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Slovensko sa môže pochváliť 
unikátnou recenziou – a aj 
Trenčiansky kraj v nej má za-
stúpenie. V hodnotení turistic-
kého sprievodcu renomovanej 
americkej televíznej stanice 
CNN sme predbehli Česko či 
Rakúsko. Medzi najkrajšie 
lokality, ktoré by mal turista 
na Slovensku zaručene navští-
viť, zaradili Bojnice i krajské 
mesto Trenčín.
„Hoci majú ľudia často problém 
nájsť ho na mape, Slovensko je 
jednou z najpozoruhodnejších eu-
rópskych krajín. Nájdete tu nád-
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herné miesta a majestátne hrady,“ 
dočítate sa na blogu CNN travel.
Jeho autori odporučili rovno je-
denásť najkrajších destinácií v 
krajine spod Tatier. Podľa CNN 
travel by bola škoda nenavštíviť 
Bratislavu, Košice, Vysoké Tatry, 
Bojnice, Levoču, Spišský hrad, 
Bardejov, Trenčín, Banskú Štiav-
nicu, Národný park Nízke Tatry a 
Kežmarok. 
Priamo Trenčiansky kraj zastu-
puje kúpeľné mestečko Bojnice 
so svojou dominantou, ktorým je 
bezpochyby rozprávkový Bojnic-
ký zámok. „Vďaka nekonečným 

Slovenské poklady podľa CNN: Bojnice i Trenčín

Trenčiansky hrad láme rekordy 
návštevnosti. Z roka na rok tam 
prichádza stále viac a viac turis-
tov. Potvrdzuje to aj prvých šesť 
mesiacov roka 2018. „Za prvý 
polrok navštívilo Trenčiansky 
hrad 57 069 ľudí, čo predstavuje 
o 2 608 návštevníkov viac ako za 
rovnaké obdobie minulého roka,“ 
uviedol riaditeľ Trenčianskeho 
múzea v Trenčíne Peter Martinis-
ko. Rok 2017 štatisticky uzavrel 
Matúšov hrad s bilanciou viac ako 
120-tisíc návštevníkov. 

Trenčiansky hrad láka a avizuje 
niekoľko noviniek. Zatiaľ len v 
podobe rozbehnutých sta-
vebných prác, no vo finále sa 
návštevníci môžu tešiť na nové 
zážitky i komfortnejší prístup k 
dominante Považia. 
Od lesoparku Brezina by ste sa 
už počas budúcej turistickej se-
zóny mohli dostať na trenčiansku 
dominantu cez južné opevnenie 
hradu. Termín dokončenia môže 
ovplyvniť počasie či archeologic-
ké objavy. Nový pohľad na hrad 
sa domácim a turistom ponúkne 
aj z notoricky známej strany od 
mesta. Skleník, ktorý donedávna 
slúžil ako administratívna budo-
va, by mal byť už čoskoro minu-
losťou. Na jeho mieste bude stáť 
nový vstup, sociálne zariadenia a 
dokonca aj kaviareň. Všetko pod 
architektonickým dohľadom pa-
miatkarov. Hrad Matúša Čáka tak 
príde o vzhľad zo 70. rokov, ktorý 
mnohým doslova bil do očí. 

Noví návštevníci hradu akiste 
pribudnú aj z radov cyklistov. V 
rámci programu cezhraničnej spo-
lupráce získala Trenčianska župa 
financie na projekt Na bicykli po 
stopách histórie, ktorý ráta s vý-
stavbou novej cyklotrasy. Štart 
bude pri bránach Trenčianskeho 
hradu, cieľ v prihraničnom pries-
tore s Českou republikou a po-
vedie popod najstaršie pútnické 
miesto na Slovensku Skalku nad 
Váhom či cez najmladšie mesto na 
Považí – Nemšovú.                 (bas)

Rekordné čísla z hradu, nové projekty

fotografickým príležitostiam sa 
stal zámok svätým grálom pre 
instagramových nadšencov a 
fotografov a púta pozornosť na 
najmodernejšie trendy súčasnej 
doby.“ V blogu CNN travel tiež 
nechýba zmienka o najstaršej 
zoologickej záhrade na Sloven-
sku.
Pri meste Trenčín článok odkazu-
je na jedinečnú panorámu Tren-
čianskeho hradu, ktorú turistovi 
ponúka pohľad z Mierového ná-
mestia. Hrad sa majestátne vy-
pína nad očarujúcimi stavbami 
starého mesta. Na turistu dýchne 
história či lahodná vôňa kávy 
z kaviarne Coffee Sheep, ktorú 
autor článku odporúča navští-
viť: „Je tu priateľská atmosféra, 
vynikajúca káva a terasa s nád-
hernými výhľadmi na hrad, čo z 
podniku robí ideálne miesto na 
odpočinok.“
Okrem hradu či historického ho-
tela Elizabeth v blogu nezabudli 
ani na 15 kilometrov vzdialené 
kúpeľné mesto Trenčianske Tep-
lice, ideálne na dlhé prechádzky 
či relax v liečivých prameňoch.

(ras)

U Gejzu 
na konci sveta

Poznáte ten pocit, že by ste naj-
radšej ušli na koniec sveta? Len 
sami so sebou, nikoho nestretnúť. 
Načerpať sily, energiu a potom 
späť do rušnej civilizácie. 

Donedávna som si myslel, že ko-
niec sveta je naozaj ďaleko. Že je 
to miesto, kam sa dostať nedá. Už 
len preto, že Zem je guľatá, nemá 
začiatok ani koniec. Ibaže pri po-
tulkách naším krajom – áno, na-
ším Trenčianskym krajom – som 
koniec sveta objavil. Absolútny 
relax, vyčistenie hlavy, len na 
skok od modernej civilizácie. 
Koniec sveta ma prekvapil v 
Lubine neďaleko Nového Mesta 
nad Váhom. V rázovitej dedinke, 
ktorú okrem histórie reprezentuje 
hlavne minifarma. Koniec sveta 
však hľadajte na jej úplnom kon-
ci – u Gejzu. Tak sa volá krčma 
zastrčená medzi kopcami, o kto-
rej takmer nikto nevie, ktorá sa 
otvára len na víkend a ktorú stráži 
miestny podnikateľ Gejza. Bás-
nik by povedal, že je to miesto, 
kde sa aj vrany otáčajú. Absolút-
na človečina. Silný zážitok aj bez 
poldeci. 
Budem rád, ak nám do redakcie 
pošlete tipy na podobné, trebárs 
prázdninové „vychytávky“ nášho 
kraja. Či už ste objavili zaujíma-
vý architektonický skvost, prí-
rodný úkaz alebo vynaliezavé ná-
pady miestnych. Čakáme na vaše 
fotky, selfie alebo opis lokality. 
Opäť sa totiž potvrdzuje, čo som 
písal v prvom redakčnom prího-
vore nášho magazínu pred vyše 
dvoma rokmi. Že ani nevieme, 
aké poklady doma máme. Ces-
tujeme za exotikou okolo sveta, 
hľadáme raj na zemi. A možno 
ho máme len pár kilometrov od 
domu. 

Radovan Stoklasa, šéfredaktor
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tačnom stánku sa mohli dozve-
dieť, kde nájdu krásne lokality 
na turistiku, v ktorých kúpeľoch 
môžu relaxovať, či kde objavia 
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Pohodu, top festival na Slo-
vensku, si začiatkom tohto 
leta vychutnalo tridsaťtisíc 
návštevníkov na trenčianskom 
letisku. 
Vypredaný multižánrový pro-
gram ponúkol plejádu zaujíma-
vých interpretov s headlinerom 
Chemical Brothers, hudobné, 
divadelné aj tanečné vystúpenia, 
množstvo diskusií a workshopov. 
Aktivity sa ušli všetkým veko-
vým kategóriám. 
Pohoda bola vlani ocenená titu-
lom najekologickejší festival, na-
priek tomu organizátori posunuli 
ekologickú latku vyššie. Naprí-
klad plastové poháre boli vratné 
a všetky ostatné sa dali kompos-
tovať. Partnerom Pohody bola už 
tradične aj Krajská organizácia 
cestovného ruchu Trenčín regi-
ón. V jej prezentačnom stánku 
nechýbali turistické inšpirácie, 
súťaže, hry a rôzne lákavé ceny. 
„Nakoľko sa festivalu zúčastňujú 

ľudia z celého Slovenska i zo za-
hraničia, chceme, aby nezostali 
len v Trenčíne a navštívili aj iné 
miesta v kraji. V našom prezen-

Vďaka Pohode 
o nás vedia viac

tajomné zákutia stredovekých 
hradov,“ priblížila výkonná riadi-
teľka KOCR Trenčín región Eva 
Frývaldská. Turistický potenciál 
trenčianskeho regiónu oslovil ná-
vštevníkov hravou formou. 
„Pripravili sme magnetickú sle-
pú mapu i nadrozmernú spolo-
čenskú hru, ktorej podstatou je 
správne odpovedať na súťažné 
otázky a prejsť krížom-krážom 
celý Trenčiansky kraj,“ doplnila 
Frývaldská. Odmeny ako slnečné                                                  
okuliare, tričká, slúchadlá či špor-
tové fľaše si zo stánku odnieslo 
množstvo festivalových nadšen-
cov, ktorí sa zapojili do vedo-
mostno-zábavných súťaží.
Milovníci Pohody majú už teraz 
v kalendári poznačený termín          
11. – 13.7.2019. A tí, ktorí váhajú, 
by si ho mali určite zapísať. Práve 
vtedy otvorí svoje brány v poradí 
23. ročník festivalu Pohoda. 

(mib)

Ak vás „chytilo“ fotografovanie 
a máte slabosť pre trenčiansky 
región, potom je súťaž z dielne 
Krajskej organizácie cestovného 
ruchu (KOCR) Trenčín región 
ušitá presne na vaše miery. Za-
šlite nám fotku s farbami jesene 
v termíne 23. 9. – 23. 11. 2018 
a môžete získať atraktívne ceny. 
O najlepšej fotografii jesennej 
prírody, kultúrnej pamiatky 
či momentky z nášho regiónu roz-
hodne verejnosť. 
Jeseň inšpiruje profesionálnych 
i amatérskych fotografov. Farebné 
lístie či nádych nostalgie prebúdzajú 
kreativitu a výsledkom sú skutočné 
umelecké diela. V našej súťaži sa 
svojimi výtvormi môžete pochváliť 
pred verejnosťou, ktorá hlasovaním 
vyberie desať najoriginálnejších fo-
tografií. Následne odborná porota 
vyberie tri víťazné diela, ktoré budú 
zverejnené nielen na webovej strán-
ke KOCR www.trencinregion.sk, 
facebookovej fanpage a instagrame 
Trenčín región, ale aj v dvojmesač-
níku Trenčín región. 
„Jesenná fotosúťaž by mohla vy-
lákať ešte viac ľudí do prírody a 
podnietiť fotografov, aby zachytili 
jedinečné miesta či okamihy v na-
šom regióne. Existuje veľa záku-

Zahrajte sa s farbami trenčianskeho regiónu
POZOR, FOTOSÚŤAŽ!

tí a lokalít, ktoré by nemali ostať 
skryté, a práve vďaka tejto súťaži sa 
dostanú do povedomia širšej verej-
nosti aj mimo trenčianskeho regió-
nu,“ priblížil cieľ súťaže predseda 
KOCR Trenčín región Juraj Gerlici.  
Hlavnou výhrou v súťaži je špor-
tová kamera Discovery Adventu-
res HD 720P 360°, vhodná nielen 
na zachytenie obrázkov a videa pri 
adrenalínových zážitkoch, ale aj pri 
oddychových aktivitách. Vďaka nej 
dostanú potulky trenčianskym regi-
ónom celkom nový rozmer. Výherca 
na druhom mieste sa môže tešiť na 
chutnú večeru a príjemné wellness 
pre dve osoby v hoteli Elizabeth v 
Trenčíne a pre tretieho v poradí je 
pripravená slávnostná večera pre 
dve osoby v Hoteli pod Zámkom 
v rozprávkových Bojniciach. Na-
prázdno nevyjdú ani hlasujúci, pre-
tože budú zaradení do žrebovania 
o hodnotné ceny. 
Počas trvania súťaže je možné zare-
gistrovať svoju fotografiu na stránke 
www.trencinregion.sk/fotosutaz-je-
sen2018, kde bude verejnosť hlaso-
vať za svojho favorita. Sú tam tiež 
zverejnené kompletné informácie 
a podmienky súťaže.  

