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Trenčín, 18. júl 2016 
Bohatá víkendová nádielka Trenčianskej župy 
 

V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) bolo počas víkendu aj napriek nepriaznivému 

počasiu veselo. Za účasti trenčianskeho župana Jaroslava Bašku oslavovalo Mesteško 

v Púchovskej doline so svojimi obyvateľmi 545. výročie prvej písomnej zmienky o obci, v Hornej 

Marikovej vyvrcholili 24. Marikovské folklórne slávnosti a Dychová hudba Textilanka z Trenčína 

sa spolu so svojimi hosťami predstavila na 9. Zlatovskom festivale dychových hudieb. 

Mestečanov potrápil dážď snáď najviac. Aj napriek tomu prijali pozvanie starostky obce Anny 

Václavíkovej a pripomenuli si vznik a históriu obce. Predseda TSK vyjadril potešenie 

z možnosti podporiť obec Mestečko a jej kultúrne podujatie, poprial obyvateľom všetko najlepšie 

a obci, aby sa naďalej rozvíjala. Pri tejto príležitosti tiež zdôraznil potrebu dobrých 

medziľudských vzťahov v obci i celom kraji. O príjemné popoludnie sa postarali domáce 

folklórne skupiny DFS Hájiček, FSk Mestečko a hostia FSk Viničiar z Viničného, FS Senior 

Vršatec z Dubnice nad Váhom. Hudobná zábava so skupinou IMPLUZ pokračovala do 

neskorých večerných hodín.     

Marikovský folklórny festival prilákal za 24 rokov tisícky návštevníkov a obohatil ich o domáce 

tradície, ktoré TSK podporuje. „Som rád, že aj dnes tu je veľa mladých ľudí, na jednej strane 

diváci a na druhej strane účinkujúci. Nemám preto obavy, že by zvyky našich starých mám a 

otcov zanikli, keďže sa prenášajú z generácie na generáciu,“ povedal Baška. Počas svojho 

prejavu poďakoval všetkým účinkujúcim a starostovi obce Miroslavovi Hamarovi za prípravu 

ďalšieho vydareného ročníka festivalu a vyjadril vieru v jeho úspech do budúcnosti. Navštívil 

sprievodné podujatie výstavu „Poklady z truhlice“, miestne gazdinky, ktoré prichystali 

ochutnávku domácich špecialít a ľudových majstrov predvádzajúcich svoje umenie. 

Trenčianska časť Zlatovce žila počas nedele 9. ročníkom Zlatovského festivalu dychových 

hudieb. Ucho nadšencov tešila tak ako po minulé roky stovka hudobníkov zo Slovenska 

a Čiech. V programe vystúpilo celkom päť dychových hudieb - domáca DH Textilanka, 

Križovianka, Lieskované i hostia zo susednej Moravy Hrozenčané a Túfaranka. „Jednou z úloh 

TSK je podporovať pekné podujatia v kraji. Som rád, že u nás existuje veľa folklórnych 

festivalov či festivalov dychových hudieb, kde sa môžu ľudia zabaviť a vypočuť si dobrú hudbu,“ 

uzavrel trenčiansky župan. V závere dňa vylepšili slnečné lúčea zábava pokračovala pod holým 

nebom do rána.  
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