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Tradičná myjavská zabíjačka
v nákupnom centre Južanka
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Rozhovor s víťazkou súťaže
krásy žien Miss Trenčín
2016

viac na str. 2

Primátor mesta sa stretol s
občanmi v Mestskej športovej hale

Viac sa dozviete - str. 3
foto Trenčiansky terajšok: Tradičná myjavská zabíjačka v nákupnom centre JUŽANKA

Po tradičných kultúrno – spoločenských podujatiach na Zámostí a v mestskej časti Sever,
aj na najväčšom trenčianskom
sídlisku, Výbor mestskej časti
JUH založil tradíciu s názvom
Dni Juhu.
Jeho predseda Patrik Žák pozdravil všetkých prítomných návštevníkov sobotňnajšieho programu:
„Ďakujem, že ste dnes prišli a tešíme sa, že tu budeme spoločne až do večera“.
Súčasťou podujatia bola aj ukážka
tradičnej myjavskej zabíjačky, spojenej s predajom mäsových výrobkov.
Na Myjave a myjavských kopaniciach sa žilo skromne z toho, čo si
ľudia doma dopestovali a vychovali..
Políčka v kopcoch nemali priaznivú
polohu ani pôdu, na bohatú úrodu.

„My sme vám prišli ukázať tradičnú
rozrábku bravčových ošípaných z
regionálneho chovu tak, ako sa to
kedysi robilo na myjavských kopaniciach.
Chceme, aby to ľudia videli a precítili spolu s nami. Ošípané sú vychované na našich myjavských
lúkach“, povedal Peter Hodúl, majiteľ predajne Domáca másovýroba
s.r.o.
Tí skôr narodení obyvatelia Juhu sa vrátili do svojich mladých
čias a tak svojim deťom a vnukom priblížili, ako v sa voľakedy na dedinách robili zabíjačky.
Celé podujatie bolo organizované
v spolupráci s nákupným centrom
Južanka.
„Túto akciu sme pripravili pri príležitosti 10. výročia prestavby
obchodného centra JUŽANKA

a k 45. výročiu začatia výstavby sídliska JUH. Chceme, aby sa
tradície zachovali a preniesli na
mladú generáciu“, povedal Michal Prostinák, riaditeľ obchodno – zábavného centra Južanka.

Nebolo to len o hokeji...

Aranžovanie adventných vencov, zdobenie medovníkov, alebo
vytváranie rôznych vianočných
ozdôb, to všetko si mohli dospelí, ale aj najmenší návštevníci
vyskúšať v tvorivých dielňach.
V kultúrnom programe sa na pódiu postupne vystriedali folklórne
skupiny Kýčer, Vršatec, Drienovec
a Sihotiar. ZUŠ z Trenčína uviedla
poetické pásmo o Vianociach.
Množstvo návštevníkov bolo dôkazom, že ľudia majú záujem o
kultúru a zachovávanie tradícií pre
ďalšie generácie. .
peky
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Rozhovor s víťazkou súťaže Miss Trenčín 2016
22. októbra o 19 hod.
sa konalo v Piano clube
Trenčín, ženské finále súťaže krásy. O titul MISS
TRENČÍN 2016 súperilo
dvanásť dievčat. Prinášame Vám rozhovor s
víťazkou 23. ročnou Deanou Jurčovou z Trenčína.
Skús nám trošku poodhaliť kúsok Tvojho súkromia. Si Trenčianka. Z
ktorej časti mesta pochádzaš? Koľko máš súrodencov?
Ahoj, áno som Trenčianka,
priamo zo Zlatoviec. Mám
dvoch bratov, jeden je starší a ten druhý je moja dvojička. Máme veľmi blízky
vzťah.
V detstve si sa hrávala s
bábikami, alebo si viac
času trávila s chalanmi?
Keďže som vyrastala s
bratmi chalanmi, bábiky
išli bokom, alebo sa stávali
testerom/ terčom guličkoviek.
Čo dnes robíš, aké máš
záujmy?
Študujem manažment na
DTI v Dubnici a popri štúdium mám nejaké brigádky, hostesing, animácie s
deťmi. Moje záujmy? Tak
na prvom mieste sú zvieratá, milujem cestovanie
kdekoľvek či na Slovensku
alebo v zahraničí, práca s
deťmi, knihy, móda…
Keď by si sa mala charakterizovať, aká vlastne
si?
Som určite tvrdohlavá,
svojská, ak niečo robím, je
to preto, že to chcem robiť
ja a nie niekto druhý. Zároveň som tolerantná, viem si
vypočuť názor iných. Mám
rada zábavu, dokážem si
spraviť aj sama zo seba
srandu. Mám rada spoločnosť, no niekedy radšej ticho a čaj.
Popíš nám tvoj bežný
pracovný deň.
Ani presne neviem povedať ako vyzerá môj bežný
deň, pretože každý deň je
iný.. nemám rada stereotyp, to je u mňa hlavné.
Si v partnerskom vzťahu?
Nie. (smiech)
Ako oddychuje Deana
Jurčová?