(mt)
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V rámci predstavovania zaují-
mavých regiónov Trenčianske-
ho kraja sa tentoraz pozrie-
me do severozápadnej časti 
Slovenska. Leží tu Púchovská 
dolina, ktorá sa môže popýšiť 
históriu siahajúcou ďaleko 
do minulosti. Časť z nej sa 
dodnes zachovala v originál-
nom folklóre a časť dotvorila 
ľudská tvorivosť prostredníc-
tvom legiend.  
Púchovskú dolinu nájdete – ako 
už samotný názov napovedá – v 
okrese Púchov. Nachádza sa na 
pomedzí Bielych Karpát a Javor-
níkov, ktoré tvoria časť štátnej 
hranice medzi Slovenskou a Čes-
kou republikou. Odtiaľ sa  tiah-
ne cez Lýsky priesmyk, pozdĺž 
riečky Biela voda, až po Púchov, 
ktorý je centrom tohto územia aj 
celého okresu.
Región spája so susedným štá-
tom aj železničná trať Púchov – 
Horní Lideč.
Púchov je dnes priemyselným 
mestom, ktoré leží na križovatke 
dopravných koridorov. Hoci sa v 

ňom veľa z minulosti nezachova-
lo, meno dalo jedinečnej kultúre 
– púchovskej. Tá reprezentuje 
postupné osídľovanie hornatých 
častí Slovenska v období piatich 
storočí na prelome letopočtov. 
Najväčšie objavy v tejto oblasti 

urobil na legendami opradenej 
Púchovskej skale amatérsky ar-
cheológ barón Emil Friedrich Jo-
hannes Hoenning O’Carroll. 
Práve obdobie púchovskej kultú-
ry svojim návštevníkom pribli-
žuje archeologické múzeum v 
bývalom Župnom dome, ktorý 
je jednou z mála pôvodných his-
torických pamiatok v Púchove. 
Barokovo-historickú stavbu dal 
na konci 18. storočia postaviť 
Imrich Marczibányi. Zachova-
ný zostal aj historický názov 
Moravskej ulice, na ktorej sa v 
17. storočí usadili protestantskí 
emigranti z Moravy. Preslávili 
sa svojimi tkáčskymi dielňami, 
pričom v roku 1761 sa ich tu 
nachádzalo až 68. Práve tu sa 
rodil aj púchovský ľudový kroj 
zdobený modrotlačou, ktorá tiež 
patrí k špecifikám mesta. Sa-
motné okresné mesto je síce na 
historické stavby chudobnejšie, 
v rámci doliny ich však nájdete 
prakticky v každej obci – spo-
meňme Kostol sv. Bartolomeja 
apoštola v Lúkach, Kostol sv. 
Cyrila a Metoda v Dohňanoch či 
zvonicu v Lysej pod Makytou. Za 
pozornosť stoja aj rímskokatolíc-
ky kostol a evanjelický kostol 

v Lazoch pod Makytou či torzo 
opevnenia púchovskej kultúry v 
Mestečku.
Kto dáva pred obdivovaním pa-
miatok prednosť pohybu vo voľ-
nej prírode, na výber má hneď 
niekoľko turistických chodníkov. 
Krajinársky zaujímavá je naprí-
klad trasa z Lysej pod Makytou 
na hlavný hrebeň Javorníkov, 
ktorá vedie prevažne lesom, sčas-
ti horskými lúkami a hrebeňom 
na štátnej hranici. Mierne namá-
havá a orientačne nenáročná je 
zase cestička z Púchova do Led-
nice a Záriečia. Prechádza Vrša-
teckými bralami a je prístupovou 
cestou z Považského podolia na 
hrad Lednica a do údolia Bielej 
vody.
Púchovská dolina je tiež kolískou 
originálnych ľudových zvykov a 
ľudových piesní. V každej obci 
v rámci tohto regiónu funguje 
folklórny súbor. Navyše fujara 
trombita, ktorá je pre túto ob-
lasť typická, je od minulého roka 
zaradená do Reprezentatívneho 
zoznamu nehmotného kultúrne-
ho dedičstva Slovenska. 

Predstavujeme 
PÚCHOVSKÁ DOLINA

Tvorila históriu, 
žije aj folklórom

dvojstranu pripravila: (bas)

foto: fb Folklórny súbor Váh Púchov
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 ● Narodil sa v roku 1833 v Ne-
mecku. Preslávila ho najmä Pú-
chovská skala. Podľa nálezov z 
tejto lokality neskôr dostala ná-
zov celá táto kultúra. Zomrel v 
roku 1894 a je pochovaný na pú-
chovskom cintoríne.

Emil Friedrich Johannes 
Hoenning O’Carroll 

ABECEDA

 ● Remeselná technika farbenia a 
zdobenia látok, ktoré sa používa-
li na šitie krojov. Na našom úze-
mí sa objavuje už v 18. storočí a 
záujem o ňu v posledných rokoch 
opäť rastie.

Modrotlač

 ● Archeologická kultúra zhruba 
od roku 300 pred n. l. do 180 n. l. 
(podľa zriedkavých názorov až do 
4. stor. n. l.). Pomenoval ju Eduard 
Beninger v roku 1937. Jej predsta-
vitelia si budovali veľké centrálne 
hradiská, venovali sa výrobe kera-
miky, spracovaniu kovov a razili 
si aj vlastné mince. Legenda o Pú-
chovskej skale – zachytil ju Janko 
Matúška –, vyšla už v roku 1844 pod 
názvom Púchovská skala. Hovorí o 
rozprávkových pokladoch, ktoré sa 
na týchto miestach majú zjavovať 
raz za rok – na Veľký piatok.

Púchovská kultúra

 ● Najväčší ľudový hudobný ná-
stroj na Slovensku. Môže merať 
až 550 centimetrov s priemerom 
roztubu 20 až 25 centimet-
rov. V minulosti sa v horských                   
oblastiach využíval ako doro-
zumievací prostriedok na veľké 
vzdialenosti. 

Fujara trombita

 ● Táto elektrifikovaná dvojkoľaj-
ná železničná trať sa už krátko 
po svojom vzniku zaradila medzi 
najdôležitejšie a najfrekvento-
vanejšie železničné trate v celom 
Československu. Jej výstavba sa 
začala v lete 1935 a trvala necelé 
dva roky. Spája Púchov a Horní 
Lideč na Morave. 

Železničná trať Púchov 
– Horní Lideč

Najväčší rozmach poľnohospo-
dárskych družstiev nastal na 
Slovensku po druhej svetovej 
vojne, konkrétne v rokoch 1945 
až 1948. Štatistiky uvádzajú, že 
ich bolo zhruba 3 000 a združo-
vali 800 000 členov. Poľnohos-
podárske družstvo Mestečko 
patrí medzi tie, ktoré prežili 
aj neľahké časy a dnes tvorí 
kostru slovenského poľnohos-
podárstva.
Obec Mestečko v okrese Púchov 
má asi 500 obyvateľov. Nachádza 
sa len 15 kilometrov od morav-
sko-slovenskej hranice v strede 
Púchovskej doliny. Nájdete tu 
napríklad lokalitu Skala, kde sa 
nachádza torzo opevnenia púchov-
skej kultúry, ale aj poľnohospodár-
ske družstvo s oveľa kratšou histó-
riu. Tento rok oslavuje presne 60 
rokov nepretržitého fungovania. 
Na jeho čele stojí miestny rodák, 
35-ročný Peter Ježo, ktorý bol v 
čase, keď sa na tento post dostal, 
najmladším slovenským predse-
dom družstva. Svojho predchodcu 

nahradil pred šiestimi rokmi. 
Reliéf poľnohospodárskeho druž-
stva je členitý, má horský a pod-
horský charakter.
Práve to ho predurčuje orientovať 
sa najmä na živočíšnu výrobu. 
„Chováme asi 1 200 kusov ho-
vädzieho dobytka, 1 700 oviec a 
200 kôz. Sme odkázaní na trávne 
senáže, pestovanie viacročných kr-
movín a, samozrejme, aj obilnín a 
kukurice,“ priblížil Ježo.
Družstvo v Mestečku patrí medzi 
tie, kde sa robí zelená žatva. Kr-

V Mestečku najmladší šéf družstva

moviny sa navyše kosia nie iba 
raz, ako vyžaduje Európska komi-
sia, ale vtedy, keď je to potrebné – 
teda v čase najlepšej zrelosti, keď 
má pastva najviac živín. Navyše 
tu dostanete aj výrobky z kozie-
ho mlieka – jogurty, zákvasy aj 
syry. „Pribúdajú nám ľudia, ktorí 
sú onkologickí pacienti, alergici, 
atopici. Tí často vyhľadávajú prá-
ve produkty z kozieho mlieka. Nie 
je to výrazne zárobkový biznis, 
ale máme to ako takú osvetovú              
činnosť,“ doplnil.  

Najvýznamnejšou rekreačnou 
oblasťou v regióne sú nepochyb-
ne Lazy pod Makytou.
V nadmorskej výške 600 až 900 
metrov nad morom sa nachádza 
Ski Čertov – Javorníky. Ďalším 
lyžiarskym lákadlom je stredisko 
Kohútka, cez ktoré prechádza štát-
na hranica. 
Lazy pod Makytou zaberajú zhru-
ba 50 kilometrov štvorcových. V 
minulosti sa tu nachádzalo 40 až 
50 samostatných osád, dnes je už 

osídlenie horského územia oveľa 
redšie. „Jednotlivé objekty však ne-
zanikajú, ale momentálne sa využí-
vajú viac-menej na rekreačné účely. 
Pár rodín stále žije aj v horách, je to 
však už len zlomok. Väčšinou sa ľu-
dia rozutekali alebo sa koncentrujú 
v centre obce,“ vysvetlil starosta 
Ján Mičic.
Pre svojou polohu a kopaničiarsky 
charakter je obec mimoriadne popu-
lárna u turistov a cyklistov. Dokon-
ca bola časť jej územia začlenená do 

Na Lazoch pribúda hlavne chalupárov
CHKO Kysuce, jej súčasťou je tiež 
Prírodná rezervácia Čertov. Obja-
viť tu môžete vzácne druhy rastlín 
a živočíchov, okrem iných jazveca 
obyčajného, mačku divú, rysa ost-
rovida, vlka či medveďa hnedého.
„V našej obci máme asi 430 do-
mácností, ale viac ako 700 objek-
tov sa využíva rekreačne,“ povedal 
Ján Mičic. Svoje služby tu ponúka 
šesť väčších ubytovacích zariadení, 
prespať však môžete aj na chatách, 
ktoré spravujú súkromníci.
Dnes ľudia vyhľadávajú dedinku 
pre jej pokojné prírodné prostredie 
aj športové vyžitie. Počas druhej 
svetovej vojny sa však stala mies-
tom obrovskej tragédie, ktorú do-
dnes pripomína Pomník padlých 
Mladoňov. Túto osadu, kde boli 
prechodne ubytovaní partizáni, totiž 
29. októbra 1944 prepadli nemecké 
oddiely. Zahynulo 16 tamojších 
obyvateľov a traja partizáni, pričom 
sa Lazy pod Makytou zaradili aj do 
smutnej štatistiky – patria medzi 
101 vypálených obcí na Slovensku. 
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Prechádzajúc diaľnicou medzi 
Trenčínom a Považskou Bys-
tricou ste určite pohľadom 
zaostrili na zaujímavý skalný 
útvar. Znalci prírody vedia, že 
okolité kopce v blízkosti morav-
ských hraníc predstavujú ďalší 
z pokladov Slovenska. Nevšedný 
názov Vršatec je dostatočnou 
inšpiráciou na ďalší zo „zása-
hov“ našej turistickej polície. A 
to sme len pri názve...

Ó, tie skaly!
Prírodná rezervácia Vršatské brad-
lá leží v severovýchodnej časti 
pohoria Biele Karpaty. Najvyš-
ším vrchom a zároveň druhým 
najvyšším bodom Bielych Karpát 
je Chmeľová (925 m n. m.). Do-
minantnou polohou boli v stredo-
veku predurčené na vybudovanie 
Vršatského hradu, z ktorého sa do 
dnešných čias zachovali len ruiny. 
Jeho počiatky siahajú do polovice 
13. storočia, kedy v najvyššom 
bode postavili strážnu vežu, ktorá 
mala chrániť severozápadné hrani-
ce Uhorska. 
Hradný vrch bol z troch strán 
úplne nedostupný, jednotlivé časti 
hradu oddeľovali značné prevýše-
nia. Impozantný výškový rozdiel 
tak zabezpečoval hradnému kom-
plexu prirodzenú ochranu. Patril 
medzi bohaté a pohodlné hrady 
s vlastnou pekárňou, pivovarom 
a rozsiahlymi vínnymi pivnicami. 

Svoje naj si vyslúžil ako najvyššie 
položený hrad na vápencovom 
bradle na Slovensku. Koncom 17. 
storočia však dvakrát vyhorel a v 
roku 1708 ho na cisársky rozkaz 
výbuchom strelného prachu pre-
menili na zrúcaninu. Z Vršatského 
hradu je krásny panoramatický 
výhľad. Strážovské vrchy, Kľak či 
Považské podolie odtiaľto vidno 
ako na dlani.

