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Naša turistická polícia
na slovensko-českých hraniciach
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Tematické fotosúťaže KOCR Trenčín región po-
kračujú. Po úspešnej jesennej verzii sa do zimnej 
súťaže zapojila takmer stovka fotonadšencov. Od-
borná porota vybrala 15 z nich a o tých najlepších 
už rozhodla verejnosť. 

Fotografov aj tentoraz motivovali pútavé ceny pre ví-
ťazov. Hlavnou výhrou bol fotoaparát Polaroid Fujifilm 
Instax Mini 9 spolu s 20-kusovým balením filmu do fo-
toaparátu. Výherca na druhom mieste získal poukaz na 
romantickú večeru pre dve osoby v luxusnej reštaurá-

cii Lavante Sky v Dubnici nad Váhom a tretí výherca 
sa môže tešiť na poukaz do wellness sveta pre 2 oso-
by na dve hodiny od kúpeľov Zelená Žaba v Trenčian-
skych Tepliciach. Ukrátení o hodnotné dary neboli ani                
hlasujúci. 
„KOCR Trenčín región s fotosúťažami nekončí a už te-
raz sa môžu ľudia milujúci očarujúce fotky tešiť na jarnú 
verziu s názvom „Trenčiansky kraj sa prebúdza“. Foto-
grafické diela môžu zasielať v termíne od 20. 3. 2019 

do 22. 4. 2019. Všetky informácie o súťaži, jej prie-
behu i vyhodnotení zverejníme na našej webovej 
stránke www.trencinregion.sk,“ informoval Juraj 
Gerlici, predseda KOCR Trenčín región. 
O tom, ktoré obrázky zimy postúpili do semifinále, 
rozhodla trojica porotcov – fotoreportér Radovan 
Stoklasa, riaditeľka Galérie M. A. Bazovského v 
Trenčíne Barbora Varga-Petríková a fotograf aktu-
álny držiteľ ocenenia Slovak Press Photo, Eduard 
Genserek. Ponúkame vám trojicu súťažných fotiek, 
ktoré v čase uzávierky novín (15. 2. 2019) mali naj-
vyšší počet hlasov.                                             (ras)

Fotosúťaž Zima sa nám trbliece

Trenčiansky kraj vyhlásil svoje TOP 
v rôznych kategóriách. Reštaurá-
cie, osobnosti, hotely, produkty či 
inovácie, ktoré v uplynulom roku 
ovplyvnili cestovný ruch. Spoznali 
sme ich počas štartu medzinárod-
ného veľtrhu v Bratislave. Ako roz-
hodli odborníci a kto sa môže stať 
inšpiráciou v cestovnom ruchu, sa 
dočítate neskôr. Náš kraj (a Slo-
vensko vôbec) má však jedinečné 
TOP. Sú ním zrúcaniny. Pár som ich 
už prešiel aj osobne, sledujem nie-
koľkoročnú prácu dobrovoľníkov v 
Lednici. Považský hrad či Uhrovec 
majú za sebou tiež kus dobre vyko-
nanej práce. A teraz je tu jedinečná 
výstava o týchto našich pokladoch. 
Vo Vlastivednom múzeu v Považskej 
Bystrici som bol aj ja a musím po-
vedať, že sa mi naša dávna história 
dostala doslova pod kožu. Lebky, 
úlomky kostí, ale i nádoby, mince či 
pracovné nástroje od čias praveku. 

Keď to vidíte naživo a uvedomíte 
si, že všetky tieto nálezy objavili 
dobrovoľníci len pár kilometrov 
od vášho domu... nuž, na chvíľu aj 
stratíte dych. Dokonca „prežili“ aj 
stredoveké tehly.    Klobúk dole pred 
ľuďmi, ktorí sa tejto mravčej práci 
venujú. Na Slovensku sme v tomto 
unikátni a príklad si od nás berú aj 
historici za hranicami. O jednotli-
vé zrúcaniny sa starajú občianske 

združenia, ktoré našej histórii obe-
tujú doslova celý život. Navzájom si 
nekonkurujú, ale pomáhajú. Hrady, 
ktoré sme možno poznali len z po-
čutia, vďaka nim opäť objavujeme. 
Odstránili náletové buriny a kríky, 
niektoré zrúcaniny sú aj osvetle-
né a už dnes je jasné, že turistický 
ruch v týchto lokalitách naberá na 
obrátkach. Na hradoch nájdete dob-
rovoľníkov, pracovnú pomoc však 
dostali aj v podobe pomocníkov, 
ktorí sú evidovaní na úrade práce. 
Samozrejme, intenzívne spolupra-
cujú s archeológmi a pamiatkarmi, 
keďže nové objavy môžu prepisovať 
naše kroniky. Ak máte chuť na kus 
histórie, určite sa tiež zastavte v Po-
važskej Bystrici. V múzeu nájdete 
všetky zaujímavosti na jednom mies-
te. A možno si dáte rovnakú métu 
ako ja. Navštíviť všetky zrúcaniny v 
našom kraji.                Rado Stoklasa,

šéfredaktor

Každý deň prináša niečo novéNa úvod roka
veľtrh v Brne

Cestovný ruch odštartoval 
nový rok veľtrhom aj u našich 
západných susedov. 
Januárové veľtrhy GO a                        
Regiontour v Brne predstavili 
takmer celé Slovensko a náš kraj 
nebol výnimkou. Trenčín región 
bol na brnianskom výstavisku 
partnerom Juhomoravského kraja. 
Medzi českými turistami je Slo-
vensko v prvej trojke cieľov ich 
zahraničných výletov. V Brne im 
preto predstavili naše UNESCO 
pamiatky, novinky, ale aj destiná-
cie, o ktorých doteraz naši susedia 
nepočuli. Slováci si pripravili aj 
nezvyčajnú prezentáciu – top de-
stinácie sa spojili s umeleckým 
prevedením atraktívnych sloven-
ských miest na šatách z dielne 
módnej návrhárky Márie Zelenej. 
„Morava je pre Slovensko spá-
dovou oblasťou v rámci aktívne-
ho cestovného ruchu. Obyvatelia 
Moravy vycestujú na Slovensko 
aj viackrát do roka a intenzívne sa 
o krajinu zaujímajú. Hľadajú nové 
lokality, atrakcie a produkty. Preto 
bolo Slovensko opäť súčasťou br-
nianskeho veľtrhu cestovného ru-
chu,“ povedala Klára Badinková, 
riaditeľka českého zastupiteľstva 
slovenského cestovného ruchu v 
Česku.                                   (gab)
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nôtu, svetový šampionát v metropole 
východu bude veľká vec. V stánku 
Banskobystrického kraja sa ponúkali 
sladké dobroty, v Trnavskom sa me-
ditovalo o vínnom moku, v Nitrian-
skom sa prezentovali remeslá, v Bra-

tislavskom dobové kostýmy... Všade 
rezká muzika, spev, prezentačné ma-
teriály, veľa ľudí, pohostinnosť, dob-
rá  nálada... 

Tohtoročný veľtrh cestovného ruchu 
ITF Slovakiatour, ktorý znova priví-
tala bratislavská Incheba, nesklamal. 
Láka stále, kvalitou, príjemnou at-
mosférou, dobrou náladou i chut-
nými dobrotami, ktoré rozvoniavali 
široko-ďaleko. Púta pozornosť, pre-
tože sa tu na tri výstavné dni usadí 
tradícia, história, zvyky z každého 
kúta Slovenska. Teda drahokamy, 
ktoré robia Slovensko jedinečným.
Popri klasických vystavovateľoch, 
čo lákajú na zahraničné dovolenky, 
dominovali na veľtrhu slovenské re-
gióny, zákutia. Je skvelé, že z tejto 
prezentácie bolo cítiť identitu. Kus 

života regiónu prenesený do hlavné-
ho mesta. Tlieskame, že týmto pre-
zentačným stánkom nechýbal kumšt, 
originalita, dobrý nápad a program. 
Len tak sa môžeme dozvedieť, čo 
všetko na Slovensku máme, a pritom 
o tom nevieme...
Prvé husle v prehliadke originality 
zahrali aj tentoraz slovenské kra-
je. Presnejšie, Krajské organizácie 
cestovného ruchu, ktoré podporu 
turizmu majú v popise práce. Vo vý-
stavnej hale sa usadili blízko seba a 
prvý deň veľtrhu ponúkli stovkám 
návštevníkov pútavé menu. 
Košičania sa naladili na hokejovú 

Blízko seba – o to ide
Asi najväčší divácky záujem, už tra-
dične, pritiahlo oficiálne otvorenie 
stánku KOCR Trenčín región. De-
siatky starostov, primátorov, hostí, 
oceňovanie tých najlepších v  súťa-
žiach, prezentácie oblastných organi-
zácií, tradičné živé kroje, netradičné 
dobroty, folklórna skupina Podžia-
ran z Papradna, či dych vyrážajúce 
predstavenie parkuristov Let´s move 
z Trenčína. Po oficialitách bol pries-
tor aj na „výmenné“ návštevy. Aj 
preto do trenčianskeho stánku zavítal 
banskobystrický župan Ján Lunter a 
so šéfom Trenčianskej župy Jarosla-
vom Baškom debatovali o spoluprá-
ci...  Trenčiansky a Banskobystrický 
kraj sú susedia. V Inchebe mali k 
sebe blízko všetky slovenské kraje. 
A o to ide.                                 (mib)

Bojnický zámok ako diamant 
hornej Nitry, Trenčiansky hrad 
ako zafír medzi povesťami, 
Manínska tiesňava ako smaragd 
horného Považia, hrad Beckov 
ako rubín medzi hradmi či 
Kúpele Trenčianske Teplice ako 
tyrkys medzi liečivými prameň-
mi. 
Týmito prívlastkami prezentovala 
Krajská organizácia cestovného 
ruchu (KOCR) Trenčín región naj-
navštevovanejšie a najobľúbenej-
šie lokality nášho kraja na veľtrhu 
v Bratislave.
„Motto ‚objavujte skryté pokla-
dy Trenčianskeho kraja‘ sa nieslo 
celou expozíciou. ,“ ozrejmil Juraj 
Gerlici, predseda KOCR Trenčín 
región.
Rok 2018 bol podľa Evy Frý-
valdskej z KOCR Trenčín región 
úspešným najmä pre naše hrady. 
Každý z nich navštívil rekordný 
počet turistov. Počet prenocova-
ní zas v kraji „ťahajú“ kúpele. 
„Kúpeľní hostia majú u nás dosť 
možností aj na výlety. Okrem hra-

dov a zámkov sú to aj pamätné 
miesta. A som rád, že im ponúka-
me aj možnosť aktívneho relaxu, a 
to budovaním cyklotrás,“ doplnil 
trenčiansky župan Jaroslav Baška. 
Na chutné menu, divadelníkov či 
sokoliarov sa do expozície Tren-
čín regiónu prišli pozrieť tisícky 
zvedavcov z celého Slovenska. A 
kým verejnosť hľadala nové tipy 

Trenčiansky kraj odkryl poklady v Bratislave

na výlety, odborníci na turizmus tu 
zas našli námety a inšpirácie aj pre 
svoje kraje.  

Zoznam ocenených v cestovnom 
ruchu za rok 2018  nájdete na 
strane 20.                                  (gab)

TOP GASTRO Trenčianskeho kraja
Nominácie do súťaže o najlepšie gastro zariadenie v kraji posielala 
verejnosť. Všetci, ktorí sa
zapojili do nominácii a on-line hlasovania, boli zaradení do zlosovania 
o prestížnu cenu – Mini Relax pobyt pre 2 osoby na 2 noci v kúpeľoch 
Trenčianske Teplice. Výherkyňou pobytu sa stala Tatiana Jurenčeková.
„Súťaž TOP GASTRO mala tento rok ešte väčšie pozitívne ohlasy než 
prvý ročník. Zvýšil sa počet nominovaných aj hlasujúcich. Ľudia tak 
začínajú vo veľkej miere evidovať nielen súťaž, ale aj samotnú kvalitu 
poskytovaných služieb. Pre samotné zariadenia je to obrovská výzva 
a zároveň motivácia stále na sebe pracovať a zlepšovať sa,“ vyjadrila 
svoj názor výkonná riaditeľka KOCR Trenčín región Eva Frývaldská.

1. miesto:Reštaurácia Fatima v Trenčíne (976 hlasov), 
2. miesto: Remy’s Bistro & Pub z Trenčína (588 hlasov)
3. miesto: Rich Burgers z Nového Mesta nad Váhom (290 hlasov)



4 predstavujeme

Naša najdlhšia rieka Váh domi-
nuje regiónu, z ktorého dýcha his-
tória a starobylosť. Je to vďaka 
viacerým hradom, kaštieľom i 
sakrálnym stavbám. Svoje však 
robia aj kamenné vidiecke domy, 
ktoré objavíte v okolí krajského 
mesta. Stredné Považie má pozo-
ruhodnú minulosť, rozhodne však 
nezaspalo na vavrínoch a aj dnes 
má turistom čo ponúknuť.
Kedysi bolo toto územie súčasťou 
Trenčianskej župy a malo najmä 
strážnu funkciu. Preto tu vyrástla 
sieť hradov, ktoré sa dodnes vypí-
najú na bralnatých kopcoch v Tren-
číne, Lednici, Uhrovci, Čachticiach 
či v Beckove. Stredné Považie bolo 
pred stáročiami dokonca centrom 
územia, ktoré v stredoveku označo-
vali písomné záznamy za zem slo-
venskú. Sú s ním spojené významné 
historické postavy ako Matúš Čák 
Trenčiansky a tiež mnohé šľachtické 
rody, ktoré dopomohli jeho rozvoju. 
Dnes sú to viaceré osobnosti, ktoré 
región preslávili aj za jeho hranica-
mi. Patria k nim hokejisti ako Zdeno 
Chára, či Marián Gáborík, ale aj spi-
sovatelia Vojtech Zamarovský alebo 
Kornel Földvári.
Os regiónu tvorí Považské Podo-
lie, na severozápade je lemovaný 
pohoriami Bielych Karpát, z juhu 
Malými Karpatmi a z východnej 
strany zase Považským Inovcom 

a Strážovskými vrchmi. Krásna 
príroda poskytuje výborné podm-
ienky pre turistov i cyklistov, ktorí 
môžu navštíviť viaceré rozhľadne, 
napríklad v Soblahove či nad Tren-
čianskou Závadou. V zime si tu prí-

du na svoje aj lyžiari a v lete zase                                    
fanúšikovia vodných športov. Tí 
môžu zároveň celoročne využiť aj 
kúpele v Trenčianskych Tepliciach 
alebo v Nimnici, ktoré sú najmlad-
šími na Slovensku.