Ako som spomínala cestovanie, tým vypnem asi
najviac. Niekedy si najviac
oddýchnem aj v práci, a určite veľkou záchranou je aj
hudba, víno, upratovanie.
Máš svoje najobľúbenejšie miesto v našom meste ak áno, prečo?
Nie, nemám. Možno som
ho ešte nenašla.
Na začiatku tohto roka,
si ešte netušila, že budeš
Miss Trenčína. Ako to
všetko začalo?
Pred dvoma rokmi som písala na stránku Miss, žiaľ
ten rok sa nič neusporiadalo. Až tento rok mi prišla
odozva na prvý „kásting“,
tak ma to veľmi potešilo.
Som trochu tajnostkár. Nikomu som nič nepovedala,
vybavila som si dve hodiny
v práci voľno a išla som.
Čakala si vôbec takýto
úspech?
Nie nečakala, vždy chcem
od seba čo najviac, takže
zdravé sebavedomie a sebakritika nesmie chýbať.
Možno som vyhrala aj preto, lebo som nechcela byť
prvá, ale druhá (smiech).
Úprimne, čo ti prvé prebehlo mysľou, keď si
počula svoje meno, že
si víťazkou Miss Trenčín
2016.
Vyhodnotenie bolo veľmi
napínavé, nechali nás s
divákmi a hosťami dlho v
očakávaní. A keď som počula svoje meno, najskôr
som nechcela tomu veriť,
bol to šok.
Posunulo Ťa niekde víťazstvo v súťaži?
Áno, posunulo mám rôzne
ponuky… minimálne som
sa naučila odosobniť sa
pred kamerami, fotografmi.
Kto Ťa prišiel podporiť
na finálový večer?
Priatelia, spolužiaci, brat,
kolegyne… všetci to brali
pozitívne, podporovali ma
a tešili sa so mnou. Boli
mojim najväčším fan klubom pred, počas a aj po
skončení „missky“.
Mala si trému? Ak áno z
čoho najväčšiu? Uvedomovala si si priebeh finálového večera, alebo si
bola v strese?
Trému som mala najmä z
rozhovoru, čo sa nás Pin-

foto Trenčiansky terajšok: Deana Jurčová víťazka súťaže Miss Trenčín 2016

ďo (moderátor) opýta, a z
plaviek. Áno, bola som v
strese, ale ten večer som si
naozaj užila a myslím že aj
všetky kočky.
Ovplyvnilo toto víťazstvo
tvoj súkromný život. Zisk
korunky „nezdvihol Tvoj
nos“ smerom hore?
Nie, nos mi to nezdvihlo do
žiadnej strany. Je to ako s
peniazmi, nemenia charakter, ale ukazujú. Ovplyvnilo ma to možno tým, že si
musím trošku viac strážiť
súkromie.
Prezradíš, s čím nie si na
sebe celkom spokojná?
Ako každá žena, aj ja mám
pár vecí, s ktorými nie som
spokojná. Ale myslím, že
sa s tým dá prežiť. Keď sa
sústredíme na nedokonalosti, ľudia si ich začnú viac
všímať. (výška, nos,..)
V čom si sa cítila pred
súperkami istejšie, sebavedomejšie? Aká bola
podľa Teba Tvoja najväčšia prednosť pred finalistkami?
Brala som to dosť vážne,
no vždy som hľadala možnosť ako si to odľahčiť.
Moja sebavedomosť, uletenosť, reálny pohľad.
Vznikli medzi dievčatami
priateľstvá, alebo to bola
pravá rivalita?

