá na Považí síce neodmysliteľne patrí k panoráme Trenčína
a jej zelená kupola a modernistická
architektúra dotvárajú vstup do
centra mesta, ale jej vnútorné priestory ostávajú pred zrakmi turistov
naďalej zatvorené. Tomu však bude
čoskoro koniec. Zachráni ju miliónová investícia, z ktorej 900-tisíc
eur budú tvoriť zdroje z fondov a
zo štátneho rozpočtu. „Najväčšou
výzvou bude oprava členitej medenej strechy, ale aj riešenie akustiky,“
uviedla Oľga Hodálová z trenčianskej židovskej náboženskej obce.
Po rekonštrukcii sa v synagóge
môžu konať koncerty, vystavovať
umelecké diela či obrazy, ale bude
tiež centrom stretávania rôznych
kultúr a náboženstiev. Primátor
Trenčína Richard Rybníček verí, že
pre židovskú náboženskú obec to

bude zároveň príležitosť na rozvoj.
„Keď sa tu budeme stretávať na
káve, na výstavách a keď sa tu
bude môcť židovská obec modliť,
tak zmysel mesta bude ešte väčší,
ešte európskejší. A keď sem budú
prichádzať turisti z celej Európy, ba
celého sveta, uvidia, že sme mesto
tolerantné, kde spoločne žijú rôzne

národnosti i náboženstvá,“ povedal
prvý muž krajského mesta. Nie je
náhoda, že rekonštrukcia sa začína
práve v čase, keď Trenčín kandiduje
na titul Európske hlavné mesto kul-

túry. Aj podľa trenčianskeho župana
Jaroslava Bašku ide o jedinečný
moment pre mesto, región, ale i
samotnú synagógu. „Za posledných
sto rokov synagóga zažila lepšie
aj horšie časy. Rekonštrukcia ju
opäť dostane na výslnie a zároveň
pozdvihne jej kultúrny a spoločenský význam.“ Obrovský potenciál
je však aj v rozvoji cestovného
ruchu. Výkonná riaditeľka KOCR
Trenčín región upriamila pozornosť
na cieľovú skupinu turistov, ktorí
sa venujú architektúre. „Priestory
synagógy tak navštívia tí, ktorí sa
prechádzajú mestom, ale aj tí, ktorí
vyhľadávajú architektonické skvosty. Osobne sa teším na koncerty či
výstavy, ktoré budú opäť súčasťou
trenčianskej synagógy.“
Trenčiansku synagógu postavili v
roku 1913 podľa návrhu berlínskeho
architekta Richarda Scheibnera,
ktorý sa narodil v Trenčíne. Slovo
synagóga znamená stretávanie sa
a riaditeľ Židovského kultúrneho
inštitútu Maroš Borský verí, že tento
význam sa aj naplní. V zrekonštruovaných priestoroch chcú prezentovať príbehy ľudí, ktorí pochádzajú
z blízkeho okolia a ich práca alebo
činy sa významne zapísali do histórie. „Chceme vytvoriť miesto na
stretávanie ľudí rôzneho vierovyznania, ktorí sem prídu v rešpekte a s
tým, aby sa navzájom od seba niečo
naučili,“ uzavrel Borský.
(gab)

Kúpele pre zdravotníkov
z prvej línie
Všetci máme za sebou náročné obdobie, ktoré poznačil koronavírus Covid-19.
Najviac sa obetovali a s
veľkým nasadením pracovali
zdravotníci.
Kúpele Trenčianske Teplice
sa im preto rozhodli ponúknuť bezplatnú ambulantnú
liečivú regeneráciu v termálnom bazéne Sina a v bazéne
A. Čapka v Trenčianskych

Tepliciach. Takýmto gestom
by im chceli poďakovať a
vyjadriť obdiv za ohromné nasadenie v náročných
časoch, ktoré zasiahli celý
svet, Slovensko nevynímajúc. Ponuka platí pre
zdravotníckych pracovníkov,
ktorí ochorenie Covid-19
prekonali (max. 90 dní)
alebo sú proti nemu zaočkovaní dvomi dávkami vakcíny

(min. 14 dní). Každý utorok
o 16.30 hod. je vstup pre
zamestnancov Fakultnej nemocnice v Trenčíne a každý
utorok aj štvrtok pre zdravotníkov nemocníc z Ilavy,
Bánoviec nad Bebravou,
Nového Mesta nad Váhom a
Považskej Bystrice. Nabrať
nové sily môžu v termálnom
kúpeli a v kľudovom zábale.
(bm)

KOCR
Naplánujte si aktívne leto plné
dobrodružstva, adrenalínu
a objavovania dosiaľ nepoznaných kútov Trenčianskeho kraja!
Vďaka letnej hre MATÚŠOVA
ZEM, ktorú pripravila Krajská
organizácia cestovného ruchu
(KOCR) Trenčín región, sa ocitnete v 12 unikátnych lokalitách
a spoznáte príbeh samotného
pána Váhu a Tatier.
Súťaž vznikla nielen za účelom
podnietiť zvedavých turistov
k objavovaniu krás trenčianskeho
regiónu, ale aj za účelom uctiť si
pamiatku Matúša Čáka Trenčianskeho pri príležitosti 700.
výročia jeho úmrtia. O tom, že to
bol skutočne veľký „pán“, niet
žiadnych pochýb. Jeho panstvo
siahalo nielen naprieč celým
Trenčianskym krajom. Aj vy sa
môžete stať pomyselnými pánmi
kraja, stačí, keď v korune zdoláte
12 vybraných lokalít!
Čo vás čaká?
„Podmienkou je registrácia v termíne od 1. 7. do 15. 8. 2021 na
mail matusovazem@trencinregion.sk, kde po zaslaní kon-

Letná hra
MATÚŠOVA
ZEM štartuje

taktných údajov bude každému
súťažiacemu zaslaná čelenka
s vizuálom koruny. Tá bude registrovaných účastníkov sprevádzať na návšteve všetkých 12 lokalít, ktoré je potrebné prejsť od
15. 7. do 15. 9. 2021,“ priblížila
výkonná riaditeľka KOCR Trenčín región Eva Frývaldská. Stred

septembra je zároveň záväzným
termínom na zaslanie fotografií a vyriešenie všetkých úloh.
Podrobné informácie nájdete na
webovej stránke vyhlasovateľa
súťaže www.trencinregion.sk.
Prejdi všetky lokality a staň sa
veľkým pánom!
Keď dokázali ohúriť samotné-
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ho šľachtica, nepochybujeme,
že ohúria aj vás! Počas dvoch
mesiacov preskúmate zákutia
hradov Beckov, Čachtice, Bystrica, Uhrovec a v neposlednom
rade aj samotný Trenčiansky
hrad. Okrem toho sa môžete
prejsť po cyklotrase popri Skalke
nad Váhom, navštíviť majestátny
Bojnický zámok a zablúdiť aj na
Mariánsky vŕšok, kde sa kedysi
nachádzal Prievidzský hrad.
Užitočnými sa stanú nielen
vaše nohy, ale – pre športovo
založených – aj bajk či iný
„športový prostriedok“. Všetci
registrovaní, ktorí zdolajú dané
lokality a fotky s vyriešenými
úlohami úspešne vyplnia a zašlú,
sú automaticky zaradení do
žrebovania o hodnotné ceny. Na
jedného šťastlivca čaká hlavná
výhra v podobe pobytu na 2 noci
pre 4-člennú rodinu v luxusnom
Hoteli Elizabeth****, ktorý sa
nachádza priamo pod Matúšovým hradom v Trenčíne.
(mt)
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Bradlá, medvede i motýle
Biele Karpaty patria medzi
najvýznamnejšie pohoria na
Slovensku. Návštevníkom
ponúkajú harmonickú krajinu,
v ktorej nechýbajú roztrúsené kopanice, rozsiahle lesy
i ovocné sady so starými
krajovými odrodami. O územie
s rozlohou 445 kilometrov
štvorcových sa už viac ako 40
rokov stará Chránená krajinná
oblasť (CHKO) Biele Karpaty. Zasahuje do dvoch krajov,
siedmich okresov a katastrov
45 slovenských obcí.
CHKO Biele Karpaty bola
vyhlásená v roku 1979. Okrem
samotných Bielych Karpát
zahŕňa toto veľkoplošné chránené územie časť Chvojnickej
a Myjavskej pahorkatiny,
ako i malé časti Považského
Podolia. Na samotnej geologickej stavbe Bielych Karpát
sa podieľajú dve základné
pásma, a to vonkajšie flyšové
a bradlové, ktoré je budované
druhohornými vápencami.
Celá oblasť sa vyznačuje
mimoriadnou druhovou pestrosťou rastlín aj živočíchov.
Medzi klenoty tamojšej prírodnej ríše patria predovšetkým

motýle, medzi ktorými vyniká
jasoň červenooký. V Bielych
Karpatoch však žije aj medveď hnedý, užovka stromová
či plch lieskový. Na bradlách
zase hniezdi napríklad aj sokol
sťahovavý.

Najvyšším bodom celej oblasti
je Veľká Javorina, najnižším
zase Zlatovská dolina. CHKO
Biele Karpaty je bilaterálna,
keďže leží na hraniciach s Českou republikou. Na druhej

strane sa o územie s rozlohou
715 kilometrov štvorcových
stará CHKO Bílé Karpaty.

Povesť o černokňažníkovi
na Vršatci
Po tom, ako sa z Vršatca odsťahovalo panstvo do kaštieľa v
Pruskom, zostal hrad opustený.
Medzi jeho stenami sa usídlili
vrany, sovy či kavky. Raz o polnoci išiel starý Dovičin smerom
na Moravu. Pohľad mu zaletel
k hradu, kde zbadal, že v jednom okne sa svieti. Ani nevedel
ako, a už pred ním stál podivný
chlap, celý zahalený v čiernom
plášti a s vysokou čiapkou na
hlave. „Choď domov a čakaj
na mňa,“ povedal Dovičinovi.
Ten sa celý preľakol a okamžite
sa rozbehol domov, kde ustráchaný rozpovedal o podivnom
stretnutí svojej žene.
Na druhý deň hneď ráno vrzla
bránka a tam opäť divný chlap,

ktorý si to šinul rovno do kuchyne. „Som mág, ktorý si hrad
prenajal. Nemám však čas starať sa o jedlo. To bude tvoja
povinnosť, Dovičin, za ktorú
ti dobre zaplatím. Mlieko od
čiernej kozy a vajcia od čiernej
sliepky mi každý deň prinesieš
až k bráne. Ak však odmietneš
či na povinnosť zabudneš, postarám sa, aby domce vo vašom
okolí vietor navždy odvial,“ riekol černokňažník. Dovičin najskôr otáľal, paktovať s čiernymi
silami sa mu veru nepozdávalo.
Nemal však inú možnosť a na
dohodu napokon pristal.
Dovičinovcom sa vďaka zlatým dukátom začalo dariť a žili
nad svoje doterajšie pomery. To
však neušlo pozornosti susedov
a ktorýsi z nich to aj požaloval

pruštianskemu grófovi. Dovičina si zavolal a prísne sa ho
spytoval, kde prišiel k toľkému
bohatstvu. Gazda mu musel
voľky-nevoľky prezradiť, komu
slúži. Gróf nelenil a na Vršatec poslal vojakov, ktorí tam
rozmiestnili súdky s pušným
prachom. Celý hrad vyhodili do
vzduchu, prach z výbuchov zahalil slnko na dlhé hodiny.
Dovičinovci sa báli, že černokňažník sa pomstí za zničenie
svojho hniezda. Tak sa aj stalo.
Mág zoslal ešte v ten večer na
kraj strašnú búrku, akú tu nikdy
nikto nezažil. Pod Vršatcom po
nej zostalo množstvo jarkov,
ktoré časom zarástli trávou, a
dnes už len málokto vie, že sú
pamiatkou na vyčíňanie černokňažníka.