Súčasťou stredného Považia sú 
okresy Trenčín, Ilava a čiastočne aj 
Nové Mesto nad Váhom, Myjava 
a Púchov. Spomedzi jednotlivých 
miest je najväčším lákadlom Tren-
čín, ktorý dnes tvorí centrum nielen 
tohto regiónu, ale aj celého Tren-
čianskeho kraja. Jeho historický ná-
zov Laugaricio vysekali ešte v roku 
179 na hradnú skalu rímski vojaci, 
ktorí tu mali svoj tábor. Obdivovať 
ich dávne dielo môžete aj v súčas-
nosti, rovnako ako ďalšie historické 
stavby – Morový stĺp Najsvätejšej 
Trojice, Katov dom, synagógu, pia-
ristický kostol alebo neskorogotický 
Karner svätého Michala. Najväčšou 
pýchou mesta je však tamojší hrad, 
ktorý sa týči nad centrom. V priesto-
roch jeho južných hradieb aktuálne 
budujú nový vstup so samostatnou 
pokladnicou, vďaka ktorému by sa 
v budúcnosti mal stať ešte väčšou 
atrakciou pre turistov – a to nielen 
počas najväčšieho slovenského fes-
tivalu Pohoda.
Pre stredné Považie sú typické de-
dinky so živým folklórom a množ-
stvom podujatí, ktoré sa v nich 
konajú. V jednotlivých obciach na-
razíte aj na viaceré zaujímavé stav-
by. V Adamovských Kochanovciach 
je to napríklad neskorobarokový 
kaštieľ, obklopený anglickým par-
kom, v Zamarovciach zase kúria 
z prvej polovice 19. storočia.

Predstavujeme 
TRENČÍN A OKOLIE

Trenčín, dolinečka, 
pekná rovinečka…
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 ●  trasa určená pre cyklistov, ktorá 
je označená orientačným dopravným 
alebo turistickým značením. Cyklo-
trasy majú rôzne rozdelenie – podľa 
náročnosti, povrchu, charakteru terénu 
aj farebného značenia. Cez Slovensko 
prechádzajú tri trasy z celoeurópskej 
siete EuroVelo.

Cyklotrasa
ABECEDA

● ide o stredoveký názov osady, 
ktorá sa pred stáročiami rozkladala 
na území Trenčína, prípadne v jeho 
blízkosti. Patrila medzi významné 
geopolitické centrá. O jej existencii 
dodnes svedčí nápis na trenčianskej 
skale – rozsahom neveľký text, avšak 
s celoeurópskym významom.

Laugaricio

 ● pán Váhu a Tatier, uhorský šľachtic. 
Miesto jeho narodenia je neznáme, rov-
nako ako aj miesto, kde bol pochovaný. 
Na vrchole svojej moci vlastnil štrnásť 
žúp a 50 hradov na území Slovenska. 
Bol známy aj tým, že svojim nepria-
teľom odnímal majetky a bol dokonca 
mocnejší ako kráľ.

Matúš Čák Trenčiansky

● miesto, kde sa mlelo obilie na 
múku, ale aj ruda. Prvé mlyny stáli 
na našom území už v období stredo-
veku – v 13. storočí ich bolo zhruba 
160. Ich najväčší rozmach nastal na 
prelome 19. a 20. storočia na Váhu 
a Dunaji, kde dokonca vznikali celé 
mlynské osady. Rozlišujeme vodné a 
veterné mlyny.

Mlyn

 ● vrch s týmto názvom leží na via-
cerých miestach v rámci Slovenska, 
ale aj Česka. Nachádza sa aj v kata-
strálnom území Soblahova, konkrétne 
v Strážovských vrchoch. Na jeho se-
verovýchodných svahoch sa navyše 
rozprestiera prírodná rezervácia s rov-
nakým názvom.

Ostrý vrch

Soblahov patrí medzi obce, v 
ktorých stále dodržujú viaceré 
ľudové tradície. 
Na svoje si tu však prídu aj tí, ktorí 
pred folklórom dávajú prednosť 
prechádzkam v prírode. Na roz-
hraní Považského Inovca a Strá-
žovských vrchov vo výške 482 
m n. m. leží Chata pod Ostrým 
vrchom. Pred časom dostala druhý 
dych vďaka kompletnej obnove.
História chaty sa viaže k vojno-
vému obdobiu, konkrétne k roku 
1942, keď začalo mesto Trenčín s 
jej výstavbou. Postupovalo podľa 
projektu Alexandra Marákyho, 
pričom prvých návštevníkov pri-
vítali pod Ostrým vrchom o dva 
roky neskôr. V tej dobe zároveň 
vznikla aj viac ako kilometrová 
cesta do horárne. Chata niekoľko-
krát zmenila majiteľa, istý čas bola 
dokonca zatvorená. Zmenila to re-
konštrukcia v roku 2016, ktorá jej 
dodala nový impulz.  
„V čase, keď sme chatu prevzali, 
bola v dezolátnom stave. Pusti-
li sme sa preto do jej kompletnej 

rekonštrukcie, teda od základov 
až po strechu. Zmodernizovali vy-
kurovanie, všetky rozvody, ale aj 
izby. V rámci nich pribudli nové 
sociálne zariadenia, ktoré tam 
dovtedy neboli,“ priblížil Peter 
Lexmann, ktorý chatu prevádzku-
je.
Vyhľadávajú ju aj turisti a cyklisti. 

Chata z vojnových čias lákadlom aj dnes

„V okolí sa nachádza veľké množ-
stvo turistických trás, napríklad na 
Inovec alebo na Ostrý vrch, ale aj 
ďalšie zaujímavé miesta, ktoré sa 
oplatí navštíviť,“ doplnil Lexmann 
s tým, že čaro tohto regiónu obja-
vujú nielen Slováci, ale aj ľudia 
zo zahraničia – najmä z Čiech a 
Moravy.
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Staručký, viac ako 200-ročný 
mlyn je najstaršou technickou 
pamiatkou v Nemšovej. 
Unikátny je však nielen svojím ve-
kom, ale aj pôvodným vybavením, 
ktoré sa tu zachovalo z 80 percent. 
Minulý rok odštartovala obnova 
budovy, ktorá sa vďaka nej stane 
novou atrakciou v trenčianskom 
regióne.

Pre mlynárstvo bol vždy kľúčový 
zdroj vody. V prípade tohto regió-
nu bol tým najvýdatnejším práve 
Váh a jeho prítoky. Jedným z nich 
je aj Vlára, v ktorej blízkosti kedysi 
fungovali viaceré mlyny. V Nemšo-
vej sa do dnešných dní zachoval len 
jediný – Králikov mlyn. V rodine 
Králikovcov sa dedí z generácie 
na generáciu už niekoľko storočí. 

Novou atrakciou Nemšovej 
historický mlyn

Počas svojej existencie prešiel aj 
znárodnením v 50. rokoch minulého 
storočia.
„Bývam v tomto mlyne od narode-
nia. Vlastnil ho môj otec a predtým 
jeho otec a pred ním ďalší naši pred-
kovia. Otec však o mlyne veľmi ne-
hovoril, bol trošku zatrpknutý, pre-
tože mlyn znárodnili, zatvorili ho 
a on nemohol pokračovať v práci, 
ktorú mal rád,“ povedala na začiat-
ku obnovy Oľga Králiková. Rodine 
sa napokon podarilo cennú stavbu 
získať späť v rámci reštitúcií. V 
súčasnosti ho dlhodobo prenajíma 
mestu, ktoré sa vďaka eurofondom 
pustilo do jeho obnovy. Po rekon-
štrukcii by mala vo vynovených 
priestoroch vzniknúť expozícia, 
ktorá verejnosti priblíži samot-
né mlynárske remeslo. V spodnej 
časti bude spoločenská miestnosť, 
v prístavbe zase sídlo občianskeho 
združenia Peregrín, ktoré pomáha 
onkologickým pacientom. Mlyn 
bude zároveň zaujímavou zastávkou 
na cyklotrase Trenčín – Brumov. 
Jeho slávnostné otvorenie je naplá-
nované na teto rok.

● patróni Skalky a Nitrianskej diecé-
zy. Patrili k rádu benediktínov – naj-
staršej kresťanskej reholi v strednej 
Európe. Beňadik bol Svoradov učeň. 
Po smrti svojho učiteľa žil ešte tri roky 
na Skalke, kde ho v roku 1033 zabili 
zbojníci a hodili do Váhu. Odvtedy 
ľudia vídali sedávať na brehu veľkého 
orla. Po roku vytiahli Beňadikovo telo 
z vody celkom neporušené. 

Sv. Svorad-Andrej 
a Beňadik
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Čo by to bol za víkend v na-
šich novinách bez pobytu na 
čerstvom vzduchu a v prírode? 
Takže, zhlboka sa nadýchneme 
a začíname! Turistická polí-
cia tentoraz úradovala prvý 
februárový víkend, presnejšie 
od piatka do nedele, a prináša 
postrehy zo zasneženej Veľkej 
Javoriny.

Veľká Javorina láka v každom roč-
nom období a za každého počasia. 
Kvetnatou históriou, početnými 
kultúrnymi akciami alebo si len 
jednoducho svojím osobitým šar-
mom získava turistické srdcia z 
blízkeho okolia či vzdialenejších 
kútov Slovenska.

Najvyšší vrch pohoria Biele Kar-
paty (970 m n. m.) sa nachádza na 
slovensko-moravskej hranici ne-
ďaleko Nového Mesta nad Váhom. 
Jeho široký plochý vrchol okrem 
iného od roku 1958 zdobí i kulto-
vý rozhlasový a televízny vysielač, 
vďačný objekt nejedného fotogra-
fa. Veľká Javorina je vyhlásená za 
prírodnú rezerváciu, keďže sa tu 

nachádzajú vzácne rastlinné a ži-
vočíšne druhy. Pod jej vrcholom 
vedie zo slovenskej strany asfal-
tová cesta. Vystúpiť sem možno 
i viacerými turistickými chod-
níkmi, napríklad z obce Lubina po 
modrej, z Myjavy po červenej či                    
priamo od stanice v Starej Turej 

po žltej značke. Z Moravy vás sem 
dovedie modrá z Vápeniek, červe-
ná od Kamennej búdy a z Květnej 
vedie na vrchol značka zelená.
Najmä v zime platí, že aktivity 
treba prispôsobiť aktuálnemu po-

časiu. Keďže snehu cez týždeň 
nasypalo neúrekom, ani mierny 
víkendový odmäk nemohol váš-
nivým lyžiarom prekaziť plány. 
Vlek ťahal ostošesť a svah hýril 
pestrými farbami lyžiarskych búnd 
a otepľovačiek. Ski Veľká Javo-
rina nedisponuje umelým zasne-
žovaním, a preto je dobré si pred 
samotnou návštevou overiť sneho-
vé podmienky telefonicky alebo 
na internete. Oblasť je populárna 
aj pre bežkárske trate, pravidelne 
udržiavané a vo veľkom využívané 
zo slovenskej i českej strany. Ak 
náhodou nie ste fanúšikmi spomí-
naných športov, sánky a boby v 
tejto oblasti tiež nevyjdú navnivoč. 
Početné turistické trasy v okolí sa 
dajú ušiť na mieru aj na kratšie 
úseky, ideálne pre chladné zimné 
obdobie. Nepriateľom nebude 
ani vyššia snehová pokrývka.                
Najobľúbenejšou v okolí je „túrka“ 
na vrch Jelenec (925 m n. m.).