Nečakala som, ale naozaj
sme si boli priateľkami. Pomáhali sme si, usmerňovali sa, či podporovali navzájom. Kočky ktoré mali
„profi“ skúsenosti pomáhali
ostatným a podobne.
Ktorá z báb Ti bola najbližšia?
Toto je ťažká otázka. Rozumela som si so všetkými
a bolo ich viac čo mi boli
bližšie, ale 12-tka Lucka mi
bola najbližšia.
Mala si tip, ktorá Tvoja
konkurentka by mohla
vyhrať?
Ako víťazku som typovala kočku s číslom 12. Nie
preto, že mi bola dobrou
kamarátkou, ale preto, že
mala super výšku, postavu, tvár.
Jedna z množstva cien,
ktoré si vyhrala, je aj zapožičanie auta Mercedes
Benz GLC kupé na víkend. Máš vodičský preukaz?
Áno, mám čerstvý vodičský
preukaz (smiech).
Vieš kam si na aute vyrazíš?
Niekde pocestujem, neviem presne ešte kde, ale
určite to bude spontánne.
Aké sú teda tvoje ďalšie
ambície? Ako vidíš svoj
život tak o päť – desať

rokov? Vieš si to predstaviť?
Som mladá, viem si ho
predstaviť. Prečo nie?
Snívaš o kariére modelky?
Možno by som to časom
ľutovala, možno je to iba
chvíľkový úlet. Treba skúšať, inak na to neprídem.
Ale viem si predstaviť zarobiť peniaze aj iným spôsobom. Móda, umenie, učiteľstvo…, asi takto sa vidím v
budúcnosti.
Aký najlepší a najhorší zážitok si odnášaš z
účasti v tejto súťaži?
Určite nezabudnem na
sústredenie. S babami si
beriem veľa, veľa zážitkov
z priebehu celej „Misssky“.
Najhoršie?… diéty, fitko,
nervozita.
Čo by si na záver povedala čitateľom a sledovateľom Trenčianskeho
terajšku?
Posledné slovo? Určite
veľká vďaka patrí všetkým,
čo s nami pracovali a tým,
ktorí nás podporovali. Ďakujem za túto skúsenosť!
A samozrejme ďakujem
aj za príjemný rozhovor
(smiech).
Ďakujem za rozhovor.
Aj ja (smiech).
peky
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Primátor informoval obyvateľov o stave mesta v roku 2016
Richard Rybníček sa opätovne stretol so svojimi
občanmi v Mestskej športovej hale. Vždy s blížiacim
sa koncom roka informuje
obyvateľov o stave mesta.
Ako informoval, znižovanie
dlhu mesta sa mierne spomalilo.
Z krízových čias, kedy sa
dlh mesta vyšplhal na rekordných 714 eur na obyvateľa, je dnes na úrovni
249 eur na obyvateľa. Napriek tomu je spoločným
cieľom poslancov a mesta
do konca roka 2018 dostať
dlh na úroveň 15 miliónov
eur.
Najviac priestoru vo svojom ročnom odpočte venoval investičným akciám.
Z celkového počtu 82 investičných akcií, sa dokončilo a odovzdalo 51. Zostávajúcich 31 bude do konca
roka odovzdaných. Mesto
na sanovanie modernizačného dlhu schválilo v roku
2016 až 3,6 milióna eur.
Občania sa v diskusii zaujímali o rôzne problémy
ktoré si mali možnosť prediskutovať nie len s primátorom, ale aj všetkými
vedúcimi oddelení, ktorí sa
postupne na pódiu striedali. Zazneli, tak ako slová
chvály, rovnako aj kritika a

foto Trenčiansky terajšok: Primátor mesta Richard Rybníček na stretnutí s občanmi v Mestskej športovej hale

zaujímavé nápady a podnety od Trenčanov.
Primátor tiež informoval o
kauze „JAMA“ ktorá opäť
ožila. Ako povedal: “Okresný aj Krajský súd už pred
štyrmi rokmi odmietli priznať spoločnosti Tatra Real

Trade odškodné za údajný
zmarený zámer výstavby
podzemných garáži. Rozhodnutie oboch súdov zrušil trojčlenný senát Ústavného súdu a vrátil prípad
späť na Okresný súd Trenčín“.