PREDSTAVUJEME

Dračia studňa upúta
najmä vodopádmi
Dračia studňa v lesoch Bolešovskej doliny je najkrajším a
najmohutnejším penovcovým
výtvorom Bielych Karpát.
Dostanete sa k nej vďaka
náučnému chodníku Bolešov –
Krivoklát, ktorý má dĺžku 8,2
kilometra, prevýšenie približne
200 metrov a 12 stanovíšť.
Ide zároveň o vyhľadávanú
cyklotrasu.

Ak sa rozhodnete pre výlet
k Dračej studni, určite neoľutujete – naskytne sa vám tu
jedinečný pohľad na vodopády,
chránené rastliny a živočíchy
„Dôležité je však to, že ide
o chránený prírodný výtvor,
ktorý má 7,5 hektára. Geológ
z Nitry mi povedal, že je to
dokonca najväčšie ložisko
travertínu v celej strednej

Európe,“ informuje Pavol
Gereg, ktorý v tejto lokalite už
40 rokov pracuje ako lesník.
Pozornosť podľa neho pútajú
najmä vodopády, ktoré sú zároveň jedinými v Bielych Karpatoch. „Pohľad na ne je krásny
v každom ročnom období, v
lete alebo aj v zime, keď sa tu
tvoria ľadové cencúle,“ dopĺňa
skúsený lesník.
Príbehov, ako Dračia studňa
získala svoj názov, je niekoľko. Jeden hovorí o mlokovi.
Podľa ďalšieho sa zase voda,
ktorá po travertíne v noci tečie,
ligoce ako dračie zuby. Nie
všetky legendy sú však len
výtvorom ľudskej fantázie. „V
bytčianskom archíve som sa
dozvedel, že v blízkosti studne
stál kedysi kláštor. Chodili tam
mnísi zo Skalky nad Váhom,
ktorí sa tu ukrývali počas
tureckého plienenia. Keď je
sucho, tak sú základy stále
dobre viditeľné,“ opisuje Pavol
Gereg.
Dračiu studňu si môžete zároveň naservírovať aj priamo
doma. Ide totiž aj o jeden
z obľúbených zelených čajov,
ktorý pochádza z Číny.

Voňavá krása bielokarpatských lúk

Ak je niečo typické pre Biele
Karpaty, tak sú to nepochybne
tamojšie orchideové lúky. Tie sú
nielen krásne na pohľad, ale aj mimoriadne vzácne. Dôvodom je ich
veľká druhová pestrosť a bohatosť.
„V rámci strednej Európy patrí
toto územie medzi významné lokality. Na malej ploche niekoľko
metrov štvorcových môžete
narátať 70 až 100 druhov,“
opisuje botanička Správy
CHKO Biele Karpaty Katarína Rajcová.
Prvé vzácne orchidey,
medzi ktoré patrí vstavačovec bazový či vstavačovec
obyčajný, sa na bielokarpatských lúkach objavujú už na jar.
O niečo neskôr môžete obdivovať
ružovofialové kvety vstavača muž-

ského, ale aj nežné drobné kvietky
pavstavača hlavatého. „Orchideu
máme aj v logu Správy CHKO
Biele Karapty. Ide o hmyzovník
Holubyho, vzácnu rastlinu, ktorej

centrum výskytu je práve v Bielych Karpatoch,“ doplnila Katarína
Rajcová. Svoj názov získala podľa
botanika Jozefa Ľudovíta Holubyho, ktorý tu pôsobil ešte v 19.
storočí. Slovo hmyzovník zase
odkazuje na to, že vzhľadom, ale
aj správaním pripomína hmyz.
Aktuálne orchideám prospieva počasie, ale aj fakt, že
sa používa oveľa menej
chemických hnojív než pred
niekoľkými rokmi. Vďaka
tomu sa na bielokarpatské
lúky tieto vzácne rastliny
postupne vracajú a stúpa aj
počet zástupcov jednotlivých
druhov.

dvojstranu pripravila: (bas)
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ABE
CEDA
BRADLO
Geomorfologický útvar, ktorý zaujme
netradičným tvarom. Bradlá patria medzi typické znaky územia Biely Karpát. Nachádza sa tu napríklad Lednické bradlo, na ktorom sa dodnes vypína
zrúcanina hradu, či Vršatecké bradlá.

DRAK
Mýtické zviera, ktoré sa objavuje
v mnohých kultúrach v rámci Európy
i v Číne. Samotné slovo drak má pôvod
v gréckom derkomai, čiže pozerám sa
ostro. Doslovne by tak malo ísť o zviera s prenikavým pohľadom.

HRAD VRŠATEC
Patril k pôvodnej reťazi hradov a strážnych miest, ktoré mali v 13. storočí
chrániť hranice Uhorska. Jeho osud
spečatil rok 1708 a Rákociho povstanie. Hrad obsadilo cisárske vojsko,
ktoré ho vyhodilo do povetria. Dnes sú
z neho len ruiny.

JASOŇ ČERVENOOKÝ
Motýľ z čeľade vidlochvostovitých je
jedným z najväčších denných motýľov
Európy. Zároveň patrí medzi najkrajšie
a najohrozenejšie motýle na Slovensku. Rozpätie krídiel má 7 až 8,4 centimetra, po prvýkrát sa spomína už v 17.
storočí.

JOZEF ĽUDOVÍT
HOLUBY
Významný slovenský etnograf a botanik. Taktiež patril k popredným predstaviteľom slovenského národného
hnutia. Zaujímal sa tiež o ľudové liečiteľstvo či tradičnú kultúru.

ORCHIDEY
Vstavačovité patria medzi najpočetnejšie čeľade v rastlinnej ríši, pričom
každý rok pribúdajú nové druhy. Slovenčinárov vie poriadne potrápiť skloňovanie tohto cudzieho slovíčka. Stačí
však postupovať podľa vzoru idea.
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Dobré nápady

pristáli na tanieri

Priamo pri košatej rozkvitnutej
lipe stojí útulná reštaurácia
v obci Dohňany, ktorá je
vstupnou bránou do Púchovskej doliny. Vstupenkou do
reštaurácie Pri lipe sú zasa
naše podvyživené chuťové
poháriky. Po slovensky: hlad.
Darmo sme na mape doliny
(okrem mesta Púchov) hľadali
v tomto postcovidovom období
ďalšie reštaurácie. Buď sú ešte
stále, či už nadobro zatvorené,
alebo spĺňajú „len charakter“
rýchleho občerstvenia, bufetov,
fastfoodov. Preto sme si vybrali reštauráciu Pod lipou.
Namiesto nej tu voľakedy stál
starý dom. Teraz tu hľadajú
útočisko prázdne žalúdky zo

širokého okolia i turisti, ktorí
zavítajú do Púchovskej doliny,
trebárs na rozhľadňu.
Reštauráciu nájdete ľahko.
Z hlavnej cesty v Dohňanoch,
ktorá vedie až do Česka, vás
k nej navedú návesné tabule. Odbočíte vľavo, prejdete
mostom ponad miestny potok
a zjaví sa pred vami storočná
lipa. „Reštaurácia je postavená
na mieste starej chalupy. Na
rohu stojí veľká lipa. A majitelia sa tu rozhodli postaviť
penzión. Od roku 2017 však
fungujeme len ako reštaurácia.
Vtedy sme to tu gastronomicky
dostali aj na vyššiu úroveň.
Kompletne sa vymenil perso-

Degustačné menu
Predjedlo: Pstruh potočný, hráškové pyré, zaúdená
šľahačka, špargľový džús, prepeličie vajce
Hlavný chod: Suvidovaná bravčová panenka, zemiakové
pyré s údeným syrom Vršatec, grilovaná zeleninka, maslový
demiglace s ligurčekom
Dezert: Tvarohové pampúšiky so slaným karamelom,
domáca rebarborová zmrzlina

nál a návštevnosť sa strojnásobila. Reštaurácia sa dostala do
povedomia širokého okolia,“
víta nás prevádzkarka Andrea
Klabníková.
„Koronavírus nás trocha
pribrzdil, ale okamžite sme
zareagovali. Kúpili sme stroj
na zatavovanie obalov a začali
sme s rozvozom jedál. Keď
to opatrenia dovolili, tak sme
mohli otvoriť už aj terasu a do
reštaurácie sa vrátil život.
Kalendár máme plný, dokonca

musíme rôzne akcie odmietať.
Záujem totiž prevyšuje kapacitu, ktorá je okolo 35 ľudí,“
dopĺňa.
Od pondelka do piatka podávajú denné menu. „Ľudia majú
záujem chodiť aj poobede
alebo večer, len stále sme ešte
v obmedzenom režime. Počas
víkendov sa zase konajú rôzne
oslavy a akcie,“ prezrádza
Klabníková.
Kvalita ich jedál už prerástla
hranice obce, okresu, kraja
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a dokonca aj Slovenska. „Začali sme
robiť našu
špecialitku
a tou je
degustačné menu,
ktoré si
môžu
návštevníci dopredu
objednať.
Pozostáva
z predjedla,
hlavného chodu a dezertu,“ hovorí prevádzkarka
Andrea Klabníková. A práve to
kuchári Pavel Kubík a Maroš
Fialka, známi aj zo šou Moja
mama varí lepšie ako tvoja,

operatívne ponúkli aj nám.
Obaja spolu navštevovali aj
školu, pochádzajú z Púchovského okresu a sú aj najlepší
kamaráti. „Fíha, vyzerá to
štýlovo. Uvidíme ako to bude
chutiť,“ komentovali sme
príchod jedla z kuchyne.
„Snažíme sa využívať naše
lokálne produkty. Bylinky si
pestujeme sami. Pstruha, ktorý
je v predjedle, chytil kolega,
vášnivý rybár, tu v potoku
za reštauráciou. A do dezertu
sme použili rebarboru priamo
zo záhradky od našej šéfky.
Snažíme sa využívať sezónne
suroviny a vždy sa prispôsobiť požiadavkám zákazníkov.
Stane sa aj to, že nám nechajú
voľnú ruku pri výbere jedál.