Adrenalínová vyhliadka

Niekoľkokilometrová prechádzka 
lesom, zeleným značením od „roz-
cestníku“ pod Veľkou Javorinou, 
sa dá bez problémov zvládnuť aj 
v hlbšom snehu. Sprvoti dole kop-

TIPY 
NA VÝLETY 
V OKOLÍ
• Mini Farma Lubina
• Zelená voda
• Bradlo – mohyla M. 
R. Štefánika 
• Myjavské kopanice
• Čachtický, Beckov-
ský alebo hrad Tema-
tín
• Haluzice – historická 
zrúcanina kostolíka, 
Haluzická tiesňava, 
rozhľadňa Hájnica 
• Bošáca – múzeum 
Bošáckej doliny, Bo-
šácka pálenica 
• Veľký Lopeník

V objatí Javoriny
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com, následne trochu stúpania a pri 
značke Pod Jelencom kúsok neo-
značeným stúpaním rovno na vrch. 
Jedna cesta v trvaní 30 až 50 minút 
(podľa kondície a poveternostných 
podmienok) nie je žiadnou veľkou 
výzvou. A prečo je adrenalínová? 
Rozprestiera sa tu totiž areál 
schátranej vojenskej základne z 
čias socializmu. Vrchu dominuje 
48 metrov vysoká veža vojenské-
ho vysielača, ktorá v súčasnosti 
funguje ako neoficiálna turistická 
rozhľadňa. Výstup na vlastné ne-
bezpečenstvo môže byť chvíľami 
skutočne adrenalínovým zážitkom. 
Tí najodvážnejší sa po rebríku 
v strede veže s bezpečnostným 
košom dostanú až na poschodie vo 
výške 30 metrov. V ponuke je krás-
ny, široký výhľad na slovenskú i 
moravskú stranu. Rebrík vedie cez 
niekoľko medziposchodí s výškou 
8 metrov. Ak si teda na druhom 
alebo tretom poschodí poviete, že 
vám stačí, môžete ísť s pokojným 
svedomím nazad. Tak sme urobili 
i my, keďže hustnúca hmla by nám 
pohľad do diaľok aj tak nepovolila. 
V priestore, ktorý dýcha dobro-
družnou minulosťou, sa nachádza 
i malá drevenička a viacero pod-
zemných bunkrov. Znova však pri-
pomíname, že pohyb v okolí je na 
vlastné nebezpečenstvo. Dôležité 
je tiež spomenúť, že oblasť sa na-
chádza v bezzásahovom prostredí, 
čo znamená najvyšší stupeň ochra-
ny prírody.

Za generálom Dibrovom

Dobrým tipom na turistiku je i čer-
vená turistická značka s krásnymi 
výhľadmi smer Dibrovov pamät-
ník. Pomník generála Iľju Danie-
loviča Dibrovova označuje miesto, 
kde bol niekdajší veliteľ druhej 
Stalinovej brigády zastrelený. Táto 
trasa je tiež súčasťou Cesty hrdi-

nov SNP. Práve Veľká Javorina je 
miestom, kde sa naša najdôležitej-
šia turistická magistrála, po malej 
odbočke k bratom Čechom, znovu 
stáča na slovenské územie a po-
kračuje cez Myjavu, Bradlo až na 
západ k Devínu. Jej celková dĺžka 
je 750 km alebo 770 km vrátane 
vrcholových odbočiek. Pre nezna-
lých veci, táto trasa je v európskom 

meradle súčasťou diaľkovej trasy 
E8, ktorá vedie z Írska až po turec-
ké hranice a meria 4 390 km. To už 
je výzva, čo poviete?
Odbočiac od chladných dní, po-
slednú júlovú nedeľu sa na vrchu 
Veľká Javorina už tradične uspo-
radúvajú Slávnosti bratstva Če-
chov a Slovákov. Tak, ako ich po-
známe dnes, sa konajú pravidelne 
už 26 rokov, no táto tradícia sa 
tu ako symbol spoločnej histórie 
a kultúry Čechov a Slovákov udr-

žiava rôznymi spôsobmi už vyše 
170 rokov. Jedným z lákadiel 
slávností je každoročne bohatý 
kultúrny program – folklór, tradí-
cie a dobrá muzika prihraničného 
regiónu. Z každoročných podujatí 
škoda nespomenúť aj Silvester na 
pomedzí či stretnutia cyklistických 
patriotov Javorina tour.

Super voľba na útek z veľkomesta

Ako hodnotia zasneženú Javorinu 
víkendoví návštevníci? Mladá ro-
dinka z hlavného mesta si nápad 
vyraziť do prírody veľmi pochva-
ľuje. „Zábavné, práve som hovo-
ril manželke, že som prekvapený, 
aký horský pocit to tu vo mne vy-
voláva. Aj keď sme len kúsok od 

Bratislavy. Pre rýchly únik z mesta 
super voľba. Musí to tu byť per-
fektné aj v lete na turistiku alebo 
bicykel,“ pochvaľuje si hlava rodi-
ny, pán Tomáš. 
Len kúsok ďalej pani Iveta z No-
vého Mesta dohliada na sánkujú-
ce sa vnúčatá. „My sme tu každú 
chvíľu. Hlavne keď v zime nasne-
ží, naložíme decká a celý deň sa tu 
bláznime.“ Prevádzkarka chaty ju 
dopĺňa, že tu často hostia nielen 
domácich a bratov od susedov, no i 
turistov zo vzdialenejších končín – 
z Rakúska či Nemecka. Tých sem 
privádzajú turistické kroky európ-
skej trasy. 

U pána Holubyho 

Ubytovanie strategicky hľadáme 
čo najbližšie k prírode, no zároveň 
čo najďalej od „civilizácie“. V prí-
pade Veľkej Javoriny našu predsta-
vu dokonale spĺňa Holubyho chata. 
Medzi ľuďmi dobre známa, legen-
dami opradená horská chata, ktorej 
základný kameň položili už v roku 
1923. Odvtedy mala rôzne podo-
by, ovplyvnili ju mnohé udalosti, 
no napriek tomu ostala miestom s 
jedinečnou charizmou. Chatu, či 
útulňu, ako sa jej hovorilo v minu-
losti, pomenovali z  úcty k životu 
a dielu evanjelického farára Jozefa 
Ľudovíta Holubyho, ktorý „botani-
zoval“ v okolí Javoriny. 

V dolnej časti objektu sa v citlivo 
zrekonštruovaných priestoroch 
nachádza reštaurácia, prístupná a 
hojne využívaná okoloidúcimi vý-
letníkmi. Ubytovacia časť chaty si 
síce pýta riadnu dávku omladenia, 
no na zážitku to neuberá, ba práve 
naopak. V súčasnosti taký obľúbe-
ný „retro štýl“ si tu možno užiť 
dosýta.
Podľa slov novej pani prevádzkar-
ky, sanáciu a modernizáciu chaty 
plánujú postupne, podľa nalie-
havosti jednotlivých opráv. Z jej 
rozprávania poznať, že chata je 
pre ňu srdcovou záležitosťou. Ako 
správna chatárka väčšinu svojho 
času trávi starostlivosťou o jej bez-
problémový chod a spokojnosť ná-
vštevníkov. Musíme konštatovať, 
že personál bol po celý čas pobytu 
veľmi ústretový a bez problémov 
vyhovel všetkým našim požiadav-
kám. Objekt bol kvôli zmene pre-
vádzkara na konci leta necelé dva 
mesiace zatvorený, a tak mnoho 
návštevníkov ostalo sklamaných. 
Od októbra je však už všetko na 
poriadku a obľúbená Holubyho 
chata funguje na plné obrátky.
V reštauračnej ponuke nájde-
te typické chatárske jedlá, ktoré 
uspokoja každého hladoša. Počas 
víkendu sme ochutnali z jedálne-
ho lístka skoro všetko a sťažovať 
sa rozhodne nemôžeme. V pries-
toroch reštaurácie si svoj kúsok 
nájdu i najmenší a detský kútik 
plný hračiek určite ocení i nejeden 
vyčerpaný rodič.

Pozvánka na miesto považova-
né za jeden zo symbolov dobrých 
vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi 
patrí všetkým fanúšikom krásnej 
prírody, športu a aktivít na čers-
tvom vzduchu, no najmä tým s ot-
vorenou mysľou a srdcom.

(bafa)

turistická polícia

Strava  10/10
Ubytovanie 9/10
Wellness -/10
Obsluha 10/10
Lokalita 10/10
Celkový dojem 10/10
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Štefan Meliš je rodákom z 
Papradna a tento rok oslávil 
okrúhle 90. narodeniny. Jeho 
najnovšia knižka povestí nesie 
názov Šarkania diera. Čita-
teľom približuje jedinečné po-
vesti a legendy, ktoré sa viažu 
k papradňanským horám.
Tento rok ide už o tretiu knihu, 

ktorá aktívnemu dôchodcovi 
vyšla. „Papradno je veľká obec, 
ktorá sa delí na hory a dedinu. 
Toto sú povesti, ktoré mi kedysi 
rozprávali ľudia, čo bývali na 
samotách, osadách, ktoré už pre-
važne zanikli. Hovorili mi o tých 
miestach, kde bývali, o kopcoch, 
o dolinách rôzne povesti a ja som 

to zapisoval. Niektoré z nich sú 
vybrané práve v tejto knihe,“ 
uviedol Štefan Meliš.
Legendy, ktoré sa spájajú s rôz-
nymi miestami, ho zaujímajú 
prakticky celý život. Prvé povesti 
si zapísal ešte ako malý chlapec. 

„Bol som vtedy žiakom, ale tie 
veci, ktoré som vtedy zazname-
nal, sa neuchovali, pravdaže. Ale 
už keď som bol dospelý mláde-
nec, zas som si tie povesti zapi-
soval. Počúval som starších ľudí, 
iné som získal od svojich súro-
dencov, od rodičov aj od  pria-
teľov. Takto som ich nazbieral 
niekoľko stoviek,“ dodal s tým, 
že ide o povesti z okolia Považ-
skej Bystrice a Bytče. Zároveň 
zaznamenal aj archaické výrazy 
z Papradna a okolia či detské 
rečňovanky, ktoré sa už dnes 
nepoužívajú a na ktoré už ľudia 
zabudli.
Štefan Meliš je amatérsky ar-
cheológ, vášnivý numizmatik, 
ľudový rezbár, chýrny básničkár, 
autor stoviek povestí a detských 
hier z Považia, prispievateľ do 
regionálnych novín a časopisov. 
K oceneniam, ktoré už má na 
svojom konte, pribudlo hneď na 
začiatku tohto roka ďalšie – stal 
sa Strieborným seniorom roka 
2018. Pomyselnú druhú prieč-
ku obsadil v rámci ankety, ktorú         
každoročne organizuje Fórum 
pre pomoc starším. Prostredníc-
tvom nej sa snaží upriamiť po-
zornosť na seniorov, ktorí dokážu 
byť inšpiráciou nielen pre svojich 
rovesníkov, ale aj pre celú spo-
ločnosť. Štefan Meliš k takýmto 
osobnostiam jednoznačne patrí 
– počas svojho života zozbieral 

viac ako 500 povestí z Papradna 
a jeho okolia. Je aktívnym čle-
nom Matice slovenskej, s ktorej 
pomocou vydal zhruba 50 kníh, 
a nezaháľal ani v oblasti arche-
ológie. Objavil a odkryl vyše 27 
nálezísk.                             (baša)

Povesti zbiera 
celý život
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„Ak hľadáte pokoj, tu ho nájdete,“ vysvetľuje 
starosta Zubáka Pavol Gelo. Znie to ako ná-
vnada presvedčiť ľudí, aby sa presťahovali do 
koncovej obce v Púchovskom okrese. Na jej 
prahu nás víta spoločne so svojím zástupcom 
Tiborom Zuzíkom a v zasadačke, stojac pri 
mape s leteckým pohľadom, ukazuje hranicu 
obce. Chotár obce leží v severnej časti Bielych 
Karpát, v údolí potoka Zubák a rovnomennej 

doliny. „Potok nás už neraz potrápil,“ prikývnu 
obaja, no starosta vzápätí otočí: „Ale žije sa tu 
dobre, je tu pokoj, zubatá tu nestraší. Vitajte v 
Zubáku.“

Konečne plus jeden

Na západ od obce sa rozprestierajú veľké lesy, 
ktorými prechádza štátna hranica s Českou re-
publikou. Z juhu sú to obce Lednica a Červený 
Kameň, zo severu Lysá pod Makytou, Lúky, 

Záriečie a Mestečko a z východu zase Dohňany 
a Horná Breznica. Zubák je teda v epicentre 
dedín. „Komunita u nás nie je veľká, poznáme 
sa tu všetci. Máme 823 obyvateľov. Mrzí ma, 
že každým rokom ich počet klesá. Starneme, 
detí sa nám nerodí veľa, ale naskytne sa aj 
svadba v dedine. Minulý rok sme však mali šta-
tistiku plus jeden, konečne nám jeden obyvateľ 
pribudol,“ konštatuje Pavol Gelo, ktorý žije 
v Zubáku vyše 20 rokov. 
„Máme tu však veľa chalupárov, najmä z oko-
lia Bratislavy. Ani neviem, či častejšie chodia 
v zime alebo v lete. Sú to ľudia, ktorí si tu 
kúpili chalupy, zväčša staršie. A nejaké ešte 
plánujú stavať. Privádza ich sem už pokoj. Veď 
si predstavte, že odídu z toho chaosu hlavného 
mesta a po dvoch hodinách cesty prídu sem – 
a ticho, pohoda, relax, pokoj,“ rozplýva sa prvý 
muž obce nad scenériou, ktorá obklopuje obec. 
„Stretnúť jeleňa v intraviláne obce nie je žiadna 
rarita,“ dopĺňa starostu zástupca Zuzík.

Jeleň aj v obecnom erbe

Je strieborný a skáče – v modrom štíte na ze-
lenom vŕšku medzi dvoma zelenými odklone-
nými smrekmi. Erb vypĺňajú v horných rohoch 
štítu zlaté nebeské telesá, vpravo hviezda, 
vľavo polmesiac. „Traduje sa, že po príchode 
prvých obyvateľov tu videli bieleho jeleňa, 
ktorý skákal cez kopce. Ja som tu takého jeleňa 

Zubák podľa 
vzoru zub

REPORTÁŽ



veru ešte nevidel,“ usmeje sa Pavol Gelo.
K starostovaniu sa dostal zhodou okolností. 
„Žiaľ, stala sa tragická udalosť. Pri oprave 
oporného múru pri vodojeme zasypala môjho 
predchodcu hlina a zomrel. Pol roka som ho za-
stupoval a následne v doplňujúcich voľbách si 
ma ľudia zvolili. Teraz je to už 6 rokov,“ spomí-
na. „Vodovod sme si vybudovali svojpomocne. 
Začalo sa s tým ešte za mojich predchodcov. 
Minulý rok sa nám ho podarilo dokončiť, ba aj 
rozšíriť o ďalších 600 metrov.“ 
Podľa povesti sa traduje, že obec založil zboj-
ník, ktorý mal veľké zuby a poslali ho sem za 
trest robiť panského horára. V Zubáku vraj žilo 
viacero rodín, ktoré mali veľkú čeľusť. „Zuby 
nás tu nebolia, zubára tu nemáme, ani veľké 
zuby,“ zasmeje sa starosta.