Požiadavky občanov boli
podľa primátora ako vždy
opodstatnené. Vo svojom vystúpení pomenoval
nemenej dôležitú prioritu
mesta, znižovanie investičného dlhu mesta ktorý
je vo výške približne 95

milióna eur. V roku 2017 sa
preto v meste preinvestuje
viac ako 11 miliónov eur.
Rovnako sa má ukončiť rekonštrukcia železnice a tak
sa zo strany mesta pristúpi
k čisteniu a zveľaďovaniu
prostredia.
peky

Virtuálna pamätná tabuľa venovaná skautom z Trenčína

Trenčanom o Trenčíne

Túto tabuľu umiestňujem zvonku na budovu na budovu Piaristického gymnázia na trenčianskom hlavnom námestí.

Milovník
trenčianskej
histórie Vojto Brabenec
pokračuje vo svojom
umiestňovaní
virtuálnych pamätných tabúľ.
Túto tabuľu symbolicky
umiestňuje na budovu
Piaristického gymnázia na
trenčianskom hlavnom námestí
V tejto budove sídlilo piaristické gymnázium.
Zemepis a kreslenie v ňom

v r. 1914-1917 vyučoval
Imre Szabó.
Predvojenskú výchovu tu
vyučoval por. Pavol Orbán
z trenčianskeho 15. honvédskeho praporu.
Szabo a Orbán tu zo svojich študentov založili prvý
skautský oddiel v Trenčíne.
Jeho členmi boli Koloman
Molčan, Gabriel Rieger,
Fraňo Tiso, a ďalší.
Sté výročie si pripomenulo
Piaristické gymnázium a

trenčianska knižnica článkom, Historická komisia
Slovenského
skautingu
trojstranovou štúdiou na

internete a Klub starých
Trenčanov vydaním príležitostnej pohľadnice, a už v r.
2014 virtuálnou pamätnou

tabuľou. 		
Autor
Ing. Vojtech Brabenec,
redakčne upravené

4

TRENČIANSKY TERAJŠOK

December 2016

TRENČIANSKY TERAJŠOK

		

December 2016

5

Obeťami kyberšikany sa stáva čoraz viac mladých

Ilustračné foto: Cyberhelp

Skoro polovica dospievajúcich sa stretáva na internete s nadávaním a vysmievaním. Ďalšími problémami, ktoré ohrozujú mladých ľudí, sú ohováranie, šírenie
nepravdivých informácií, či sexuálne narážky a komentáre. Chráňte svoje deti,
portál Cyberhelp.eu vás naučí ako konať.
Kyberšikanovanie je forma
šikanovania, pri ktorej nehrá fyzická sila žiadnu rolu.
Obeťami sa najčastejšie
stávajú mladí ľudia, ktorí
nevedia ako sa s problémom kyberšikany vyrovnať. Páchateľom môže byť

ktokoľvek s pripojením na
internet. Máme dostatok
informácií, aby sme vedeli
mládeži pomôcť?
Jedným z
negatívnych
vplyvov moderných technológií je elektronické šikanovanie. Páchateľ vo virtu-

álnom svete realizuje rôzne
formy vyhrážok voči svojej
obeti prostredníctvom počítača, mobilného telefónu
a internetu. Obeť zastrašuje napríklad posielaním
nevhodných sms správ,
či uverejňovaním chúlos-

tivých fotografií a videí.
Zdieľaním tohto obsahu na
sociálnych sieťach, ku ktorým má prístup široká verejnosť, obeť zosmiešňuje
a psychicky deprimuje. Postihnutá je nielen obeť, ale
aj jej blízka rodina.
Viacjazyčný portál Cyberhelp.eu ponúka pedagógom možnosť ďalej sa
vzdelávať práve v oblasti
bezpečnosti na internete.
Učitelia majú k dispozícii
informácie a výučbové materiály na tému kyberšikana, prispôsobené pre 3.-4.
ročník, 5.-6. ročník a 7.-8.
ročník.
Tieto materiály pomáhajú
vyvíjať učebné plány na
prevenciu kyberšikany a
poskytujú učiteľom informácie, ako v konkrétnom
prípade kyberšikany medzi
žiakmi správne reagovať.
Portál naviac obsahuje
fórum na vytváranie komunity, pedagógovia tak
majú priestor na diskusiu
a zároveň si môžu vymieňať materiály a skúsenosti.
Zaujímavosťou je, že portál