Turistický okruh
Červený Kameň – Chmeľová, 
sedlo – Chmeľová – Vršatec, hrad 
– Vršatské Podhradie – sedlo Cho-
tuč – Červený Kameň (obojsmer-
ná). K Vršatcu sa možno dostať 
autom po krivolakej asfaltovej 
ceste z Pruského. My však štartu-
jeme turistický okruh z neďalekej 
obce Červený Kameň. Zaparkovať 
sa dá pohodlne pri kostole, neďa-
leko smerovníka turistických trás. 
Nemotorizovaní turisti, samozrej-

me, môžu využiť služby autobu-
sovej dopravy z Ilavy a okolia. 
Oblasť je zaujímavou voľbou aj 
pre vyznávačov cyklistiky. Prud-

šie stúpania tu pravidelne zoceľujú 
nohy nejedného „saganovca“. 
Vyberáme sa po žltom značení a 
raz miernejším, raz prudším stúpa-
ním mierime do sedla Chmeľová. 
Hneď na začiatku trasy odporúča-
me pozorne sledovať turistické 
značenia, po ceste sú totiž viackrát 

nešťastne umiestnené. Ak nechce-
te nadrábať pár výškových metrov, 
ostražitosť je namieste. Najprv 
ovocný sad, lúka s pôsobivým 

výhľadom na Červenokamenské 
bralo a už sme súčasťou zrekon-
štruovaného náučného chodníka 
„Okolo Vršatca“. Prostredníctvom 
10 tabúľ sa možno dozvedieť zau-
jímavé informácie o okolitej faune, 
flóre a miestnych pomeroch. 

Zdržanie, čo stojí za to
Lesnou cestičkou sa pomaly 
dostávame k sedlu Chmeľová.                   
Bohužiaľ, nie je označené. Spo-
znáte ho však podľa výraznej skaly 
a podľa toho, že trasa v tomto bode 
prestáva stúpať. Ak sa chcete po-
kochať výhľadmi, odporúčame 
odbočku na vrch Chmeľová. Treba 
hľadať lesný chodník oproti skale 
vedúci nahor. Po 15 minútach 
nás už čakajú očarujúce výhľady. 
Chvíľu si tu posedíme, hútame, 

Vršatec, vzdialený aj blízky
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kam to až dovidíme, a potom opäť 
smer sedlo. Stúpanie je už za nami, 
pokračujeme trasou dole do Vršat-
ského Podhradia. 

Čas obedový
Keďže je čas obeda, za úvahu 
stoja stravovacie možnosti okolia. 
Uhasiť smäd možno v miestnej 
krčme, no s hladom je to už hor-
šie. Návštevníkov v tomto prípade 
zachraňuje hotel Vršatec. Jedno-
duchý, pekne situovaný hotel s vý-
hľadom na ruiny hradu poskytuje 
obstojné služby. Pripojili sme sa k 
niekoľkým skupinkám hostí na te-
rase. Džavot vychádzajúci z útrob 
hotela prezradil, že sa tu koná 
detský tábor a že aj jeho účastní-
ci majú obedňajšiu pauzu. Terasa 
s výhľadom je dobrým útočiskom 
na nabratie ďalších síl do pozná-
vania okolia. Klasický, prevažne 
mäsový jedálny lístok by si žia-
dal osvieženie, no s prižmúreným 
okom, chuťou jedla a milou obslu-
hou u nás hotel obstál.
Podľa informácií od čašníčky tu 
hostia najmä návštevníkov z Mo-
ravy. Jej slová potvrdzuje i pani 
Iveta, ktorá si sem prišla oddých-
nuť spolu s rodinou. „Jsme tady již 
podruhé a přijedem zas. Děcka to 
tady mají hodně rádi,“ prezrádza 
nám. Oddýchnutí sa vyberáme na 
špacírku k ruinám hradu. Po ceste 
míňame ešte stále prázdny well-
ness hotel Karpatia. Otvorenie avi-
zoval v roku 2018, no v čase našej 
návštevy nejavil žiadne známky 
života. Pri informačnej tabuli pod 
hradom stretáme starší manželský 
pár z Banskej Bystrice. „Poznáme 
to tu dobre, pravidelne chodíme 
za manželkinou rodinou do Čer-
veného Kameňa. Dnes je na nás 
síce moc horúco, ale inak je to tu 
krásne v každom ročnom období,“ 
konštatuje hlava rodiny. 

Motýľou stopou
Od miestneho biológa Mariá-
na Filípka z neďalekého Prus-
kého sa dozvedáme o špecifi-
ku lokality z hľadiska výskytu 
vzácneho druhu motýľa. „Jasoň                                  
červenooký patrí medzi najväč-
šie motýle s dennou aktivitou na 
území Slovenska. Zároveň je jed-
ným z najvzácnejších, no hrozí mu 
vyhynutie. Historicky sa vyskyto-
val na väčšine územia Slovenska 
v horských oblastiach. V dôsledku 
zmien v biotopoch a systematic-
kého odlovu zberateľmi však z 
mnohých lokalít vymizol. Oblasť 

Vršatecka je pre tento druh jed-
nou z najvýznamnejších na našom 
území, a to z dôvodu, že populá-
cia je pomerne početná a podľa 
všetkého aj najväčšia. Biotop je 
tu pre jasoňa v relatívne dobrom 
stave a dlhodobo sa robia opatre-
nia znižujúce riziko jeho vymretia. 
Vyskytuje sa najmä nad obcou Vr-
šatské Podhradie a tiež na Červe-
nokamenskom brale,“ informuje 

pán Filípek. 

Zub času
Prejdeme kúsok nahor po ces-
tičke a už sa ocitáme pri ruinách 
hradu. Aj keď z pôvodnej stavby 
veľa nezostalo, históriou to tu sku-
točne dýcha. Kúzelné pohľady na 
podhradie pod nami či vzdialené 
Strážovské vrchy opäť stoja za to. 
O pár minút zídeme na cestu a cez 
obec sa napájame na modrú turi-
stickú značku. Škoda, že v roku 
1962 dedinka vyhorela a v ohni 
zmizla jej typická drevená archi-
tektúra. 
Popri domčekoch prechádza-
me na koniec obce. Ešte zopár                      
obhliadnutí na pôsobivý Vršatec 
a po asfaltovej ceste zostupujeme 
naprieč poľami i lesom späť k autu. 
Celý okruh s odbočkou na vrch 
Chmeľová a zástavkou na hrad-
ných ruinách zvládnete bez dlh-
šej prestávky do 4 hodín. Trochu 
sa našliapete, no ovocné stromy, 
často staré sorty, ktorých zachova-
nie strážia miestni ochranári, vám 
trasu v správnom ročnom období 
ochutia. Okruh možno absolvovať 
aj z Vršatského Podhradia a kom-
binovať s rôznymi odbočkami. 
Za zmienku stojí možnosť pokra-
čovať po modrej značke do obce 
Lednica k zrúcanine hradu či na 
opačnú stranu z Vršatca cez Biely 
vrch do Krivoklátu a jeho tiesňavy. 
Alternatív je viac ako dosť.

Do červena
Náš výlet sa však ešte zďaleka 
nekončí. Čaká na nás už spomí-
nané Červenokamenské bralo. Pre 
obec je také typické, že sa dostalo                                                                
nielen do jej erbu, ale i do jej 
názvu. Bralo, krajinársky hod-
notný vápencový monolit červen-
kastej farby s výškou 45 metrov, 
žiari pri zapadajúcom slnku do čer-
vena. Náučný chodník okolo brala 

nemôžeme opomenúť a vyberáme 
sa cez dedinu na jeho začiatok. Na 
trase sú informačné tabule, lieči-
vá studnička, krásne výhľady na 
celú dolinu a impozantné Vršatské 
bradlá. 
Pod Červenou skalou je i Kaplnka 
Panny Márie, kde sa konajú púte. 
Ide o nenáročnú trasu, vhodnú aj 
pre rodiny s deťmi, netrénova-
ných turistov či dôchodcov. Ak 
do Červeného Kameňa zavítate 
v pracovný deň, určite si nedajte 
ujsť vynikajúce produkty mlie-
karne Agrofarma kúsok za obcou. 
Možno si tak ešte doma pripome-
núť originálne chute tohto kraja v 
podobe výborných syrov či žinči-
ce.
Stále na skok od diaľnice, no s 
pocitom, akoby ste boli niekde v 
Rozprávkove. Pokojná atmosfé-
ra obce pod skalami, krásna prí-
roda a pôsobivé výhľady zhora                       
navodzujú atmosféru, že sa tu za-
stavil čas. Leto sa pomaly preklá-
pa do jesene, prichádza turisticky 
najplodnejšia časť roka. Stabilné 
počasie s príjemnými teplotami 
a zafarbená príroda budú v tomto 
trochu zabudnutom kraji čakať s 
otvorenou náručou. Na aute, na 
bicykli alebo v turistických topán-
kach počas výletu v okolí Vršatca 
môžete spraviť niečo dobré pre 
svoje telo i ducha.

(text a foto: baf)

Strava  7/10
Ubytovanie 8/10
Wellness -/10
Obsluha 9/10
Lokalita 10/10
Celkový dojem 8/10
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Farár v Hornej Marikovej Milan 
Kováč stál 12. augusta 2016 pri 
zhorenisku dreveného kostola 
v Ráztoke. „Pozeral som sa na 
torzo kostola, ktorý niekto úmysel-
ne podpálil.“ 
Boli pri ňom plačúci chlapi, a to už je 
v Marikovej čo povedať. Pozerali sa 
na mňa, čo s tým. Spýtal som sa Mar-
tina Babečeku, či mi pomôže, a on 
sľúbil pomoc. Vtedy som povedal, že 
postavíme kostol znova. Vedel som, 
že ak to sľúbil, zvládneme to. Keby 
odmietol, nepustil by som sa do toho,“ 
spomínal si na ťažké chvíle Kováč. 
V Marikovej stále platí slovo chlapa 
a dá sa naň spoľahnúť, netreba na to 
žiadne zmluvy. Ako s odstupom hod-
notí, bolo to emočné rozhodnutie. So 
stavbou drevených objektov nemal 
skúsenosti a veril, že do roka bude 
kostol stáť. Chlapi z obce mu vysvet-
lili, že sa musí najskôr postaviť hrubá 
stavba, aby „sadla“, a to si žiada čas.
Pôvodný kostol postavili v rokoch 
1948 – 1951 a v širokom okolí to 
bola jediná drevená sakrálna stavba. 
„Bol to taký cukrík a ľudia zo širo-
kého okolia ho milovali. Chodili sem 
na omše, konali sa tu sobáše a Mari-
kovčania boli ochotní deliť sa o ten 
kostol s inými, a to bola dobrá inves-
tícia,“ hodnotí farár postavenie filiál-
neho kostola v mysliach ľudí. Stava-
li ho počas doby nepriateľskej voči 
stavbám kostolov. Aj preto ho vtedaj-

ší farár Alexander Klabník nazýval   
kaplnka, aby nedráždil vrchnosť. Veža 
bola projektovaná smerom do doliny, 
čo má aj logiku kvôli zvoneniu, ale 
stavitelia ju skryli za kostol. Neskôr ju 
museli rozobrať a znova ju postavili 

ku vchodu do kostola. Milan Kováč 
organizoval tretiu opravu kostola 
a odvtedy má k nemu hlboký vzťah. 
Ľudia miesto na jeho stavbu hľadali, 
je posvätné, úžasné a krásne. Slúži-
lo najmä obyvateľom osád Ráztoka 
a Stolečné, veď Ráztoka mala vtedy 
toľko obyvateľov čo dnes Horná Ma-
riková.
„Po dvoch rokoch tu stojíme pred 
hrubou stavbou a je to zázrak, že sa 
všetko podarilo v takom krátkom 
čase poskladať a urobiť. Vďaka sta-
rostovi Hornej Marikovej Mirosla-
vovi Hamarovi sa dali do poriadku 
pozemky pod kostolom, ktoré patrili 

viacerým majiteľom. Poďakovanie 
patrí Mestským lesom v Považskej 
Bystrici za drevo na chrám, pracovní-
kom píly, čo dokázali vyriešiť rezanie                                      
dvanásťmetrových trámov, darcom 
finančných prostriedkov od drobných 
po tých väčších. Spomeniem naprí-
klad farské úrady Papradno i Divina 
pri Rožňave. Najväčšia vďaka patrí 
chlapom i ženám, čo sa podieľali pri-
amo na výstavbe kostola,“ adresuje 
svoju vďaku Milan Kováč. Skrom-
ne hovorí, že by bolo od neho trúfa-
lé tvrdiť, ako staval kostol. Vraj iba 
„miništruje“ pri stavbe a má česť byť 
pri tejto aktivite. Chlapi, ktorí lavice 
v kostole veľmi nederú, hovoria, že 
to s Božou pomocou zvládnu. Aktív-
nemu farárovi sa podarilo presvedčiť 
ľudí, že stavba je prestížna záležitosť, 
a nie brigáda. Muži sa museli zapiso-
vať do poradovníka, kedy môžu prísť 

robiť, podobne aj ženy, ak chceli variť 
pre robotníkov. Hoci sa nadrú, robo-
tu si vychutnávajú. Nasmejú sa, berú 
túto činnosť s nadhľadom, lebo sa 
určitým spôsobom stávajú večnými 
v povedomí miestnych ľudí, a to stojí 
za námahu.
Vďaka patrí hasičom, že zachráni-
li aspoň spodné drevá zrubu starého 

kostola. Architekt mal jednoduchšiu 
prácu pri zameraní objektu, navyše sa 
spodné drevá využijú na výrobu lavíc. 
Prístavbu kostola využijú na prezentá-
ciu zachránených častí stavby, v ob-
jekte uložia aj časozbernú schránku. 
V štítovej valbe nad oltárom bude 
kríž z ohorených brvien, len namiesto 
Krista bude na ňom Božské srdce Je-
žišovo, ktoré je patrocíniom kostola. 
Jedinou pôvodnou časťou bude zámka 
s kľúčikom z bohostánku, ktorú našiel 
funkčnú na zhorenisku. Obnovia aj 
pôvodné maľby na stenách s tvárami 
ľudí z Ráztoky.
„Je požehnaním, že mám vo farnosti 
stolárov, tesárov, rezbárov. Všetko si 
dokážeme vyrobiť sami, nebude to 
pôvodný kostol, ale jeho mladší brat. 
Posvätné miesto ostane, ale bude za-
odeté do nových šiat. Budúci rok na 
jeseň bude kostolík funkčný, posvätí-
me ho v roku 2020 na deň jeho patro-
cínia. A prečo sme ho postavili? Lebo 
človek, ktorý to miesto zničil, nemôže 
mať posledné slovo,“ uzavrel Milan 
Kováč.