Po železnici ani stopy

Obec sa rozprestiera na 25,67 kilometroch 
štvorcových a člení sa aj na rôzne oblasti, tzv. 
majere. „Sú pomenované po starousadlíkoch, 
ktorí tam kedysi žili, ako Kačíci či Ježovci,“ 
vysvetľuje zástupca starostu Zuzík.

V roku 1856 sa v obci nachádzala malá dielňa 
na šitie papúč a v druhej polovici 20. storočia 
sa tu vyrábali gajdy. Taktiež tu bola pálenica a 
v horách píla. V jarných obdobiach sa využíval 
systém splavovania dreva po miestnom potoku. 
Technika splavovania dreva spočívala v tom, 
že majiteľ zubáckych lesov, veľkopodnikateľ 
Schreiber, v jarných mesiacoch po celej dĺžke 
obce vozil do miestneho potoka drevo – siahy. 
Tie sa vďaka prívalu vody plavili po potoku 
Zubák až k skladu dreva na rázcestí Hornej 
Breznice a Lednice. Občania pri splavovaní 
drevo posúvali hákmi z oboch strán brehu 
potoka. Na splavovanie dreva bolo v horných 
horách upravené jazero na záchyt vody. Vy-
púšťalo sa počas splavovania a slúžilo ako 
rezervoár vody.
V neskoršom období bola technika splavovania 
dreva nahradená úzkokoľajovou traťou, po kto-
rej vozila drevo malá parná lokomotíva do depa 
v Lednických Rovniach. „Žiaľ, dnes sa z nej nič 

nezachovalo, bola úplne demontovaná. Škoda, 
to by bolo lákadlo pre turistov,“ dopĺňa starosta 
Zubáka. 

Ľudí do okolia Zubáka láka aj rozhľadňa. „Dá 
sa k nej dostať z Dohnian, ale aj od nás. Vždy 

začiatkom leta zavolajú Moraváci a pýtajú sa, či 
funguje hospoda, či môžu prísť. Robia si okruh, 
ich cieľom je rozhľadňa a potom sa pohodlným 
priesekom po výstavbe plynovodu vracajú späť 
do Česka,“ pokračuje.
V rokoch 1957 – 1969 sa na Slovensku usku-
točnil prieskum minerálnych prameňov a jeden 
objavili aj v Zubáku. Uvádzal sa pod domácim 
názvom Sirková voda. „Nachádza sa na pozem-
koch bývalých vojenských lesov, ale špeciálne 
využívaný nie je. Pamätám si, že voľakedy 
mal aspoň arómu, ale už ani tú nemá. Neviem, 
prečo. Slúži len turistom, ktorí idú okolo a 
možno sa osviežia,“ hovorí Tibor Zuzík. 

Vedia, kde sa trasie Zem

Málokto vie, že v kopcoch nad Zubákom má 
Viedenská univerzita umiestnenú seizmologic-
kú stanicu. „Keď je nejaké zemetrasenie, tak 
mi pošlú tabuľku s hodnotami. Dokonca u nás 
zachytili jadrové testy v Kórei, ale aj výbuchy 
sopiek. Ako na nás prišli, netuším, ale vytypo-

10 na konci kraja
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vali si nás a sme ich najsevernejšia stanica,“ 
prezrádza starosta.
V obci to žije aj kultúrou. Majú ženský spe-
vácky spolok Radosť, ktorý vznikol pri Klube 
jednoty dôchodcov. Vedie ho a na heligónke 
sprevádza Štefan Šutriepka. „Svojimi vystúpe-
niami sa snažíme spríjemniť rôzne podujatia 
v obci, napríklad pri stavaní májov, posedení 
s dôchodcami, ale aj v okolitých obciach na 
ich  podujatiach. Máme za sebou aj zahraničné 
vystúpenie v Českej republike na Kohútke a 
spolupracujeme so speváckou skupinou Rož-
novec. Sme takmer pri všetkom, čo sa u nás v 
obci deje,“ vysvetľuje šéf speváčok Štefan Šu-
triepka. „Nežije sa tu zle, starosta nám porobil 
cesty, zaviedol sa optický internet. Škoda, že 
bývam dál od dediny, od obchodu. Keby som 
ešte raz staval dom, tak dole blíže,“ rozhovorí 
sa po domácky.
To však už jeho manželka vyťahuje zo skrine 
pánsky a dámsky kroj. Vystupujú v nich, spie-
vajú, hrajú všade. „Je to ušité podľa starého 
kroja. Tie výšivky sú originál zubácke,“ dodáva 
pani Anna.

Stovky detí vo farnosti

V Zubáku si pochvaľujú spoluprácu s miestnou 
farnosťou, konkrétne s duchovným otcom Vla-
dimírom Tomášom. „Máme veľmi aktívneho 
kňaza. Rozhodol sa, že dá do poriadku faru 
i pastoračné centrum, v ktorom sa počas roka 
vystrieda okolo 1000 detí,“ hovorí Pavol Gelo. 
A tak sme sa so starostom i jeho zástupcom 
osobne vybrali za pánom farárom a na vlastné 
oči sa presvedčili, čo všetko okolo fary i Kosto-
la sv. Vendelína buduje. „Aj momentálne tu 
máme deti z Piaristického gymnázia v Tren-
číne. Myšlienka pracovať s deckami vznikla 
ešte za čias pána farára Jožka Hlaváča. Keď 
som sem prišiel pred šiestimi rokmi, bolo to tu 
priam zdevastované. Ani teraz to ešte nemáme 

dokončené, ale, chválapánubohu, nás čaká už 
posledná etapa,“ rozreční sa Vladimír Tomáš, 
ktorý bol práve dva dni čerstvým farárom. 
Dovtedy ho evidovali ako farského administ-
rátora. 

Na jeho tvári vidieť nadšenie, zápal pre dobrú 
vec. Na mieste bývalých maštalí postavili 
telocvičňu, vynovené sú izby pre deti, kňazov 
i učiteľov. Majú vlastnú kotolňu, ktorá vykuru-
je faru, kostol i centrum. „Máme tu možnosti na 
športovanie, je tu basketbalové ihrisko, plánu-
jeme mukltifunkčné aj work-outové ihrisko, ale 
aj výstavbu nadrozmernej šachovnice s veľký-
mi figúrkami,“ sprevádza nás areálom. 
„Radi by sme tu postavili betlehem v životnej 
veľkosti. Chcel by som tu na svahu spraviť aj 
krížovú cestu, akú nemá nikto na Slovensku. 
Deti potrebujú vzory, takže na každom zastave-
ní bude relikvia detského alebo mládežníckeho 
svätca. Zo štrnástich už ich máme šesť, dve sa 
pripravujú, takže budeme za polovicou. Bude 
to osvetlené, pod kamerami a s náučnými tabu-
ľami. Dieťa si prečíta životopis svätca a bude 
tam aj modlitba viazaná k zastaveniu, aby to 

malo myšlienku,“ spresňuje.
Útulnému areálu dominuje Kostol sv. Vendelí-
na, ktorý sa vypína do nebies. „V kostole máme 
ostatky pátra Pia. Je to vzácnosť, keďže páter 
Pio mal stigmy, čo sú rany na miestach, kde 

bol údajne ukrižovaný Ježiš Kristus,“ vysve-
tľuje Vladimír Tomáš a ukazuje vnútro krásne 
zrekonštruovaného kostola. Takto sme sa 
dozvedeli kompletný plán obnovy zubáckeho 
svätostánku.

Oplatí sa zatúlať 

V Zubáku si žijú pokojne, v krásnom prostredí 
a doslovne na konci kraja. Je to taký unikátny 
samorast, veď už aj názov obce tomu napove-
dá. Neskloňuje sa podľa vzoru zub a nebojte 
sa, nestraší tu žiadna zubatá. Domáci sa určite 
potešia, ak ich niekedy navštívite. Ak sa sem 
zatúlate, neoľutujete. A možno váš tep radosti 
zachytí seizmologická stanica viedenskej uni-
verzity...

Michal Bachratý, Radovan Stoklasa
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Rozpočet 
v príprave
Župa už pripravuje rozpočet na 
rok 2020, zohľadňuje pritom prio-
rity jednotlivých okresov. Poslanci 
sa stretli priamo s vedúcimi jed-
notlivých odborov. 
Najdiskutovanejšou témou po-
čas všetkých rokovacích dní bola 
najmä doprava, nasledovalo škol-
stvo, zdravotníctvo a kultúra,“ 
priblížila priebeh stretnutí vedúca 
Odboru finančného Úradu TSK 
Renáta Ozimová s tým, že ďalšie 
stretnutia k príprave tvorby roz-
počtu na rok 2020 budú pokra-
čovať pravdepodobne v letných 
mesiacoch.
„Každý deň sa konali tri stretnutia 
s poslancami zastupujúcimi jed-
notlivé regióny. Cieľom je zohľad-
niť priority a potreby  všetkých 
okresov kraja a práve poslanci 
sú tí volení zástupcovia, ktorí de-
tailne poznajú potreby či špecifiká 
daného regiónu,“ doplnil  Marek 
Briestenský, poverený riadením 
Úradu TSK.                           (gab)
 

Komunitné 
bývanie
Spoločná cesta k novému domovu 
je projekt, na ktorom v tejto oblas-
ti sociálnych služieb spolupracuje 
Trenčiansky a Zlínsky kraj.  „My 
sme už v tomto procese o niečo 
ďalej ako naši slovenskí kole-
govia. Komunitné bývania sme 
začali otvárať už v roku 2015, v 
súčasnosti máme 13 komunitných 
bývaní na rôznych miestach a ad-
resách,“ povedal riaditeľ partnera 
projektu Sociální služby Uherské 
Hradiště Bronislav Vajdík.  „Jed-
nou z najkrajších aktivít spoločné-
ho cezhraničného projektu bol Môj 
deň v novom domove. „Klienti 
CSS-LÚČ Pruské a DSS – Ada-
movské Kochanovce mohli zažiť 
jeden reálny deň v podmienkach 
komunitného bývania u českých 
partnerov. So svojimi zahranič-
nými kamarátmi spoločne uprato-
vali, varili, či dokonca navštívili 
ich zamestnanie,“ opísala Anna 
Kancirová, poverená riadením 
CSS-LÚČ Pruské. Pre klientov 
bol nezabudnuteľným zážitkom aj 
Športový deň či Potulky prírodou, 
keď spoločne objavovali krásy 
Haluzickej tiesňavy.              (red)

V Centre sociálnych služieb 
(CSS) – DOMINO v Prie-
vidzi sa spektrum poskyto-
vaných služieb rozrastá aj o 
ambulantnú starostlivosť o 
osoby s diagnózou autizmus.
V regióne hornej Nitry vla-
ni evidovali 15 žiadateľov o      
takúto službu. Ide o autistov po 

ukončení povinnej školskej do-
chádzky. 
Na tento účel bude slúžiť budo-
va, v ktorej zariadenie do kon-
ca minulého roka poskytovalo 
starostlivosť v rámci krízového 
strediska. Tá si však vyžiada re-
konštrukciu, pri ktorej sa počíta 
nielen so zateplením, ale aj rie-

Otvorené dvere 
aj pre autistov

šením interiéru, najmä jeho bez-
bariérovosťou. „Záujemcov o 
nový druh sociálnej služby bu-
deme prijímať až po ukončení                                                         
rekonštrukčných prác,“ vysvet-
lila riaditeľka CSS – DOMINO 
Prievidza Iveta Lauková. Malo 
by sa tak stať približne v sep-
tembri, pričom kapacitne pôjde 
o 8 miest. „V našom zariadení 
sa budeme snažiť socializovať 
a rozvíjať komunikáciu, na-
koľko práve tieto oblasti sú 
pre autistov problematické. 
Pre mnohých z nich je náročné 
komunikovať s okolím či nad-
väzovať vzťahy s druhými. Z 
tohto dôvodu dochádza k ich 
sociálnej izolácii a práve tu by 
sme chceli byť ako odborníci 
nápomocní nielen im, ale aj ich 
rodinným príslušníkom,“ pove-
dala Iveta Lauková a doplnila, 
že hlavným cieľom je uľahčiť 
zdravotne znevýhodneným 
osobám cestu k spokojnému a 
šťastnému životu.

(red)

zdroj: TSK

diplomata, vojenského letca a bri-
gádneho generála ozbrojených síl 
Francúzska. 
Jubilejné celoročné spomien-
ky na smrť generála Štefánika 
zavŕši začiatkom mája národná                      
spomienka na mohyle M. R. Šte-
fánika na Bradle.

