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Obyvatelia Trenčianskeho kraja spoločne s trenčianskym županom opäť dokázali, 

že si cenia tradície 

 

Druhá novembrová nedeľa sa v Trenčianskom kraji niesla v znamení harmoník, dychovej 

hudby, ľudových piesní a skvelej atmosféry. 

 

V Dolnej Marikovej sa uskutočnil v poradí už 4. ročník stretnutia harmonikárov pod názvom 

Vráťme harmonike život. Cieľom podujatia je zachovať tradíciu hrania nielen mladých ľudí 

na tento obľúbený ľudový nástroj. Organizátorom sa ho darí úspešne napĺňať, keďže na 4. 

ročníku vystúpilo približne 39 účinkujúcich, ktorí pochádzali z Považskej Bystrice a okolia, 

Kysúc a Oravy. Najmladší účastník hry na harmoniku mal šesť rokov.  

 

Na podujatí boli prítomní trenčiansky župan Jaroslav Baška, vedúca služobného úradu 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Emília Kršíková či starosta Dolnej Marikovej Peter 

Šujak. „Vážim si všetkých ľudí, ktorí sa snažia rôznymi spôsobmi zachovávať tradície. 

Myslím si, že ľudová tradícia hrania na harmonike sprevádzaná spevom nikdy nezanikne, 

keďže aj dnes sme mali možnosť vidieť mladých ľudí, ktorí na harmoniku hrali,“ uviedol na 

margo podujatia predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška. 

 

Trenčiansky župan navštívil dve podujatia konané v rámci mesiaca úcty k starším 

 

Napriek tomu, že október je označovaný ako mesiac úcty k starším, aj počas novembra 

v obciach TSK naďalej prebiehajú kultúrne stretnutia venované mesiacu úcty k starším. Dve 

z týchto podujatí navštívil predseda TSK Jaroslav Baška v nedeľu 13. novembra. 

V Nadliciach (okres Partizánske) a v Hrádku (okres Nové Mesto nad Váhom) vystúpili 

počas kultúrneho programu detské tanečné súbory či dychová hudba. 

 

Trenčiansky župan seniorom vyjadril svoj rešpekt a poďakoval im za prácu, ktorú vykonali 

pre svoju krajinu, rodinu a blízkych. Zároveň im poprial veľa šťastia a zdravia do ďalších 

rokov života. 
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