Aktuálne sme využívali najmä jarné
potraviny
ako baby
zelenina,
špargľa.
Každému
to, čo mu
chutí,
a my sa
potom len
v kuchyni
vyhráme, aby
sme to dali do
finálnej podoby,“
prezradil kuchár Maroš Fialka.
„Sme tu len dvaja kuchári,
ale práca nás baví. Vždy
sa snažíme byť kreatívni,
vymýšľať čosi nové,“ pridáva

Pavel Kubík. A aké jedlo chutí
kuchárom? „Ktoré nám navarí
niekto iný,“ usmejú sa pri
našom odchode.

Menu, ktoré sme mali možnosť ochutnať, vyzeralo pekne
na pohľad a ešte aj chutilo.
Postrehy, ktoré si z reštaurácie
odnášame, sú uvedené nižšie
v tabuľke. Od nás len stručný
odkaz, že určite sa zastavte,
keď pôjdete okolo. Stojí to
zato.
Nudiť sa nebudete
Okrem dobrého jedla v reštaurácii Pri lipe môžete využiť
aj viaceré turistické atrakcie
v okolí, najmä Rozhľadňu
Púchovskej doliny, ktorá sa
týči nad Dohňanmi. Dostanete
sa k nej náučným chodníkom
„Tri skaly“. Ďalšia zastávka je
národná kultúrna pamiatka –
neorománsky kostol sv. Cyrila
a Metoda, pamätná izba či
Dom kultúrnych tradícií v Dohňanoch. V časti obce „Zbora“
môžete vidieť tri chránené
„zborovské lipy“, najstaršia z
nich má približne 330 rokov.
Atrakciou je tiež Dujkov mlyn,
postavený v roku 1936. Kedysi
fungoval na elektrický pohon
a energiu vyrábali Francisciho
turbíny. Jeho súčasťou je remeselný dvor spolu s ukážkami
tradičných remesiel. Okrem
gastro zážitku v reštaurácii Pri
lipe spoznáte aj okolité zákutia
a domov sa vrátite s plným
bruchom a obohatení o krásne
chvíle v prírode.
(mib, ro)
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Kvalita jedla:		
Lokalita: 		
Obsluha: 		
Celkový
dojem: 		

Na koštovke
Je nová rubrika v našich
novinách zacielená
na gastro priemysel.
Zameriava sa na posúdenie
dobrého jedla, na nové
inšpirácie, na spokojnosť
zákazníkov, originalitu
jedál, ich tradície a históriu
v našich zemepisných
šírkach. Vytypujeme si
a celkom nenápadne,
potichučky navštívime
vždy jedno konkrétne
reštauračné zariadenie
v našom kraji. Také, ktoré
má dobré referencie a
kde láska ide priamo
cez žalúdok. Priamo na
mieste činu posúdime,
čo je na tom pravdy,
a okrem kvality jedla
oznámkujeme prostredie,
obsluhu, personál a ďalšie
možnosti turistického
ruchu, ktoré reštaurácia
ponúka. Štartujeme
v Púchovskej doline,
ktorá ponúka celoročné
turistické vyžitie z oboch
strán slovensko-českej
hranice. No s výberom
kvalitnej reštaurácie
v tejto lokalite to nie je až
také jednoduché, na ich
evidenciu by vám prsty
jednej ruky bohato stačili...
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Tu sa podpísal
„zub času“

Miesto s jedinečnou históriou,
architektúrou, a aj napriek
tomu zabudnuté. Pri návšteve
Brodzian sa väčšina turistov
pristaví v kaštieli, kde sa nachádza aj Slovenské múzeum
A. S. Puškina. Neodolateľný
je aj priľahlý anglický park.
Na svoje si prídu milovníci
histórie, kultúry, umenia i poézie. Brodzany však majú ešte
jeden skvost. Architektonický
a historický zároveň. Je ním
letohrádok Babylon, ktorý ako
letné sídlo využívala Natália,

dcéra majiteľa brodzianskeho
kaštieľa a zároveň Puškinova
neter. Natália žila celý život v
Brodzanoch, bola to ona, ktorá
zveľadila kaštieľ, nasadila
prvé stromy a položila základy parku. Milovala túto obec,
pomáhala miestnym, s manželom tu zriadili školu, poštu,
nemocnicu, útočisko pre starých a chorých ľudí. S ľuďmi z
Brodzian nacvičovala divadlo,
dychovku, usporadúvala dožinky, majálesy. Tie sa konali
práve na lúke vedľa letohrádku.

Keďže v obci postavila dve
továrne – na tehly a na škrob –,
letohrádok jej nikto nezávidel.
Ľudia jej dopriali oddych na
odľahlom mieste nad dedinou.
Ovdovela ako mladá žena a
svoju lásku venovala umeniu

a zvieratám. Bola mecenáškou
literátov, maliarov aj hudobníkov a zo zvierat sa upäla na psy
a kone. Chovala leonbergerov,
ktorým vytvorila aj psí cintorín
– jeden z prvých v európskych
končinách. Aj ten sa nachádza
neďaleko Babylonu.
Smrť vojvodkyne Natálie
znamenal postupný koniec a
chradnutie aj jej letohrádku.
Rozkrádanie počas druhej svetovej vojny bolo len začiatkom,
ďalšie desaťročia pustnutia z
neho spravili zrúcaninu. Tou je
Babylon dodnes. K letohrádku
sa dostanete niekoľkými cestičkami, miestni vás radi navigujú
a poradia vám tu „svoju zaručenú“. Každý vám tiež povie, že
sa nevie dočkať dňa, keď sa
Babylonu vráti zašlá sláva a
najmä bezpečnosť. Dnes sa nijako nevyužíva a v okolí sú len
tabule „zákaz vstupu“. Napriek
tomu dokáže zaujať aj z diaľky.
Na slovenské pomery jedinečná
architektúra stále dominuje a
akoby bojuje so zubom času. A

aj keď je osud lesného letohrádku Babylon úplne iný ako
osud kaštieľa dole v obci, oba
spája rovnaká minulosť, pôvodní majitelia a láska k umeniu.
(gs)
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Tam, kde pár je tri
Podhorská obec, ale chatárov tu nenájdete.
Otáčajú sa tu líšky, ale optický internet
majú. Takmer nulová nezamestnanosť, ale
tradície si uchovávajú. Uhádnete, o čom
píšem, jasný pane?
Takto na úvod sme si požičali hádanky
rozprávkovej Popolušky.
Dostali sme sa totiž do rozprávky. Sme
len na skok od Trenčína, v obci s tvrdým
nárečím. Nadšení z nej boli aj japonskí
návštevníci či manžel Martiny Fedorov.
Rodáčka zo Selca pôvodne chcela žiť v
Trenčíne. Život na dedine si užila ako
dieťa a v dospelosti si chcela „oddýchnuť“. Ibaže manžel, pôvodom z Uralu,
sa pri návšteve Selca do tejto malebnej
obce natoľko zamiloval, že ju presvedčil a
ostali tu žiť. Áno, sme v Selci, kam vedie
len jedna hlavná cesta, odkiaľ sa už autom
ďalej nedostanete. A čo je na tejto dedinke
také fascinujúce? Miestni aj návštevníci
vám odpovedia rovnako. Folklór. Ešte sme
neboli v obci, kde by sa všetci zhodli na
jednom fenoméne.
V Selci sa žije dobre. Dôkazom je fakt,
že tu ostáva žiť vždy ďalšia a ďalšia
generácia rodín. Alebo aspoň obgenerácia.
Prichádzajú do rodných domov, tie si
rekonštruujú podľa svojho gusta. Nájdete

tu dokonca aj bytovku. „Záujem o byty
je veľký. Keby sme postavili ďalšie dve,
aj tam by sa byty minuli,“ hovorí ako o
teplých rožkoch starosta Stanislav Svatík.

Selec sa asi nikdy nestane veľkou obcou.
Aj keď pár obyvateľov navyše by ekonomike pomohlo – najmä čo sa týka školy a
škôlky. Školáci tu chodia do tried prvého

stupňa, od piateho ročníka sa pripájajú k
spolužiakom vo vedľajších Trenčianskych
Stankovciach.
Keď vravíme, že sa tu žije dobre, tak
zároveň dodáme, že aj pohodlne. Majú
tu všetko, čo vám pre každodenný život
napadne. Obchod? Tri. Rovnako krčmy.
Optický internet, kompletná infraštruktúra,
kostol. Aha, a ešte taká maličkosť. Obecná
pálenica. Tú vraj nemáme moc spomínať,
lebo majú veľa roboty. Ľudia sem s ovocným kvasom prichádzajú odďaleka, tekuté
zlato si robí dobré meno samo. Tento rok
im úrodu nosili do mája. A, mimochodom,
keď sa pije v Selci, tak žiadna „popravka
do druhej nohy, aby si nekríval“. V Selci
sa pije „do páru tri“!
Inšpiratívny Ferko
Dedinka v náručí lesov, uprostred potok,
turistické chodníčky na Beckov až do Kálnice a na opačnú stranu rovno na Inovec,
hubársky raj. Všetky atribúty dokonalej
chatárskej oblasti. Ibaže spomínaný potok
je chránený, územie okolo neho tiež a
stavať sa tu nemôže nič. Ani domy, ani
chaty. Selec si tak ponecháva svoj kolorit
a svoju náturu. A kto chce, môže prísť
ako návšteva. Všetko „zlé“ je na niečo
dobré a opäť sa to tu potvrdilo. Nebyť
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tohto obmedzenia, pravdepodobne by tu
vypukol stavebný boom a Selec by už
nebol Selcom, pre ktorý ho všetci milujú.
Mimochodom, folklór. Hovorili sme, že
ten miestnych spája, ním miestni žijú, ten
tu udržiavajú z pokolenia na pokolenie.
Celé desaťročia bol jeho „ťahúňom“
Ferko Žovinec. Celebrita. Do varu dokázal
dostať starých aj mladých. Zapálený pre
tradície motivoval celé generácie. A tak
dnes, keď už nie je medzi nami, žije v
srdciach Selčanov naďalej. Je pri každom
nácviku, pri každom vystúpení, akoby
sa zhora na nich pozeral a svojsky si ich
doberal.
„Ferko Žovinec bol človek múdry,
praktický, inšpiratívny,“ začína spomienku
na dlhoročného priateľa Leo Kužela.
Ako etnológ, vtedy metodik pre folklór z
osvetového strediska, prišiel prvýkrát do

