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Trenčín, 4. júl 2016 
Šport, kultúra aj hasiči svedčia o rozmanitom živote v Trenčianskom 
samosprávnom kraji  
 
Život Trenčianskeho kraja neutícha ani na chvíľu. Neustále je naplnený akciami, kultúrou 
a športovými podujatiami, ktoré dokumentujú húževnatosť obyvateľov. Inak tomu nebolo 
ani prvú júlovú sobotu. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav 
Baška podporil niektoré z nich, nielen finančne z dotačného systému Trenčianskej župy, 
ale aj svojou osobnou účasťou. 
 
V obci Bošáca v okrese Nové Mesto nad Váhom dostal predseda TSK pamätný list od 
miestnych hasičov. Na oslavách 90. výročia založenia DHZ v obci poďakoval trenčiansky 
župan všetkým 70 činným členom hasičského zboru za ich prácu a odhodlanie. Do 
ďalších rokov im zaželal málo zásahov, žiadne nepriaznivé vrtochy počasia a mnoho síl v 
aktívnej práci. Organizátorom podujatia bola obec Bošáca pod vedením starostu Daniela 
Juráčeka. 
 
V obci Šutovce na hornej Nitre po štvrtýkrát usporiadali Čerešňové slávnosti, ktorých 
história je úzko spätá s tamojším regiónom a siaha až do roku 1934. Na stoloch 
nechýbali pochutiny z čerešní a kulinári odhalili spomedzi štyroch súťažných družstiev to 
najšikovnejšie vo varení čerešňových gulí. Predsedu TSK srdečne privítal starosta obce 
Miroslav Rajčo. „Čerešňová tradícia je v našom kraji výnimočná, jej zachovávaním sa 
môžu pochváliť iba 2 obce z celého kraja. Hoci počasie v tomto roku úrode čerešní 
neprialo, verím, že v ďalších rokoch sa bude slávnostiam s bohatým kultúrnym 
programom dariť,“ uviedol župan Jaroslav Baška. 
 
Záver sobotného dňa patril športu. V poradí už 44. ročník Nováckej päťstovky sa niesol 
v duchu hesla „Zvíťazím sám nad sebou“. Predseda TSK v Novákoch ocenil víťazov 
finálových jázd K-1 muži, C-1 muži a K1 ženy a odovzdal im medaily. Klub rýchlostnej 
kanoistiky Nováky sa tešil z finančnej podpory z dotačného systému Trenčianskej župy, 
ktorý z rúk Jaroslava Bašku prevzal prezident klubu Milan Oršula. Financie pomôžu 
športovcom k vybaveniu novej posilňovne klubu.    
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