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Trenčín, 30. júl 2018 

Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine tento rok navyše 

s významným výročím; oslavovali aj obce v Trenčianskom kraji 

Na jeseň tohto roku si budeme pripomínať vznik prvej Československej republiky spred sto rokov. V duchu 

tohto významného jubilea sa niesli i tohtoročné Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine. 

Dôvod na oslavu mali počas uplynulého víkendu i obce Šišov a Tuchyňa. 

Veľká Javorina patrí k miestam, kde majú Slováci a Česi k sebe najbližšie. História novodobých Slávností 

bratstva Čechov a Slovákov sa začala písať v roku 1990, keď na Veľkej Javorine vyrástol pamätník 

česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti. V nedeľu 29. júla 2018 si špecifický a nadštandardný vzťah 

medzi dvoma krajinami prišli počas 26. slávností uctiť okrem predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

(TSK) Jaroslava Bašku i predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, hejtman Zlínskeho 

kraja Jiří Čunek a hejtman Juhomoravského kraja Bohumil Šimek. Medzi hosťami figuroval aj bývalý 

prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.  

Trenčiansky župan vyzdvihol tradíciu stretávania sa Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine. „Táto milá 

tradícia je dôkazom toho, že vzťahy medzi našimi národmi sú unikátne. Okrem každoročných Slávností 

bratstva Čechov a Slovákov si tento rok navyše pripomíname sté výročie od založenia prvej 

Československej republiky. Preto ďakujem všetkým mestám a obciam v Trenčianskom kraji, že na toto 

významné jubileum nezabúdajú,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška. 

O kultúrny program sa svojím vystúpením postarala Sima Martausová, FS Seniorklub družba, Zlaté husle 

a ďalší. Podujatie finančne podporil Trenčiansky samosprávny kraj zo svojho dotačného systému. 

Dôvod na oslavu mali i obce Tuchyňa a Šišov, monografia o Šišove bola oficiálne 

uvedená do čitateľského života 
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Obec Šišov, ktorá v sobotu 28. júla 2018 oslavovala 905. výročie prvej písomnej zmienky, vydala navyše 

monografiu, ktorú počas obecných osláv oficiálne uviedol do života starosta obce Jaroslav Sitár, 

trenčiansky župan Jaroslav Baška a synovec zosnulého autora Pavla Horvátha. „Veľmi ma teší, že obec 

Šišov dokázala vydať túto krásnu monografiu. Sú v nej zachytené, okrem histórie, i podstatné míľniky, ktoré 

obec počas 995 rokov svojej existencie urazila. Aj to je dôkazom, že život v obci neustále napreduje,“ 

povedal predseda TSK Jaroslav Baška. Trenčiansky samosprávny kraj finančne podporil podujatie zo svojho 

dotačného systému. 

Oslavy 905. výročia prvej písomnej zmienky o obci Šišov boli spojené i s Dňom mikroregiónu 

Suchodolie, do ktorého spadá okrem Šišova ďalších 8 obcí. Tie medzi sebou súperili o najlepší guláš, 

pričom každý jeden recept bol prísne strážený. V každej súťaži platí, že víťaz je len jeden, no nedodržať túto 

premisu sa rozhodol starosta Šišova Jaroslav Sitár, keď všetkých kuchárov odmenil prvým miestom. Podľa 

jeho slov ide o demonštrovanie puta, ktoré je medzi jednotlivými obcami mikroregiónu naozaj silné. 

V obci Tuchyňa bolo v nedeľu 29. júla 2018 o zábavu postarané. Výročie 775 rokov od prvej písomnej 

zmienky oslavovala obec vo veľkom, a to až do neskorej noci. Slávnostný deň sa starostka obce Gabriela 

Švecová rozhodla využiť na udelenie ocenení významným osobnostiam i jedného čestného občianstva. 

Vyzdvihla tiež spoluprácu s Trenčianskym samosprávnym krajom. „Srdečne ďakujem Trenčianskemu kraju 

za jeho ústretovosť a podporu. Musím povedať, že sa nám vždy vo všetkom snaží vyjsť v ústrety a ja si to 

veľmi vážim,“ uviedla Švecová. Jej slová si vypočul aj predseda TSK Jaroslav Baška, ktorý sa podujatia 

osobne zúčastnil a takisto poďakoval starostke za spoluprácu.  

O zábavu sa počas dňa staral Dušan Grúň, Maroš Bango a mnohí ďalší. Oslavy 775. výročia prvej 

písomnej zmienky o obci Tuchyňa finančne podporil zo svojho dotačného systému aj Trenčiansky 

samosprávny kraj. 

 

 


