
                 Trenčiansky samosprávny kraj 
                        Tlačová správa     
        

 
   

Trenčín, 26. november 2015  
Vianočná radosť 2015: zažite Vianoce v podaní osemdesiatky výnimočných 
obyvateľov kraja 
 

Trenčianska župa bude v decembri chutiť, voňať a žiť Vianocami. (Ne)tradičné trhy 

klientov sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja (TSK) vyčarujú sviatočnú náladu prostredníctvom kulinárskych 

pochúťok, ozdôb, pesničiek a výrobkov už druhý decembrový týždeň. Vianočné trhy sa 

na Úrade TSK tento rok po prvýkrát konajú počas celého týždňa od 7. do 11. decembra 

2015, každý deň od 10.00 – 16.00 h.  

 

Varená čokoláda, punč aj oblátky 

Takmer 80 klientov z 13 sociálnych zariadení v kraji počas 5 dní a 30 hodín pravej 

vianočnej nálady predstaví svoje zručnosti v oblasti výroby a prezentácie širokej plejády 

vianočných dobrôt, nápojov, tradičných medovníkov a ručných výrobkov. Sociálne 

zariadenia CSS – Jesienka, DSS – Zemianske Podhradie, CSS – Bôrik, CSS – 

Partizánske, CSS v Novom Meste nad Váhom, CSS – Domino, DSS – Adamovské 

Kochanovce, CSS – AVE, CSS – Chmelinec, CSS – Lúč, CSS – Kolonka, CSS – Nádej 

a CSS – Sloven predzvesť Vianoc prinesú priamo do vestibulu Úradu TSK. Klienti 

sociálnych zariadení z 8 okresov kraja ponúknu širokej verejnosti, zamestnancom 

aj návštevníkom sídla Trenčianskej župy možnosť vyzdobiť si svoj domov a stromček 

originálnymi ozdobami, pripomenúť si pravú chuť Vianoc a pripraviť sa na nadchádzajúce 

sviatky.  

 

Trhy, ktoré tento rok nesú symbolický názov Vianočná radosť 2015, začínajú deň po 

sviatku sv. Mikuláša, teda 7. decembra 2015 o 10.00 h na prízemí Úradu TSK v 

Trenčíne. Tento deň sa na úrade TSK rozžiari vianočný stromček, na ktorého výzdobe sa 

každoročne podieľa aj trenčiansky župan Jaroslav Baška. Slávnostné otvorenie trhov 

Vianočná radosť 2015 spestrí kultúrny program klientov domova sociálnych služieb Čistá 

duša a detského folklórneho súboru Kornička. O organizáciu výnimočných trhov 

s výnimočnými ľuďmi sa spoločne pričinili sociálne zariadenia, ktorých zriaďovateľom je 

TSK, TNOS a oddelenie sociálnej pomoci Úradu TSK.  

 

Príďte svojou účasťou potešiť prijímateľov sociálnych služieb v našom kraji, prejavte 

záujem o ich výrobok a postarajte sa tak o ich vydarené Vianoce. Pre klientov sociálnych 

zariadení je záujem druhých o ich výrobky mimoriadnym potešením, pre zamestnancov 

sociálnych zariadení poďakovaním a pre návštevníkov radosťou a pokojom 

v predvianočnom období.  
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