Leo Kužela

Mladší brat

fo
to

: fb
 K

os
to

lik
 R

áz
to

ka

zd
ro

j: 
fb

 K
os

to
lik

 R
áz

to
ka



9na konci kraja

Podhorská obec takmer na konci kraja. Na hranici 
dolnej a hornej Nitry. S kaštieľom, priehradou, 
rybníkmi aj kalváriou. A s motokrosovou dráhou. 
O turistov nemajú Veľké Uherce núdzu. A keď už 
spomíname turistov, okrem zážitkových, čo preve-
trajú dedinu krížom-krážom, si tu na svoje prídu aj 
turisti v pravom slova zmysle. Množstvo turistických 
chodníkov pre peších aj cyklistov si sem počas celého 
roka prídu odšliapať doslova húfy nadšencov. 
Čo je dôležité, tak ako sem radi prichádzajú na návštevu 
ľudia z okolia, rovnako si tu život užívajú aj miestni. 
Keď sedíme s prvou dámou obce Alenou Chalupovou, 
nestačia nám prsty na rukách. Kalendár podujatí tu majú 
naozaj nabitý. Od fašiangových veselíc až po vianočné 
besiedky. Nechýbajú tanečné zábavy ani vystúpenia 
domácej dychovky či celoslovensky známych interpre-
tov. Obec väčšinu podujatí financuje vo vlastnej réžii 
a nezarába ani na takých hviezdach, ako sú Kollárovci. 
Vstupné je viac-menej symbolické a do Veľkých Uhe-
riec vtedy neváhajú cestovať ľudia z celého okresu. Aj 
stavanie mája v tomto roku poňali svojsky. Kým doteraz 
sa ľudia schádzali na námestí, 30. apríla sa máj niesol 
hore dedinou a osobne všetkých pozýval na zábavu. 
Prvomájový sprievod vo Veľkých Uherciach teda dostal 
novú podobu. 

Veľké upratovanie

Uherecká priehrada bola celé roky vyhľadávaným 
letným turistickým centrom. Namiesto dovolenky pri 
Jadrane mnohí uprednostňovali návštevu sladkovodnej 
oázy v náručí hôr. Ako však roky plynuli, priehrada „za-
nášala“ a zabrať dostali aj jej múry. Vodohospodári preto 

oznámili rázne rozhodnutie – priehrada nad Veľkými 
Uhercami potrebuje opravu. S ňou súviselo vylovenie 
rýb a následné vypustenie vody. Nádrž ostala nakoniec 
prázdna takmer štyri roky. Štyri roky bez rybolovu, bez 
kúpania, bez pohľadu na pokojnú hladinu priehrady. 
Dnes sa život k vodnej nádrži opäť vracia. Cestu si sem 
našli milovníci prírodnej vody, a to aj napriek upozorne-

Aj Uherce 
majú Jadran
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niu: kúpanie na vlastnú zodpovednosť. Obrovskú radosť 
z vody v nádrži však majú rybári. Tí lemujú brehy vody 
počas celej sezóny. Jediné, čo im robí vrásky na čelách, 
sú vysoké trávy, do ktorých sa im zamotávajú nahodené 
udice. „Ja to nadnes vzdávam, už nemám viac síl s nimi 

bojovať,“ hovorí mladý rybár, kým balí svoj „vercajch“ 
a pripravuje sa na odchod z rybačky. Inak to vidí jeho 
starší kolega. „Som dôchodca a toto je ten najlepší relax. 
Nemám iné na robote, a tak si vychutnávam chvíle pri 
vode. V týchto horúčavách nie je lepšie miesto,“ dodá s 
tým, že v priehrade sú nasadené amury a tie si s rastlina-
mi čoskoro poradia. Zatiaľ musí byť trpezlivý, ale to je 
údel rybárov.
Prví, čo novú vodu v Uherciach otestovali, boli sloven-
skí ľadoví medvedi. Januárové mrazy im padli vhod. 
Vysekali ľad a takmer stovka otužilcov si vychutnala 
osviežujúci kúpeľ. Pri pohľade na to, ako si niektorí v 
plavkách posadali na okraj ľadu a vyzerali, akoby sa 
opaľovali, divákom v zimných bundách a snehuliach 
prechádzal mráz po chrbte. Všetci však svorne tvrdili, 
že odkedy sa otužujú, nepoznajú chorobu a endorfíny im 
zaplavujú každý kúsok tela. 

Adrenalín, to sú aj motorkári

Ľadová zimná priehrada nie je jediné adrenalínové 
miesto v okolí Veľkých Uheriec. Adrenalín v krvi vám 
isto stúpne aj pri sledovaní novodobých rytierov na mo-

tokrosovej dráhe. Pod kapotami však musia krotiť stovky 
koní. Vo Veľkých Uherciach už roky trénujú a súťažia tí 
najodvážnejší motorkári. V týchto dňoch prešla motokro-
sová dráha rekonštrukciou a podľa informácií, ktoré sa 
dostali k starostke, je tento okruh jedným z najlepších, ak 

nie vôbec najlepší v Európe. Z tribúny si okrem pretekov 
môžete vychutnať aj pohľad na panorámu uhereckej do-
liny. Za chrbtom sa pritom týči kostol, pri ktorom sa rok 
čo rok stretávajú pútnici, aby sa stretli na tradičnej púti 
na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. 
Turisti i nevesty zas netrpezlivo čakajú na rekonštruk-
ciu pôvodne renesančného kaštieľa. Neskôr dostal punc 
výstavných anglických hradov a stal sa priekopníckym 
dielom anglického neogotického romantizmu v Uhorsku. 
Okrem samotného kaštieľa má svoje čaro aj rozsiahly 
anglický park, ktorý zvonka objíma jeho steny. Tie zdo-
bia štyri nárožné veže s cimburím. Kaštieľ vo Veľkých 
Uherciach patrí potomkom posledných šľachtických ma-
jiteľov Thonetovcov. Žijú síce v Rakúsku, no na stavbu 
a jej rekonštrukciu podrobne dohliadajú. Pracovnú obh-
liadku si nenechala ujsť ani starostka Alena Chalupová. 
„Kaštieľ bude určite čerešničkou na torte našej obce. 
Avšak ako každá, aj táto rekonštrukcia chce čas. A nám 
neostáva iné, len si na ňu počkať.“

Namiesto lodičiek gumáky

Do Veľkých Uheriec mladých ľudí láka nielen na sva-
dobný zážitok, ale aj na bývanie. Svoje o tom vie aj 
matrikárka a kultúrna pracovníčka na úrade Lýdia Kor-
cová. „Okrem toho, že nevesty sa tešia na svadby priamo 
v kaštieli, čoraz častejšie so starostkou musíme s insíg-
niami vyraziť aj do terénu. Mladomanželia chcú mať 
svoj veľký deň nezabudnuteľný, a tak vymýšľajú stále 
nové miesta na obrad. Často síce lodičky musíme vyme-
niť za gumáky, ale aj to má svoje čaro,“ hovorí mladá 
matrikárka s tým, že čoraz častejšie medzi občanov Veľ-
kých Uheriec zapisuje aj takzvaných cezpoľných. 
„Sme blízko Partizánskeho, ďaleko to nie je ani do 
Prievidze, hlavná cesta na oba smery je blízko. A na-
priek tomu žijete v objatí hôr, takže viac bonusov pre 
pohodový život,“ vymenúva najväčšie plusy života v 
Uherciach starostka. Škola, škôlka, zdravotné stredisko 
aj lekáreň. A dve základné umelecké školy. Aj to sa 
zmestí do dvojtisícovej dediny na hranici hornej a dol-
nej Nitry. Prisťahovalci uhereckú atmosféru nasávajú 
plnými dúškami. Nestránia sa obecných podujatí, práve 
naopak. „Napríklad mamičky, ktoré sa počas materskej 
stretávajú, nám začali spoločne pomáhať pri organizo-
vaní akcií. Slovo dá slovo a zrazu každá priloží ruku k 
dielu niečím svojským, originálnym,“ pochvaľuje si 
novú komunitu matrikárka. 

10 na konci kraja
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11na konci kraja

Osemdesiatka s veterníkmi

Ľudia pomáhajú aj pri upratovaní a skrášľovaní obce. 
Zapoja sa hasiči, záhradkári aj nesmierne aktívni seniori. 
To, že sú aktívni, potvrdzuje aj fakt, že mnohí z nich fun-
gujú v štýle „tri v jednom“. Čiže zároveň patria medzi 
hasičov i záhradkárov. 
Jedna z takýchto senioriek oslavovala v čase našej 
návštevy obdivuhodnú osemdesiatku. Na oslave s chle-
bíčkami a veterníkmi sme teda nemohli chýbať. A ne-
chýbala ani dobrá nálada. Pani Mária Belisová totiž bola 
v kruhu najbližších priateľov. Tí sa deň čo deň stretá-
vajú vo svojej „škole“. Obec vybudovala komunitné 
centrum, kde sa ráno seniori stretnú, zacvičia si, idú na                                                                                                       
prechádzku, dajú si spoločný obed. „Nechýbajú ani dik-
táty a opakovanie matematiky, napríklad násobilky. Všet-
ky dielka, ktoré vidíte na stenách, pripravili tieto dámy. A 
jeden pán. Konečne máme medzi sebou aj chlapa, hneď 
je o niečo veselšie,“ hovorí jedna z opatrovateliek, ktorá 
našla zmysel života v pomoci seniorom. Sama hovorí, že 
okrem toho, že im pomáha počas dňa, sama sa od nich 
mnohému priučí. Ich skúsenosti a životné múdrosti sú 
totiž na nezaplatenie. 
„Dobre nám je, sme už vdovy, tým svojim chodíme 
aspoň sviečky na cintorín zapáliť. Vďaka sestričkám. 
Odvezú nás tam, lebo nohy už neposlúchajú. A cestou 
sa zastavíme na zmrzlinu,“ nedajú klientky dopustiť na 
dve opatrovateľky. A ani na masérky či pedikérky, ktoré 
seniorov pravidelne navštevujú. Oslávenkyňu Máriu Be-
lisovú v jej veľký deň čakali navyše gratulanti od hasičov 
aj z Jednoty dôchodcov, ktorým dlhé roky predsedala. K 
spolku záhradkárov už aktívne nepatrí. Ako sama hovorí, 
robota na záhrade je už nad jej sily.

Guláš alebo pstruhy?

Kto zakotví v Uherciach, toho to zväčša láka aj do oko-
litých hôr. V obci sú turisti naozaj aktívni. Organizujú 
výstupy a prechádzky v okolí aj naprieč Slovenskom. 
Cudzie im nie sú ani brigády. A obrovský záujem je aj o 
premietanie horských filmov. Návštevnosť kinoturistov 
môžu Uherciam závidieť aj veľké festivaly. Tak ako v 
obci pulzuje spoločenský život po celý rok, aj turisti 
majú počas roka čo na robote. Alebo na zábave. Aj oni sa 
radi stretnú pri chate a kotlíku s dobrým gulášom. 
„Ó, ja som turistka celým srdcom. Druhá vec je, že 
turistiku stíham len sporadicky,“ hovorí s úsmevom 
starostka, ktorá si napriek tomu vždy nájde čas, aby spo-
mínaný guláš turistom pripravila. Má s nim totiž bohaté 
skúsenosti. Takmer žiadna akcia vo Veľkých Uherciach 
sa nezaobíde bez legendárneho kotlíkového guláša. Na 
jeho prípravu však nie je sama. Na úrade má pomocní-
kov, vďaka ktorým sa vôňa mäska, zemiakov a korenín 
šíri celým údolím. A len tak medzi nami, ak by ste ná-
hodou nemali chuť na guláš, nad priehradou nájdete dva 
rybníky, kde vám pripravia tie najlepšie údeno-grilované 
pstruhy na svete. Aspoň tak sa chvália miestni. 
Čo je nad slnko jasné, v Uherciach sa nikdy nudiť ne-
budete a neostanete tu ani hladní. Srdečnosť ľudí v tejto 
časti nášho kraja, na hranici dolnej a hornej Nitry, pocí-
tite okamžite. 

