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Trenčín, 14. marec 2016 

Hodina Zeme 2016. V sobotu zmizne dominanta kraja - Trenčiansky hrad 

V sobotu 19. marca 2016 sa koná „Hodina Zeme 2016", najväčšia celosvetová kampaň 

zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien. Zhasnutím svetla 

na 60 minút od 20.30 h do 21.30 h môže podporiť myšlienku každý z nás.  

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) aj vzhľadom na to, že tento rok rozbieha projekt 

„Zelená župa“, ktorý je prioritne orientovaný na organizácie v jeho zriaďovateľskej 

pôsobnosti s cieľom zvýšenia ochrany životného prostredia, ale aj šírenia osvety o 

dôležitosti činností prispievajúcich k jeho kvalite, požiadal svoje organizácie, ktorých je viac 

ako 80, aby sa do „Hodiny Zeme“ zapojili. Či už vypnutím osvetlenia, alebo šírením 

myšlienky projektu. Organizácie (kultúrne zariadenia, školy a pod.) sa môžu registrovať 

priamo na stránke medzinárodného projektu „Hodina Zeme“.  

Do projektu sa opäť zapojí Trenčiansky hrad, ktorý je v správe Trenčianskeho múzea, v 

zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Trenčiansky hrad, ako dominanta kraja na hodinu „zmizne", 

teda zhasne všetky svetlá. So zaujímavou podporou projektu prišlo Centrum tradičnej 

kultúry (CTK) v Myjave v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Paličkárky, ktoré potrebujú na 

svoju prácu veľa svetla a cez deň si potrebujú pomáhať umelým osvetlením, budú v čase od 

15.30 h do 16.30 h, kedy ubúda denné svetlo, paličkovať pri sviečkach. 

Okrem Trenčianskeho hradu a múzea a CTK v Myjave sú do projektu v rámci 

Trenčianskeho kraja zatiaľ prihlásení: Centrum voľného času (CVČ) Bánovce nad 

Bebravou, CVČ Brezová pod Bradlom, CVČ Včielka v Púchove, Folklórna skupina Javorník 

z Lúk, Folkový klub Partizánske, Mestské kultúrne stredisko v Bánovciach nad Bebravou, 

Bojnický zámok, Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice a Základná umelecká 

škola Dezidera Kardoša, v Bánovciach nad Bebravou. 

Zapojiť sa môžete aj vy! V sobotu 19. marca 2016 o 20.30 h miestneho času na hodinu, 

Hodinu Zeme, symbolicky vypnite svetlá vo svojej domácnosti, či firme a pridajte sa tak k 

miliarde ľudí po celom svete. Viac informácii o „Hodine Zeme 2016“ sa dozviete na stránke 

http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/.  

Ak sa rozhodnete podporiť kampaň, stiahnite si logá Hodiny Zeme, ktoré sme našli na 

stránke medzinárodného projektu. 
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