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Trenčín, 23. október 2017 
Nedeľa priala fanúšikom heligóniek i dychovej hudby 

Nedeľné popoludnie v Trenčianskom kraji oživil nultý ročník Stretnutia Heligonkárov 

v obci Melčice – Lieskové a tretí ročník Festivalu dychových hudieb Okolo Trenčína 

v Posádkovom klube v Trenčíne. 

V Kultúrnom dome v obci Melčice – Lieskové sa v nedeľu 22. októbra 2017 stretli 

priaznivci heligóniek, aby si užili hru na heligónky. Na nultom ročníku Stretnutia 

heligonkárov sa predstavili majstri hry na tomto hudobnom nástroji, a to nielen 

z Trenčianskeho kraja. Vypočuť si heligonkárov prišiel do kultúrneho domu aj predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška. „Na stretnutiach 

heligonkárov v Trenčianskom kraji sa stretávajú milovníci heligóniek, a to nielen tí, ktorí 

na nich vedia zahrať, ale aj tí, ktorí ich radi počúvajú. Veľmi si vážim a teší ma to, že sa 

takýmto spôsobom zachovávajú tradície hry na heligónke. Pevne verím, že nultý ročník 

Stretnutia Heligonkárov v obci Melčice - Lieskové bude mať pokračovanie a že všetci tí, 

ktorí majú radi heligónky, si ich prídu vypočuť aj ďalšie roky,“ uviedol trenčiansky župan.   

Tretí ročník Okolo Trenčína sa vydaril. Vypredaná sála Posádkového klubu to 

môže potvrdiť  

Posádkový klub v Trenčíne privítal v nedeľu 22. októbra 2017 už v poradí tretí ročník 

Festivalu dychových hudieb Okolo Trenčína. Zaplnenú sálu klubu potešili svojím 

vystúpením štyri dychové hudby. Okrem domácej Dychovej hudby Textilanka z Trenčína 

sa predstavili Dychová hudba Gloria, Dychová hudba Májovanka a spoza hranice 

predviedli v Trenčíne svoje umenie aj členovia Dychovej hudby Stříbrňanka.    

Jedným z divákov v sále Posádkového klubu bol aj trenčiansky župan Jaroslav Baška. 

„Trenčín a okolie je známe veľkým množstvom dychových hudieb. Tradícia dychových 

hudieb prechádza z generácie na generáciu, preto je aj úlohou samosprávneho kraja 

podporovať tieto krásne tradície, ktoré reprezentujú kraj, a to nielen na domácej pôde, 

ale aj v zahraničí,“ povedal predseda TSK. Podujatie bolo finančne podporené 

z dotačného systému TSK.  
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