Selca pri príležitosti niektorého výročia,
pravdepodobne folklórnej skupiny. A
vtedy sa spoznal aj s Ferkom. „On dokázal
človeka strhnúť, zaujať. Úžasné bolo,
ako dokázal svoje znalosti využiť. Okrem
folklóru sa venoval aj divadlu. Dalo sa s
ním rozprávať kedykoľvek, koľkokoľvek
a o čomkoľvek,“ vyratúva Leo dôvody,
prečo sa za Ferkom Žovincom a celkovo za Selcom vracal. Napísal o nich
množstvo strán, počas desaťročí sledoval
miestny spoločenský vývoj. Selec však
zaujal aj ďalších vedcov zo Slovenskej
akadémie vied. „Sedával u nás napríklad
Dr. Dušek, ale ja som vtedy nevedela, kto
to je. Rozprávali sa s otcom o tom, čo sa v
Selci zachovalo. Na ich impulz vznikol aj
folklórny súbor,“ spomína na návštevy u
nich v obývačke dcéra Júlia Vlková, ktorá
v tradíciách a šľapajach svojho otca po-

kračuje dodnes. V rodnom dome zažívala
„deň otvorených dverí“ takmer neustále.
U nich sa dával dokopy program, dohadovalo sa, kto s akým programom kde
vystúpi. Či už išlo o folklór alebo divadlo.
Čo sa týka herectva, často ho prirovnávali
k hereckej legende Jozefovi Kronerovi.
Bolo to pre jeho charakteristický prejav.
Kultúrou žil až do konca. Posledný týždeň
pred smrťou neriešil nič iné, len aby súbor
išiel na vystúpenie do Bánova. Prihlásil
ich totiž rok predtým a veľmi mu záležalo
na tom, aby sa tam „Selčani“ predstavili.
„V sobotu sme v Bánove vystúpili, v
nedeľu sme prišli za otcom do nemocnice,
všetko mu porozprávali, opísali zážitky a
do rána spokojne odišiel na druhý svet,“
opisuje posledné chvíle najznámejšieho a
najobľúbenejšieho obyvateľa Selca Júlia
Vlková.
Za Ďurskými spevmi
Ak sa na nácvikoch či pred vystúpením
niekomu nechce, vynorí sa spomienka na
Ferka Žovinca a odznie veta: „Dedko by
to tak nenehal“ (čítaj tvrdo). Leo Kužela
je stále fascinovaný súdržnosťou ľudí,
tým, ako nedajú dopustiť na svoju rodnú
dedinu a ako ich prostredie formuje. „Bez
akýchkoľvek organizačných zásahov
ďalej fungujú Ďurské spevy, Jánske ohne.
Nepotrebujú plagáty s pozvánkami. Stretnú sa za dedinou, zahrajú, zaspievajú,“
vysvetľuje etnológ, ktorý sa do Selca pravidelne vracia aj na dôchodku. Selec si ho
totiž natoľko podmanil, že sem chodieva z
čistej lásky k miestu. Jánske ohne sú dobre
známe, niekde na kopci sa pália vatry,
hrá a spieva sa. Ďurské spevy sú akousi
„miestnou speváckou súťažou“, kde sa

NA KONCI KRAJA 11

predháňajú, prespevujú jednotlivé partie.
Zážitok, po ktorom máte husiu kožu.
Kým niektoré zvyklosti či nárečie sa v
Selci nemenia, inak je to so spôsobom
života. Najmä čo sa týka stavebníctva a
obliekania. Domy sa vo veľkom prerábali
a ľudia vymenili kroje za konfekciu. „Prví
prišli s konfekciou do kostola muži. Ženy
si kroj udržiavali dlhšie, pri slávnostných
príležitostiach vidíme kroje aj dnes,“
dopĺňa trenčiansky etnológ a starostove
slová mu dávajú za pravdu. „Keď vidím
vianočné televízne noviny, ako v Lendaku
kráčajú v krojoch na polnočnú, tak mi to
pripomína našu omšu.“ Kostol v Selci je
zasvätený Bartolomejovi, tohto svätca
majú aj v erbe obce. Pôvodne to bol len
otlačok, neskôr ho heraldici upravili a Bartolomeja vyobrazili v reálnejšej podobe.
V Selci dokonca všetci vedia, kedy je v
kalendári Bartolomeja. Dodnes tam totiž
udržiavajú tzv. hody. Tento obecný sviatok
pretrváva v mnohých dedinách, niekde
aj v mestách. Ľudia si vtedy pripomínajú
patróna miestneho kostola. No a Selec je v
hodoch opäť netradičný. Selecké hody sú
udalosťou roka. Dedina je plná, prichádzajú návštevy zo všetkých kútov, rodáci
aj priatelia. U domácich si vychutnajú
vyberané jedlá, čo-to sa popije a potom sa
už ide na špacírku po dedine. Pristavujú sa

pri plotoch, debatujú so susedovcami, čo
nové sa za rok zmenilo, ako deti vyrástli,
čo sa v záhrade urodilo a čo ani tento rok
nie. Ale pozor! Po hodoch prichádzajú
„hodence“. Teda pokračovanie v
hodoch na ihrisku, v krčmách,
kto koľko vládze. „Dodnes
si mnohí berú dovolenky
na pondelok a nájdu sa
aj fyzicky zdatnejší,
ktorí zvládnu hodence aj v utorok,“
opisuje niekoľkodňové slávnosti
Martina Fedorov.
A nechýbajú ani
kolotoče.
Slávne varechy
Takmer sto rokov bola pre
Selec typická výroba variech.
Nebolo to síce pôvodné remeslo
miestnych, skôr ste tu našli výrobcu
kolies, ale natoľko ich chytilo za srdce, že
varechy zo Selca miešali kašu v ďalekých
končinách. Dnes už sa tu varechy nestrúhajú, ľudia našli zamestnanie vo výrobe
sedačiek. Za prácou sem prichádzajú aj
ľudia od Trenčína, a tak sa Selec nemôže
sťažovať ani na autobusové spoje. Do
krajského mesta sa vedia dostať každú

hodinu, dokonca majú priamy spoj aj s
Dubnicou nad Váhom.
A čo stojí za úspechom malej obce pod
Inovcom? Väčšina ľudí mykne plecom.
Vedia, že majú šťastie na život a
miesto pod slnkom. Ale čo
je za tým? Asi život sám
a to, ako sa k sebe a
k okoliu správame.
K Selcu sa však
viaže aj jedno
tajomstvo. „V
lesoch smerom
na Kálnicu
vraj niekto
našiel poklad.
Na pamiatku
toho chodí rok čo
rok čistiť jamy po
poklade. Jamy boli
naozaj vždy čisté a nikto
nezistil, kto je za tým. Ferko
Žovinec to určite nebol. On by takúto vec
o sebe prezradil, nebol tajnostkár,“ opisuje
selecké tajomstvo Leo Kužela. A na záver
ešte jedno, tentoraz verejné tajomstvo. V
Selci sa nielen dobre žije, ale aj umiera.
Najkrajší výhľad na dolinu totiž máte
priamo z cintorína.
(gab, ras)
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Spoločník pes

Súčasťou každodenného života v Centre sociálnych služieb
Jesienka v Myjave je aj canisterapia, ktorá využíva pozitívne
pôsobenie psa na človeka. „Pes je
výborný spoločník. Tento spôsob
terapie prináša pre klientov len
pozitíva. Zlepšuje jemnú a hrubú
motoriku, priestorovú orientáciu,
podnecuje k verbálnej aj neverbálnej komunikácii, precvičuje
pamäť a mnoho ďalšieho,“ uviedla
inštruktorka Veronika Brezovská.

Trenčiansky hrad
– väčší, krajší, modernejší

Štyria laureáti

Za rok 2020 kraj ocenil štyri
významné osobnosti za výnimočné
zásluhy. Cenu predsedu TSK za
dlhoročné pôsobenie v duchovnej
a sociálnej oblasti získal Ľubomír
Marcina a za neúnavnú prácu v
oblasti podpory vedy a vzdelávania
Štefan Rosina. Dlhoročná vedúca
Detského folklórneho súboru
Radosť Emília Šteiningerová a
predseda Jaskyniarskeho klubu
Strážovské vrchy a neúnavný
propagátor jaskyniarstva Bohuslav
Kortman obdržali Cenu TSK.

TREŽ-ka už premáva
Unikátna trenčianska električka
začala premávať 5. júna a sezóna
potrvá až 4 mesiace. Návštevníci
tejto turistickej atrakcie sa môžu
tešiť aj na sprístupnenú dopravnú
expozíciu v budove depa električky
v Trenčianskej Teplej, a to nepretržite od 13.00 h do 18.30 h. Spoje
premávajú počas soboty, nedele aj
sviatkov až do 26. septembra. Obyčajné cestovné je 1 euro, zľavnené
50 centov a deti do 6 rokov majú
jazdu električkou za 10 centov.

Cyklobusy sú späť

Autobusy so zapriahnutým cyklovozíkom s kapacitou až 24 bicyklov budú premávať na krajských
cestách v sobotu, nedeľu a aj počas
sviatkov až do 1. septembra 2021.
Cestovný poriadok a cena za lístok
zostáva oproti predchádzajúcim
rokom nezmenená. Za prepravu
bicykla zaplatíte len 1 euro.
(mb)

Keď sa chce, všetko sa dá. Trenčianska župa sfinalizovala projekt
TreBuChET – Trenčín, Bučovice,
Chránime Európske Tradície, na
ktorom spolupracovala s mestami Trenčín a Bučovice. Vďaka
tomu sa podarilo obnoviť zašlú
slávu štyroch historicky významných lokalít – južného opevnenia
Trenčianskeho hradu, priľahlého
Čerešňového sadu a lesoparku
Kalvária s časťou Hradisko u
našich susedov v Bučoviciach.
Na Trenčiansky hrad sa tak
návštevníci dostanú už aj novým
vstupom od lesoparku Brezina.

„V rámci tohto projektu sa nám
podarilo pre verejnosť
sprístupniť ďalších
7 000 m2 a obnoviť alebo
novovybudovať až 9
objektov
južného
opevnenia,“
povedal
trenčiansky
župan Jaroslav
Baška. Trenčiansky hrad sa tak

sprístupnenou plochou stal druhým
najväčším hradom na Slovensku.
Projekt bol podporený v rámci
Operačného programu Interreg
V-A SK-CZ 2014-2020. „Išlo
o najlepšie hodnotený projekt
predložený v rámci Interregu,
ktorý získal najvyšší počet bodov,“
doplnil župan. Celkové oprávnené výdavky projektu dosiahli
takmer 3 milióny eur, Trenčiansky
samosprávny kraj do svojej časti
investoval 670-tisíc eur z vlastného rozpočtu a približne 1,5 mil. eur
z eurofondov. Symbolom projektu
sa stal funkčný model trebuchetu
– stredovekého katapultu, ktorý
zostrojili žiaci a pedagógovia
SOŠ Považská Bystrica. Potenciál zrekonštruovaného
priestoru má zvýšiť
aj novinka –
turistický
vláčik, ktorý
k novému
vstupu
cez južné
opevnenie vozí
návštevníkov už od 29.
mája.
(bm)

Frekventovaná cesta bude bezpečnejšia

Trenčianska župa pokračuje v
rekonštrukcii ciest, ktoré spravuje.
Začiatkom júna sa spustili práce
na II. etape rekonštrukcie cesty č.
II/581 medzi Novým Mestom nad
Váhom a Myjavou. Daný úsek
nadväzuje na dokončenú opravu
cesty z minulého roka. „Na druhú
etapu rekonštrukcie tejto cesty
použijeme viac ako 4,6 milióna
eur z eurofondov. Zhotoviteľ má
na jej modernizáciu približne 9
mesiacov. Pracovať sa bude za plnej
prevádzky a obmedzenia budú len
čiastočné. Ide o náročný úsek cesty,
osádzať sa budú mikropilóty, opraví
sa gravitačný múr či 20 priepustov. V niektorých častiach dôjde k
výmene podložia cesty až do hĺbky
1,6 metra,“ povedal trenčiansky
župan Jaroslav Baška. Po rekon-

štrukcii bude cesta bezpečnejšia
pre motoristov aj cyklistov a bude
spĺňať všetky kvalitatívne požiadav-

ky, ktoré sú na takto frekventovanú
komunikáciu kladené.
(mb)
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Kempujeme na humne,
pridajte sa!

