
Múzy nás spájajú 2016
25. novembra 2016 sa v Kúpeľoch Nimnica konalo stretnutie priateľov kultúry Múzy nás
spájajú. V rámci slávnostného programu boli odovzdané ocenenia predsedu Trenčianskeho
samosprávneho kraja významným osobnostiam a kolektívom, ktorí dlhodobo dosahujú
významné úspechy v oblasti kultúry a  pôsobia v našom regióne. Oceneným i pozvaným
hosťom spríjemnili chvíle účinkujúci Matúš Pavlík – recitátor a účastník celoštátnej súťaže
Hviezdoslavov Kubín, skupina Aca People, sólisti Dychového orchestra ZUŠ Považská
Bystrica Ladislav Tamáši a Tomáš Čelko, člen Divadelného súboru Ivana Pišku Stupné Pavol
Sečník, folklórna skupina Manínec z Podmanína a folklórny súbor Váh z Púchova.

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja  Jaroslav Baška udelil ocenenia:

Dychovému  orchestru Základnej umeleckej školy, Považská Bystrica
za dlhoročnú vysokú umeleckú úroveň činnosti a úspešnú prezentáciu dychovej hudby

na Slovensku i v zahraničí pri príležitosti 40. výročia vzniku

Dychovej hudbe Lieskovanka, Horný Lieskov
za dlhoročné udržiavanie tradícií dychovej hudby v regióne pri príležitosti 90. výročia vzniku

Petrovi Hudákovi, vedúcemu a  režisérovi detského divadelného štúdia
Ochotníček, Púchov

za dlhoročnú významnú a mnohostrannú činnosť pre rozvoj detskej dramatickej tvorivosti
a amatérskeho divadla na Slovensku

Obci Stupné
za dlhoročnú spoluprácu s Považským osvetovým strediskom v Považskej Bystrici, šírenie
kultúrnych hodnôt a vytváranie podmienok pre rozvoj miestnej kultúry, pri príležitosti 600.

výročia prvej písomnej zmienky o obci

Mariánovi  Krajčoviechovi, kronikárovi obce Stupné
za dlhoročnú prácu kronikára, významný podiel na uchovávaní histórie obce Stupné

a aktívne kultúrno-osvetové pôsobenie v obci, pri príležitosti životného jubilea

Viere Procházkovej, poetke, Považská Bystrica
za dlhoročnú významnú tvorivú činnosť v oblasti literárnej tvorby a prezentáciu regiónu

na Slovensku pri príležitosti životného jubilea

Pavlovi Máčkovi, FSk Podžiaran, Papradno
za interpretáciu a zachovávanie ľudovej piesne a šírenie kultúrneho dedičstva obce Papradno

pri príležitosti  životného jubilea



Helene Kostelanskej, vedúcej FSk Manínec, Podmanín
za osobitý prínos pri zachovávaní a šírení tradičnej ľudovej kultúry pri príležitosti  životného

jubilea a 10. výročia vzniku FSk Manínec

Jurajovi Húževkovi, FSk Záriečanka, Záriečie
za osobitý prínos pri zachovávaní a šírení tradičnej ľudovej kultúry

Ivanovi Sadloňovi, vedúcemu ľudovej hudby FS Váh, Púchov
za dlhoročnú pedagogickú prácu s deťmi a mládežou, umelecký prínos, uchovávanie a šírenie
ľudovej kultúry regiónu, vedenie Ľudovej hudby FS Váh, pri príležitosti 45. výročia založenia

folklórneho súboru Váh v Púchov

Božene Dobrovičovej-Záriečskej, regionálnej autorke, Považská Bystrica
pri príležitosti životného jubilea

Márii Jakubčíkovej, pracovníčke Považskej knižnice
v Považskej Bystrici

pri príležitosti životného jubilea

Mgr. Anne Šujanskej, pracovníčke Vlastivedného múzea
v Považskej Bystrici

za dlhoročnú odbornú  prácu v oblasti múzejníctva

Ing. Tomášovi Žilinčíkovi, pracovníkovi Vlastivedného múzea
v Považskej Bystrici

za dlhoročnú odbornú  prácu v oblasti múzejníctva

Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme mnoho rokov plných zdravia

a nevyčerpateľného elánu.