(ver)

Unikátna výstava Generál 
Štefánik odštartovala rok plný 
spomienok na jednu z najväč-
ších osobností našej histórie, 
rodáka z Trenčianskeho kraja. 
V máji uplynie 100 rokov 
od jeho tragickej smrti. Vo 
vstupnej hale župného úradu 
návštevníci spoznali osobnosť 
a životný príbeh jedného zo 
spoluzakladateľov 1. Českoslo-
venskej republiky.
Výstava vznikla vďaka spolupráci 
Trenčianskeho múzea s Nadáciou 
M. R. Štefánika, Štátnym archí-
vom v Trenčíne a Posádkovým 
klubom v Trenčíne. „Z archívu 
múzea sme vytiahli pár vecí, kto-
ré neboli dlhé roky vystavené, 
ako napríklad uniformu legionára 
či legionárske zbrane. Výstava sa 
rodila pomerne ťažko, po Štefá-
nikovi sa nám zachovalo veľmi 
málo vecí, zostalo len pár osob-
ných drobností, ktoré sa  nachá-
dzajú v hlavných štátnych múze-
ách. Regionálne múzeá disponujú 
malým množstvom predmetov 
súvisiacich so životom Štefáni-
ka, preto som rád, že sa dokázali 

spojiť viaceré subjekty a podarilo 
sa nám priniesť informácie o tej-
to významnej osobnosti do kraja 
medzi ľudí,“ objasnil vznik výsta-
vy riaditeľ Trenčianskeho múzea 
v Trenčíne Peter Martinisko.
Okrem banerov boli vystavené 
aj mince či bankovky, ktoré zob-
razujú generála Štefánika. Spo-
znávame ho cez život politika, 

Výstava o Štefánikovi sa rodila ťažko



kladaného projektu musí byť 
aj písomný súhlas minimálne 
15 dospelých občanov, ktorí 
súhlasia s jeho možnou realizá-
ciou. Tento krok zaručí verejnú 
prospešnosť projektu v danej 
komunite. V súhlase musí byť 
uvedený názov projektu, meno 
navrhovateľa, mená, priez-
viská, adresy a podpisy obča-
nov, ktorí podporujú myšlienku 
predkladaného projektu.
Verejné zvažovania doruče-
ných projektov sa uskutočnia v 
mesiaci máj, pričom v jeho dru-
hej polovici prebehne verejné 
hlasovanie o schválených pro-
jektoch. Výsledky hlasovania 
by mali byť známe už 15. júna 
2019.                                  (ras)

Participatívny komunitný 
rozpočet Trenčianskeho 
samosprávneho kraja vstúpil 
do svojho tretieho ročníka. 
Tentoraz kraj vyčlenil až 
200-tisíc eur, o ktorých roz-
hodnú obyvatelia jednotlivých 
okresov prostredníctvom trans-
parentného hlasovania. Tieto fi-
nancie budú rozdelené rovným 
dielom medzi všetkých 9 okre-
sov. „Projekt Participatívneho 
komunitného rozpočtu TSK sa 
za dva roky svojej existencie 
ukázal ako naozaj efektívny 
spôsob narábania s verejnými 
financiami. Participácia ľudí 
na rozhodovaní o tom, kam pe-
niaze poputujú a ktoré projek-
ty budú podporené, je v rámci 

zvyšovania transparentnosti 
župy podstatným faktorom,“ 
povedal predseda Trenčianske-
ho samosprávneho kraja Jaro-
slav Baška.
Ako získať príspevok v rámci 
Participatívneho komunitného 
rozpočtu TSK?
Predkladať projekty, ktoré 
môžu osloviť verejnosť, mô-
žete až do konca marca 2019. 
Maximálna výška jedného pod-
poreného projektu je 2 200 eur, 
pričom žiadateľmi o finančný 
príspevok v rámci Participa-
tívneho komunitného rozpočtu 
TSK môžu byť mestá, obce, 
skupiny či organizácie sídliace 
a pôsobiace na území Trenčian-
skeho kraja. Súčasťou pred-
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Rozhodnite, kam pôjde 200-tisíc eur

Z hradu na hrad? Čoskoro na bicykli

Pod jednou 
strechou
Vyspelé informačné systémy v 
nemocniciach majú uľahčiť ko-
munikáciu medzi nemocnicami a 
zdravotnými poisťovňami, ako aj 
zriaďovateľom. Zároveň poskytnú 
komplexný pohľad na ošetrované-
ho pacienta či hospodárenie ne-
mocníc. Nemocničný informačný 
systém má  uľahčiť každodennú 
prácu lekárom a zdravotníckemu 
personálu. Jednoduchšie by malo 
byť denné vykazovanie výkonov, 
ako aj pravidelné aktualizovanie 
informácií o ekonomickom chode 
nemocníc či napríklad počte oše-
trených pacientov. Rýchly a poho-
dlný prístup k moderným  štatisti-
kám majú všetci zainteresovaní v 
jednom komplexnom balíku.
Nové informačné systémy by mali 
pomôcť dostať hospodárenie žup-
ných nemocníc do kladných čísiel.

  (hz)

Slony pôjdu 
do väčšieho
Slony v bojnickej zoo budú mať 
nový domov. Už o rok by sa mali 
pohybovať vo väčšom a najmä ze-
lenšom pavilóne. 
Nový pavilón bude spĺňať naj-
prísnejšie kritériá pre chov slo-
nov a zároveň umožní zvieratám 
komfortnejšie prostredie a väčší 
priestor na pohyb. „Začiatok vý-
stavby nového pavilónu slonov je 
dôkazom neustále sa zlepšujúcich 
podmienok a starostlivosti o zvie-
ratá, ktoré chováme v našej zoo. 
Pôvodný 35-ročný pavilón slonov 
je už dávno nevyhovujúci, a  preto 
bola otázka času, kedy vybuduje-
me kvalitatívne lepšie podmienky 
pre chov jediných dvoch slonov 
afrických na Slovensku – sloníc 
Maje a Guly,“ povedal riaditeľ Ná-
rodnej zoo Bojnice Milan Šovčík.
Objekt bude členený na priestor 
pre ustajnenie zvierat a zázemie 
pre zamestnancov, vnútorný a von-
kajší výbeh pre zvieratá a časť ur-
čenú návštevníkom. Tí budú môcť 
pozorovať slony nielen zo zeme, 
ale aj z nadzemných lávok. Nový 
pavilón bude spĺňať najprísnejšie 
kritériá pre chov slonov a zároveň 
umožní zvieratám komfortnejšie 
prostredie a väčší priestor na po-
hyb.                                           (red)

projektu TSK Zelená župa. Sa-
motné budovanie by malo trvať 
13 mesiacov.
TSK sa spolu s moravským mes-
tom stal v rámci projektu úspeš-
ným žiadateľom o nenávratný 
finančný príspevok (NFP) z eu-
rofondov. Celková investícia zo 
strany TSK vrátane NFP za slo-
venskú časť projektu predstavu-
je viac ako 2,15 mil. eur. Mesto 
Brumov-Bylnice by svoj úsek 
cyklotrasy malo zhotoviť za asi 
2,85 mil. eur. Celková hodnota 
projektu teda predstavuje viac 
ako 5 mil. eur. Z eurofondov 
bude projekt podporený sumou 
vo výške približne 4,3 mil. eur.

(ras)

Projektu výstavby cyklotrasy s 
medzinárodným i historickým 
rozmerom už nič nebráni. 
Cyklotrasa priamo z hradu Matú-
ša Čáka povedie cez najstaršie 
pútnické miesto na Slovensku – 
Skalku nad Váhom a cez mesto 
Nemšová. Tu nová cyklotrasa 
nadviaže na už existujúci cyklo-
chodník, ktorý vedie až takmer 
po hranicu s Českou republikou. 
Cyklotrasa tak prepojí nielen dve 
krajiny, ale aj významné kultúrne 
pamiatky. 
Na českej strane by mala táto cy-
klotrasa totiž končiť na hrade v 
meste Brumov-Bylnice. Na slo-
venskej strane sa z jej celkovej 
dĺžky viac ako 30 km bude na-

chádzať 24 kilometrov.
Nová medzištátna cyklotrasa 
vznikne v rámci projektu Na bi-
cykli po stopách histórie. Bude 
mať turistický i kultúrny prínos. 
Ďalším praktickým pozitívom 
je možnosť ekologického a bez-
pečného dochádzania za prácou 
pre obyvateľov obcí, ktorých sa 
plánovaná výstavba cyklotrasy 
dotýka. 
S výstavbou cyklotrasy súvisí aj 
zvýšenie turistickej atraktivity 
regiónu, posilnenie bezpečnosti 
cyklistov a vytvorenie možnosti 
na aktívne trávenie voľného času 
pre všetky vekové kategórie. 
Rozvoj cykloturistiky v kraji je 
zároveň jedným z hlavých cieľov 
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„Už ani tie zimné sezóny nie sú, čo 
bývali...“ povzdychol si vlani fanúšik 
lyžovania Martin. 
Žije neďaleko Trenčína a ak sa chcel s rodi-
nou spustiť dole kopcom, musel ráno sadnúť 
do auta a niekoľko hodín cestovať. „Túto 
sezónu nám však príroda konečne dopriala. 
Snehu bolo dosť a my sme si po pár rokoch 
užili lyžovačku v obľúbenej Kálnici. Vybrali 
sme si večerné lyžovanie. Dvadsať minút 
z domu, pár hodín na lyžiach a príjemne 
unavení sme si potom vychutnali domácu 
pohodu,“ opisuje výhody lyžovačky doslova 
pod nosom Martin. Podobne si zimné chvíle 
na svahu vychutnala aj Monikina rodina z 
Prievidze. Bohatá nádielka snehu spojazdni-
la svahy na Homôlke, v Cigli a lyžiari sa po 
rokoch vrátili aj na svah do Veľkej Lehôt-
ky, čo je jedna z mestských častí Prievidze. 
Miestni nadšenci získali dotáciu, ktorú in-
vestovali do rekonštrukcie vleku. Lyžiari sa 
o prevádzke vleku dozvedali najmä vďaka 
facebookovej stránke. „Ak mám povedať 
pravdu, z domácich lyžiarskych stredísk 
sme si najviac vychutnali Homôlku. Aj deti 
si lyžovačku užili. Musím pochváliť  mož-
nosť využiť služby lyžiarskeho inštruktora,“ 
opisuje Prievidžanka, pričom nezabúda ani 
na lyžovačku v Cigli. Svah nad baňou je pre 
rodinu s deťmi časovo dostupný a aj cesta 
k nemu je o niečo jednoduchšia a pohodl-
nejšia. 
Kapitolou samou osebe sa tento rok stali 
svahy, ktoré sú odkázané len na prírodný 
sneh. Teplé zimy v posledných rokoch totiž 

odradili prevádzkovateľov od investícií do 
snehových diel. Ani „technická Perinbaba“ 
totiž nedokáže vyrobiť sneh, ktorý by odolal 
novým teplotným štandardom. V strediskách 
teda pozorne sledujú predpovede počasia. 
Tohtoročný január bol pre ne ako stvorený. 
Zima, veľa snehu a opäť zima. Kombinácia, 
na ktorú čakali aj v Selci či Dohňanoch. Kto 
mal chuť, silu a – povedzme si úprimne – aj 
dobrú vôľu, pomáhal s prípravou jedinečnej 
lyžiarskej sezóny. Deň pred spustením vleku 
sa tí najvernejší stretli a svah upravili šliapa-
ním po vlastných. No a taká Stará Myjava 
lákala lyžiarov na úctyhodných 85 cm snehu 
ešte aj vo februári.
Po dlhom čase si teda snehuchtiví športovci 
mohli vychutnať svahy, ktoré majú na dosah 

ruky. „Nejde síce o ultramoderné lyžiarske 
strediská, ale sú to ideálne kopce pre začí-
najúcich lyžiarov. Neplánujem mať z detí 
profesionálnych zjazdárov. Na druhej strane, 
keď vidia úspechy Petry Vlhovej, majú in-
špiráciu. A na prvý kontakt so snehom, alebo 
víkendové lyžovanie pre nás dospelákov po 
pracovnom týždni, takýto svah a vlek úplne 
stačí,“ dopĺňa za trojicu lyžiarskych rodín 
Janka z Nového Mesta nad Váhom. 
Lyže, snoubordy, ale aj sane túto zimu do-
stali zabrať. Plné boli dokonca aj kopce v 
mestách či lúky a polia za dedinami. Každý 
menší svah obsadili sánkari. Predsa len, 
človek (a ani meteorológ) nikdy nevie, kedy 
takto zasneženú krajinu opäť uvidíme.

(ras)
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Názov: MDŽ v divadle: Kollárovci
Miesto konania: Veľká sála Divadla Púchov
Web: www.kultura.puchov.sk

Termín: 8. marec 2019 o 17.00 h
Názov: Smejko a Tanculienka
Miesto konania: Dom kultúry Dubnica nad Váhom
Web: www.kultura.dubnica.eu

Termín: 9. marec 2019
Názov: Jaričku vám nesieme
Miesto konania: Kino Mier Považská Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk

Termín: 9. marec 2019
Názov: MDŽ električka
Miesto konania: trasa Trenčianske Teplice – Trenčianska Teplá
Web: www.trezka.sk

Termín: 9. marec 2019
Názov: Burza starožitností a gazdovské trhy
Miesto konania: areál výstaviska Expo Center, Trenčín
Web: www.expocenter.sk

Termín: 9. marec 2019
Názov: Hory cesty ľudia
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko, Bánovce nad 
Bebravou
Web: www.kulturabn.sk

Termín: 9. – 17. marec 2019
Názov: TEJT U16 „SCHOOL LOBIK 2019“
Miesto konania: Športový areál Baračka, Trenčianske Teplice
Web: www.sportova-akademia.sk

Termín: 9. marec – 26. jún 2019 (každú druhú sobotu v mesiaci 
od 16.00 h do 18.00 h)
Názov: Soboty v PANORAME
Miesto konania: Kongresová sála hotela PANORAMA**** 
Trenčianske Teplice
Web: www.hoteltrenciansketeplice.sk

Termín: 10. marec 2019 o 14.30 h a 16.00 h
Názov: Divadielko Galéria – Zlatá priadka
Miesto konania: Divadielko Galéria, Nové Mesto nad Váhom
Web: www.msks.sk

Termín: 11. marec 2019 o 18.00 h
Názov: Gert Hofmann: Starosta
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko, Nové Mesto nad 
Váhom
Web: www.msks.sk

Kam v našom kraji?
marec - apríl 2019

16. marec 2019
Deň hvezdární a planetárií
Osláviť Deň hvezdární a planetárií budete môcť aj v 
Partizánskom. Tamojšia hvezdáreň pripravila na 16. 
marca špeciálne podujatie, ktorým pokračuje v tradícii 
Európskeho dňa planetárií. Tá pochádza ešte z prvej 
polovice 90. rokov 20. storočia, kedy išlo o iniciatívu 
pracovníkov planetária v talianskej Brescii. „Cieľom 
podujatia je priblížiť širokej verejnosti popularizačnú a odbornú prácu v oblasti astronomických vied,“ uvie-
dol riaditeľ hvezdárne v Partizánskom Vladimír Mešter. Tento deň bude mať formu otvorených dverí pre 
verejnosť, čo má zároveň slúžiť aj ako pozvánka na celý astronomický rok. „V prípade priaznivého počasia 
nebude chýbať ani pozorovanie diania na dennej a nočnej oblohe pomocou astronomickej techniky, ktoré 
bude spojené so sprievodným slovom pracovníkov hvezdárne,“ doplnil Mešter.