Už nielen kváskovanie či
otužovanie! Nový boom na
Slovensku zažíva aj kempovanie. Presnejšie tzv. Humnokemp. Ide o skvelý nápad,

keď majitelia gazdovstiev aj
rodinných domov so záhradami, pasienkami či humnami
ponúkajú tento priestor na
kempovanie. Využiť ho môžu

turisti na krátkodobý nocľah
alebo aj dlhší pobyt. V stanoch,
karavanoch, prívesoch. Preto
ten príznačný názov – Humnokemp. My vám prinášame

aktuálny prehľad pred tohtoročnou letnou sezónou, koľko
takýchto miest môžete nájsť
v Trenčianskom kraji.
(mib)

Rodinka pod Veľkou Javorinou ponúka kempovanie v nádhernom sade s
ovečkami a baranom v typickej scenérii kopaníc. Sú tam vysadené pôvodné
ovocné odrody a jedlé kríky. Ste ďaleko od civilizácie a užívate si nerušené
ticho a čarovné prostredie. V prípade výdatného dažďa nie je možné zaparkovať campervan priamo v sade, ale 20 metrov od sadu na spevnenej ploche
pri dome. Ak nemáte vlastný stan, môžete prespať aj v típí.

Ranch13
Nemšová (okres Trenčín)

zdroj: humnokemp.sk

Len na skok od Trenčína pri obci Ľuborča sa nachádza westernový
rodinný ranč. Odstavíte auto a môžete si vychutnávať krásne prostredie a božské ticho. Pri ranči tečie potôčik. Domáci upozorňujú, že sa
u nich konajú aj svadby, a preto si treba zvoliť termín, keď sa u nich
žiadna akcia nekoná. Keď ste však fanúšikom westernu a rodea, ste na
správnej adrese. Kemperi môžu využiť všetko vybavenie, ktoré je v
ponuke – kuchynku, toalety, sprchy, výlevku na šedú vodu.

Wigwam camp ROUTE 66 Slovakia
Veľké Kršteňany (okres Partizánske)

Skromne zariadený kemp je stále len vo výstavbe. Na zelenej lúke
začali aj s výsadbou ovocného sadu. K dispozícii je aj ohnisko s pripraveným drevom a so sedením a tiež pitná voda podľa potreby. Ráno
vás zobudí kikiríkanie kohúta z farmy, ktorá patrí majiteľom. Viac
o Humnokempe sa dozviete z reportáže na str. 20.

zdroj: humnokemp.sk

Farma pod Vtáčnikom
Kamenec pod Vtáčnikom (okres Prievidza)

Keď túžite zažiť atmosféru autentického salaša, určite sem zavítajte.
Na farme sa citlivo starajú o zvieratá, zodpovedne pristupujú k svojim
zamestnanom, poctivo vyrábajú syry a je otvorená návštevníkom.
Kemperi majú k dispozícii celý salaš. Môžu si vybrať lúku a prísť
s karavanom, campervanom alebo iba prespať v stane. Nechýba
elektrická prípojka ani voda. Toalety sú zatiaľ vo výstavbe. Farma je
prístupná z obce Kamenec pod Vtáčnikom alebo z obce Bystričany.

zdroj: humnokemp.sk

Sad u Haruštákov
Lubina (okres Nové Mesto n.V.)
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Kam

v našom kraji?
Júl – August 2021

Termín: júl - august 2021
Názov: Leto v galérii
Miesto konania: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Web: www.gmab.sk

Termín: 2. júl 2021 o 20.00 h
Názov: Summer street party
Miesto konania: pred mestským úradom, Považská Bystrica
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk

Termín: júl - august 2021
Názov: Zámocký okruh
Miesto konania: Zámok Bojnice
Web: www.bojnicecastle.sk

Termín: 2. júl 2021
Názov: Divadlo Sex noci svätojánskej
Miesto konania: Amfiteáter ZŠ A. Bagara, Trenčianske
Teplice
Web: www.teplice.sk

Termín: júl - august 2021
Názov: Galerijný okruh
Miesto konania: Zámok Bojnice
Web: www.bojnicecastle.sk
Termín: júl - august 2021
Názov: Šaty robia človeka
Miesto konania: Zámok Bojnice
Web: www.bojnicecastle.sk
Termín: júl - august 2021
Názov: Legendárne stroje Leonarda da Vinciho
Miesto konania: Zámok Bojnice (budova bývalej Zámockej
reštaurácie)
Web: www.bojnicecastle.sk

Termín: 3. júl 2021
Názov: Seniorfest
Miesto konania: fontána pri Kine Mier, Považská Bystrica
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk
Termín: 3. júl 2021
Názov: Sviatok Cyrila a Metoda
Miesto konania: Čachtický hrad
Web: www.cachtickyhrad.eu
Termín: 3. - 4. júl 2021
Názov: Šermiarsky víkend
Miesto konania: Trenčiansky hrad
Web: www.muzeumtn.sk
Termín: 3.-5. júl 2021
Názov: Slovania na hrade Beckove
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: júl - august 2021
Názov: Jazz Bojnice
Miesto konania: Hurbanovo námestie, Bojnice
Web: www.visitbojnice.sk

Termín: 1. – 5. júl 2021
Názov: Bažant Kinematograf
Miesto konania: pred Posádkovým klubom (ODA), Trenčín
Web: www.visit.trencin.sk

Termín: júl - august 2021
Názov: Sokoliari na Trenčianskom hrade
Miesto konania: Trenčiansky hrad
Web: www.muzeumtn.sk

Termín: 2. júl 2021
Názov: Hradný biograf
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 1. júl 2021 o 19.00 h
Názov: Slovenský komorný orchester
Miesto konania: Kursalon, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk

Termín: 2., 9., 16., 23., 30. júl a 6., 13., 20., 27. august 2021
o 19.00 h
Názov: Hudobný piknik
Miesto konania: Átrium pod Mestskou vežou, Trenčín

júl – august 2021
Legendárne stroje Leonarda da Vinciho

Miesto konania: Zámok Bojnice (budova bývalej Zámockej reštaurácie)
Web: www.bojnicecastle.sk

zdroj: en.wikipedia.org/wiki/Da_Vinci_Machine

Termín: júl - august 2021
Názov: Bojnické hudobné leto
Miesto konania: Zámok Bojnice (Huňadyho sála)
Web: www.bojnicecastle.sk

Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice ponúkne návštevníkom počas letnej sezóny interaktívnu
výstavu Legendárne stroje Leonarda da Vinciho. Tá
predstaví najväčšie technické vynálezy a stroje renesančného majstra. Autorom replík je pán Miroslav Mužík, ktorý výrobe drevených mechanizmov venoval šesť
rokov. Bez jediného klinca vytvoril unikátnu kolekciu pozostávajúcu z viac ako
50 drevených makiet strojov. „Súčasťou vystavených exponátov bude aj maketa
Leonardovho leva, ktorá vďaka súkoliam demonštruje pohyb nôh. Návštevníci si
na výstave budú môcť pozrieť aj predchodcu vrtuľníka, najrôznejšie kladkostroje
i maketu vodného tanku. K zaujímavostiam výstavy bude patriť aj da Vinciho
bicykel,“ uviedla kultúrno-propagačná manažérka múzea Petra Gordíková. Výstava bude verejnosti prístupná do 12. septembra v budove bývalej Zámockej
reštaurácie v tesnej blízkosti vstupu do Bojnického zámku.

Web: www.visit.trencin.sk
Termín: 4., 11., 18., 25. júl a 1., 8., 15., 22., 29. august 2021
o 18.00 h
Názov: Hudobná nedeľa
Miesto konania: Átrium pod Mestskou vežou, Trenčín
Web: www.visit.trencin.sk
Termín: 23. jún - 10. september 2021
Názov: Pieseň spod rúk zrodená
Miesto konania: Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk
Termín: do 29. septembra 2021
Názov: Jazdy historickou električkou
Miesto konania: trasa el. železnice Trenčianska Teplá –
Trenčianske Teplice
Web: www.trez.sk
Termín: jún - september 2021
Názov: Bojnické kultúrne leto 2021
Miesto konania: Bojnice
Web: www.visitbojnice.sk
Termín: do 31. októbra 2021
Názov: Poď na túru 2021
Miesto konania: Trenčianske Teplice a okolie
Web: www.podnaturu.com
Termín: 3. – 4. júl 2021
Názov: Návrat k tradičným remeslám III.: drotárstvo
Miesto konania: RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk
Termín: 3. júl, 14. a 28. august 2021
Názov: Hrnčiarska dielnička – Tvoríme z hliny
Miesto konania: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Web: www.tnos.sk
Termín: 5. - 9. júl 2021
Názov: Letný tenisový tábor
Miesto konania: Športový areál Baračka, Trenčianske
Teplice
Web: www.teplice.sk

16. júl 2021 od 14.00 do 21.00 h
Eko deň
Miesto konania: fontána pri kine Mier, Považská Bystrica
Web:www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk

Medzi obľúbené podujatia považskobystrického kultúrneho leta patrí Eko deň. Ako
už jeho názov napovedá, zameraný je na osvetu v oblasti separovania, recyklácie
odpadu či ochrany životného prostredia. „V piatok 16. júla nás čaká bohatý kultúrny program pre malých i veľkých. Návštevníci si budú môcť vypočuť zaujímavé
odborné prednášky, napríklad na aktuálnu tému ekoprania v praxi. Deti poteší divadelné predstavenie o záchrane krajiny a rodiny s deťmi si budú môcť vyskúšať
atraktívne sprievodné aktivity,“ priblížila Miluše Kollárová z považskobystrického
mestského úradu. Tretí ročník podujatia pri fontáne pri kine Mier prinesie taktiež tematické a predajné stánky s ekosortimentom . Návštevníci budú môcť počas
Eko dňa odovzdať aj použité zubné kefky, žiarivky a
žiarovky, staré lieky, kuchynský olej či knihy. Spestrením podujatia bude selfiebox a súťaže o rôzne ceny.
Vyvrcholením ekologického festivalu bude večerné
vystúpenie slovenskej vokálnej skupiny Fragile.
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1. august 2021
Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov

14. august 2021
Ilešháziovské panské hody

Prvá augustová nedeľa bude na Veľkej Javorine patriť Slávnostiam bratstva
Čechov a Slovákov. Ide o tradičné podujatie, ktoré sa odohráva na najvyššom
bode Bielych Karpát. Predstavuje symbol spoločnej histórie a kultúry Čechov a
Slovákov, ktorých nerozdelila ani hranica. Tak ako vlani aj tento rok bude toto
podujatie v oklieštenej podobe. „V tomto roku sme si pre návštevníkov pripravili malú vernisáž s fotografiami zo spoločných
stretnutí, a to 30. júla vo večerných hodinách. Nasledujúci deň bude tak ako tradične venovaný cyklovýstupu, kde každý, kto príde na bicykli z ktorejkoľvek strany, dostane od organizátorov malú
pozornosť,“ informoval za prípravný výbor starosta Lubiny Martin Beňatinský. Hlavný program
sa začne o 9:00 pri pamätníku vzájomnosti a bude
pokračovať pri Holubyho chate malým kultúrnym
programom, v ktorom budú zahrnuté všetky žánre
prezentujúce naše dva národy.