Cyberhelp.eu je dostupný v
10 jazykoch – v bulharčine,
nemčine, češtine, angličtine, litovčine, rumunčine,
slovenčine,
slovinčine,
gréčtine a španielčine.
„Prevencia je to, na čo
kladieme dôraz. Učitelia
častokrát dokážu odhaliť
šikanované dieťa priamo v
škole, no ak ide o kyberšikanu, nie vždy vedia vhodne reagovať. Preto je naša
webstránka dôležitá – pomáha tým, ktorí dokážu pomôcť,“ hovorí Peter Baláž,
koordinátor občianskeho
združenia Edukácia@Internet, ktoré spolupracuje
na projekte.
Webová stránka Cyberhelp.eu sa venuje kybernetickému
šikanovaniu
a ponúka pedagógom a
pracovníkom s mládežou
rady a učebné materiály
na stiahnutie. Prostredníctvom vzdelávacieho obsahu na webových stránkach
projektu sa pedagógovia
dozvedia, ako odhaliť kyberšikanu a pomôcť obetiam.
Katarína Krutá

Poslanci schválili rozpočet
mesta Trenčín na rok 2017
Stalo sa tradíciou, že v úvode decembrového mestského zastupiteľstva prišiel
so svojimi Vianočnými koledami pozdraviť poslancov Detský folklórny súbor RADOSŤ. Najdôležitejším bodom rokovania bol rozpočet mesta Trenčín na rok 2017,
ktorý poslancom predložil primátor Richard Rybníček.
Primátor návrh poslancom
predstavil a odôvodnil jeho
základnú filozofiu, ktorou
je skutočnosť, aby celkový dlh na konci roka 2018
bol nižší ako na konci roka
2014.
Mesto Trenčín bude v roku
2017 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške
45,85 milióna eur.
Prioritou
v
kapitálovej
časti pre budúci rok bude
oprava chodníkov a ciest,
rekonštrukcia okien na
základných a materských
školách spolu s rekonštrukciou Mierového námestia.
Z bežných výdavkov sa v
rozpočte počíta so zlepše-

ním čistoty v meste.
V diskusii zazneli návrhy
na úpravy v rozpočte.
Prítomní poslanci ho následne hlasovaním schválili.
Ako boli spokojní predsedovia výborov mestských
častí s prijatým rozpočtom?
„Budúci rok budeme vymieňať všetky okná na materskej škole na Šmidkeho
ulici. Je to modernizačný
dlh, ktorý máme za sebou
30 rokov a naozaj ho musíme zaplátať.
Okrem toho sa 300 až 400
tisíc eur vyčlenilo na riešenie parkovacej politiky na
sídlisku JUH“, povedal Pat-

rik Žák predseda Výboru
mestskej časti (VMĆ) JUH.
Podľa predsedu VMĆ
STRED Jána Kanabu je:
„pre mestskú časť STRED
v rozpočte vyčlenených
200 tisíc eur. 60 tisíc je na
opravy ciest a chodníkov
a 140 tisíc eur je na vybudovanie detského ihriska
Rybí svet“.
Posledné
zastupiteľstvo
býva
podľa
primátora
slávnostnejšie, kedy sa
uzatvára rok a otvárajú sa
pomyselné dvere pre nový
rozpočet mesta.
peky

foto Trenčiansky terajšok: Primátor Richard Rybníček
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Štefanský výjazd trenčianskeho župana
neobišiel hasičov a záchranárov, policajtov
i strediská Správy ciest TSK

foto Trenčiansky terajšok : Nové autobusy pripravené na odovzdanie do prevádzky

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
(TSK) Jaroslav Baška už
tradične na Štefana navštevuje hasičské a záchranné zbory, policajtov
a stále služby stredísk
Správy ciest TSK.
Ani tento rok nebol výnimkou. Kroky trenčianskeho
župana viedli na strediská
Správy ciest TSK v Púchove, Považskej Bystrici a v
Ilave, k hasičom v Púchove, Považskej Bystrici a
v Dubnici nad Váhom a k
policajtom na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
v Považskej Bystrici.

Predseda TSK Jaroslav
Baška tak osobne poprial
všetkým, ktorí sa na vianočné sviatky nachádzajú
v práci a nemôžu byť so
svojimi rodinami, pekný
zvyšok sviatkov a zaželal
im veľa zdravia, šťastia a
síl pri ich náročnej práci.
„Každoročne, keď mi vyjde
čas a dovolí zdravie, idem
cez vianočné sviatky, resp.
na Nový rok a na Troch
kráľov pozrieť hasičov v
našom kraji, políciu a samozrejme, Správu ciest
TSK.
Väčšina ľudí je počas týchto sviatkov doma a zložky

ako polícia, hasiči, záchranári, ale aj údržba Správy
ciest v kraji musia slúžiť a
starať sa nielen o bezpečnosť ľudí, ktorí v kraji
žijú, ale aj o bezpečnosť
cestnej premávky.
Takýmto spôsobom chcem
jednotlivé zložky troška povzbudiť počas sviatkov a
zaželať im všetko najlepšie
v ich náročnej práci, veľa
zdravia, šťastia a popriať
im, aby bol pre nich rok
2017 lepší, aby menej zasahovali, mali menej prípadov, a keď už sú nejaké
zásahy, aby boli všetky
úspešné, keď sa to dá.