Radovan Stoklasa, Martin Petrík
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a spája“. Existujúce mini arboré-
tum doplnia o stromy z regiónu 
ako buk, dub, smrekovec, javor, 
jaseň či jelša. Ku každému vy-
hotovia opis v slovenčine aj la-
tinčine. Revitalizácie sa dočká 
ovocný sad so starými odroda-
mi jabloní Jonathan a Idaret. Do 
nového ovocného sadu, ktorý 
v priestoroch školy vysadili vla-
ni, pribudnú drevené posedenie a 
dva úle. O tie sa budú starať žiaci 
zo včelárskeho krúžku.          (ver)

Do grantového systému Tren-
čianskej župy Zelené oči sa v 
štyroch kolách v tomto roku 
zapojili desiatky podnika-
teľov, právnických osôb, obcí 
a príspevkových organizácií.
Cieľom projektov je kvalitnej-
šie a zelenšie životné prostredie 
v kraji. Župa podporí každý z 
nich sumou maximálne do 2-ti-
síc eur, medzi najpopulárnejšie 
patria výsadba zelene a podpora 
envirovýchovy na školách. 
Užitočným príkladom zeleného 
projektu je „Zdravie v školskej 
záhrade“ v Domaniži. Školskú 
záhradu tam premenia na by-
linkovú s viacerými liečivými                                                                               
rastlinami. Svoje miesto si 
v školskom areáli nájde aj kríč-
ková záhrada, do ktorej plánuje 
škola umiestniť ríbezle, egreše, 
maliny, josty, černice, ale i ra-
kytník či morušu. Vzdelávací 
prvok projektu vyplnia tabuľky 
s názvami vysadených drevín 
a bylín. Škola chce tiež z dotácie 
TSK zakúpiť kompostér. Zelený 
odpad využije pri hnojení záhra-
dy a ušetrí finančné prostriedky, 
ktoré využije na iné aktivity. 
„Základná škola Domaniža plá-
nuje tiež zakúpiť nádrže na daž-
ďovú vodu. Prispejú k zadržia-

vaniu vody, ktorá nebude hneď 
odtekať do kanalizácií a využije 
sa pri zavlažovaní záhrady. Bude 
to mať ekonomický prínos pre 
rozpočet školy v budúcnosti,“ 
doplnila projektová manažérka 
grantu TSK Zelené oči Dana Ga-
valierová. 
Originálny projekt ponúkla aj 
Základná a materská škola v Sla-
tine nad Bebravou. Župa podporí 
obnovu školského interiéru v 
rámci projektu „Príroda nás učí 

Zelené oči opäť našli užitočné projekty Hlasujte za 
stavbu storočia

Rok 2018 sa nesie v znamení stého 
výročia vzniku 1. Československej 
republiky. Túto historickú uda-
losť využili aj architekti. Českí a 
slovenskí zástupcovia stavebných 
zväzov a asociácií nominovali sto 
stavieb z oboch republík.   Verej-
nosť môže hlasovať a vybrať naj-
významnejšie stavebné dielo. Me-
dzi architektonickými skvostmi sa 
o československé prvenstvo uchá-
dzajú hneď dve stavby z nášho 
regiónu – kúpalisko Zelená žaba z 
Trenčianskych Teplíc a mohyla M. 
R. Štefánika na Bradle.

„Do projektu Česká a slovenská 
stavba storočia boli zaradené vý-
znamné architektonické diela od 
roku 1918 do súčasnosti. Široká 
verejnosť môže na webovej strán-
ke stavbastorocia.sk prideliť hlas 
jednej alebo viacerým českým a 
slovenským stavbám až do 15. 9. 
2018,“ opisuje pravidlá súťaže por-
tál mojdom.zoznam.sk.            (bas)

Susedské vzťahy obcí neďaleko 
Trenčína sú priam ukážkové. 
Mikroregión Machnáč-Inovec 
združuje desať obcí, ktoré sa 
rozhodli spolupracovať.
 V oblasti cestovného ruchu im síce 
konkurujú kúpeľné Trenčianske 
Teplice a krajské mesto plné histó-
rie Trenčín, čo však ľudí zblízka aj 
zďaleka do týchto dediniek láka, je 
napríklad turistika. 
Peší turisti aj cykloturisti, chatári či 
milovníci tunajšej minerálnej vody 
prichádzajú za krásami Strážov-
ských vrchov a Považského Inovca. 
Čoraz viac ľudí zaujímajú aj ľudové 
zvyky a tradície, ktoré miestni dlhé 
roky udržujú a zveľaďujú. 
Bobot, Dubodiel, Horňany, Mo-
tešice, Neporádza, Petrova Leho-
ta, Svinná, Trenčianske Jastrabie, 
Trenčianske Mitice a Veľká Hrad-
ná odštartovali v roku 2018 tradí-

ciu spoločných slávností. Defilé 
toho najlepšieho, čo desiatka obcí         
ponúka, si prišli obyvatelia aj ná-
vštevníci vychutnať na prvé spoloč-
né podujatie, pričom vôbec prvým 
hostiteľom bol park v Horňanoch. 

Prvý ročník festivalu zaujal, stane sa tradíciou?

Spoločný festival mikroregiónu sa 
konal 11. augusta tohto roku, kedy 
spoločenstvo obcí obrazne poveda-
né dospelo. 
„Združenie obcí Mikroregión 
Machnáč-Inovec vzniklo v dvoch 

etapách. Prvou etapou bol vznik 
Združenia obcí Mikroregión Mach-
náč, ktoré bolo založené v roku 
2000 v Motešiciach. Zakladateľmi 
boli obce Motešice, Petrova Lehota, 
Bobot, Horňany, Neporadza a Svin-
ná. V druhej etape, v roku 2004, 
došlo k rozšíreniu mikroregiónu 
o ďalšie štyri obce, a tým aj k zme-
ne názvu,“ hovorí starostka Svinnej 
a predsedníčka združenia v jednej 
osobe Anna Sýkorová. Ak sa nápad 
osvedčí a bude záujem, festival by 
mal rok čo rok putovať vždy do inej 
obce mikroregiónu. Popri varení a 
ochutnávaní gulášov, ktorých šéfku-
chármi boli starostovia, si návštev-
níci vychutnali aj heligonkárov, har-
monikárov, folkloristov či country 
zoskupenia. A nechýbala ani ulička 
ľudových remesiel, v ktorej to „naj“ 
predviedol každý z Mikroregiónu 
Machnáč-Inovec.                       (red)

fo
to

: S
ta

ni
sla

v 
Va

vr
o



13aktuálne

Milí čitatelia! O váš hlas sa v 
celoslovenskej ankete Strom 
roka 2018 uchádza aj jabloň 
domáca. 
S výškou 9 a pol metra a s úcty-
hodnými mierami 225 cm v ob-
vode robí na záhrade radosť svo-
jim majiteľom. Jej jedinečnosť 
a majestátnosť neprehliadli ani 
ľudia z blízkeho či širokého oko-

lia. Vek jej odhadujú na približne 
110 rokov. Do slovenskej stromo-
vej verzie „Miss sympatia“ sa aj v 
roku 2018 dostala odroda z nášho 
kraja. Trenčiansky región tentoraz 
zastupuje jabloň zo Svinnej.
„Jabloň je svojím vekom, vzras-
tom, vitalitou a chutnými trvácny-
mi plodmi jediná v obci Svinná. 
Rovnaká alebo podobná odroda, 

V ankete o Strom roka zabojuje 
aj majestátna jabloň zo Svinnej

ktorú nevieme presne určiť, sa 
podľa odborníka na staré odrody 
Ing. Ľudovíta Vašša nenachádza 
ani v širšom okolí a možno ani 
na celom Slovensku. Pod pôvod-
nými tromi takýmito jabloňa-
mi bola počas 2. svetovej vojny                                                       
zriadená poľná kuchyňa rumun-
ských vojsk. Žiaľ, presný vek 
jablone sa už asi nedozvieme, no 
pamätníci hovoria, že už v roku 
1925 boli všetky tri stromy naozaj 
veľké,“ píše sa v popise súťažné-
ho stromu z nášho kraja na stránke 
nadácie Ekopolis. Anketa Strom 
roka sa k slovenskej verejnosti do-
stáva už po šestnásty raz. 
Hlasovanie už tradične odštar-
tovalo počas trenčianskeho fes-
tivalu Pohoda a hlasovať za naj 
strom môže verejnosť až do kon-
ca septembra. Strom s najvyšším 
počtom hlasov bude zároveň re-
prezentovať našu krajinu v ankete 
Európsky strom roka.          (mib)

Nominácie 
do konca septembra

Od apríla verejnosť nominuje laureátov 
z Trenčianskeho samosprávneho kraja 
na udelenie verejného uznania. Môžu 
to byť jednotlivci, kolektívy zo spolo-
čenského, hospodárskeho či kultúrneho 
života, ktorých vo finále schvaľuje kraj-
ský parlament.
Cenu TSK – dominantu stredného Po-
važia Trenčiansky hrad na skalnom 
brale – umelecky stvárnila Stredná 
odborná škola sklárska v Lednických 
Rovniach. Na pôde župy sa odovzdáva 
aj Cena predsedu TSK. Ide o poďako-
vanie za mimoriadny prínos ľudí z ob-
lasti ekonomiky, školstva, vedy, výsku-
mu a techniky, propagácie regiónu či za 
zásluhy pri záchrane ľudského života, 
rovnako ako osobností pôsobiacich na 
poli umenia, kultúry alebo športu. Cenu 
predsedu TSK predstavuje umelecké 
stvárnenie zeleného listu.
Nominácie na ocenenie osobností, kto-
ré sa zaslúžili o šírenie dobrého mena 
kraja či o rozvoj regiónu, môže  verej-
nosť na Trenčiansku župu posielať až 
do konca septembra. 

Najviac láka odbor 
mechanik nastavovač

V školskom roku 2018/2019 je pre 
prvákov, ktorí sa rozhodli študovať na 
stredných odborných školách, v ponuke 
403 miest v systéme duálneho vzdelá-
vania. „Ambíciou Trenčianskej župy je 
túto ponuku naplniť a k doterajším viac 
ako 600 uzatvoreným zmluvám by tak 
mohlo pribudnúť ďalších do 400. TSK 
by tak v školskom roku 2018/2019 
dosiahol počet 1 000 učebných zmlúv 
a opäť by zabojoval o prvenstvo na 
Slovensku,“ vysvetlila vedúca Odboru 
školstva a kultúry Úradu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja TSK Daniela Hil-
číková s tým, že definitívne počty žia-
kov zapojených do duálu budú známe 
v druhej polovici septembra. 
Najviac budúcich prvákov – dualistov 
prejavilo záujem o študijný odbor me-
chanik nastavovač, a to až 88. O po-
lovicu menej, teda 44 žiakov, bude na 
župných stredných odborných školách 
študovať v odbore mechanik mechat-
ronik. Trojicu najzaujímavejších v sys-
téme duálneho vzdelávania uzatvára 
odbor mechanik strojov a zariadení, 
ktorý zaujal 25 žiakov. Tieto odbory sú 
najžiadanejšie aj zo strany regionálnych 
zamestnávateľov, za nimi nasleduje ob-
rábač kovov a programátor obrábacích 
a zváracích strojov a zariadení.