V Dubnickom kaštieli zažijete v sobotu 14. augusta Ilešháziovské panské
hody. Už piaty ročník historického podujatia pripravilo Dubnické múzeum.
„Program sa začína o 10:00 dobovým sprievodom cez mesto. Od 10:00 až do
18:00 na vás v parku Jána Baltazára Magina čakajú
doboví remeselníci, ale aj ukážky dobovej hygieny,
lukostreľby, sokoliarov, šermu a výučba dobových
tancov.
Návštevníci budú svedkom
Rytierskeho turnaja Gastona de Camarque a Rytierskeho turnaja Normani s ich novým zábavným príbehom,“ informovala riaditeľka múzea Monika
Schwandtnerová. Na nádvorí kaštieľa budú zase
pripravené šermiarsko-divadelné scénky, dobové
tance, kaukliari, remeselníci na chodúľoch či dobová kuchyňa s ochutnávkami
podľa dochovaných receptov. Počas obeda budú návštevníkom rozdávať šutelicu ako pripomienku výročia zahnania hladomoru v Dubnici. Od 18:00 bude na
nádvorí galaprogram najlepších vystúpení, ktorý bude ukončený ohňovou šou.

Miesto konania: Park J. B. Magina, Dubnický kaštieľ, Dubnica nad Váhom
Web: www.kastiel.dubnica.eu

Termín: 6. – 9. a 12. – 16. júl 2021
Názov: Učme sa kultúre: denný detský tábor
Miesto konania: RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk

Termín: 10. - 11. júl 2021
Názov: Doboví šermiari
Miesto konania: Trenčiansky hrad
Web: www.muzeumtn.sk

Termín: 7. júl 2021
Názov: Beckovské slnko
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 13. júl 2021
Názov: Letné kino
Miesto konania: Amfiteáter ZŠ A. Bagara, Trenčianske
Teplice
Web: www.teplice.sk

Termín: 8. júl 2021
Názov: Promenádny koncert
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 8. júl 2021 – 25. august 2021
Názov: Štefan Straka
Miesto konania: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Web: www.gmab.sk
Termín: 8. júl 2021 – 25. august 2021
Názov: Ilja Holešovský: Quo usque tandem
Miesto konania: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Web: www.gmab.sk
Termín: 9. júl 2021 o 17.00 a 21.00 h
Názov: Divadlo na fontáne
Miesto konania: fontána pri kine Mier, Považská Bystrica
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk
Termín: 9. - 10. júl 2021
Názov: Nočná prehliadka Matúšova sestra
Miesto konania: Trenčiansky hrad
Web: www.muzeumtn.sk
Termín: 10. júl 2021 o 20.00 h
Názov: Večer vážnej hudby
Účinkujú: Sláčikové kvarteto Quartet with smile a Mária
Porubčinová
Miesto konania: fontána pri kine Mier, Považská Bystrica
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk
Termín: 10. júl 2021
Názov: Veterány viacerých období, promenádny koncert
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 10. júl 2021 o 19.00 h
Názov: FRAGILE – The best of
Miesto konania: Kursalon, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk

Termín: 15. júl 2021
Názov: Kinotúra - Pax
Miesto konania: KH Pax, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 15. júl 2021 o 19.00 h
Názov: Fats Jazz Band – Na vlnách swingu
Miesto konania: Kursalon, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk

zdroj: kastiel.dubnica.eu

Miesto konania: Veľká Javorina
Web: www.obeclubina.sk; www.tnos.sk

Termín: 17. júl 2021
Názov: Slávnostná vernisáž výstavy diel zo 14. ročníka Výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – Skalka 2021
Miesto konania: areál kláštora na Skalke pri Trenčíne
Web: www.tnos.sk
Termín: 17. júl 2021 o 18.30 h
Názov: ROCK IN PB
Účinkujú: Dany Moment, Seventh Weapon, WIngs of rock
Miesto konania: fontána pri kine Mier, Považská Bystrica
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk
Termín: 17. júl 2021
Názov: Vatra zvrchovanosti s koncertom
Miesto konania: Amfiteáter ZŠ A. Bagara
Web: www.teplice.sk
Termín: 17. júl 2021
Názov: Letné slávnosti Rudnianskej a Belianskej doliny
Miesto konania: Nitrianske Sučany
Web: www.rkcpd.sk

Termín: 9.-10. júl 2021
Názov: Štyri bosorky (nočná prehliadka)
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 17. – 18. júl 2021
Názov: Rozprávková cesta Matúša Čáka
Miesto konania: Trenčiansky hrad
Web: www.muzeumtn.sk

Termín: 10.-11. júl 2021
Názov: Medový víkend
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: do 18. júla 2021
Názov: Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2021
Miesto konania: Dubnické múzeum Dubnica nad Váhom
Web: www.tnos.sk

Termín: 16. júl 2021 od 14.00 do 21.00 h
Názov: Eko deň
Miesto konania: fontána pri kine Mier, Považská Bystrica
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk

Termín: 19. - 22. júl 2021
Názov: Letný tenisový tábor
Miesto konania: Športový areál Baračka, Trenčianske
Teplice
Web: www.teplice.sk

Termín: 16. júl 2021
Názov: Promenádny koncert
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 16. júl 2021
Názov: Medzinárodné dni cyklistiky
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 16. - 17. júl 2021
Názov: Nočná prehliadka Prekliaty pán
Miesto konania: Trenčiansky hrad
Web: www.muzeumtn.sk

Termín: 22. júl 2021 – 9. október 2021
Názov: Anastázia Miertušová a Marián Čunderlík
Miesto konania: Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne
Web: www.gmab.sk
Termín: 22. júl 2021
Názov: Kinotúra - Panorama
Miesto konania: Hotel Panorama
Web: www.teplice.sk
Termín: 23. júl 2021 o 19.00 h
Názov: Vašo Patejdl v sprievode Juraja Buriana – Slávnostný koncert so sláčikovým kvintetom
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Miesto konania: Kursalon, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 23. júl 2021
Názov: Štuchafest
Miesto konania: fontána pri kine Mier, Považská Bystrica
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk
Termín: 23. júl 2021
Názov: LA GIOIA
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk
Termín: 24. júl 2021
Názov: Legendy ožívajú
Miesto konania: historické centrum mesta Bojnice
Web: www.bojnicecastle.sk
Termín: 24. júl 2021
Názov: Letohrádky
Miesto konania: Čachtický hrad
Web: www.cahtickyhrad.eu
Termín: 24. júl 2021
Názov: Promenádny koncert
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk

Web: www.teplice.sk

Termín: 24.-25. júla 2021
Názov: Assassíni na Beckove
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk
Termín: 30. júl 2021 o 20.00 h
Názov: Koncert pod holým nebom
Účinkujú: Denis Marco Dubjel, cimbalová hudba Carpatia
Miesto konania: fontána pri kine Mier, Považská Bystrica
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk
Termín: 30. júl 2021
Názov: Hradný biograf
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk
Termín: 31. júl 2021 o 16.30 a 21.00 h
Názov: Divadlo na fontáne
Miesto konania: fontána pri kine Mier, Považská Bystrica
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk
Termín: 31. júl - 1. august 2021
Názov: Rozprávkový víkend
Miesto konania: Trenčiansky hrad
Web: www.muzeumtn.sk

Termín: 24. júl 2021 od 15.00 h
Názov: Dino deň
Miesto konania: fontána pri kine Mier, Považská Bystrica
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk

Termín: 31.júl – 1. august 2021
Názov: Ako Stibor kráľovnú Máriu zachránil (hrané denné
prehliadky hradu)
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 24. júl 2021
Názov: TUŽINA GRO(O)VE
Miesto konania: Hatalisko Tužina
Web: www.rkcpd.sk

Termín: 1. august 2021
Názov: Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov
Miesto konania: Veľká Javorina
Web: www.obeclubina.sk; www.tnos.sk

Termín: 24. júl, 7. a 21. august 2021
Názov: Šperkárska dielnička – Tvoríme z drôtu
Miesto konania: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Web: www.tnos.sk

Termín: 1. august 2021 o 19.00 h
Názov: LA GIOIA letný hudobný galavečer
Miesto konania: Kursalon, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk

Termín: 24. - 25. júl 2021
Názov: Med z Matúšovho včelína
Miesto konania: Trenčiansky hrad
Web: www.muzeumtn.sk

Termín: 2. - 6. august 2021
Názov: Letný tenisový tábor
Miesto konania: Športový areál Baračka, Trenčianske
Teplice

27. – 29. august 2021
Birell BikeFest 2021

Júl – August
Hudobné pikniky

Miesto konania: Kellys Bikepark Kálnica
Web: www.bikefest.biker.sk

zdroj: bikefest.biker.sk

Bikepark v Kálnici bude opäť hostiť najväčší bicyklový festival na Slovensku.
Birell BikeFest 2021 prinesie viac ako 400 testovacích bicyklov, 50 vystavovateľov a 11 súťažných disciplín, v ktorých pretekári otestujú svoje schopnosti
i vytrvalosť. „Najväčším diváckym magnetom bude aj tento rok Garmin Slopestyle FMB World Tour, ktorý sa bude
jazdiť ako súčasť Freeride Mountain
Bike World Tour po prvýkrát so strieborným statusom. Medzi svetové
podujatia sa zaradí aj CTM Enduro
Race, ktoré budú už  kvalifikačné preteky Svetovej enduro série a tento rok
budú aj súčasťou Slovenského enduro
pohára,“ informujú organizátori na
webovej stránke. Súčasťou adrenalínového podujatia bude množstvo
sprievodných akcií, živé koncerty aj
stánky s jedlom. Okrúhly 10. ročník
BikeFestu môžete zažiť od piatka 27.
augusta do nedele 29. augusta.

