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Trenčín, 22. august 2016 
Župan Baška si pochutnal na držkovej z Veľkých Držkoviec  

Jubilejný 25. Brezofský  jarmek v rodisku sváka Ragana, Hrané leto v Krajnom, Držkovskú držku ale 

aj Novianske dni v Diviackej Novej Vsi svojou osobnou účasťou podporil počas soboty 20. augusta 

trenčiansky župan Jaroslav Baška. Nechýbala výborná nálada, priateľská atmosféra, vynikajúce 

jedlo ani zábava s dobrou kapelou, ľudovou hudbou či ľudovým zabávačom. 

Mesto Brezová pod Bradlom oslávilo počas víkendu dve okrúhle jubileá. Okrem 25. Brezofského 

jarmeku si mesto pripomenulo aj 50. výročie priznania štatútu mesta. Predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška vo svojom príhovore poprial primátorke Eve 

Ušiakovej a všetkým obyvateľom, aby sa im mladé mesto rozrastalo do krásy a aby v ňom ešte 

veľa mladých rodín našlo svoj domov. 

Popoludní zavítal trenčiansky župan do obce Krajné, kde si ho starosta Peter Kubis spolu 

s obyvateľmi uctili tradične chlebom a soľou a na znak ukončenia žatvy mu darovali dožinkový 

veniec. Podujatie Hrané (hravé) Krajné začalo v tomto roku po prvýkrát písať svoju históriu. Letné 

kino, detské divadlo, výstava starodávnej i novodobej poľnohospodárskej techniky, mnoho súťaží 

a športových hier, do ktorých sa zapájali najmenší i tí skôr narodení. „Toto podujatie je dobrý 

nápad, okrem športových hier majú deti možnosť vidieť, ako sa v minulosti pracovalo na poli, 

zberala sa úroda a zachovanie tradície potvrdzuje krásny dožinkový veniec.  Som rád, že pán 

starosta chce, aby obec fungovala, aby bola živá a dnešný deň je toho dôkazom,“ uviedol Jaroslav 

Baška.   

Vo Veľkých Držkovciach už po 8. krát varili povestnú Držkovskú držku. Svoje kulinárske zdatnosti 

si počas majstrovstiev, ktoré zorganizovalo občianske združenie HODOČU, zmeralo 27 družstiev. 

Celoslovenská gurmánska akcia každoročne ponúka stovky až tisícky litrov držkovej, gulášu 

a ďalších špecialít. Na dobrej držkovej si pochutnal aj trenčiansky župan, ktorý vyjadril potešenie 

z podarenej akcie dokazujúcej pestrý život obyvateľov aj v malých obciach TSK.   

Starosta obce Ivan Kohút privítal predsedu TSK na 13. ročníku Novianskych slávností v Diviackej 

Novej Vsi. V oslavnej atmosfére dvojdňového podujatia naplneného hudbou a atrakciami pre 

domácich i cezpoľných nechýbala ani pietna spomienka pri príležitosti 72. výročia SNP. „Na 

tomto symbolickom mieste stojíme, aby sme vzdali hold všetkým obetiam a bojovníkom, ktorí 

s nasadením bojovali aj za našu slobodu, aby sme dnes mohli žiť v mieri,“ pripomenul  Jaroslav 

Baška. Na znak úcty k udalostiam SNP trenčiansky župan spolu so starostom obce zavesili veniec 

k pamätnej tabuli na počesť obetiam 1. a 2. svetovej vojny na budove kultúrneho domu.  
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