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Trenčín, 1. február 2016 
Jubilejné XV. stretnutie heligonkárov rozozvučalo celú Púchovskú dolinu 
 
Posledná januárová sobota je v obci Lúky už dlhé roky spojená s významným hudobným 

podujatím. Stretnutie heligonkárov Púchovskej doliny a okolia, ktoré odštartovalo 

v sobotu 30.januára svoj jubilejný XV. ročník, je jednou z ukážok bohatstva slovenského 

folklóru. Ako uviedol jeho zakladateľ Miroslav Štefánik, pred 15-timi rokmi nikto 

nepredpokladal, že podujatie sa stretne s takým ohlasom. Každý rok láka priaznivcov 

heligónky nielen z Púchovskej doliny a Trenčianskeho kraja, ale zo všetkých kútov 

Slovenska. Tento rok sa v hudobnom programe obsahujúcom takmer 50 hudobných 

vystúpení okrem domácej Folklórnej skupiny Javorník predstavila Folklórna skupina 

Kýčera Čierny Balog, heligónkari z Terchovej, Kysúc, z Trnavy a množstvo heligónkarov 

z Čiech a Moravy.  

Pozvanie stráviť sobotňajšie popoludnie v duchu dobrej zábavy prijal predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška. „Je to naozaj veľmi pekné 

podujatie. Som veľmi rád, že myšlienka, ktorá vznikla pred 15-timi rokmi, sa ujala a že 

bola vypočutá starostami, ktorí tu pôsobili. Hra na heligónku aj takéto stretnutia tvoria 

históriu a kolorit Trenčianskeho kraja,“ povedal predseda TSK a odovzdal starostovi obce 

Lúky Jánovi Behrovi symbolický šek v hodnote 800 Eur na organizáciu podujatia. Tieto 

peniaze boli vyčlenené z dotačného systému TSK.  

Hudobné pásmo heligonkárov si prišiel vypočuť aj poslanec Národnej rady SR Milan 

Panáček, ktorý je zároveň starostom neďalekej obce Dohňany. „Zvyky a tradície si treba 

ctiť a odovzdávať ďalším generáciám,“ vyzdvihol myšlienku podujatia Milan Panáček a 

najmenším heligonkárom „do 140 centimetrov“ odovzdal sladkú odmenu - tortu v tvare 

heligónky. 

XV. Stretnutie heligonkárov Púchovskej doliny a okolia zorganizoval Obecný úrad Lúky 
v spolupráci s Folklórnou skupinou Javorník. 
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