Termín: 22. november 2018 – 31. marec 2019
Názov: Výstava Osudové osmičky Trenčína
Miesto konania: kasáreň Trenčianskeho hradu
Web: www.muzeumtn.sk

Termín: 10. január 2019 – 31.december 2019
Názov: Nová stála expozícia M. A. Bazovského 
Miesto konania: Galéria M. A. Bazovského, Trenčín
Web: www.gmab.sk

Termín: 2. február 2019 – 31.december 2019
Názov: Nová expozícia Trenčania – staršia a stredná generácia
Miesto konania: Galéria M. A. Bazovského, Trenčín
Web: www.gmab.sk

Termín: 27. február – 22. marec 2019
Názov: Paľo Remiaš – 70 okamihov
Miesto konania: Galéria RegionArt pri RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk

Termín: do 22. marca 2019
Názov: Braňo Jánoš, Ľubo Markusek – Je dobré mať kama-
rátov
Miesto konania: Výstavná sieň Mestského kultúrneho stredis-
ka, Nové Mesto nad Váhom
Web: www.msks.sk

Termín: 1. marec 2019
Názov: Seminár pre pedagógov k umeleckému prednesu
Miesto konania:Centrum voľného času Myjava
Web: www.tnos.sk

Termín: 1. marec 2019 o 16.30 h
Názov: Piatky pre deti: Sofia z predmestia
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko, Bánovce nad 
Bebravou
Web: www.kulturabn.sk

Termín: 1. – 3. marec 2019
Názov: Fishing show 2019
Miesto konania: areál výstaviska Expo Center, Trenčín
Web: www.expocenter.sk

Termín: 1. – 22. marec 2019
Názov: Vesmír očami detí
Miesto konania: Galéria ZUŠ Karola Pádivého Trenčín
Web: www.tnos.sk

Termín: 1. marec – 30. apríl 2019
Názov: Výstava „Príbehy drotárov“
Miesto konania: kasáreň Trenčianskeho hradu
Web:www.muzeumtn.sk

Termín: 2. marec 2019
Názov: Fašiangy
Miesto konania: nádvorie Kultúrneho domu, Dolná Poruba
Web: www.dolnaporuba.sk

Termín: 2. marec 2019
Názov: Súzvuky 
Miesto konania: Kľačno
Web: www.rkcpd.sk

Termín: 2. marec 2019
Názov: Prechádzky mestom so sprievodcom: Ferdinand Silber-
stein – Silvan a jeho stavby
Miesto konania: stretnutie pri Kultúrno-informačnom centre 
Trenčín
Web: www.visit.trencin.sk

Termín: 2. marec 2019

Názov: Fašiangy v meste
Miesto konania: Nám. SNP pred DK Partizánske
Web: www.muap.sk

Termín: 2. marec 2019 od 9.00 h
Názov: Dubnické fašiangy
Miesto konania: Jarmočnisko pri Dubnickom kaštieli, Dubnica 
nad Váhom
Web: www.kultura.dubnica.eu

Termín: 2. marec 2019 o 18.00 h
Názov: Drišľak
Miesto konania: Dom kultúry Dubnica nad Váhom
Web: www.kultura.dubnica.eu

Termín: 2. marec 2019 o 10.00 h
Názov: Fašiangový sprievod
Miesto konania: ulice mesta Bánovce nad Bebravou
Web: www.kulturabn.sk

Termín: 2. a 5. marec 2019
Názov: Mikušovské fašiangy
Miesto konania: Kultúrny dom, Mikušovce
Web: facebook Červeno-kamenská dolina

Termín: 3. marec 2019 o 15.00 h
Názov: Detský karneval Pepele
Miesto konania: Divadlo Púchov
Web: www.kultura.puchov.sk

Termín:4. marec 2019
Názov: Slovo a jeho tajomstvo
Miesto konania: Považské osvetové stredisko v P. Bystrici
Web: www.pospb.sk

Termín: 4. – 8. marec 2019
Názov: Hviezdna brána alebo sci-fi o exoplanétach  
Miesto konania: Hvezdáreň v Partizánskom
Web: www.hvezdaren.sk

Termín: 5. marec 2019
Názov: Fašiangy v meste
Miesto konania: pred kinom Mier, Považská Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk

Termín: 5. marec 2019 od 12.00 h
Názov: Fašiangy v meste Púchov
Miesto konania: Púchov
Web: www.kultura.puchov.sk

Termín: 5. marec 2019 o 19.00 h
Názov: FK Kassandra: Chlapi neplačú
Miesto konania: Ži:va, Bánovce nad Bebravou
Web: www.kulturabn.sk

Termín: 7. marec 2019
Názov: Živá knižnica: Silvester Lavrík
Miesto konania: Ži:va, Bánovce nad Bebravou
Web: www.kulturabn.sk

Termín: 7. marec 2019 o 16.30 h
Názov: RUSKO a UZBEKISTAN – cestovateľská prezentácia, 
pozývame do knižnice
Miesto konania: Mestská knižnica, Ilava
Web: www.ilava.sk

Termín: 8. marec 2019
Názov: Medzinárodný deň žien
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 8. marec 2019 o 18.00 h

17. marec 2019
Odomykanie Manínskej úžiny
Manínsku úžinu odomknú 17. marca turisti. Symbolic-
ky tak ukončia zimnú sezónu a otvoria letnú.  „Málo-
kto si uvedomuje, že Považská Bystrica má vo svojom 
katastrálnom území aj národnú prírodnú rezerváciu. 
Je to práve Manínska úžina, ktorá je rajom pre turis-
tov i horolezcov, pričom v zimnom období sa dá ísť 
smerom na Kostolec, Vrchteplú či Súľov aj na bežkách.                    
Ponúka nenáročnú túru v okolí Veľkého a Malého 
Manína alebo aj Kostoleckej tiesňavy,“ povedal Pavol 
Uriča z Klubu slovenských turistov Manín Považská 
Teplá. Štart jarného turistického podujatia je napláno-
vaný od 7.00 do 9.00 h v kultúrnom dome v Považskej 
Teplej. Môžete si však urobiť aj individuálnu turistiku, 
pričom Manínsku úžinu odomknú na symbolickom 
cintoríne v jej srdci. „Kto bude mať záujem, môže si 
kúpiť účastnícky list a odznak a stráviť v prírode peknú 
nedeľu,“ doplnil Uriča.
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Termín: 11. marec 2019
Názov: Literárne soirée
Miesto konania: Klub Lúč Trenčín
Web: www.tnos.sk

Termín: 11. marec 2019 o 19.00 h
Názov: Dubnica nad Váhom: Afrika na pionieri s Marekom 
Slobodníkom
Miesto konania: Dom kultúry Dubnica nad Váhom
Web: www.kultura.dubnica.eu

Termín: 12. marec 2019 o 8.00 h
Názov: Valentínska kvapka krvi
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko, B. nad Bebravou
Web: www.kulturabn.sk

Termín: 14. marec 2019 o 16.00 h
Názov: Literárna jar 2019 – otvorenie
Miesto konania: Spoločenská sála hotela PAX, Trenčianske 
Teplice
Web: www.visit-teplice.com

Termín:14. marec 2019
Názov: Hviezdoslavov Kubín
Miesto konania: Považské osvetové stredisko v P. Bystrici
Web: www.pospb.sk

Termín: 14. – 15. marec 2019 
Názov: 65. Hviezdoslavov Kubín – Podjavorinskej Bzince
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko, Nové Mesto nad 
Váhom
Web: www.tnos.sk

Termín: 15. marec 2019
Názov: Hviezdoslavov Kubín
Miesto konania: RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk

Termín: 16. marec 2019 o 15.00 h a 18.00 h
Názov: Čo sa sníva trpaslíkom v podaní Radošinského naiv-
ného divadla
Miesto konania: Kultúrny dom Samka Dudíka, Myjava
Web: www.myjava.sk

Termín:16. – 17. marec 2019
Názov: Regionálna postupová súťaž  a prehliadka neprofesio-
nálneho divadla
Miesto konania: výber na domácich javiskách v okresoch 
Považská Bystrica, Púchov, Ilava
Web: www.pospb.sk

Termín: 17. marec 2019
Názov: Slávnostný koncert Dychového orchestra ZUŠ v 
Považskej Bystrici
Miesto konania: Kino Mier, Považská Bystrica
Web: www.zuspb.sk, www.pxcentrumpb.sk

Termín: 17. marec 2019
Názov: Akvatera Trenčín
Miesto konania: areál výstaviska Expo Center, Trenčín
Web: www.expocenter.sk

Termín: 17. marec 2019 o 15.00 h a 18.00 h
Názov: Čo sa sníva trpaslíkom v podaní Radošinského naiv-
ného divadla
Miesto konania: Divadlo Púchov
Web: www.kultura.puchov.sk

Termín: 18. marec 2019
Názov: Umenie vraždy  
Miesto konania: Kino Mier, Považská Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk

Termín: 18. marec 2019
Názov: Tvorím, tvoríš, tvoríme
Miesto konania: Kino Hviezda Trenčín
Web: www.tnos.sk

Termín: 19. marec 2019
Názov: Čo vieš o hviezdach?
Miesto konania: CVČ Včielka, Púchov
Web: www.pospb.sk

Termín: 19. marec 2019 o 18.00 h
Názov: Večerný koncert
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko, Nové Mesto nad 
Váhom
Web: www.msks.sk

Termín:20. marec 2019
Názov: Rozprávkové javisko
Miesto konania:kino Mier v Považskej Bystrici
Web: www.pospb.sk

Termín: 21. marec 2019 o 19.00 h
Názov: Tri tvorivé tvory
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko, Nové Mesto nad 
Váhom
Web: www.msks.sk

Termín: 21. marec 2019 o 19.00 h
Názov: Eva Holubová: Hviezda
Miesto konania: Dom kultúry Dubnica nad Váhom
Web: www.kultura.dubnica.eu

Termín: 21. marec 2019
Názov: Rozprávkové javisko
Miesto konania: RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk

Termín: 22. marec 2019 o 9.00 h
Názov: 65. Hviezdoslavov Kubín
Miesto konania: ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové
Web: www.tnos.sk

Termín:22. marec 2019
Názov: Morena, Morena
Miesto konania: kino Mier v Považskej Bystrici
Web: www.pospb.sk

Termín: 22. marec 2019
Názov: Deň hvezdárne v Partizánskom
Miesto konania:  Hvezdáreň v Partizánskom
Web: www.hvezdaren.sk

Termín: 22. marec 2019
Názov: Večer športovcov
Miesto konania: Mestská športová hala Partizánske
Web: www.muap.sk

Termín: 22. – 23. marec 2019
Názov: Ochotnícke javisko
Miesto konania: RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk

Termín: 22. marec – 10. máj 2019
Názov: Jiří Tomis a Vojtech Tichý – Fotografie
Miesto konania: Výstavné priestory TSK
Web: www.tnos.sk

Termín: 23. marec 2019
Názov: Z našej kuchyne 
Miesto konania: Kino Hviezda Trenčín 
Web: www.tnos.sk

Termín: 23. marec 2019 o 16.00 h
Názov: Prednáška „Trenčín za povstania Františka II. Ráko-
ciho“
Miesto konania: Kongresová sála Trenčianskeho múzea v 
Trenčíne
Web: www.muzeumtn.sk

Termín: 23. marec 2019
Názov: Pre hriechy sveta umučený
Miesto konania: Kostol Povýšenia sv. Kríža vo Chvojnici
Web: www.rkcpd.sk

Termín: 23. marec 2019 od 7.00 h do 12.00 h
Názov: Burza zberateľských zaujímavostí
Miesto konania: Dom kultúry Ilava
Web: www.ilava.sk

Termín: 24. marec 2019
Názov: Tárajko a Popletajka
Miesto konania: Kino Mier Považská Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk

Termín: 24. marec 2019 o 17.00 h
Názov: Komédia 3 x 2
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko, Bánovce nad 
Bebravou
 Web: www.kulturabn.sk

Termín: 24. marec 2019
Názov: Festival moderného tanca
Miesto konania: Dom kultúry v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk

Termín: 25. marec 2019
Názov: Tri tvorivé tvory
Miesto konania: Divadlo Púchov
Web: www.kultura.puchov.sk

