
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, www.tsk.sk 
Facebook/Trenčiansky samosprávny kraj   

 

                          Trenčiansky samosprávny kraj 

                         Tlačová správa     

        

     

Trenčín, 6. júl 2015   

Cyrilometodským hodom v Dohňanoch prialo počasie aj dobrá nálada  

 

Na pódiu vo futbalovom areáli v Dohňanoch včera strieľalo šampanské. Bolo však 

nealkoholické a detské. Premiér Slovenskej republiky Robert Fico spoločne 

s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslavom Baškom 

a dohnianskym starostom Milanom Panáčkom ním pokrstili hudobné CD detskej 

hudobnej skupiny Dohňanka. Tá v obci, od ktorej odvodila svoje pomenovanie, pôsobí 

už 2,5 roka. Prvé CD z ich dielne uzrelo svetlo sveta práve na Cyrilometodských 

hodových oslavách v Dohňanoch. Jeho vznik podporil finančnou čiastkou vo výške 

1260€ aj Trenčiansky samosprávny kraj. „Som veľmi rád, že sme mohli takýmto 

spôsobom prispieť, pretože ide o podporu zachovávania tradícií a kultúry, ktoré patria 

k histórii aj keď ešte mladého samosprávneho kraja,“ prihovoril sa prítomným trenčiansky 

župan a HS Dohňanka zároveň zaprial ešte vydanie mnohých podobných CD.  

 

„Spoločne sa stretneme ako širšia rodina, zaspomíname na staršie časy, porozprávame 

sa a podebatujeme, sadneme za spoločný stôl a oddýchneme si,“ odpovedal trenčiansky 

župan Jaroslav Baška na otázku, čo pre neho znamenajú Cyrilometodské hody v jeho 

rodnej obci. K dominantám obce Dohňany patrí Rímskokatolícky kostol sv. Cyrila 

a Metoda, ktorý bol vysvätený presne pred 150 rokmi. Hodový víkend v Dohňanoch sa 

tak niesol v aj v znamení tohto okrúhleho výročia.. „Dnes doobeda sme odhalili pamätnú 

tabuľu pri miestnom kostole, takže aj takto sme si tento rok pripomenuli toto výročie,“ 

priblížil starosta obce, Milan Panáček. Oslavy sa v Dohňanoch už tradične konajú v deň, 

keď v kalendári svieti meno týchto dvoch vierozvestcov. 

 

„Dohňany sú zaujímavé tým, že hody sa na konajú v súvislosti s príchodom Cyrila 

a Metoda, o to viac si v Dohňanoch musia hody užiť, pretože ide aj o štátny sviatok SR. 

Do toho uplynulo 150 rokov od vysvätenia kostola, to sú udalosti, ktoré treba poriadne 

osláviť a vidím, že obyvatelia Dohnian to oslavujú poriadne,“ povedal počas návštevy 

hodových slávností premiér SR Robert Fico.  

 

Dohňany vs. trenčianska župa 

Špecialitou hodových slávností rodného mesta trenčianskeho župana bol futbalový 

zápas, v ktorom sa proti sebe postavil tým mužov z Dohnian a tým zamestnancov a 

poslancov Úradu TSK spolu s jeho predsedom. Napriek veľmi horúcim teplotám si 

zmerali sily v zápase 2x35 minút. Na futbalovom ihrisku sa okrem trenčianskeho župana 

a dohnianskeho starostu predviedol aj podpredseda TSK Richard Takáč, rektor 
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Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik spoločne 

s ďalšími zamestnancami a poslancami TSK. Úspešnejším sa po penaltách stal tím 

Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

 

Na zápas sa futbalisti pripravovali v zrekonštruovaných šatniach, na ktoré vyčlenila 

finančnú čiastku aj vláda SR na marcovom výjazdovom rokovaní vlády v Trenčíne. 

„Myslím si, že sa podarilo vytvoriť veľmi pekné podmienky, aby mladí mali tie možnosti 

športovať,“ neskrývala spokojnosť hlava obce Dohňany Milan Panáček. Na jej obyvateľov 

počas hodov od piatku do nedele čakali folklórne vystúpenia, dobré jedlo, pitie, ale aj 

kolotoče či dokonca sokoliari. Oslavy svojou účasťou podporil aj podpredseda TSK Jozef 

Trstenský, starosta družobnej obce Horní Lideč Josef Tkadlec, púchovský starosta 

Rastislav Henek a ďalší zástupcovia samospráv.  
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