Termín: 3. august 2021
Názov: Letné kino
Miesto konania: Amfiteáter ZŠ A. Bagara, Trenčianske
Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 6. august 2021 o 20.00 h
Názov: Na ľudovú nôtu
Miesto konania: fontána pri kine Mier, Považská Bystrica
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk
Termín: 6. august 2021
Názov: Vlasta Mudríková s kapelou, hosť Franta Uher
(koncert)
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk
Termín: 6. - 7. august 2021
Názov: Nočná prehliadka Matúšova sestra
Miesto konania: Trenčiansky hrad
Web: www.muzeumtn.sk
Termín: 7. august 2021
Názov: Allan Mikušek a Henrich Novák (koncert)
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk
Termín: 7. august 2021 o 20.00 h
Názov: Karol Duchoň revival
Miesto konania: fontána pri kine Mier, Považská Bystrica
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk
Termín: 7. august 2021
Názov: DJ na Zelenej žabe
Miesto konania: Kúpalisko Zelená žaba, Trenčianske
Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 7. august 2021
Názov: Street florbal turnaj
Miesto konania: športový areál ZŠ A. Bagara, Trenčianske
Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 7. august 2021 o 19.00 h

Po ročnej prestávke sa do Trenčína vracajú série letných koncertov. Vynovené
Átrium pod Mestskou vežou bude počas prázdninových piatkov hostiť Hudobné pikniky. Tento rok sa tu predstavia hudobníci z rôznych žánrov, ktorí pochádzajú z Trenčína. „Okrem známych mien sa v playliste na júl a august dajú nájsť
aj mladé talenty a nové objavy. Napríklad živelní The Youniverse, predstaví
sa aj skladateľ
a
hudobník
Ján Ančic a
nová formácia jazzového klávesistu
Ericha Vladára Blueberry
Band. Hudbu
Latinskej Ameriky prinesú Colorful People, rockový drajv skupina Volume a
rokenrol Cpt. Slice, ktorých koncerty sú povestné divokou dávkou recesie,“
vymenovala šéfka Kultúrno-informačného centra Janka Sedláčková Nové drevené pódium na Hudobných piknikoch však ako prvé „pokrstia“ najmladšie
trenčianske hviezdy – hudobníci zo Základnej umeleckej školy Karola Pádivého. Hudobné pikniky sa začnú 2. júla 2021 a koncerty ponúknu každý piatok
až do 27. augusta.
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Názov: Muzikál Frida Milovať a maľovať
Miesto konania: Kursalon, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 7. - 8. august 2021
Názov: Neboj sa remesla
Miesto konania: Trenčiansky hrad
Web: www.muzeumtn.sk
Termín: 7. – 9. august 2021
Názov: SUMMER CUP
Miesto konania: Športový areál Baračka, Trenčianske
Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 8. august 2021 o 15.30 h
Názov: Praznovské folklórne slávnosti
Miesto konania: amfiteáter v Praznove
Web: www.pxcentrumpb.sk
Termín: 8. august 2021
Názov: Promenádny koncert
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 8. august 2021
Názov: Divadelná nedeľa pre deti
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk
Termín: 10. august 2021
Názov: Letné kino
Miesto konania: Amfiteáter ZŠ A. Bagara, Trenčianske
Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 12. august 2021
Názov: Kinotúra - Pax
Miesto konania: KH Pax, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 13. august 2021 o 19.00 h
Názov: The Backwards – The Beatles show
Miesto konania: Kursalon, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 13. august 2021
Názov: Morava krásna zem
Miesto konania: fontána pri kine Mier, Považská Bystrica
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk
Anotácia: putovný hudobný festival
Termín: 13.-14. august 2021
Názov: O čertoch a čarodejniciach (nočná prehliadka)
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk
Termín: 14. august 2021
Názov: Ilešháziovské panské hody
Miesto konania: Park J. B. Magina, Dubnický kaštieľ,
Dubnica nad Váhom
Web: www.kastiel.dubnica.eu
Anotácia: Bohatý program so šermiarmi, divadelníkmi,
tanečníkmi, hudobníkmi, kaukliarmi, sokoliarmi, lukostrelcami, remeselníkmi a rytierskym turnajom na koňoch.

Web: www.muzeumtn.sk

Web: www.teplice.sk

Termín: 14.-15. august 2021
Názov: Dračie dni
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 26. august 2021
Názov: Kinotúra - Panorama
Miesto konania: Hotel Panorama
Web: www.teplice.sk

Termín: 14. - 15. august 2021
Názov: Dvor Matúša Čáka
Miesto konania: Trenčiansky hrad
Web: www.muzeumtn.sk

Termín: 26. – 29. august 2021
Názov: Food tracky
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk

Termín: 15. august 2021
Názov: Teplické mechy
Miesto konania: Amfiteáter ZŠ A. Bagara
Web: www.teplice.sk

Termín: 27. august 2021
Názov: Rozlúčka s prázdninami
Miesto konania: fontána pri kine Mier, Považská Bystrica
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk

Termín: 15. august 2021
Názov: Hody
Miesto konania: kostol sv. Štefana Uhorského
Web: www.teplice.sk

Termín: 27. august 2021
Názov: Hradný biograf
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 17. august 2021
Názov: Letné kino
Miesto konania: Amfiteáter ZŠ A. Bagara, Trenčianske
Teplice
Web: www.teplice.sk

Termín: 27. – 29. august 2021
Názov: ART IN PARK Trenčianske Teplice
Miesto konania: Trenčianske Teplice
Web: www.artinpark.sk

Termín: 20. august 2021 o 20.00 h
Názov: Gospelový večer na fontáne
Účinkujú: vokálne kvinteto OTX a gospelový zbor The
Gospel Family
Miesto konania: fontána pri kine Mier, Považská Bystrica
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk
Termín: 20. august 2021
Názov: Veterány - Zlaté stuhy
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 20. august 2021
Názov: DESmod
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk
Termín: 20. - 21. august 2021
Názov: Nočná prehliadka Matúšova sestra
Miesto konania: Trenčiansky hrad
Web: www.muzeumtn.sk
Termín: 21. august 2021
Názov: Cestovateľský večer s Tinou Hamarovou
Miesto konania: fontána pri kine Mier, Považská Bystrica
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk
Termín: 21. august 2021 o 19.00 h
Názov: Lúčnica – Z tvorby prof. Štefana Nosáľa/hudobno-tanečné vystúpenie
Miesto konania: Kursalon, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 21. august 2021
Názov: Festival ľudových remesiel
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk

Termín: 14. august 2021
Názov: Pozorovanie perzeidov
Miesto konania: Čachtický hrad
Web: www.chachtickyhrad.eu

Termín: 21.-22. august 2021
Názov: Dobýjanie hradu
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 14. august 2021 od 10.30 do 22.00 h
Názov: Piknik na fontáne
Miesto konania: fontána pri kine Mier, Považská Bystrica
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk
Anotácia: Food festival alebo mestský piknik spojený
s celodenným programom

Termín: 22. august 2021 o 15.00 h
Názov: Helenské hodové slávnosti
Miesto konania: detské ihriská pod kaplnkou sv. Heleny,
sídlisko Rozkvet, Považská Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk

Termín: 14. - 15. august 2021
Názov: Nočná prehliadka Prekliaty pán
Miesto konania: Trenčiansky hrad

Termín: 24. august 2021
Názov: Letné kino
Miesto konania: Amfiteáter ZŠ A. Bagara, Trenčianske
Teplice

Termín: 27. – 29. august 2021
Názov: Birell BikeFest 2021
Miesto konania: Kellys Bikepark Kálnica
Web: www.bikefest.biker.sk
Termín: 28. august 2021
Názov: Family Cup
Miesto konania: Športový areál Baračka, Trenčianske
Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 28. august 2021
Názov: Strašidlá na hrade
Miesto konania: Čachtický hrad
Web: www.cachtickyhrad.eu
Termín: 28. august 2021
Názov: Staroslovanskí bohovia
Miesto konania: Trenčiansky hrad
Web: www.muzeumtn.sk
Termín: 28. - 29. august 2021
Názov: Šermiarsky víkend
Miesto konania: Trenčiansky hrad
Web: www.muzeumtn.sk
Termín: 28.-29. august 2021
Názov: Chlieb náš každodenný
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk
Termín: 28. – 31. august 2021 o 20.30 h
Názov: Letný Bažant Kinematograf
Miesto konania: pri kine Mier, Považská Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk
Termín: 30. august 2021
Názov: Oslavy SNP
Miesto konania: kúpeľný park, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 30. august 2021
Názov: Promenádny koncert
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk
Termín: 31. august 2021
Názov: Sima Martausová (koncert)
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk
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vyše 60-ročná technická pami
atka by isto
patrila skôr do Vojenského his
torického múzea
v Piešťanoch.
18 Spektrum

Brigadýr je

Ale - ako to už v našich
zemepisných šírkach býv
a,
rozpočtová organizácia na
to nemá potrebné finančn
é
prostriedky. Pritom cena stro
ja aj s náhradným motorom
je stanovená súdnoznal
eckým posudkom. Nebud
em
špekulovať a rozvíjať ďal
ej problematiku množstva
neefektívne
vynaložených
alebo
vytunelovaných
prostriedkov z verejných
zdrojov v medializovaných
kauzách, nezmyselných ale
bo predražených projektov
,
na ktoré sa peniaze našli…
A nebudem zabŕdať hlbšie
ani
do politiky.

zaparkovaný
pod nosom

Kým pre množstvo ľudí sú
atraktívne Medzinárodné
10
letecké dni SIAF v Sliači,
starodávne „kúsky“ lietadiel
sú aj tu, na okolí. Parkujú nám
pod nosom. Niektoré z leteckých legiend sú totiž vystavené v interaktívnom leteckom
múzeu Hangár X v areáli

trenčianskeho letiska. A keďže
prichádza letná sezóna, berte
to ako netradičný prázdninový tip. Hangár je otvorený
a sprístupnený verejnosti, na
svoje si prídu nielen deti, ale aj
dospelí.
„Zameriavame sa na plne
funkčné československé

Otváracie hodiny na trenčianskom letisku, Hangár X:

Sobota/Nedeľa:
1. prehliadka o 11:00 hod.
2. prehliadka o 14:00 hod.
Vstupné je 2 eurá a deti do 6 rokov majú vstup zdarma.