(red)

Na štyri a pol metra širokú 
komunikáciu medzi Púchovom 
a Nimnicou sa pohodlne zmestia 
cyklisti aj chodci. Jej súčasťou je 
oceľový pozinkovaný mostík so 
špeciálnym povrchom proti poš-
myknutiu či vybudovanie dvoch 
autobusových ník pre bezpečnosť 
chodcov. 
Do kúpeľov v Nimnici sa po takmer 
4,2 km dlhej cyklotrase z okresné-
ho mesta pohodlne dostanú chodci, 
kúpeľní hostia, bežci či rodiny s ko-
číkmi. A, samozrejme, aj vyznávači 
kolieskových korčúľ, skejtbordov či 
bicyklov. Ide o šiesty úsek 100 km 
dlhej cyklotrasy, ktorej oficiálny ná-
zov vybrala verejnosť a nazvala ju 
Vážska cyklomagistrála. 
„Som rád, že popri tejto cyklotrase 
vybudujeme aj dve autobusové za-
stávky s nástupnými plochami. Je 
to naozaj krásna stavba, nie je však 
len rovinatá, cyklistov prevedie zá-
krutami i stúpaním. Pri stúpaní na 
priehradný múr prevýšenie v niek-
torých miestach predstavuje až 8 %.               
Nakoľko ide o stúpanie v kopci, 

práve v tomto úseku sa nachádzajú 
gabiónové múry, ten najvyšší bude 
mať aj viac ako päť, prípadne šesť 

metrov,“ okomentoval župan Jaro-
slav Baška s tým, že TSK má v plá-
ne ako Zelená župa gabiónový plot 
zazelenať paviničom či brečtanom, 
aby bol estetickejší. Stavbu za 2,9 
milióna eur plne financuje Trenčian-
sky samosprávny kraj.
Na poslednú časť cyklotrasy Púchov 

Do Nimnice po novej cyklotrase
– Nosická priehrada by sa cyklis-
ti mohli tešiť na jar 2019. Ide totiž 
o 200-metrový úsek, ktorý vedie 

popod rozostavaný železničný most. 
Práve v tomto úseku sa s cyklotrasou 
križuje dočasný podporný pilier že-
lezničného mosta a po jeho odstrá-
není cyklotrase už nič nebude brá-
niť. Cyklotrasa bez tohto úseku sa 
bude pravdepodobne odovzdávať do 
užívania koncom septembra.      (hin)
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KONTAKTNÉ ÚDAJE
Informačno-poradenské 
centrum TSK
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
Mail: ipc@tsk.sk
Web: www.tsk.sk

vynaliezavosť študenti župných 
stredných škôl a kultúrno-histo-
rické bohatstvo kraja odprezentujú 
kultúrne inštitúcie, ktoré premenia 
priestory úradu na jeden deň na 
malú galériu. Tri župné nemocnice 
zasa všetkých niečo naučia o psy-
chohygiene a starostlivosti o zdra-
vie. 
Na príjemnú dávku kultúry, nových 
informácií, zábavných aj náučných 
aktivít i dobrého jedla Trenčian-
sky samosprávny kraj v spolupráci 
s KOCR Trenčín región srdečne 
pozýva v pondelok 1. októbra 2018 
v čase od 9.00 do 14.00 h.      (red)

Dvere do života župných 
organizácií i Úradu Trenčian-
skeho samosprávneho kraja sa 
otvárajú už päť rokov. Tradíciu 
Dňa otvorených dverí TSK 
v Trenčíne založili v roku 2014, 
v kalendári si miesto našla vždy 
prvý októbrový pondelok. 
Kým v roku 2015 bol DOD ve-
novaný hrdinom remesla, v ro-
koch 2016 a 2017 sa niesol v du-
chu ochrany životného prostredia 
a zdravého životného štýlu v súla-
de s projektom Zelená župa. Piate 
narodeniny sa zasa budú niesť v 
znamení cyklistiky.

A je sa na čo tešiť. Chýbať nebude 
adrenalínová show majstra Slo-
venska v cyklotriale Martina Be-
hra, odovzdanie horského bicykla 
víťazovi súťaže o názov Vážskej 
cyklomagistrály či krájanie veľ-
kej narodeninovej torty. Už tra-
dične majú všetci návštevníci Dňa 
otvorených dverí TSK vstup na 
Trenčiansky hrad voľný,  vyskú-
šať si môžu pozorovanie oblohy 
hvezdárskym ďalekohľadom a do-
zvedia sa o atraktívnych novinkách 
v oblasti cyklistiky v našom kraji. 
Šikovnosť rúk predvedú klien-
ti zariadení sociálnych služieb, 

Príďte na piate narodeniny DOD!

Turisti sa nestratia
Počas leta sa turisti v našom kraji 
mohli orientovať jednoduchšie. 
Dobrovoľní značkári z Klubu 
slovenských turistov vybrali ďal-
šie trasy na obnovu značenia, v 
auguste sa k nim pridali značkári 
Slovenského cykloklubu. 
Prvé cykloturistické značenie ob-
novili v roku 2015. Odvtedy počet 
obnovených trás narástol na 1 260 
km, toto leto k nim pribudlo takmer 
500 km. Okrem premaľovania zna-
čiek osadí Klub slovenských turis-
tov a Slovenský cykloklub aj ďalšiu 
infraštruktúru. Na chodníkoch sa 
objaví 48 malých a veľkých cyklo-
turistických smerovníkov, 121 ma-
lých i veľkých cyklosmeroviek, 95 
cyklotabuliek rôzneho typu a 6 tu-
ristických vývesných informačných 
máp. Obnovu cykloturistického zna-
čenia financuje Trenčianska župa 
– každý rok ide o sumu 40-tisíc eur 
a rovnakým dielom putuje Klubu 
slovenských turistov i Slovenskému 
cykloklubu.                                (ver)

Informačno-poradenských centier 
(IS IPC), ktoré územne pokrývajú 
oblasť jednotlivých samospráv-
nych krajov.
IPC TSK je k dispozícii minimál-
ne 40 hodín týždenne, počas kto-
rých poskytuje osobné, resp. tele-
fonické a e-mailové konzultácie. 
Okrem toho vedie databázu záu-
jemcov o európske štrukturálne a 
investičné fondy, ktorým posiela 
informácie podľa oblastí záujmu. 
Spolupracuje tiež pri príprave a 
organizácii informačných aktivít, 
seminárov a školení, vykonáva 
prieskumy v súvislosti s fondmi 
EÚ na území kraja, prípadne vy-
konáva ďalšie informačné akti-
vity. Cieľom IPC TSK je zabez-
pečiť efektívnejšie, plynulejšie 
a transparentnejšie čerpanie eu-
rópskych štrukturálnych a inves-

Takmer 750 žiadateľov v data-
báze, viac ako 220 konzultácií 
a 30 informačných seminárov 
pre žiadateľov, prijímateľov a 
širokú verejnosť. 

To je stručná štatistika dvojročnej 
existencie Informačno-poraden-
ského centra Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja (IPC TSK). 
Je súčasťou Integrovanej siete 

Informačno-poradenské centrum pomáha pri eurofondoch
tičných fondov. Pracovníci IPC 
TSK poskytujú včasné, aktuálne, 
komplexné, presné a jednotné 
informácie záujemcom priamo 
v Trenčianskom kraji a zabezpe-
čujú podporu pre potenciálnych 
žiadateľov, žiadateľov a prijíma-
teľov poskytovaním bezplatného 
odborného poradenstva.
Gestorom a koordinátorom IS 
IPC je Centrálny koordinačný 
orgán, ktorý je jednou zo sekcií 
Úradu podpredsedu vlády SR pre 
investície a informatizáciu.   

(bas)
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Termín: 20. september 2018
Názov: PUSTITE KAROLA! TOUR – koncertné turné 
skupiny Horkýže Slíže
Miesto konania: športová hala MŠK, Považská Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk

Termín: 20. – 22. september 2018
Názov: Sympózium súčasného umenia Hala 2018
Miesto konania: umenie vo verejnom priestore mesta 
Trenčín
Web: www.gmab.sk;www.halasympozium.sk

Termín: 20. – 23. september 2018
Názov: V. výročie otvorenia divadla v Púchove
Miesto konania: Divadlo Púchov
Web: www.kultura.puchov.sk
   

Termín: 21. september 2018
Názov: 23. Považskobystrický jarmok
Miesto konania: pred MsÚ/ CMZ/ pred kinom Mier
Web: www.pxcentrumpb.sk; www.povazska-bystrica.sk

Názov: Farmárske dni burčiakové
Miesto konania: Trenčianske Teplice
Web: www.visit-teplice.com

Termín: 22.september 2018
Názov: Večer rómskej kultúry 
Miesto konania: Kultúrny dom Samka Dudíka, Myjava
Web: www.kultura.myjava.sk

Názov: Mňamfest
Miesto konania: Námestie Ľ. Štúra, Bánovce nad Bebravou
Web: www.mnamfest.sk

Kam v našom kraji?
september - október 2018

8. – 9. september 2018 
FOOD FEST V PARKU
S letnou sezónou sa v Trenčianskych Tepliciach rozlúčia 
novým gastronomickým festivalom. Dvojdňový Food 
Fest v Kúpeľnom parku spojí kvalitné a dobré jedlo s prí-
jemným priestorom na oddych. „Cieľom je vytvoriť po-
dujatie, na ktorom sa budú naši návštevníci dobre cítiť a 
sami sa rozhodnú, čo chcú vyskúšať. Či už vezmú rodinu 
alebo priateľov na piknik do parku, alebo si doprajú degu-
stačnú večeru,“ vysvetľuje Zuzana Danechová z Cultura o. z. Súčasťou podujatia bude pikniková zóna, ale aj 
niekoľko špeciálne upravených dodávok a stánkov, v ktorých návštevníci nájdu napríklad burgre, hot-dogy 
alebo dezerty. Časť festivalu budú tvoriť stánky lokálnych výrobcov a predajcov potravín, ktoré ponúknu 
domáce džemy, medy či sirupy. Vstup na festival je zdarma. V stánkoch a food truckoch budú návštevníci 
platiť špeciálnou menou „bon“, ktorú si vymenia priamo na mieste.

Termín: 6. – 30. september 2018
Názov: Púchov na historických fotografiách
Miesto konania: Galéria vestibulu divadla v Púchove
Web: www.kultura.puchov.sk

Termín: 7. – 9. september 2018
Názov: Banícky jarmok 2018 v Prievidzi
Miesto konania: Prievidza
Web: www.prievidza.sk

Termín: 7. – 9.september 2018
Názov: Pri Trenčianskej bráne
Miesto konania: Mierové námestie, Trenčín
Web: www.visit.trencin.sk

Termín: 8. september 2018
Názov: Dni sliviek 2018
Miesto konania: Gazdovský dvor Turá Lúka a okolie, 
Myjava
Web: www.ctkmyjava.sk

Názov: Prechádzky mestom so sprievodcom: Trhy a 
jarmoky
Miesto konania: Kultúrno-informačné centrum, Trenčín
Web: www.visit.trencin.sk

Názov: Teplická 50 + Baske 80
Miesto konania: Trenčianske Teplice
Web: www.visit-teplice.com

Názov: Električkou na súťaž vo varení guláša
Miesto konania: Trenčianske Teplice – Trenčianska Teplá
Web: www.visit-teplice.com

Termín: 8. – 9. september 2018
Názov: Beckov pre všetkých 
Miesto konania: Hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 9. september 2018
Názov: Jesenný piknik na hrade
Miesto konania: Hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk
.
Názov: Trenčiansky polmaratón
Miesto konania: Trenčín
Web: www.trencianskypolmaraton.sk

Termín:11. septembra 2018
Názov: Maľované námestie
Miesto konania: Námestie Ľ. Štúra, Bánovce nad Bebravou
Web: www.kulturabn.sk

Termín: 11. – 25. september 2018
Názov: Autorská výstava Emila Sedláka
Miesto konania: Kultúrny dom Samka Dudíka, Myjava
Web: www.kultura.myjava.sk

Termín: 14. september 2018
Názov: Koncert Colorfulpeople v Penzióne na letisku
Miesto konania: Penzión na letisku, Trenčín
Web: www.penzionletisko.sk

Termín: 14. – 15. september 2018
Názov: Ako Becko poklad stratil 
Miesto konania: Hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 14. – 16. september 2018
Názov: 39. Novomestský jarmok
Miesto konania: Nové Mesto nad Váhom
Web: www.msks.sk

Termín: 15. september 2018 o 17.00 h
Názov: ELÁN 50 rokov Tour 2018
Miesto konania: Prírodný amfiteáter Trnovce, Myjava
Web: www.kultura.myjava.sk

Termín: 15. september 2018
Názov: XX. Púchovský jarmok
Miesto konania: Pešia zóna, Moyzesova ul., Púchov
Web: www.kultura.puchov.sk

Termín: 16. september 2018
Názov: Počuli sme vrúcny hlas
Miesto konania: Kostol Božského Srdca Ježišovho, 
Kanianka
Web: www.rkcpd.sk

Názov: Na salaši pri guláši v Pružine 2018 – XIII. ročník
Miesto konania: salaš Pružina
Web: www.salaspruzina.sk; www.pruzina.eu

Termín: 17. september a 15. október 2018
Názov: Fotopondelok
Miesto konania: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Web: www.gmab.sk

Termín: 19. september 2018
Názov: Oslavy 170. výročia vzniku prvej Slovenskej 
národnej rady
Miesto konania: Kultúrny dom S. Dudíka a Nám. M. R. 
Štefánika, Myjava; SNM – Múzeum SNR, Myjava
Web: www.myjava.sk, www.kultura.myjava.sk

