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Trenčín, 29. október 2018 

Múzy spájajú umelecké duše považského regiónu už viac ako jednu dekádu 

Spoločenská sála v areáli Kúpeľov Nimnica sa už po jedenástykrát stala miestom, ktoré dýchalo umením. 

Ocenenie za umeleckú a osvetovú činnosť si v piatok 26. októbra 2018 prišlo z rúk predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja prevziať celkovo 16 jednotlivcov či zoskupení z považského regiónu.  

Už od roku 2008 sú umelci z okresov Považská Bystrica, Ilava a Púchov oceňovaní za svoju prácu na 

tradičnom podujatí s názvom Múzy nás spájajú. O organizáciu slávnostného večera sa opäť postarali tri 

kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to 

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici a Považská 

knižnica v Považskej Bystrici. Z rúk predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja si prišlo ocenenie 

prevziať celkovo 16 jednotlivcov či zástupcov kolektívov, ktorí svojou prácou prispievajú k rozvoju kultúry 

a zachovávaniu regionálnych tradícií nášho kraja. „Som nesmierne hrdý, že v našom kraji pôsobí nespočetné 

množstvo umelcov, divadelných či folklórnych súborov, rezbárov, básnikov alebo prozaikov. Hoci sa s týmito 

ľuďmi nestretávame každý deň na ulici, sú medzi nami a starajú sa o zachovávanie a rozvoj kultúry 

v Trenčianskom kraji. Vďaka nim nie je život len čiernobiely, ale i pestrý a farebný,“ povedal trenčiansky 

župan Jaroslav Baška. 

Uznanie a cenu si za kolektív odniesli obec Domaniža, Divadelný súbor Hugo, Dychová hudba Medňanka. 

Klub paličkovanej čipky Považská Bystrica, Folklórny súbor Vršatec a Folklórna skupina Ledničanka, za 

jednotlivcov Anna Tomancová, Pavol Špalek, Anna Waldeckerová, Mária Blašková, Margita Bulíková, 

Božena Pecková, Imrich Tatiersky, Milan Kováč Ľubica Jenčíková a Dom kultúry Ilava. „Kultúra je v našom 

regióne veľmi živá, umelci sú aktívni, a preto sa nám vždy darí na ocenenie predsedom TSK navrhnúť 

niekoho nového. Cieľom tohto podujatia je tiež to, aby sa všetci umelci stretli osobne na jednom mieste 

a mali tak možnosť rozvíjať svoju prácu,“ povedala riaditeľka Považského osvetového strediska v Považskej 

Bystrici Daniela Čižmárová. 
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Slávnostnú atmosféru umocnil svojím vystúpením i sólista opery Slovenského národného divadla Ivan 

Ožvát.  


