
Noc hradov a zrúcanín 2016 
(tlačová správa o podujatí na hrade Bystrica dňa 13. augusta 2016) 

 

V sobotu 13. augusta 2016 sa na hrade Bystrica pri Považskej Bystrici konalo 
podujatie „Noc hradov a zrúcanín“. Hlavným organizátorom bolo o. z. Združenie hradu 
Bystrica v spolupráci s Mestom Považská Bystrica, PX Centrom, Trenčianskym 
samosprávnym krajom a Vlastivedným múzeom v Považskej Bystrici.  

Ideovým zámerom podujatia, konaného každoročne na celom Slovensku, je prezentovať 
hradné zrúcaniny ako významné kultúrne pamätihodnosti. Noc hradných zrúcanín sa 
uskutočňuje z iniciatívy záujmového  združenia „Zachráňme hrady“, spájajúceho 29 
členských organizácií, podieľajúcich sa na záchrane hradov, kláštorov, kostolov a iných 
objektov tzv. torzálnej architektúry. 

 Združenie hradu Bystrica pripravilo pre návštevníkov podvečerného podujatia bohatý 
program.  Po úvodnom príhovore predsedu o. z. Štefana Paluša sa prezentoval sokoliarsky 
súbor Falconarii. Sokoliarstvo je starobylé umenie chovu a výcviku dravých vtákov, 
pomocou ktorých sa dá loviť zver. Bolo populárne zvlášť v období stredoveku, kedy každý 
väčší hrad mal svoju sokoliarsku družinu.  

Po ukážkach sokoliarskej práce nasledovalo hudobné pásmo inštrumentálnych skladieb 
v podaní miestneho harfistu. Hra na harfe bola na kráľovských dvoroch veľmi populárna, 
dokonca jej ovládanie bolo nutnou podmienkou adekvátneho vzdelania dvoranov.  

Hudbu šľachticov vystriedali zvuky tradičnej ľudovej hudby v podaní folklórneho súboru 
Limbora z Prečína. Súbor vznikol v roku 2002 ako miestny spevokol, časom sa 
transformoval na folklórny súbor.  Jeho členovia sa aktívne podieľajú na propagácii miestnej 
ľudovej kultúry. 

Záver pódiového programu patril divadelnému súboru Commedia z Popradu. Zahrali 
komédiu od svetoznámeho anglického dramatika Williama Shakespearea „Skrotenie zlej 
ženy“ vo výrazne komediálnej úprave v podaní štyroch hercov.  

 Noc hradov a zrúcanín bola v Považskej Bystrici bohatá aj na sprievodný program.  
V centrálnej časti nádvoria bola umiestnená výstava starých predmetov zo súkromnej zbierky 
pána Ladislava Janecha z Považskej Teplej. Pod hradom bol zasa situovaná zóna pre 
detské aktivity. Pracovníci Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici pripravili tvorivé 
dielne s hradnou tematikou. Menšie deti si mohli vymaľovávať omaľovanky, väčšie si 
vyrábali darčekové taštičky s obrázkom bystrického hradu. Zručnejšie deti sa zasa zhostili 
drôtovania – vyrábali si náramky, prívesky, náušnice so stredovekými motívmi. Súčasťou 
programu bol i propagačný stánok múzea, kde si návštevníci mohli zakúpiť náučnú literatúru 
o miestnej histórii. Zdarma dostali informačné bulletiny o Trenčianskom samosprávnom 
kraji a dvojmesačník o cestovnom ruchu „Trenčín región“.   

Veľký záujem prejavila verejnosť o lukostreľbu, ktorú pripravil lukostrelecký klub Lieska.  

Záver programu patril nočnému premietaniu historických filmov.  



 Podujatie Noc hradov a zrúcanín prebehlo za priaznivého počasia, čo sa pozitívne 
odrazilo aj na návštevnosti. Vstupnú bránu hradu prekročilo okolo 600 ľudí. Z pozvaných 
hostí prijal pozvanie primátor mesta Považská Bystrica a poslanec zastupiteľstva TSK doc. 
Karol Janas, poslanci TSK MUDr. Igor Steiner a Ing. Viera Zboranová, ako aj poslanci 
mestského zastupiteľstva. Primátor mesta Karol Janas v krátkom príhovore ocenil neľahkú 
prácu členov Združenia hradu Bystrica na záchrane hradných ruín a predsedovi občianskeho 
združenia odovzdal finančný príspevok na ďalšiu činnosť.  

Sobotňajšieho programu sa zúčastnili aj hostia z českého mesta Brumov-Bylnice, s ktorými 
nadviazalo Združenie hradu Bystrica partnerskú spoluprácu. 

  

V Považskej Bystrici dňa 15. augusta 2016 

Petronela Rágulová, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici a Štefan Paluš, Združenie hradu 
Bystrica 

  



 







 

 





 



 


