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Trenčiansky samosprávny kraj 

Tlačová správa 

 

Trenčín, 27. jún 2016 

Posledný júnový víkend sa niesol v znamení festivalov a kultúrnych podujatí 

po celom Trenčianskom kraji 

 

S prichádzajúcim letom a prázdninami sa zvyšuje i počet festivalov, resp. kultúrnych 

podujatí po celom Trenčianskom kraji. Symbolicky je preto jún na Trenčianskej župe 

mesiacom (v rámci spustenej kampane Trenčianska župa dostáva občiansky 

(nádych), v ktorom majú občania možnosť bližšie sa zoznámiť s ďalšou z krajských 

kompetencií – kultúrou. Počas posledného júnového víkendu podporil viacero takýchto 

podujatí svojou prítomnosťou aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 

Jaroslav Baška. Väčšina z nich bola podporená i finančne z dotačného systému 

Trenčianskej župy. 

 

V Trenčianskych Stankovciach (okres Trenčín) po prvýkrát prebiehala kampaň ,,Na 

kolesách proti rakovine“. Organizátorom, ktorý sa rozhodol prostredníctvom kampane 

podporiť boj proti rakovine v dedine neďaleko krajského mesta, bol Evanjelický zbor 

augsburského vyznania (ECAV) v Trenčianskych Stankovciach. Tento rok je to už 

po 14.-krát, čo na Slovensku prebieha takáto kampaň. Prvýkrát sa kolesá proti rakovine 

rozkrútili v roku 2003. Trenčiansky župan Jaroslav Baška podporil charitatívne podujatie 

svojou osobnou účasťou na bicykli, do pedálov šliapal s desiatkami ďalších počas 

symbolického okruhu v Trenčianskych Stankovciach. ,,Už 14 rokov funguje aktivita Na 

kolesách proti rakovine po celom Slovensku. Rakovina je zákerná choroba, na ktorú 

stále neexistujú lieky. Preto som veľmi rád, že prišlo veľa ľudí, ktorí sa rozhodli podporiť 

výskum proti rakovine. Svedčí to o tom, že zdravým ľuďom nie je ľahostajné, keď niekto 

trpí,“ zhodnotil trenčiansky župan. 

 

Festival ,,Divné veci“ mal v Starej Turej (v blízkosti Myjavy) na programe svoj 2. 

ročník. Zaujímavosťou je, že kým minulý rok počas premiérového ročníka trval festival 

jeden deň, tento rok bol pre veľký záujem a pozitívne ohlasy program rozložený na celý 

víkend. Ľudia si mohli vychutnať rôzne inovatívne alternatívne druhy divadelného umenia 

a ďalších umeleckých foriem. Festival má medzinárodný charakter a jeho iniciátorkou 

a garantkou bola známa slovenská profesionálna umelkyňa Monika Haasová. Pre viac 

informácií si stačí kliknúť na webové sídlo festivalu. Keďže názov festivalu znie ,,Divné 

veci“, predseda TSK sa pripojil k tejto myšlienke a v snahe priblížiť sa netradičným 

a inovatívnym umelcom, vystúpil počas svojho príhovoru ako trenčiansky župan 

v župane. Predseda TSK si zároveň za prítomnosti poslankyne Zastupiteľstva TSK a 

https://www.facebook.com/Festival-DIVN%C3%89C-VECI-Star%C3%A1-Tur%C3%A1-Slovakia-1584271848485830/
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primátorky Starej Turej Anny Halinárovej počas návštevy osobne popozeral priestory 

zrekonštruovaného Mestského múzea v Starej Turej. 

 

Ďalšou ,,kultúrnou“ zastávkou bola obec Moravské Lieskové (časť Šance), kde sa 

konal 3. ročník festivalu ,,Na plný dych“. Počas dvoch dní vystúpili viaceré slovenské 

i české dychovky či folklórne skupiny, medzi inými napríklad českí Kameníkovi muzikanti 

či slovenská Drietomanka. ,,Počas 2-dňovej akcie sa tu vystriedalo veľa zaujímavých 

dychových hudieb. Celé leto je preplnené podobnými hudobnými, resp. folklórnymi 

festivalmi. Máme byť na čo hrdí, keďže v Trenčianskom kraji máme veľa takýchto 

kvalitných skupín, veľa z nich je súčasťou určitej histórie,“ ocenil prínos festivalu 

trenčiansky župan. Zároveň vyzdvihol pekný areál na slovensko-moravskom pomedzí, 

kde sa festival ,,Na plný dych“ konal. 

 

V obci Kálnica si pripomenuli 620. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Tá 

pochádza z roku 1396, kde bola Kálnica vtedy spomínaná ako Kabucza. Sprievodnými 

aktivitami okrúhleho výročia v obci bola prezentácia knihy o Valovičovcoch na Slovensku, 

futbalový miniturnaj a ďalšie aktivity. Podujatie podporilo Trenčianske osvetové stredisko 

v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Pri tejto príležitosti otvoril predseda TSK 

Jaroslav Baška spolu s poslancom Zastupiteľstva TSK Dušanom Bublavým 

a starostom obce Kálnica Jánom Krchnavým nové multifunkčné ihrisko. Podujatie 

v Kálnici, ktorá patrí pod okres Nové Mesto nad Váhom, navštívili tiež podpredseda TSK 

Jozef Trstenský a poslankyňa Zastupiteľstva TSK Kvetoslava Hejbalová. 

 

V Kšinnej (okres Bánovce nad Bebravou) prebiehal jubilejný 10. ročník 

Mikroregionálnych slávností, kde sa obyvatelia a starostovia obcí z Uhrovskej doliny 

stretli – tentokrát  v peknom prírodnom prostredí pri kostolíku sv. Kozmu a Damiána 

v obci Kšinná, ktorý bol nominovaný na jeden zo 7 divov Trenčianskeho kraja. ,,Chcela 

by som sa poďakovať TSK za podporu podujatia. Vážim si, že predseda TSK prišiel 

osobne medzi nás, čím preukázal, že má o náš región záujem,“ poďakovala za podporu 

poslankyňa Zastupiteľstva TSK a zároveň predsedníčka združenia obci ,,Uhrovská 

dolina“ Zuzana Máčeková. Sprievodným podujatím popri Mikroregionálnych 

slávnostiach v Kšinnej bol 24. ročník Jánskych ohní. 

 

Mimo kultúrnych podujatí trenčiansky župan pozdravil taktiež športových priaznivcov 

25. ročníka jazdeckých pretekov v parkúrovom skákaní počas sobotňajších pretekov 

v Jazdeckom klube Trenčín – Nozdrkovce a zároveň ocenil najlepších jazdcov 

v jednej zo súťažných kategórií. Súčasťou bolo aj prvé kolo 7. ročníka Pohára 

moravskoslovenského partnerstva. Druhé kolo a zároveň finále sa bude konať 3. 

septembra 2016 ,,O Pohár starosty města Holešova – 11. ročník“. 
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