Termín: 26. marec 2019
Názov: Geišbergovci
Miesto konania: RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk

Termín: 26. marec 2019
Názov: Oslavy oslobodenia mesta Partizánske 74. výročie
Miesto konania: Nám. SNP Partizánske
Web: www.muap.sk

Termín: 27. marec 2019 o 9.00 h
Názov: 65. Hviezdoslavov Kubín – Štúrov Uhrovec 
Miesto konania: Trenčín – kongresová sála TSK
Web: www.tnos.sk

Termín: 28. marec 2019 o 19.00 h
Názov: FK Kassandra: Leto
Miesto konania: Ži:va, Bánovce nad Bebravou
Web: www.kulturabn.sk

Termín: 28. – 29. marec 2019
Názov: Beautyforum Trenčín
Miesto konania: areál výstaviska Expo Center, Trenčín
Web: www.expocenter.sk

Termín: 29. marec 2019 
Názov: Veľkonočné variácie
Miesto konania: Trenčianska Teplá
Web: www.tnos.sk

Termín: 29. marec 2019
Názov: Koncert dychovej hudby
Miesto konania: Spoločenská sála hotela PAX, Tren. Teplice
Web: www.kupele-teplice.sk

Termín: 29. marec  2019 o 9.00 h
Názov: 65. Hviezdoslavov Kubín – Podjavorinskej Bzince 
Miesto konania: Bzince pod Javorinou – ZŠ s MŠ nár. um. Ľ. 
Podjavorinskej, obradná sieň OcÚ
Web: www.tnos.sk

Termín: 29. – 31. marec 2019
Názov: Relaxačný a vzdelávací Joga pobyt 
Miesto konania: Hotel Gino Park Palace**** Orlové
Web: www.parkpalace.sk

Termín: 29. marec – 26. apríl 2019
Názov: Moje mesto, moji blížni...
Miesto konania: Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk

Termín: 30. marec 2019
Názov: Nevšedné podoby prútia
Miesto konania: Kultúrny dom – Rudník, okres Myjava
Web: www.ctkmyjava.sk

Termín: 30. marec 2019
Názov: Hodina Zeme
Miesto konania: Mestská športová hala Partizánske
Web: www.muap.sk

Termín: 30. marec 2019
Názov: Hodina Zeme
Miesto konania: Námestie Ľ. Štúra, Bánovce nad Bebravou
Web: www.kulturabn.sk

Termín: 30. marec 2019
Názov: Deti deťom
Miesto konania: Dom kultúry v Tužine
Web: www.rkcpd.sk

Termín: 31. marec 2019
Názov: Klamstvo
Miesto konania: DK Partizánske, Spoločenská sála
Web: www.muap.sk

Termín: 31. marec 2019
Názov: FRAGILE 2019
Miesto konania: Kino Panorex, Nová Dubnica
Web: www.novadubnica.eu

Termín: do 31. marca 2019
Názov: MEDZI SVETMI  - Lukáš Kubičina a Mikuláš Dudáš
Miesto konania: kino Mier,Považská Bystrica
Web: www.pospb.sk

Termín: apríl
Názov: Veľkonočné tradície
Miesto konania: Považské osvetové stredisko v P. Bystrici
Web: www.pospb.sk

Termín: 1. apríl 2019
Názov: Šialené nožničky
Miesto konania: Divadlo Púchov
Web: www.kultura.puchov.sk

Termín: 1– 5. apríl 2019
Názov: VEĽKÁ NOC V  GAZDOVSKOM  DVORE
Miesto konania: Gazdovský dvor Turá Lúka, okres Myjava
Web:www.ctkmyjava.sk

Termín: 1. – 30. apríl 2019
Názov: Výstava „Papierová história“
Miesto konania: kasáreň Trenčianskeho hradu
Web: www.muzeumtn.sk

26. marec 2019 o 18.00 h 
Obradová cestovina „hrtánki“
Centrum tradičnej kultúry v Myjave vás 26. marca naučí 
pripravovať tradičné obradové cestoviny pre veľkonočné 
obdobie. V myjavskom Kultúrnom dome Samka Dudíka 
si to navyše môžete vyskúšať s tradičným náradím. Orga-
nizátori vám prezradia tajomstvá výrobných postupov a 

zaujímavosti z ich histórie. „Hrtánki vychádzajú z tradícií 
pytlikárskych rodín a ich pôvod siaha do obdobia rozma-
chu tkáčskeho a pytlikárskeho remesla. Keďže v minulosti 
nič nevyšlo nazmar, ženy pytlikárov využívali kratšie 
narezané časti paprstkov na výrobu cestovín, ktoré tvarom 
pripomínali hrtan. Vyvarené cestoviny sa jedli v morčacej 
alebo slepačej polievke,“ informovala Eva Čmelová z 
CTK v Myjave s tým, že tradičné obradové cestoviny si 
určite opäť nájdu svoje miesto aj v súčasnom regionálnom 
jedálničku. Podujatie sa začne o 18.00 h.
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Termín: 3. apríl 2019
Názov: Spomienka na T. Baťu – 143. výročie
Miesto konania: Nám. SNP pri soche T. Baťu, Partizánske
Web: www.muap.sk

Termín: 5. apríl 2019
Názov: Deň učiteľov
Miesto konania: Mestské panoramatické 3D kino, Partizánske
Web: www.muap.sk

Termín: 5. apríl 2019
Názov: Folklórne popoludnie v kúpeľoch
Miesto konania: Spoločenská sála hotela PAX, Tren. Teplice
Web: www.kupele-teplice.sk

Termín: 5. apríl 2019 o 19.00 h
Názov: Baby na palube
Miesto konania: Dom kultúry Dubnica nad Váhom
Web: www.kultura.dubnica.eu

Termín: 5. – 6. apríl 2019
Názov: Divertimento Musicale
Miesto konania: RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk

Termín: 5. a 6. apríl 2019
Názov: Expedičná kamera
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko a Ži:va, Bánovce 
nad Bebravou
Web: www.kulturabn.sk

Termín: 6. apríl 2019
Názov: Hviezdny cestopis
Miesto konania: Hvezdáreň v Partizánskom
Web:  www.hvezdaren.sk

Termín: 6. apríl 2019
Názov: TANCUJ, SPIEVAJ, ZAHRAJ SI
ZATANCUJME SI
Miesto konania: Kino Hviezda Trenčín 
Web: www.tnos.sk

Termín: 6. apríl 2019
Názov: Prechádzky mestom so sprievodcom: Notre Dame 
a Kaplnka sv. Anny
Miesto konania: stretnutie pri Kultúrno-informačnom centre 
Trenčín
Web: www.visit.trencin.sk

Termín:6. apríl 2019
Názov: Papradňanské kubečko
Miesto konania: Kultúrny dom, Papradno
Web: www.pospb.sk

Termín: 7. – 10. apríl 2019
Názov: Festival Aničky Jurkovičovej
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko, Nové Mesto nad 
Váhom
Web: www.msks.sk

Termín: 8. apríl 2019
Názov: Klimaktérium... a čo?
Miesto konania: Kino Mier Považská Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk

Termín: 10. apríl 2019
Názov: Oslobodenie mesta Trenčín
Miesto konania: Pamätník na Brezine

Web: www.visit.trencin.sk

Termín: 10. apríl 2019 o 19.00 h
Názov: FRAGILE
Miesto konania: Divadlo Púchov
Web: www.kultura.puchov.sk

Termín: 10. apríl 2019
Názov: Cineama 2019
Miesto konania:RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk

Termín:11. apríl 2019
Názov: Rozprávkové javisko
Miesto konania: Divadlo, Púchov
Web: www.pospb.sk

Termín: 11. apríl 2019
Názov: Koncert učiteľov ZUŠ
Miesto konania: DK Partizánske, spoločenská sála
Web: www.muap.sk

Termín: 11. apríl 2019
Názov: Koncert Szidi Tobias
Miesto konania: RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk

Termín: 11. – 13. apríl 2019
Názov: THALIA 2019
Miesto konania: RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk

Termín: 11. apríl – 9. jún 2019
Názov: Príbeh začína v roku 1969...
Miesto konania: Galéria M. A. Bazovského, Trenčín
Web: www.gmab.sk

Termín: 12. apríl 2019
Názov: Deň kozmonautiky –vypúšťanie rakiet na vzduch
Miesto konania: Hvezdáreň v Partizánskom
Web: www.hvezdaren.sk

Termín: 12. a 13. apríl 2019
Názov: Jarný bánovský jarmok
Miesto konania: Námestie Ľ. Štúra a priľahlé ulice mesta 
Bánovce nad Bebravou
Web: www.kulturabn.sk

Termín: 14. apríl 2019
Názov: Turnaj v tradičnej lukostreľbe o pohár vojvodu Ctibora
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 14. apríl 2019
Názov: Deň tanca Trenčianskeho kraja 2019
Miesto konania: Kino Hviezda Trenčín
Web: www.tnos.sk

Termín: 18. apríl 2019
Názov: Svetový deň kultúrneho dedičstva
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 19. – 22. apríl 2019
Názov: Veľká noc
Miesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 19. – 22. apríl 2019
Názov: Veľká noc v Parku miniatúr
Miesto konania: Park miniatúr v Podolí
Web: www.parkminiatur.sk

Termín: 19. a 24. apríl 2019
Názov: Deň Zeme
Miesto konania: Hvezdáreň v Partizánskom
Web: www.hvezdaren.sk

Termín: 20. apríl 2019
Názov: Burza starožitností a gazdovské trhy
Miesto konania: areál výstaviska Expo Center, Trenčín
Web: www.expocenter.sk

Termín: 21. apríl 2019
Názov: Veľkonočná električka
Miesto konania: trasa Trenčianske Teplice – Trenčianska Teplá
Web: www.trezka.sk

Termín: 23.apríl – 9. jún 2019
Názov: Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 
Miesto konania: Dubnický kaštieľ Dubnica nad Váhom
Web: www.tnos.sk

Termín: 24. apríl 2019
Názov: Smejko a Tanculienka: HIP HIP HURÁ!
Miesto konania: Kino Mier Považská Bystrica
Web:www.pxcentrumpb.sk

Termín: 24. apríl 2019
Názov: Whiskyho cestovateľské kino
Miesto konania: RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk

Termín: 25. apríl 2019 o 17.00 h 
Názov: Dúhalka a Sníček Hugo
Miesto konania: Dom kultúry Dubnica nad Váhom
Web: www.kultura.dubnica.eu

Termín: 26. apríl 2019 o 19.00 h 
Názov: Súboj komikov
Miesto konania: Dom kultúry Dubnica nad Váhom
Web: www.kultura.dubnica.eu

Termín:26. apríl 2019
Názov: Mládež spieva
Miesto konania: Dom kultúry, Ilava
Web: www.pospb.sk

Termín: 26. apríl 2019
Názov: Všetečníci
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko, Bánovce nad 
Bebravou
Web: www.kulturabn.sk

Termín: 27. apríl 2019 o 18.00 h
Názov: Koncert Lenky Filipovej
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko, Nové Mesto nad 
Váhom
Web: www.msks.sk

Termín: 27. – 28. apríl 2019 
Názov: Historický pobyt so zaujímavým programom 
Miesto konania: Hotel Gino Park Palace**** Orlové
Web:www.parkpalace.sk

Termín: 28. apríl 2019
Názov: Hrad v plameňoch
Miesto konania: hrad Beckov
 Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 28. apríl 2019 
Názov: Veriť, milovať, pracovať…
Miesto konania: Trenčín
Web: www.tnos.sk

Termín: 28. apríl 2019
Názov: Otvorenie sezóny v Dubnickom kaštieli
Miesto konania: Dubnický kaštieľ, Dubnica nad Váhom
Web:www.kastiel.dubnica.eu

Termín: 28. apríl 2019
Názov: Deň otvorených dverí v Parku miniatúr v Podolí
Miesto konania: Park miniatúr v Podolí
Web: www.parkminiatur.sk

Termín: 30. apríl 2019
Názov: Májový kultúrny festival
Miesto konania: Nám. SNP, Partizánske
Web: www.muap.sk

Termín: 30. apríl 2019
Názov: Stavanie mája
Miesto konania: pred kinom Mier, Považská Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk

Termín: 30. apríl – 1. máj 2019
Názov: Trenčiansky majáles a Farmársky jarmok
Miesto konania: Mierové námestie, Trenčín
Web: www.visit.trencin.sk

6. – 7. apríl 2019
Tri kľúče pre Katarínu
Hrad Beckov otvorí svoju sezónu počas prvého 
aprílového víkendu. Spolu s neďalekým Čachtic-
kým hradom pripravili podujatie, ktoré poukáže na 
to, čo všetko mali tieto dve pamiatky v minulosti 
spoločné. Históriu, ktorá ich spája, spoznáte pro-
stredníctvom príbehu Kataríny z rodu Stiborovcov. 
„Tešiť sa môžete na šermiarov, razbu mincí, písanie 
kráľovskej depeše. Pre deti sú pripravené dobové 
hry, ako aj skvelá kráľovská čokoláda,“ informoval 

riaditeľ združenia 
Hrad Beckov Peter 
Pastier. Počas dvoch 
dní sa môžete stať 
stredovekým poš-
tárom, prinesiete list 
z Beckova do Čach-
tíc, prípadne opačne, 
a získate dukát kráľa 
Žigmunda Luxem-
burského. Počas 
tohto víkendu bude 
zároveň predstave-
ná suvenírová ban-
kovka v nominálnej 
hodnote 0 eur s 
motívom Beckov-
ského a Čachtického 
hradu.

 zdroj: cachtice.sk

28. marec – 2. máj 2019
Katarína Balúnová – Výstava
Katarína Balúnová je mladou konceptuálnou maliarkou zo 
Slovenska. Jej tvorbu priblíži výstava v budove Noe v rám-
ci trenčianskej Meriny. „Predstavím sériu malieb, inštalácií 
a videa s témou mesta, urbanizmu a utópie, ktorými sa vo 
svojej tvorbe dlhodobo zaoberám. Zostava obrazov, inšta-
lácií a videa vychádza z vizuality geometrického jazyka, 
ktorý možno považovať za priblíženie sa ideálu dokonalého 
mesta. Výstava voľne narába s ikonografickými symbolmi 
tak zo spirituálneho, ako aj z urbánneho prostredia a záro-
veň cituje z dejín umenia,“ uviedla samotná autorka. Verni-
sáž výstavy sa uskutoční 28. marca o 19:00 h, navštíviť ju 
môžete do 2. mája.
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Z POŠTY
Ďakujem Vám za zaujimavé no-
viny a prajem veľa úspechov v 
novom roku 2019. 
S pozdravom Milena Kušnierová

Teším sa z Vašich reportáží o tu-
ristickej polícii. Viackrát sme sa 
s rodinkou už vybrali po Vašich 
stopách. Držím palce a veľa na-
kráčaných kilometrov.

