
 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Matej Plánek, Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK, matej.planek@tsk.sk, mobil: +421/ 901/ 
918 137, tel. č..: 032/6555 654  

 

                          Trenčiansky samosprávny kraj 
   Tlačová správa 

 

Trenčín, 15. august 2016 
Nedeľňajšie popoludnie v kraji ovládol motokros a Bošácke hody 
 
Priaznivci motokrosového športu si v nedeľu 14. augusta 2016 vychutnali zápolenie 
motokrosových jazdcov v Národnom kros centre vo Sverepci. V tom istom čase si obyvatelia 
Bošáce užívali tradičné Bošácke hody. 
 
Na známej trati v Národnom kros centre vo Sverepci tento víkend pokračovali Medzinárodné 
majstrovstvá Slovenskej republiky (MM SR) v motokrose. Motokrosoví jazdci súťažili 
v majstrovských triedach MX85, MX Junior, MX2, MX Open, MX4, MX4 + (jazdci nad 50 
rokov) a hobby.  
 
Finále pretekov si pozrel spoločne s prezidentom Slovenskej motocyklovej federácie Petrom 
Smižíkom aj poslanec Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a primátor 
Považskej Bystrice Karol Janas. K výbornej atmosfére na podujatí prispeli fanúšikovia 
motoristického športu z celého trenčianskeho regiónu. Priebežne poradie MM SR po závode 
vo Sverepci a výsledky zo závodu nájdete na http://www.smf.sk/motocross-vysledky/. 
 
Pri múzeu Bošáckej doliny sa konali Bošácke hody s remeselným jarmokom 
 
Príležitosť vystúpiť z pracovného kolobehu a stretnúť sa so susedmi či priateľmi mali 
obyvatelia Bošáckej doliny na tradičných Bošáckych hodoch. V mene predsedu TSK 
Jaroslava Bašku sa na otvorení hodov prihovoril podpredseda TSK a primátor Nového 
mesta nad Váhom Jozef Trstenský: „Bošáca je krásna obec, ktorá je súčasťou 
Trenčianskeho kraja. Má bohatú históriu a dala Slovensku veľa významných ľudí. 
Trenčiansky samosprávny kraj si váži mestá a obce, ktoré sa starajú o historické tradície 
a rozvíjajú to čo bolo v minulosti bežné a určite medzi to patria Bošácke hody a jarmok.“ 
Spolu s ním sa jarmoku s mottom „Čie sú hody? Naše Hody!“ zúčastnila aj poslankyňa 
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja Kvetoslava Hejbalová. 
 
Podujatie podporilo TSK zo svojho dotačného systému, čo ocenil aj starosta obce Daniel 
Juráček: „Sme veľmi radi, že TSK si všíma aj nás malé dediny a podporuje tieto podujatia, 
ktoré organizujeme,“ ocenil finančnú podporu. O skvelú zábavu sa starali Ľudová Hudba 
(ĽH) Kollárovci, ĹH POLUN, ĽH PAJTÁŠ a Folklórne súbory Kasanka, Nezábudky, Dúbrava, 
Pobedímčan, spoločne s Myjavský heligonkármi a Chlapcami z rozmarínu. Pripravená bola 
aj výstava stromu Hrušky z Bošácej, ktorá v súťaži o Európsky strom roka 2016 skončila na 
krásnom treťom mieste. 
 

 

http://www.smf.sk/motocross-vysledky/
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