Veľmi si vážim prácu všetkých zložiek, ktoré na Slovensku fungujú, a som im
za ňu veľmi vďačný,“
uviedol trenčiansky župan
Jaroslav Baška.
Návštevy predsedu TSK
pokračovali aj na Silvestra
a budú pokračovať na
Troch kráľov.
Na Silvestra viedli kroky trenčianskeho župana
k hasičským a záchranným zborom, policajtom a
stálym službám stredísk
Správy ciest v okresoch
Trenčín, Nové Mesto nad
Váhom a Myjava.
Na troch kráľov navštívi

trenčiansky župan hasičov,
strediská Správy ciest
a záchranárov vo zvyšných
troch okresoch Trenčianskeho kraja – v Bánovciach
nad Bebravou, Partizánskom a Prievidzi.
Silvestrovský čas strávil aj
v Centre sociálnych služieb
(CSS) Bôrik v Prievidzi,
kde si spolu s klientmi a
zamestnancami centra sociálnycg služieb pochutnal
na kapustnici.

TSK
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Návštevnosť Trenčianskeho hradu v roku 2016 opäť
presiahla historické rekordy

foto: Mario Paholek (Trenčianske múzeum)

V roku 2016 Trenčiansky
hrad navštívilo takmer o
12 tisíc viac návštevníkov ako v roku 2015 aj napriek tomu, že v októbri
bol verejnosti prístupný
len počas víkendov.
Historická dominanta mesta Trenčín sa každým rokom teší väčšej a väčšej
návštevnosti.
Za rok 2016 si hrad pána
Váhu a Tatier Matúša
Čáka Trenčianskeho pozrelo rekordných 122 tisíc
návštevníkov, čo je nárast
oproti minulému roku o 11
862 návštevníkov.
V tomto počte pritom ešte
nie je započítaný počet
návštevníkov za posledný
mesiac roka 2016.
Ročná návštevnosť Trenčianskeho hradu, ktorého
správcom je Trenčianske
múzeum v Trenčíne v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), prekra-

čuje od roku 2014 hranicu
100 tisíc návštevníkov.
Kým v roku 2014 to bolo
104 tisíc návštevníkov, v
roku 2015 prekonala ročná
návštevnosť hradu hranicu
110 tisíc návštevníkov.
Každým rokom sa tak historická dominanta krajského mesta Trenčín stáva
turisticky
atraktívnejšia.
Najvyššia návštevnosť hradu v roku 2016 bola ako po
minulé roky počas letných
mesiacov.
V júli si hrad prezrelo viac
ako 25 tisíc návštevníkov,
rovnaký počet návštevníkov videl hrad aj v auguste.
Počas mesiacov máj – august videlo hrad rekordných 81 630 návštevníkov,
čo predstavuje nárast o 6
938 návštevníkov ako za
rovnaké obdobie predchádzajúceho roka, keď hrad
navštívilo 74 692 návštevníkov.
Najviac návštevníkov si
prezrelo hrad v mesiaci
august – 25 409 návštev-

níkov.
Druhým turisticky obľúbeným miestom v roku 2016
bol Katov dom
Trenčianske múzeum je
okrem historickej dominanty mesta Trenčín správcom
aj ďalších 6 objektov, ktoré
sa v roku 2016 tešili vyššej návštevnosti, ako tomu
bolo v roku 2015.
Tento rok si všetky objekty
prezrelo o 6 643 návštevníkov viac – v roku 2015 to
bolo 133 033 návštevníkov
a tento rok 139 676 ľudí.
Jedným z objektov v správe Trenčianskeho múzea
je aj Katov dom, ktorý sa
po Trenčianskom hrade
stal druhým najnavštevovanejším objektom.
V roku 2015 bol po hrade
druhým turisticky obľúbeným miestom Rodný dom
Ľudovíta Štúra a Alexandra
Dubčeka v obci Uhrovec,
ktorý je tiež v správe Trenčianskeho múzea.
Ten však tento rok predbe-