10. – 14. september 2018
Varenie slivkového lekváru
Myjavský región je známy vďaka svojej ovocinárskej 
tradícii. Už niekoľko rokov sa ju snaží spropagovať 
aj tradičné varenie slivkového lekváru v Gazdovskom 
dvore v Turej Lúke. Výchovno-vzdelávacie podujatie 
v prvej polovici septembra je určené pre žiakov mater-
ských, základných a stredných škôl, ale aj pre širokú 
verejnosť. „Tradičné varenie slivkového lekváru je 
navyše spojené s rozprávaním o ovocinárskych tradí-
ciách na kopaniciach, školou tanca, spevu a tradičným 
občerstvením,“ uviedla Eva Čmelová z Centra tra-
dičnej kultúry v Myjave. Vareniu slivkového lekváru 
budú predchádzať Dni sliviek, ktoré sa budú konať v 
Gazdovskom dvore a jeho blízkom okolí 8. septembra. 
Súčasťou tohto podujatia bude premietanie filmov, 
ochutnávka rozličných slivkových špecialít aj ovocná 
tržnica. 

fo
to

: M
ar

ia
n 

D
rin

ka



16 pozvánky

Názov: Klasika na hradoch, zámkoch a kaštieľoch. Spevác-
ky zbor Úsmev, Prievidza a spevokol Brodzany
Miesto konania: Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brod-
zany
Web: www.rkcpd.sk

Názov: ATUM – Ateliér tradičného a umeleckého remesla
Miesto konania: CVČ, Bánovce nad Bebravou
Web: www.cevecko.sk

Termín: 22. – 23. september 2018
Názov: Burčiak na hrade
Miesto konania: Hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 23. september 2018 o 15.00 h
Názov: Dúha v srdci
Miesto konania: Spoločenský dom pri MsKS, Nové Mesto 
nad Váhom
Web: www.msks.sk

Termín: 23. september 2018 o 18.00 h
Názov: MENO – divadelná hra
Miesto konania: Dom kultúry, Partizánske
Web: www.muap.sk

Termín: 27. september 2018 o 16.00 h
Názov: Čo ukrýva depozitár alebo pohľady do minulosti 
s Alicou Krištofovou
Stano Filko – počiatky a vývoj tvorby
Miesto konania: kongregačná sála, Trenčianske múzeum v 
Trenčíne
Web: www.muzeumtn.sk

Termín: 27. – 29. september 2018
Názov: Horomilfest – festival hôr a cestovania 
Miesto konania: Kino Mier, Považská Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk

Termín: 28. september 2018
Názov: Noc v galérii pre dospelých
Miesto konania: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Web: www.gmab.sk

Termín: 28. – 29. september 2018
Názov: Beerfest Trenčín 2018
Miesto konania: Areál výstaviska Expo Center Trenčín
Web: www.beerfestslovakia.sk

Termín: 28. – 30. september 2018 
Názov: Majstrovstvá SR v terénnej a 3D lukostreľbe
Miesto konania: Rybníky a golfové malé ihrisko v Sebedraží
Web: www.vodnysvetpd.sk

Termín: 29. september 2018 
Názov: XIV. Michalský jarmok
Miesto konania: Nám. M. R. Štefánika, Myjava
Web: www.kultura.myjava.sk

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

Termín: 30. september 2018
Názov: Lukostrelci 
Miesto konania: Hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Názov: Duo Jamaha
Miesto konania: Veľká sála MsDK v Dubnici nad Váhom
Web: www.dubnica.eu

Termín: 4.október – 25. november 2018
Názov: výstava Peter Župník – Animália
Miesto konania: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Web: www.gmab.sk

Termín: 4.október – 25. november 2018
Názov: výstava Vasil Stanko, Rudo Prekop, Kamil Varga, 
Peter Župník, JiříVíšek – Návraty v čase / Československá 
fotografia – 80. roky 20. storočia
Miesto konania: Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne
Web: www.gmab.sk

Termín: 5. október 2018
Názov: 3 x 2 – divadelné predstavenie
Miesto konania: MSKS, Bánovce nad Bebravou
Web: www.kulturabn.sk

Termín: 6. október 2018
Názov: JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE
Miesto konania: Jablonka
Web: www.ctkmyjava.sk

Názov: Farmársky jarmok
Miesto konania: Mierové námestie, Trenčín
Web: www.visit.trencin.sk

Názov: Klamstvo
Miesto konania: Kultúrny dom Samka Dudíka, Myjava
Web: www.kultura.myjava.sk

Názov: Prechádzky mestom so sprievodcom: 1. svetová 
vojna a vznik 1. Československej republiky
Miesto konania: Kultúrno-informačné centrum Trenčín
Web: www.visit.trencin.sk

Názov: Divadlo komédie – Horúca sprcha
Miesto konania: kino Mier, Považská Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk

Termín: 8. – 12. október 2018
Názov: XIV. Bienále animácie – Medzinárodný festival 
animovaných filmov
Miesto konania: Kultúrny dom Samka Dudíka, Myjava
Web: www.kultura.myjava.sk

Termín: 10. – 12. október 2018
Názov: Plody myjavskej pahorkatiny
Miesto konania: Kultúrny dom Samka Dudíka, Myjava
Web: www.kultura.myjava.sk

Názov: Najkrajšia torta Slovenska
Miesto konania: Divadlo Púchov
Web: www.kultura.puchov.sk

Termín: 11. október 2018
Názov: Smejko a Tanculienka
Miesto konania: Kino Mier, Považská Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk

Termín: 12. – 13. október 2018
Názov: Tradičný bánovský jarmok
Miesto konania: Námestie Ľ. Štúra, Bánovce nad Bebravou
Web: www.jarmok.kulturabn.sk

Termín: 12. – 13. október 2018
Názov: Jeseň je dar
Miesto konania: dom kultúry SNP, Zemianske Kostoľany 
Web: www.rkcpd.sk

Termín: 12. – 14. október 2018
Názov: Tanečný seminár – metodika výučby ľudového tanca
Miesto konania: Rudník
Web: www.ctkmyjava.sk

Termín: 13. október 2018
Názov: Prvý folklórny ples
Miesto konania: Divadlo Púchov
Web: www.kultura.puchov.sk

Termín: 13. – 14. október 2018
Názov: Prievidzské zborové dielne
Miesto konania: RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk

Termín: 15. – 19. október 2018
Názov: Priadky v Gazdovskom dvore Turá Lúka

6. – 7. október 2018
Tekvicový festival
Prvý októbrový víkend bude na hrade Beckov už 
siedmy rok sviatkom tekvíc a tekvičiek. Tekvicový 
festival je určený nielen pre najmenších, osloviť 
môže aj dospelých, ktorí sa chcú na chvíľu vrátiť 
do detských čias a spomenúť si, ako kedysi doma 
vyrezávali svetlonosov. Tekvice budú pre návštev-
níkov pripravené spolu s nástrojmi na vyrezávanie. 
„Fantázii sa však medze nekladú, preto si môžete 
priniesť aj doplnky na zdobenie. Vyrezávať tekvice 
môžete v sobotu i nedeľu. Nebude sa strašiť, popri 
vyrezávaní sa budeme zabávať a súťažiť o najkrajšie 
vyzdobenú tekvicu,“ uviedol riaditeľ záujmového 
združenia Hrad Beckov Peter Pastier. 

9. a 27. september
Prechádzky starou Ilavou
Počas septembra môžete nahliadnuť do histórie 
Ilavy. Objavíte nečakané zákutia a netušené mies-
ta, ktoré rozprávajú vlastné príbehy. Dve komen-
tované prechádzky vám predstavia okresné mesto 
očami ľudí, ktorí v ňom žili v 19. storočí. Dozvi-
ete sa napríklad, kde sa kedysi nachádzali mestské 
hradby. Ako informuje Ilava na svojej webovej 
stránke, sprievodkyňami po meste budú pracov-
níčky Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne: 
Mária Ružôňová – metodička, ktorá sa dlhodobo 
venuje obnove pamiatok v Ilave, a archeologička a 
miestna rodáčka Monika Porubčanová. Prehliadky 
sa začnú vždy pred domom kultúry – 9. septembra 
o 15.30 hod., 27. septembra o 16.30 hod. Súčasťou 
podujatia bude aj ochutnávka piva. 
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Miesto konania: Gazdovský dvor Turá Lúka, Myjava
 Web: www.ctkmyjava.sk

Termín: 17. október – 9. november 2018
Názov: Osmičkové roky v histórii Myjavy
Miesto konania: Kultúrny dom Samka Dudíka, Myjava
Web: www.kultura.myjava.sk

Termín: 18. október 2018
Názov: Paci Pac
Miesto konania: Sála MsKS, Nové Mesto nad Váhom
Web: www.msks.sk

Termín: 19. október 2018
Názov: Petzvalov mapový okruh fotoklubov – vyhodnotenie 
súťaže a vernisáž
Miesto konania: MSKS, Bánovce nad Bebravou
Web: www.kulturabn.sk

Termín: 19. – 20. október 2018
Názov: MY DANCE
Miesto konania: Kultúrny dom Samka Dudíka, Myjava
Web: www.kultúra.myjava.sk

Termín: 20. október 2018
Názov: Farmárske dni
Miesto konania: Trenčianske Teplice
Web: www.visit-teplice.com

Termín: 20. – 21. október 2018
Názov: Šarkaniáda
Miesto konania: Hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

Termín: 25. október 2018
Názov: Štvrtok? Jedine koncert! AMC Trio
Miesto konania: RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk

Názov: Čo ukrýva depozitár alebo pohľady do minulosti 
s Mgr. Veronikou Ďurejovou

Miesto konania: Kongregačná sála, Trenčianske múzeum 
v Trenčíne
Web: www.muzeumtn.sk

Termín: 26. október 2018
Názov: František a Vojta Nedvědovci – koncert 
Miesto konania: Kino Mier, Považská Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk

Názov: Piatky pre deti – Divadlo Clipperton: Zbojník 
Rumcajs
Miesto konania: MSKS, Bánovce nad Bebravou
Web: www.kulturabn.sk

Termín: 27. október 2018 o 19.00 h
Názov: Spoločné začiatky
Miesto konania: Kultúrny dom Samka Dudíka, Myjava
Web: www.kultúra.myjava.sk

Názov: Festival zborového spevu
Miesto konania: sála MsKS, Nové Mesto nad Váhom
Web: www.msks.sk
Anotácia: Podujatie sa uskutoční pri príležitosti 100. výročia 
vzniku ČSR.

Termín: 28. október 2018
Názov: Považská hitparáda – 38. kolo pesničkovej súťaže
Miesto konania: Kino Mier, Považská Bystrica
Web: www.pxcentrumpb.sk

Názov: Kollárovci
Miesto konania: Námestie slobody, Nové Mesto nad Váhom
Web: www.msks.sk

Termín: 30. október 2018
Názov: Lampiónová spomienka
Miesto konania: Nám. M. R. Štefánika a Kultúrny dom 
S. Dudíka, Myjava
Web: www.kultura.myjava.sk

Termín: 30. október 2018 – 31. marec 2019
Názov: Výstava „Osudové osmičky“
Miesto konania: Trenčiansky hrad
Web: www.muzeumtn.sk

Termín: 31. október 2018
Názov: Noc tajomných svetiel na hrade Beckov
Miesto konania: Hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk

19. – 20. október 2018
Festival Stanislava Chrena
Dom kultúry v Kanianke bude od 19. do 20. októbra pa-
triť divadlu. Festival Stanislava Chrena ponúkne nesúťažnú 
prehliadku amatérskeho divadla dospelých, pričom jed-
notlivé súbory sa môžu prihlásiť do 7. septembra. Cieľom 
podujatia je motivovať seniorov v ich umeleckej činnosti, 
pripomenúť si pamiatku a odkaz Stanislava Chrena aj oži-
viť kultúrne dianie v regióne. Festival je otvorený všetkým 
divadelným druhom, žánrom, postupom a poetikám s te-
matikou staroby, sociálnej vylúčenosti, osamotenia. Nesie 
meno dlhoročného organizátora ochotníckeho života na 
Slovensku, viacerých divadelných prehliadok ochotníkov a 
tiež zakladateľa prvého seniorského divadla v Tisovci Sta-
nislava Chrena (1935 – 1998). 

