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Trenčín, 3. september 2016 
Halušky spod Omšenskej baby 

Druhý ročník súťaže vo varení bryndzových halušiek v obci Omšenie potvrdzuje, že jej obyvatelia sa od 

pradávna zaoberali chovom dobytka a ovčiarstvom. Presvedčiť sa o kvalite nášho národného jedla 

v podaní obyvateľov Omšenia so starostom Alojzom Marčekom a podporiť všetky súťažné tímy prišiel 

v sobotu 3. septembra aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška. 

„Prajem všetkým súťažiacim, aby sa im darilo a verím, že každý dnes nejakým spôsobom vyhrá. Teší 

ma, že aj TSK mohol podporiť podujatie Omšenské halušky,“ uviedol trenčiansky župan. 

Neostalo len pri haluškách. Tradičné domáce zabíjačkové špeciality ocenil predseda TSK v obci 

Trenčianske Bohuslavice, kde sa počas víkendu konal už 8. ročník Slováckej jaternice. Zaujímavosťou 

tohto podujatia je nezabudnuteľná chuť a atmosféra prameniaca v Trenčianskom kraji i na Morave. 

Hostiteľom je totiž striedavo obec Trenčianske Bohuslavice so starostkou Bibiánou Naďovou a obec 

Březová na čele so starostom Jozefom Trechom. Svoje kulinárske schopnosti tu každoročne 

prezentujú aj všetky obce bošáckej doliny. 

Pripomenuli si významné jubileá   

Bohatá história obce Veľké Chlievany sa začala dokumentovať pred 740 rokmi. Obec sláviaca 

významné jubileum je členom Združenia obcí Bánovecko, ktoré pri tejto príležitosti oslávilo už 8. ročník 

kultúrnych slávnosti združenia. „Chlievany prešli mnohými zmenami a som rád, že si dodnes zachovali 

svoju identitu. Obec žije športom aj kultúrou, pracujú v nej dobrovoľní hasiči i aktívni seniori,“ 

poznamenal trenčiansky župan Jaroslav Baška. Starostke Zuzane Flórovej, Obecnému zastupiteľstvu 

i občanom poprial do budúcnosti len dobré rozhodnutia pre rozvoj celej obce. Krajská samospráva zo 

svojho dotačného systému okrem výročných osláv v tomto roku podporila aj projekt „Aktívna staroba“ 

združujúci činorodých seniorov z obce. 

 Vyvrcholením osláv 650. výročia udelenia mestských privilégií Bojniciam bol slávnostný galavečer v 

Kultúrnom centre Bojnice. K vzácnym hosťom, ktorí svojou osobnou účasťou podporili toto podujatie, 

patrili prof. Ivan Hričovský, predseda TSK Jaroslav Baška, podpredseda TSK Richard Takáč, 

prednosta Okresného úradu Trenčín Jozef Stopka, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

v Prievidzi Radko Gavliak, delegácie partnerských miest a starostovia okolitých obcí. Po úvodných 

slovách primátora Františka Táma pozdravil všetkých prítomných v sále aj trenčiansky župan. Okrem 

histórie mesta vyzdvihol prácu primátora a mestského zastupiteľstva a poprial samospráve a jej 

návštevníkom, aby sa cestovný ruch v meste naďalej rozvíjal. „Som hrdý na to, že mesto Bojnice je 

súčasťou TSK, považujem ho za jedno z najkrajších miest v kraji. Krajská samospráva sa snaží byť 

mestu nápomocná či už budovaním ciest alebo modernizáciou najväčšej nemocnice v kraji, ktorá sa tu 

nachádza,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška.      
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