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Tlačová správa 

 

Trenčín, 25. júl 2016 

Vďaka stovke hudobníkov ožil Horný Lieskov počas víkendu dychovou hudbou 

 

Počas letných týždňov možno v Trenčianskom kraji navštíviť nejeden hudobný, resp. 

folklórny festival. Inak tomu nebolo ani počas predposledného júlového víkendu – 

v nedeľu 24. júla 2016 sa v Hornom Lieskove v areáli ,,pod Smriečím“ konal 9. ročník 

festivalu dychových hudieb Dychfest 2016. 

 

V obci s menej ako 400 obyvateľmi v okrese Považská Bystrica má festival Dychfest už 

svoje pevné miesto. Po niekoľkýkrát sa ho osobne zúčastnil predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška: ,,Trenčiansky kraj je krajom bohatým na 

rôzne dychové hudby, resp. folklórne skupiny. Minulý rok sme z dotačného systému TSK 

podporili tieto skupiny v prepočte miliónom slovenských korún (pozn. cca 35 tis. eur), 

keďže sú určitou históriou a tradíciou kraja. Tento rok oslavuje 90. výročie od svojho 

vzniku Dychová hudba (DH) Lieskovanka, ktorá je široko-ďaleko známa a za 90 rokov 

existencie zabavila veľa ľudí kvalitnou hudbou a piesňami.“ Prítomná bola aj poslankyňa 

Zastupiteľstva TSK Viera Zboranová, starosta obce Horný Lieskov Andrej Torda (ktorý 

je zároveň jedným zo 17 členov DH Lieskovanka) a občania z Horného Lieskova či 

okolitých obcí. 

 

Podujatie organizačne zastrešila DH Lieskovanka, festival finančne podporil TSK. Vznik 

DH Lieskovanka sa datuje od roku 1926. Zaujímavosťou je, že zo súčasných 17 členov 

až 15 pochádza priamo z obce Horný Lieskov a prevažnú väčšinu ľudí v DH tvoria mladí 

ľudia. Postupne vystúpili počas Dychfestu aj iné dychové hudby zo Slovenska a Česka, 

o večernú zábavu sa postarala DH Gloria z Moravy. V rámci osláv 90. výročia založenia 

si DH Lieskovanka pozvala českého hudobníka Vlada Kumpana, ktorý vystúpil spolu 

s domácou kapelou. Počas osláv boli tiež ocenení niektorí bývalí i súčasní členovia DH 

Lieskovanka. 

 
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Patrik Štrbák, odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, 

patrik.strbak@tsk.sk, tel.: +421/ 32/ 65 55 904, mobil: +421 /901/ 918 108 

mailto:patrik.strbak@tsk.sk