Fotografická súťaž Tradície 
nášho kraja má po minuloroč-
nom úspešnom štarte v Trenčian-
skom kraji pokračovanie. 
Aj tento rok môžu amatérski foto-
grafi súťažiť so svojimi fotografiami 
na tému ľudových zvykov, tradícií, 
historických pamiatok a tradičnej 
ľudovej architektúry.
Súťaž zastrešuje Dom Matice slo-
venskej v Prievidzi. Pre vyšší zá-
ujem verejnosti sa organizátor 
rozhodol prekročiť hranice hor-
nonitrianskeho regiónu a umožniť 
záujemcom súťažiť v rámci celého 
Trenčianskeho kraja.
„Fotografickou súťažou Tradície 
nášho kraja chceme motivovať ši-
rokú verejnosť k objavovaniu a spo-
znávaniu ľudových zvykov, tradícií, 
architektúry a života našich pred-
kov. Zároveň tým podnecujeme ľudí 
k návšteve tradičných folklórnych 
podujatí a poskytujeme fotografom 
príležitosť na získavanie a výmenu 
skúseností, prezentáciu fotografic-

kej tvorby a jej porovnávanie. Čo 
je však nemenej dôležité, týmto sa 
podieľame na dokumentácii a popu-
larizácii kultúry regiónov Trenčian-
skeho kraja,“ uviedol riaditeľ ma-
tičného domu v Prievidzi Vlastimil 
Uhlár.
Motiváciou pre amatérskych foto-
grafov je tematicky ladená hlavná 
výhra. Víťaz získa pobyt pre dve 
osoby na tri dni v luxusnom Hote-
li Gino Park Palace v historickom 
kaštieli Orlové pri Považskej Bys-
trici, ktorý dal v roku 1612 postaviť 
uhorský šľachtic Žigmund Balassa. 
Súťažné fotografie bude hodnotiť 
odborná porota zložená z profesio-
nálnych fotografov a odborníkov v 
oblasti cestovného ruchu. Najlepšie 
fotografie budú slávnostne vyhláse-
né na vernisáži výstavy v nákupnom 
centre KORZO Prievidza. Uzávier-
ka zasielania súťažných fotografií je 
do 30. septembra 2018. Viac info: 
https://www.maticapd.sk/projekty/
tradicie/. 

Po stopách folklóru i histórie nášho kraja 
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Z POŠTY
Ďakujem za Trenčín región. 
Nielenže nám pomáha spo-
znávať región, ale aj tipy na 
výlety sú na nezaplatenie. Prí-
jemné leto.

Vilma Geršiová, Prievidza

Už teraz sa teším a pozývam 
všetkých na II. stretnutie 
príslušníkov rodu Kudlík- 
Lieszkovszky a ich príbuz-
ných v Hornom Lieskove. 
Prvýkrát sme sa stretli pred 
dvomi rokmi. 

S úctou, Peter Kudlík

Vaše noviny sú veľmi zau-
jímavé, želám celej redakcii 
veľa tvorivých nápadov.

Katarína Humajová, 
Nedožery – Brezany

Posielam pozdrav z BEC-
KOVA, ĎAKUJEM za infor-
mačný dvojmesačník, prajem 
celej redakcii veľa super ná-
padov.

Zuzana Tehlárová, 
Beckov

Celodrevená viac ako 21-metro-
vá rozhľadňa Púchovskej doliny 
ponúka výhľad na okolitú prí-
rodu i vzdialenejšie pohoria. Za 
pekného počasia z nej môžete 
obdivovať Lednicu a Vršatec, 
ale aj Javorníky, Kysucké vrchy, 
Vrátnu s Martinskými hoľami 
či Malú Fatru a Strážovské 
vrchy. Navštíviť ju môžete aj v 
rámci okružného 13-kilomet-
rového náučného chodníka Tri 
skaly. 
Netypická rozhľadňa sa nachádza 
na Tlstej hore vo výške 651 me-
trov nad morom medzi obcami 
Dohňany a Zubák. Dostavali ju 
v roku 2009 v rámci projektu ce-
zhraničnej spolupráce. Už o rok 

neskôr sa zaradila aj medzi turis-
tické známkové miesta na Sloven-
sku. „Záujem o návštevu je v lete 
vyšší ako v zime. Podľa našich 
odhadov sem ročne príde okolo 
20- až 25-tisíc návštevníkov. Sa-
mozrejme, niektorí viackrát ročne 
– hlavne domáci a ľudia z blízkeho 
okolia. Návštevnosť je už na hra-
nici možností, ale dá sa zvládnuť,“ 
povedal starosta Dohnian Milan 
Panáček. 
Rozhľadňa má tvar valašského  
klobúka a smerom hore sa zužu-
je. Jej autorom je navyše rodák z 
Valašského Meziříčí Antonín Zá-
vada. Celkovo si výstavba šesť-
poschodovej rozhľadne vyžiadala 
zhruba 60 kubíkov dreva a 35 me-

trov kubických betónu. Rozhľadňa 
je štvrtou zastávkou na trase náuč-
ného chodníka Tri skaly, ktorý je 
vhodný pre peších turistov, cyklis-
tov, ako aj bežkárov. Spája hneď tri 
prírodné zaujímavosti – Lazovskú 
skalu, Čertovu skalu a skalu Vies-
ka. Ku každému z týchto miest sa 
viaže vlastný, originálny príbeh.
Tí, ktorí sa chystajú navštíviť len 
rozhľadňu, sa môžu už čoskoro 
tešiť aj na niekoľko noviniek. „Od 
januára budúceho roka chceme 
spustiť nový web, špeciálne veno-
vaný rozhľadni, a pribudne aj nová 
3D skladačka. Okrem toho budú 
prebiehať tradičné výstupy počas 
roka,“ uzavrel Milan Panáček. 

Otestujte si vedomosti o Púchovskej doline
1. Čím sa v minulosti preslávila Moravská ulica v 
Púchove?
a) kováčskymi dielňami
b) množstvom mlynov
c) tkáčskymi dielňami

2. Aká je dĺžka náučného chodníka Tri skaly?
a) 10 kilometrov
b) 13 kilometrov
c) 20 kilometrov

3. Kedy sa majú podľa legendy zjavovať poklady na 
Púchovskej skale?
a) na Veľký piatok
b) na svätého Jána
c) na Štedrý deň

4. V ktorom roku prepadli Nemci osadu Mladoňov?
a) 1942
b) 1943
c) 1944

5. Čo je okrem fujary trombity zapísané do Reprezen-
tatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva 
Slovenska?
a) modranská majolika
b) drevené vyrezávané kríže na Považí
c) gemerská muzika

Správne odpovede:
 1/c, 2/b, 3/a, 4/c, 5/a
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TIP NA VÝLET Čo tak výhľad z valašského klobúka?

Milí naši čitatelia,

okrem mnohých podnetov 
či tipov sme od vás počas 
prázdninových dní dostali 
aj viacero pohľadníc, ako 
v tomto prípade od pani 
Heleny z Papradna. Ďaku-
jeme za pochvalu, vážime 
si to a tešíme sa na ďalšie 
pozdravy. 

Redakcia
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V krížovke je ukrytá jesenná pranostika.

Lexikóny a autoatlasy majú svojich majiteľov
Počas prázdnin ste si voľné chvíle zjavne krátili aj lúštením krížovky z prázdninového čísla nášho dvojmesačníka. Do redakcie nám prišlo 122 správnych riešení krížovky Trenčín región (číslo 4, 
ročník 3, júl – august 2018). Všetkým sa podarilo vylúštiť správne znenie pranostiky: AK JE ZA TRI DNI PRED JAKUBOM PEKNE, BUDE TO ŽITU PROSPEŠNÉ.
Vyžrebovali sme dve výherkyne, ktorým do knižnice pribudnú cestovné lexikóny Slovenska: Vilma Geršiová z Prievidze a Zuzana Tehlárová z Beckova. Z Autoatlasu Slovenska sa zase môžu 
tešiť: Katarína Humajová z Nedožier-Brezian, Katka Steineckerová z Nového Mesta nad Váhom a Marián Mikuš z Podolia. 
V aktuálnom čísle vašich obľúbených novín nájdete jesennú pranostiku. Jej znenie nám posielajte najneskôr do 30. 9. 2018 na redakčný e-mail: redakcia@trencinregion.sk alebo poštou na adre-
su: Trenčín región – Krajská organizácia cestovného ruchu, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Výhercovia sa môžu tešiť na pekné darčeky. Držíme palce!
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Toto je príbeh rodiny, ktorá 
slúži. Slúži tak, ako ju to nau-
čil otec súčasnej hlavy rodiny. 
Slúži turistom a návštevníkom, 
ktorí k nej zavítajú. Či ide 
o prázdninujúce deti alebo 
euroúradníkov, ktorí prídu 
pod myjavské kopanice, do 
obce Podkylava na rozhraní 
Trenčianskeho a Trnavského 
kraja. 
Vojtech Tĺčik celý život pracoval 
pri dobytku, až sa pred pätnásti-
mi rokmi prepracoval k agro-
turistike. Ráno o pol šiestej pri-
chádza na farmu a so strážnikom 
preberie situáciu z noci. Výmenu 
služieb stihne aj v penzióne, a 
keď sa neskôr všetci stretnú na 
spoločnej porade, šéf už má o 
všetkom prehľad a premyslené 
úlohy na nasledujúci deň. Piatok 
sviatok, penzión nepozná prázd-
niny. Ľudia prichádzajú, chcú sa 
najesť, prespať. A personál musí 
byť vždy pripravený dopriať im 
pohodu, druhý domov. „Pravidel-
nému režimu ma naučilo práve 
poľnohospodárstvo. Zvieratám 
nevysvetlíte, že je víkend, svia-
tok,“ porovnáva neporovnateľné 
Vojtech Tĺčik. 

Samozrejme, sú dni, kedy v pen-
zióne nemajú ohlásenú žiadnu 
návštevu. A čo robia zamestnanci 
vtedy? Pri tejto otázke vstupuje 
do miestnosti Martina Prchlíko-
vá a spolu s hlavou firmy naraz 
odpovedá: „Uvaríme zemiaky, 
spravíme cesto, lekvár a pri-
pravíme perky. Alebo slivkové 

gule.“ Agropenzión Adam a jeho 
sesterská biofarma sú totiž abso-
lútne sebestačné. Dokonca svoje 
produkty a výrobky predávajú aj 
ďalej. Objatie v kopaničiarskom 
regióne už objavili aj čínski tu-
risti. No a kým mnohí považujú 
agroturizmus v praxi za mýtus, 

ktorý nemôže fungovať, opak 
je pravdou. V Podkylave síce                                                                 
neokopávate zemiaky ani nevy-
háňate ovce na pašu, zato si tu 
môžete uvariť vlastný lekvár, 
upiecť chlieb, osúch. „Keď tu 
boli na prázdninách deti od Brati-
slavy a na odchod si upiekli chle-
bík, ktorým poďakovali svojim 

rodičom, plakali sme všetci. Toľ-
ko dojatia vzišlo z našej pece,“ 
hovorí ešte aj dnes dojatý Voj-
tech Tĺčik. Jeho podnikateľské 
ambície pokračujú aj vo veku 75 
rokov. Návštevníci kopaníc už 
onedlho budú môcť nazrieť do 
výroby piva aj čokolády. 

Áno, na myjavských kopaniciach 
sa bude vyrábať čokoláda. Opäť 
ide o jedno z doplnkových podni-
kaní, kedysi nazývané pridružená 
výroba. Hľadal sa totiž ďalší seg-
ment, ku ktorému by sa hodili 
dopestované slivky. A čokoláda a 
sušiareň vyhrali. 
Pri každom podnikateľskom 
pláne pritom rodina myslí aj na 
turistov. Preto i v tomto prípade 
budú môcť návštevníci nazrieť 
v rámci výletu napríklad do čo-
koládovne či pivovaru. Už dnes 
tu vládne krásna tradícia varenia 
lekváru. Práve v období dozrie-
vania sliviek sem prichádzajú 
ľudia zo široka-ďaleka, aby si 
obrali fialovomodré bohatstvo 
a v kotlíkoch uvarili sladký po-
klad. Rodina Vojtecha Tĺčika, 
ako vidíte, stavila na domácu 
kuchyňu. „V turizme nie je dôle-
žité len to, koľko ľudí vás príde 
navštíviť. Najpodstatnejšie je, 
aby sa vrátili. V našom prípa-
de sa nám potvrdilo, že domáca 
pohostinnosť, „dobrá papena“ a 
prístup personálu dokážu zázra-
ky. Prvýkrát nás hostia navštívia 
v rámci pracovného rokovania a 
neskôr sa sem vrátia aj súkrom-
ne, prípadne navrhnú náš penzión 
na detský výlet,“ začína   vyme-
núvať zoznam hostí hlava rodiny, 
keď sa pýtame, kto prichádza do 
Podkylavy najčastejšie. 
Okrem agroturizmu okolie my-
javských kopaníc priam pozýva 
turistov na výlety. Prechádzky 
po krásnych chotároch sú jedna 
vec, ak však niekto príde zďale-
ka, rád navštívi aj mohylu M. R. 
Štefánika na Bradle či Košariská 
a mnohé historicky atraktívne 
miesta v okolí. „Rád by som ná-
vštevníkom ponúkol plnohod-
notný výlet. Aj so sprievodcom, 
ktorý by bol historicky podkutý. 
Avšak nájsť takéhoto „delegáta“ 
je v súčasnosti priam nemožné. 
Turistov môžem zobrať na tieto 
miesta a povedať im pár základ-
ných vecí. No netrúfam si na 
profesionálny výklad, ktorý by si 
zaslúžili,“ dodáva Vojtech Tĺčik 
s tým, že sprevádzať a hovoriť 
dokáže celé hodiny o farme. O 
tej, ktorú mu odborníci z rôznych 
oblastí pomohli zrekonštruovať 
zo starej školy na súčasný úspeš-
ný agropenzión.

Radovan Stoklasa

Poklad v srdci 
kopaníc