Milan

Prajem Vám v novom roku 
veľa šťastia, spokojných čita-
teľov a dobré pero. Nech nám 
naďalej spríjemňujete chvíle.

Marika z Drietomy
1. Akí vojaci zanechali nápis 
na trenčianskej skale?
a) grécki
b) sumerskí
c) rímski

2. V ktorom roku sa začala 
výstavba Chaty pod Ostrým 
vrchom?
a) 1941
b) 1942
c) 1946

3. Skalka pri Trenčíne je 
bezprostredne spojená s 
dvoma svätcami, a to:

a) Andrej-Svorad a Beňadik
b) Cyril a Metod
c) Kozma a Damián

4. Ktorý známy hokejista nie 
je rodákom z Trenčína?
a) Marián Gáborík
b) Zdeno Chára
c) Michal Handzuš

5. Kde sa narodil Matúš Čák 
Trenčiansky?
a) nie je známe
b) v Nitre
c) v Bratislave

Otestujte si vedomosti 
o Trenčíne a okolí

Správne odpovede:
C, B, A, C, A
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Cesto: 
■ 30 dkg hladká múka špeciál
■ 10 dkg rozpustenej masti
■ Kvások – 1 dcl mlieka, 1 PL 
kryštálového cukru, 1 kocka 
droždia, 1/2 KL sódy bikar-
bóny

Tvarohová plnka:
■ 2 ks tvaroh (vaničkový 250 g)
■ 1 žĺtok
■ 4 ks vanilkový cukor

Bielkový sneh:
■ 4 bielky
■ 150 g kryštálového cukru

Vypracujeme cesto, ktoré hneď 
– bez kysnutia rozdelíme na tri 
časti. Rozvaľkáme do obdĺžni-
ka. Kraje obdĺžnika (z každej 
strany do 1/3) potrieme slivko-
vým lekvárom. Kraje zroluje-
me a ešte s prázdnym stredom 
preložíme na plech vystlaný 
papierom na pečenie. Tu už do 
stredu koláča rozotrieme tva-
rohovú plnku, zrolované časti 
potrieme olejom a dáme piecť 
do vyhriatej rúry na 170 stup-
ňov na 30 minút. 10 minút pred 
dopečením dáme na tvarohovú 
plnku vyšľahaný bielkový sneh.

■ 10 ks rožkov
■ klobása
■ údené mäso (aj vývar)
■ 5 ks vajíčok
■ mlieko
■ soľ
■ korenie, petržlenová vňať
■ cesnak, jarná cibuľka
■ masť

Rožky nakrájame a zalejeme 
vývarom z údeného mäsa. Pri-
dáme nakrájané údené mäso a 
klobásu, nasekanú petržleno-
vú vňať,  jarnú cibuľku, čierne 
korenie, cesnak a žĺtky. Podľa 
chuti (a slanosti údeného mäsa) 
dosolíme. Bielky vyšľaháme na 
sneh a na záver vmiešame do 
zmesi a dáme piecť na vymas-
tený pekáč. Pečieme približne 
35 minút – podľa výšky plnky.

VEĽKONOČNÝ BARÁNOK 
PODĽA VERONIKY Z DUBNICE NAD VÁHOM

TVAROHOVÝ KOLÁČ 
OD GABRIELY Z PRIEVIDZE 
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V tajničke nájdete aforizmus k MDŽ ... (J. W. Goethe)

Poznáme piatich výhercov!
Do redakcie nám opäť prišlo veľa správnych riešení krížovky v dvojmesačníku Trenčín región (číslo 1, ročník 4, január – február 2019). Spolu ich 
bolo 141. Všetkým sa podarilo vylúštiť znenie pranostiky: KEĎ JE ZAČIATOK A KONIEC JANUÁRA PEKNÝ, BUDE ÚRODNÝ ROK.
Cestovný lexikón získavajú: Juraj Húževka zo Záriečia, Štefan Kotian Štefan z Ráztočna, Mária Peterová z Hornej Marikovej, časť Vlkov, 
a knižnú publikáciu Prievidza z neba vyhrali Ján Fajnor z Domova Javorina a Anna Šimková z Ješkovej Vsi.
Všetkým výhercom gratulujeme.
Aj teraz sme si pre vás pripravili novú celostranovú krížovku, v ktorej sa ukrýva aforizmus k MDŽ. Jej znenie nám posielajte najneskôr do 20. apríla 
2019 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)

Krížovka
Johann           

Wolfgang          
Goethe

krásny       
tvar              

(bás.)

5. časť      
tajničky

značka  
amerícia

gibon      
bieloruký

ironickí         
ľudia

Autor      
krížovky:          

Juraj     
Mitošinka

onedlho
titul     

vládcu        
Inkov

rieka,                 
po špa-     
nielsky

citoslovce  
odporu

úspešne   
prebehla

Pomôcky:                                  
Amati, ma-        
kulatúra,             
Cyrus, lar       

crkáš 2. časť      
tajničky

značka       
pre stone

plakali      
(bás.)

koncen-            
trovaný            
cukrový     
roztok

citoslovce 
zasyčania                                

ženatý        
muž

mužské        
meno

vášnivý či-       
taleľ kníh                      
kokakola  
(hovor.)

značka       
pikoam-        

péra

umelecký     
sloh                          

sedadlo            
na lanovke

katolícky      
kňaz                               
klesal

skratka  
odseku

brloh          
zvierat                          

prinucoval

figurína                        
náročnejší 
umelecký 
časopis

balkánska 
pastierska 

píšťala

clonilo

zmok,      
škriatok                              
4. časť        
tajničky

ktorá           
súvisí                

s vedením

osoba,              
ktorá dedí      

ľahká        
prilba

EČV Šale           
veľmi sa          
zlostíme                       
(expr.)

slávny  
taliansky   
husliar

kul                      
veľmi   
krátky

základná     
tel. vých.               

peší     
pochod

nepravdivé        
chýry

odpadový      
papier                  

vnútorne      
spojil

Pomôcky:                                  
Eol, ambo,           
viráž, kaš-       
ket, buran

úder     
(kniž.)

klzisko    
(zastar.)                           
6. časť      
tajničky

pobádal                         
mlat,    

kladivo

Izabela      
(dom.)

Ondrej      
(dom.)                    
stočil             

do oblúka

chradne     
(bás.)                  
plnivo              

do betónu

bohoslu-           
žobný stôl

skratka     
klavíra

zomieral           
snehová      
stepná            
fujavica

dve čísla             
v lotérii                         

bok             
(v med.)

priemysel-                  
ná rastlina

trýznil                       
lót          

(zdrob.)

grécky       
boh vetrov                                    

sústava     
navigácie

stal sa      
tuhým

bral                  
do rúk                              
odvaha     
(hovor.)

skr. rádio-       
telefónu                   
prírodný           

jav

odborník             
v sérológii

tá istá                               
týkajúce           
sa pážat

Pomôcky:                                  
iktus, lo-          
ran, aryt,       
latus, rio

citovo    
pohol                      
vonku     

(zastar.)

znevažuj                                        
nazýva sa

rýchly          
posol                       

1. časť         
tajničky

vzorec 
nitridu   
tantalu

tónovanie            
(fot.)                     

platidlo             
v USA

Slovenská        
akad. vied                             

škripot     
(bás.)

3. časť              
tajničky zostať

značka    
kozmetiky

doložíš    
dôkazmi                                
kemping     
(hovor.)

mlčky                              
automobil

prestával       
hovoriť

Žaneta        
(dom.)                       
poradie

preš                     
sieť            

na chyta-         
nie rýb

odborník     
vo včelár-             

stve

mužské                    
meno                      

rímske    
číslo 51

zn. pre    
stattesla              
značka     

lawrencia

otrhali     
(expr.)

Talianka,    
po česky

vyrobí    
pradením

opatriť    
krytom
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ZARIADENIE PRÍSTUPNÉ PRE ŤAŽKO 
ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
Jedným z ocenených zariadení sa stal aj Hotel Belassi**** v Bojnici-
ach, ktorý zvíťazil v kategórii Zariadenie prístupné pre ťažko zdravotne 
postihnutých. Nachádza sa len 500 metrov od Bojnického zámku a vďaka 
bezbariérovosti je prístupný aj osobám so zdravotným postihnutím.

TOP V CESTOVNOM RUCHU 
TRENČIANSKEHO KRAJA ZA ROK 2018

TOP UBYTOVACIE ZARIADENIE 
ZA ROK 2018

Hotel Gino Park Palace****, 
ktorý sídli v renesančnom kaš-
tieli v Orlovom pri Považskej 
Bystrici poskytuje vysokokva-
litné služby v oblasti ubytovania 

a gastronómie, disponuje unikát-
nym wellness a hosťom ponúka 
výnimočnú atmosféru luxusu. 

TOP INOVÁCIA 
V CESTOVNOM RUCHU 2018
Ocenenie získal Považský hrad, ktorý v posledných dvoch 
rokoch prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Obnovené je hradné 
nádvorie a odkryli aj vzácne pamiatky. „Ocenenie patrí najmä 
občianskemu združeniu Hrad Bystrica. Sú to dobrovoľníci, 
ktorí v spolupráci s mestom 
už viac ako 10 rokov tento 
hrad obnovujú. Z Považské-
ho hradu, ktorý bol takmer 
ruinou, sa dnes stáva veľmi 
zaujímavý turistický objekt, 
ktorý láka stále viac návštev-
níkov,“ vyjadril potešenie 
primátor mesta Považská 
Bystrica Karol Janas.

TOP TURISTICKÝ PRODUKT 
ZA ROK 2018 
Porota udelila ocenenie Kúpeľom Trenčianske Teplice, a.s. 
za produkt s názvom Kúpele v regióne. Produkt vznikol na 
základe spolupráce kúpeľov a samosprávy. Obyvatelia tren-
čianskeho regiónu môžu v zimnom období využívať termálne 

bazény s 50 % zľavou. „Záujem 
z roka na rok stúpa. Prvý rok sa 
zapojilo 10 obcí a miest, pričom 
návštevnosť bola takmer 4-tisíc. 
Minulý rok bola návštevnosť 
12-tisíc a počet partnerských miest 
stúpol na 60,“ priblížil úspešnosť 
7-ročného projektu Michal Vojtáš, 
generálny riaditeľ Kúpeľov Tren-
čianske Teplice, a.s.

OSOBNOST CESTOVNEHO RUCHU 
TRENČIANSKEHO KRAJA ZA ROK 
2018
Osobnosť verejnoprospešného sektora

Prvým je Bohuslav Kortman, dlhoročný 
jaskyniar, autor knižných publikácií a tvorca 
náučných chodníkov. Slovensko sa vzhľadom 
na svoju veľkosť zaraďuje medzi krajiny s 
najväčším počtom jaskýň na svete. Tie v na-
šom kraji možno nie sú najväčšie a možno ani 
najkrajšie, ale sú pestré. Nájdete tam podzem-

né toky, priepasti, nádhernú výzdobu. A nájdete tu aj dobrých 
jaskyniarov, lebo bez nich by väčšina ľudí tieto jaskyne nepo-
znala,“ konštatoval po prebratí ceny Bohuslav Kortman. 

Osobnosť z privátneho sektora 
Druhou ocenenou osobnosťou sa stal pred-
staviteľ súkromného sektora Roman Turcel, 
prevádzkovateľ galérie Art Point v Prievidzi. 
Ocenenie osobnosť cestovného ruchu získal 
za mimoriadne inovatívny prístup k vedeniu 
galérie, v ktorej sa prelína umelecký duch s 
gastronómiou a príjemným posedením.zd
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S cieľom oceniť prácu ľudí v službách cestovného ruchu sa KOCR 
Trenčín región rozhodla udeliť ocenenia TOP v cestovnom ruchu 
Trenčianskeho kraja za rok 2018. O víťazoch v kategóriách TOP 
ubytovacie zariadenie, TOP inovácia, TOP produkt, osobnosť, zari-
adenie prístupné pre ťažko zdravotne postihnutých rozhodla odbor-
ná porota zložená zo zástupcov oblastných organizácií cestovného 
ruchu a KOCR. „Som rád, že sme do popredia dostali aj „živé“ 
drahokamy, a to osobnosti, ktoré pracujú v cestovnom ruchu, pon-
úkajú kvalitné ubytovacie či stravovacie služby a starajú sa o to, 
aby bol turista v kraji spokojný,“ povedal predseda KOCR Trenčín 
región Juraj Gerlici.
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