hol práve Katov dom, ktorý
minulý rok v počte návštevnosti skončil na treťom
mieste.
Katov dom si v roku 2016
prezrelo 4 571 návštevníkov, kým Rodný dom Ľ.
Štúra a A. Dubčeka 4 196
návštevníkov.
Ďalšími objektmi v správe múzea sú Župný dom
a Karner sv. Michala v
Trenčíne,
Podjavorinské
múzeum v Novom Meste
nad Váhom, Draškovičov
kaštieľ v Čachticiach a Pamätná izba Ľudmily Podjavorinskej v Bzinciach pod
Javorinou.
Opäť rekordné vstupné
na hrade
Trenčianske múzeum ako
správca
Trenčianskeho
hradu vybral na vstupnom
v roku 2016 sumu približne
403 tisíc eur (v sume nie je
započítané vstupné za december 2016), čo je nárast
na vstupnom oproti minulé-

mu roku o 61 470 eur.
Keďže po novembri 2016
hradné vstupné dokonca
kleslo z pôvodných 5,50
eur na 5 eur, vyšší výber
na vstupnom na Trenčiansky hrad odráža rekordnú
návštevnosť hradu.
Okrem otvorenia zrekonštruovaného historického
objektu hradnej kasárne a
odstránenia kovovej konštrukcie spred vstupu na
hrad v novembri tohto roku
sa v roku 2017 začne s
rekonštrukciou Hodinovej
veže Trenčianskeho hradu.
Celý projekt rekonštrukcie
bude spolufinancovaný v
rámci výzvy Obnovme si
svoj dom, ktorá bola vyhlásená Ministerstvom kultúry
Slovenskej republiky.
Trenčianske múzeum v
Trenčíne ako správca
Trenčianskeho hradu sa v
roku 2017 tiež dočká čiastočnej úpravy administratívnej budovy, tzv. skleníka.
TSK
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Bojovníci z Trenčína sa stali Majstrami Slovenska v Chanbare

Foto archív: Klub bojového umenia Chanbara Trenčín

Chanbara je moderné, športové bojové umenie. Cieľom tohto športu (SPOCHAN)
je naučiť sa bojovať so špeciálne upravenými športovými mečmi. Je zaujímavý v
tom, že dospelí nemusia nutne zvíťaziť nad mladšími. Zápas je bezbolestný, pohybovo náročný a adrenalínový.

V sobotu 17. decembra
2016 sa zúčastnili bojovníci zo športového Klubu bojového umenia Chanbara
Trenčín turnaja, 3. Slovak
Spochan Open, ktorý bol
zároveň ako Majstrovstvá
Slovenskej republiky 2016
v Chanbare.
11 členný tím, mal konkurenciu naozaj silnú, ale aj
tak sa mu podarilo vybojovať 3 zlaté, 1 striebornú a 4
bronzové medaily.
Lukáš Bosák bezkonkurenčne vyhral kategóriu Kihon Dosa a stal sa tak seniorským Grandmajstrom
Slovenskej Republiky 2016
v tejto kategórii.
Výsledkový servis:
Grandmajster Slovenskej
Republiky 2016 v Kihon
Dosa - Lukáš Bosák

Majstri Slovenska:
Lukáš Bosák – kihon dosa
Eva Gavendová – nito
Matej Babinský – chocken
morote
Vicemajster Slovenska:
František Rehák – kihon
dosa
Druhí Vicemajstri Slovenska:
Eva Gavendová – kodachi
Lukáš Bosák – chocken
tate
Matej Pučko – kodachi
Roman Glončák – tate kodachi
V tímovej súťaži sa zo
šiestich tímov umiestnili na
štvrtom mieste.
Všetkým gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy.
Jana Ilašenková

Nebolo to len o hokeji: V roku 2016 Gladiátori
spoločne darovali krv...
Brankár Gašparovič odohral zápas ako korčuliar
a aj skóroval, Vaněk bol
súčasťou All-stars tímu,
viacerí hráči úspešne
ukončili štúdium na vysokej škole a spoločne
darovali krv či navštívili
materskú školu.
A bolo toho ešte oveľa viac! Kalendárny rok
2016 ponúkol počas
svojich 12 mesiacov univerzitnému hokejovému
tímu Gladiators Trenčín
hneď niekoľko dôvodov na úsmev a radosť,
a hoci nechýbali i prehry
či trápenia, v spomienkach zostalo len to pozitívne.
Kalendárny rok 2016 odštartovali Gladiátori, ale
i celá EUHL (Európska
univerzitná hokejová liga),
reprezentačným zápasom
proti výberu spoza oceánu.
Súčasťou európskeho celku nebola len pätica trenčianskych hráčov Juraj
Gašparovič, Filip Okuliar,
Juraj Zemko, Petr Vaněk
a David Jankových, ale aj
ich kouč Marián Smerčiak,
ktorému patrila pozícia
asistenta hlavného trénera.