Otestujte si vedomosti

1. V ktorom roku vyhodili
cisárske vojská do vzduchu hrad
Vršatec?
a) 1701
b) 1711
c) 1708

2. Aký je správny tvar slova orchidea v nominatíve množného čísla?
a) orchideje
b) orchidey
c) orchidei
3. CHKO Biele Karpaty zasahuje
do dvoch krajov. Ktoré sú to?
a) Trenčiansky a Žilinský

b) Trenčiansky a Trnavský
c) Trenčiansky a Nitriansky
4. V ktorom jazyku má svoj pôvod
slovo drak?
a) latinčina
b) maďarčina
c) gréčtina
5. Ktorá rastlina sa nachádza
v logu Správy CHKO Biele Karpaty?
a) hmyzovník Holubyho
b) vstavač vojenský
c) bielokvet močiarny
Odpovede: C, B, B, C, A

som
ešte definitívne rozhodnut
ý. Predsa len…, je to uni
kátny
a stále plne funkčný kúsok!
Zaujímavosťou je histor
ická súvislosť, ktorou
sa predchodca Brigadýra,
(lietadlo typu Storch) zap
ísalo
navždy do dejín letectva.
V priebehu 2.svetovej voj
ny
sa
iž udizažiť
ala pre
kvapivá vojenská operác
lietadlá.tot
Môžete
prezenia, vedúca
k
osl
obodeniu pamiatok
talianskeho diktátora z väz
táciu technických
neného v Gran
Sasso. Ne
mecký
dôstojhismodernou
formou
a získať
ník SS Otto Skorzeny so
svojou
jednot
kou oslobo
torické
a technické
informácie
dil fašistu Benita Musso
lini
ho
bez
jediné
ho výstrelu
počas
interaktívnej
expozície,
(!) a uniesol ho 12. septem
bra
194
3
Hotela
na zktorej
sa určite
nebudete
Campo
Imperatore práve v takom
to lietadle,
ktoréNaše
nudiť.
exponáty
sme
je výnimočné tým, že na vzl
et či pristátie mu stačí
minimálna
pripravení
predviesť
dráha. ľuďom

aj vo vzduchu a kto bude mať
záujem, let v oblakoch si môže
vyskúšať na našom leteckom
simulátore 3-SIM,“ pozýva
prezident Aero Motor Military
klubu Jindřich Gazda.
Najzaujímavejším kúskom
je bezpochyby vzácna, vyše
60-ročná technická pamiatka: model lietadla Aero
L-60 Brigadýr z roku 1958.
Stále funkčný stroj vás môže
vyniesť do výšin s možnosťou
pokochať sa výhľadmi na celý
Trenčiansky kraj. Navyše je to
jediné lietadlo na Slovensku,
ktoré bolo upravené ako replika bojového lietadla Fieseler
Fi 156 Storch z 2.svetovej
vojny a dostalo povolenie pre
vojenskú kamufláž aj s označením. Záujemcovia o záhady
či dramatické príbehy sa pri
jeho obzeraní môžu dozvedieť
aj neuveriteľnú legendu z 2.
svetovej vojny, ktorou sa jeho
predchodca – lietadlo Storch
nezmazateľne zapísalo do
dejín svetového letectva.
Majiteľom Brigadýra je trenčiansky podnikateľ a vášnivý
pilot Alexander Moskalina,
o ktorého lietadlách aj o ich
osudoch na zemi či v oblakoch vyšla autobiografia

Karol Vlčko

Kniha „Dobrodruh Saša“
prináša neuveriteľné príbehy
trenčianskeho podnikateľa,
vášnivého pilota a zberateľa
lietadiel aj o tom, ako sa dá
splniť si chlapčenský sen o
lietaní... Bol to práve on, kto sa
stal prvým majiteľom súkromnej
stíhačky, keď z buriny na letisku
v Trenčíne „vytiahol“ vyradený
vojenský cvičný tryskáč
L-29 Delfín. V Leteckých
opravovniach ho
rozobrať
wwdal
w.u
cn.sk
na najmenšie súčiastky, opraviť,
poskladať a potom na ňom (od
mája 2002) ešte aj lietal.
„Dobrodruh Saša“. Nečudo,
že sa 60-ročný letecký veterán
stal stredobodom záujmu
návštevníkov, ale aj viacerých
vášnivých zberateľov z celého
sveta. A čím je výnimočné? Na
vzlet či pristátie mu stačí minimálna dráha. Tak neváhajte,
príďte si pozrieť tento unikát
na vlastné oči. Kým ho tu ešte
máme...
(ro)
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Pranostika

aromatická zlúčenina

dovlieklo
(expr.)

sotilo
dovnútra

označenie
lietadiel
Etiópie

latinská
skratka
čísla

tikajúca

Autor
krížovky:
Juraj
Mitošinka

kilogram
(hovor.)

3. časť
tajničky

ukazovacie zámeno

odpor,
nechuť

bujný,
pekný kôň
(expr.)

rýchlo sa
vzďaľuje

druh
grafickej
techniky

Teodor
(dom.)

staroveký
vrhací stroj
dámska
šatovka

adventné
obdobie

nostrifikácia

mužské
meno

vzorec
oxidu
hlinatého
obtínala

2. časť
tajničky
Pomôcky:
bonz, fulé,
lora, anol,
Kanaan

Ernest
(dom.)
totižto

okovalo
ovanie
trikot
mužské
meno
rozhorúči
1. časť
tajničky

pivné
spočíval
rýchle
plynú
mieri
na cieľ

trojrozmerné útvary

štvorček
(typ.)
drobný
koráľ
kopnutie
sústava
diaľkovej
navigácie

oceňujú
väčší tmavý vták

dobové
odevy
prepychový koč so
záprahom
ospanlivec

rímske
číslo 6

druh kartovej hry
poverená
osoba
väzenie
(zastar.)
stúpenec
orfizmu

Elemír
(dom.)

rytím
poškodil
popolievaj
zráta
náročnejší
umelecký
časopis

žrebovali
Pomôcky:
Atala, loran, oman,
ekvipáž

štíhla
antilopa

dostal sa
do vyššej
polohy

verejne
kritizoval
drobné
páperie

narozpráva sa
jelenie
mäso
súri,
pobáda

odstrelila
(hovor.)
nedôveruj
platidlo
vo Veľkej
Británii

múza
herectva

skratka
štátu
Kansas
namáčam

napchávam
(hovor.)
žalostíme

silný
slnečný
žiar

skratka
pre hard
disc
oblizla

pichne
žihadlom
(zried.)
klamal

kachle
skratka
olympijského
rekordu

Andrej
(dom.)

mienka
tropický
ker

šľahlo,
švihlo
jednotka
zn. sb

mekotavo
budhistický
mních
bilo
(det.)
bezduchý
výcvik

lisovači
(hovor.)
pán
(zo špan.)
4. časť
tajničky

Pomôcky: francúzske
muž. meno
impala,
samec
Tália, AN,
kozy
maniok
uctievali

zložnokvetá bylina
Miroslav
(dom.)
ženské
meno

srňacie
(zried.)
skratka
pre a dato

5. časť
tajničky
typ ruského lietadla

prispôsobil
sa novým
podmienkam
trocha
zbledol

zasľúbená
zem Židov
(bibl.)

Výhercovia získajú krásne knihy
Do redakcie nám opäť prišlo veľa správnych riešení krížovky v dvojmesačníku Trenčín región. Spolu ich bolo
224. V krížovke sa ukrývala pranostika: Psie dni jasné a teplé sú, vždycky dobrý rok nám donesú.
Vyžrebovali sme šiestich výhercov, ktorí od nás získajú knihy „Trenčianske Teplice a okolie z neba“ (4 ks) a
„Čaro Trenčianskych Teplíc“ (2 ks).
Aj teraz sme si pre vás pripravili novú celostranovú krížovku, v ktorej sa ukrýva letná pranostika. Jej znenie
nám posielajte najneskôr do 20. augusta 2021 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)

Výhercovia:
Erika Blahová, Orlové
Alena Syselová, Veľké Uherce
Ivan Stano, Lúka nad Váhom
Miroslav Foltán, Veľké Uherce
Ema Antolová, Kanianka
Milan Kurnas, Lehota pod
Vtáčnikom
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Záhrada je dokonca v
ponuke Humnokempu,
o ktorom ste v týchto
novinách čítali. Ak sa
rozhodnete skanzen
navštíviť, zažijete tu
omnoho viac ako len
nocľah pod hviezdami.

Amerika

vo dvore
Čaro najznámejšej cesty sveta,
americkej Route 66, si vychutnáte na dvore vo Veľkých
Kršteňanoch neďaleko Partizánskeho. V Skanzene HISTORIC ROUTE 66 Slovakia, ako
ho majiteľ nazýva, nájdete na
niekoľkých ároch všetko, čo
neodmysliteľne patrí ku koloritu viac ako 3900-kilometrovej
diaľnice, ktorá spája východné
a západné pobrežie Spojených
štátov.
Nečakajte žiadnu bráničku ani
obyčajný vstup do dvora. Z
ulice nastúpite do amerického
žltého školského autobusu. Ten
vás okamžite prenesie časom
aj priestorom. Vystúpite totiž
v 60. rokoch minulého storočia
z karavanu rovno na pláž.
„Stále tu niečo budujem a vylepšujem. Aj z autobusu bude
ozajstný stroj času, v ktorom
zažijete krátky let časopriestorom. Verím, že sa mi to
podarí dokončiť už čoskoro,“
hovorí majiteľ skanzenu v
kovbojskom klobúku Maroš
Adamčík. Naša prvá otázka
nebola vôbec originálna a pýta
sa ho to hádam každý. „Boli
ste v Amerike?“ Odpoveď nás

prekvapila. „Nie, preto som
si Ameriku postavil doma na
dvore.“
Route 66 bola cestou za novým
životom, za prácou, a teda aj za
zárobkom. Diaľnicu otvorili v
novembri 1926 a okrem toho,
že ľudí doviedla do cieľa, začal
okolo nej rozkvitať aj obchod.
Pri benzínových pumpách
vznikali reštaurácie, bary, motely. Aj na Marošovom dvore
je pumpa. Lepšie povedané,
prístrešok, ktorý sa na ňu
podobá. Pri nej je zaparkovaný
čierny pontiac z tej doby, spod
ktorého trčia nohy mechanika.
„To je náš

jediný zamestnanec, ktorého
však nikto nikdy nevidel,“
vysvetľuje „zamestnávateľ“ a
zároveň na aute otvára dvere.
Videli ste niekedy studňu v
aute? My už áno. Maroš takýmto spôsobom zakryl klasickú dedinskú studňu, ktorá mu
nezapadala do konceptu. Stenu
domu zdobia ručne maľované reklamné cedule ropných
spoločností. Staviteľ skanzenu
má veľmi blízko k recyklácii
a upcyclingu, často dáva nový
život použitým materiálom.
Aj cesta, na ktorej stojíme, je
recyklovaná. „Na potulkách
Slovenskom som natrafil na

kusy asfaltu po rekonštrukcii
cesty. Doviezol som ich domov
a dlhé týždne som ich ukladal
ako puzzle,“ smeje sa vyučený
strojár z Považskej Bystrice.
No nie je len technik, ale aj
umelec. Môžete tu vidieť unikátnu motorku, ktorá však nie
je určená na jazdenie. Zostrojil
ju z predmetov, ktoré s motocyklom nemajú nič spoločné.
Napríklad z častí rysovacieho
stola, pák vodnej pumpy či
kalového čerpadla. Pracuje aj
na replike motocykla Indian
z roku 1907. V muzeálnej časti
skanzenu nájdete starú motorkársku dielňu.
Súčasťou expozície je aj
typický americký diner, kde
si môžete posedieť v ružovom
cadillacu v spoločnosti Elvisa
Presleyho.
Záhrada na kraji Veľkých
Krštenian ponúka aj ďalšie originálne atrakcie. Napríklad dva
veľké, päťmetrové šípy Twin
Arrows, ktoré môžete poznať
z Arizony. Inštalácia Cadillac
Ranch, ktorá lemuje Route 66
v Texase, nemôže chýbať ani
v jej slovenskej verzii. Nájdete
tu vraky áut „vyrastajúce“ zo
zeme. Po vzore Bottle Tree
Ranch, ktorý v Kalifornii vybudoval z odpadu pán Elmer,
vznikol sad zvláštnych fľaškových stromov. Turisti z celého
sveta si chodia robiť originálne
fotky s hrou svetla a skla do
Ameriky, vy si ich už toto leto
môžete spraviť v Marošovej
záhrade.
(gas, ras)

