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Trenčín,  8. február 2016 

Fašiangová ,,tour“ s trenčianskym županom 

 

Fašiangy sú obdobím od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Sú vnímané ako prechod medzi 

zimným a jarným obdobím. Takmer každé z 276 miest a obcí Trenčianskeho kraja v uplynulý 

víkend organizovalo fašiangovú zábavu, alebo si pripomínalo toto obdobie. 

 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška v sobotu 6. februára 

2016 navštívil viacero obcí pri príležitosti fašiangových osláv. Konkrétne zavítal do Trenčianskej 

Turnej, Trenčianskych Stankoviec, Omšenia a Brvnišťa. ,,Myslím si, že fašiangy sú peknou, 

dlhoročnou tradíciou Slovákov. Je to zvyk, ktorý je určitou históriou nielen pre samotné obce, 

ale aj pre Trenčiansky kraj. Preto sú takéto aktivity podporované z rozpočtu TSK. Pre rok 2016 

poslanci TSK schválili o 50 000 € viac na kultúrne i športové podujatia, či dotácie resp. 

príspevky rôznym organizáciám,“ zhodnotil trenčiansky župan a po krátkom príhovore v každej 

z navštívených obcí odovzdal fašiangový košík. 

 

Prvé kroky predsedu TSK viedli do Trenčianskej Turnej, kde sa uskutočnil 5. ročník 

Turnanských fašangov. Udalosti sa okrem Jaroslava Bašku zúčastnili poslankyňa Národnej 

rady Slovenskej republiky (NR SR) Magda Košútová, štátna tajomníčka Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky (MS SR) Monika Jankovská, štátny tajomník Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) Rastislav Chovanec a riaditeľ Úradu TSK Juraj 

Gerlici. Po krátkom príhovore trenčianskeho župana nasledovalo vystúpenie detí s rodičmi 

z detského folklórneho súboru (DFS) Štvorlístok. 

 

Ďalšou zastávkou bola obec Trenčianske Stankovce, kde sa konal 6. ročník Stankovskej 

zabíjačky a fašiangovú atmosféru dotváral folklórny súbor (FS) Rozvadžan. V Omšení boli na 

programe Omšenské fašiangy. Kus umenia ukázala dychová hudba (DH) Omšeňanka. 

 

Poslednou zastávkou v rámci fašiangového výjazdu bol 5. ročník fašiangov v Brvništi. Spolu 

s predsedom TSK bol prítomný aj poslanec NR SR, poslanec TSK a starosta obce Dohňany 

Milan Panáček. Prítomných zabával FS Bukovina. Zhrňujúco možno povedať, že všetky 

sobotňajšie slávnosti obsahovali presne to, čo majú pravé fašiangy mať – dobrú hudbu, zábavu, 

tanec, zachovanie tradícií a samozrejme tradičné zabíjačkové špeciality. 
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