Po návrate do súťažných
zápasov v rámci EUHL odštartovali Gladiátori šnúru
víťazstiev, ktorá im zabezpečila účasť v play-off, a
v ktorej zdolali okrem iných
aj trojnásobného majstra
UK Praha.
Rozhodne pamätný je i domáci zápas proti HK Slávia
STU Bratislava, v ktorom
brankár Gašparovič nastúpil ako hráč a hneď vo svojom prvom striedaní prekonal súperovho gólmana.
V tom istom zápase zaznamenal Petr Vaněk hetrik,
pričom tretí gól strelil v početnom oslabení o dvoch
hráčov.
Po sezóne, ktorá pre Gladiátorov skončila už vo štvrťfinále, sa hráči ani zďaleka
nerozpŕchli od seba.
Ba práve naopak – spoločne sa rozhodli darovať
krv na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja,
neskôr navštívili materskú
školu v Trenčíne, kde deťom venovali nielen slová o potrebe vzdelávania
a pohybu súčasne, ale tiež
niekoľko darčekov. Naopak
Gladiátorom prišiel akýsi
darček až z ďalekej Ázie.
Vďaka punk-rockovej čín-

Foto: archív: Gladiátori

skej kapele Demerit sa
o nich dozvedeli až na
ďalekom východe a teda
trenčianske
univerzitné
mužstvo si získava svojich
priaznivcov naozaj po celom svete.
Mimohokejové
úspechy
sa dostavili v júni, keď bol
Petr Vaněk vyhlásený ako
súčasť All-stars tímu a gladiátorská novinárka Janka
Danková bola ocenená za
mediálny rozvoj EUHL na
nadnárodnej úrovni.
Keďže myšlienka celej
ligy je klásť rovnaký dôraz na vzdelanie ako i na
šport, úspechy sa dostavili
i v edukačnej oblasti.
Pätica hráčov (B.S.B.A.

Erik Borbély, Bc. Juraj Gašparovič, Bc. Martin Babják,
Bc. Tomáš Kandráč, Ing.
Miroslav Uhlík) si pripísala pred meno akademický
titul a k absolventom sa
pridala i vtedajšia kustódka
tímu Bc. Diana Pápešová.
Počas letných mesiacov
sa trénerom a realizačnému tímu podarilo vyskladať
káder do súčasnej sezóny,
v ktorom figurujú hráči až
šiestich národností (SVK,
ČR, BG, ITA, RUS, USA).
Vďaka
univerzitnému
celku, ktorý spadá pod
Trenčiansku univerzitu A.
Dubčeka v Trenčína a Vysokú školu manažmentu/
City University of Seattle

v Trenčíne, tak spoločne
hrávajú a trénujú študenti
z viacerých nielen krajín,
ale i kontinentov.
V októbri títo bojovníci odštartovali v poradí už štvrtú sezónu EUHL, pričom
niektorí z nich sa zúčastnili
i Hokejového turnaja univerzít Slovenskej republiky 2016, na ktorom získali
striebro. Odhodlanie a bojovnosť trenčianskych Gladiátorov si všimol i tréner
reprezentačného výberu,
do širšej nominácie sa rozhodol pre troch z nich.
Do finálneho kádra sa ale
podarilo prebojovať len
Adamovi Haščičovi, ktorý
už 4.1.2017 nastúpi v zápase proti celku ACHA
(American Collegiate Hockey Association). Koniec
kalendárneho roka a s ním
aj spojené vianočné tréningy priniesli so sebou
akúsi vianočnú návštevu
– tréningov sa totiž aktívne zúčastnil aj rektor Trenčianskej univerzity Jozef
Habánik a týmto svojím
činom dal patrične najavo
svoje sympatie k univerzitnému hokeju.
Janka Danková

