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                          Trenčiansky samosprávny kraj 

               Tlačová správa            

        

Trenčín, 18. september 2016   

Tradičné jedlá, oslavy folklórnej skupiny či otvorenie nového multifunkčného ihriska. Aj 

taký bol víkend v Trenčianskej župe. 

 

Obyvatelia Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) za účasti trenčianskeho župana 

Jaroslava Bašku oslavovali počas tretieho septembrového víkendu Deň obcí Pravňanskej 

doliny v Nitrianskom Pravne, jubilejné 30. výročie vzniku Folklórnej skupiny (FSk) Rokôška 

z Nitrianskeho Rudna i nové multifunkčné ihrisko v Streženiciach. 

 

Na Námestí SNP v Nitrianskom Pravne sa v sobotu 17. septembra 2016 uskutočnil Deň obcí 

Pravňanskej doliny. Organizátorom podujatia v spolupráci s členskými obcami bolo občianske 

združenie (oz) Hornonitrie. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý kultúrny program a hlavne 

tradičné jedlá, kapustnica, držková polievka, slivkové knedle s makom a strúhankou, zemiakové 

placky či iné dobroty. „Trenčiansky kraj naozaj chutí. Myslím si, že táto časť kraja a Nitrianske 

Pravno sú niečím špecifické. Som veľmi rád, že sa okolité obce takto spojili a pripravili perfektnú 

akciu s dobrým jedlom,“ uviedol predseda TSK Jaroslav Baška. Na podujatí bol prítomný aj 

podpredseda TSK Richard Takáč a starostovia a starostky členských obcí OZ Hornonitrie. 

 

Spomíname a ďakujeme. Tak znel názov osláv jubilejného 30. výročia vzniku Fsk Rokôška. 

Skupina, ktorej cieľom je ukázať mladším generáciám dedičstvo, ktoré tu zanechali naši 

predkovia, si k výročiu pozvala na výpomoc Detský folklórny súbor Rokôška, Detskú ľudovú 

hudbu spod Rokoša, Ľudovú hudbu spod Rokoša a hudobný sprievod. „Dnes máme výnimočnú 

príležitosť pripomenúť si význam našich ľudových tradícií. Folklór patrí medzi naše najväčšie 

pýchy a približuje nám život a tradície našich predkov,“ povedal starosta Nitrianskeho Rudna 

Róbert Štrbák a následne zablahoželal všetkým súčasným členom skupiny, ale i tým, ktorí 

v nej pôsobili od začiatku vzniku. TSK sa snaží o podporu zachovávania folklóru a domácich 

tradície, preto finančne prispel zo svojho dotačného systému aj na výročnú oslavu FSk 

Rokôška. 

 

V obci Streženice (okres Púchov) sa cez víkend uskutočnili tradičné Streženické hody, ktoré sa 

konajú pri príležitosti vysvätenia Kostola sedembolestnej Panny Márie. Tento rok boli 

výnimočné tým, že v areáli Základnej školy slávnostne otvorili nové multifunkčné ihrisko. 

Dotáciu na vybudovanie nového ihriska poskytol Úrad vlády Slovenskej republiky v rámci 

programu Podpora rozvoja športu, ktorý je zameraný na výstavbu multifunkčných ihrísk pre 

deti a mládež. Otvorenia ihriska sa zúčastnil aj poslanec NR SR a splnomocnenec Vlády SR pre 

šport a mládež Dušan Galis. „Deti potrebujú mať vytvorené podmienky, aby ich šport lákal. 

Myslím si, že toto je veľmi pekný projekt v prostredí školy pre deti. Verím, že v budúcnosti 

postavíme viacero takýchto ihrísk,“ uzavrel Dušan Galis. Nové multifunkčné ihrisko pokrstili 

futbalovým zápasom, kde proti sebe nastúpili starostovia okresu Púchov a Starí páni 

Streženice. Streženické hody sa konali s finančnou podporu TSK. 
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