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Posledná januárová sobota v kraji patrila heligónkam a folklórnym skupinám 

 

Koniec januára už tradične patrí dvom kultúrnym podujatiam, ktoré si v Trenčianskom kraji našli svoje 

stabilné miesto. Heligonkári Púchovskej doliny a okolia sa po 16.-krát stretli v obci Lúky, 

v Trenčianskych Stankovciach jubilejne po piatykrát tento rok hostili Zimný festival trenčianskych 

folklórnych skupín. 

 

Plný kultúrny dom v Lúkach videl takmer 45 hudobných vystúpení 
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) je bohatý na folklórne tradície, skupiny a podujatia s folklórom 
spojené. Výnimkou nie je ani stretnutie heligonkárov v obci Lúky, kde má podujatie svoje pevné 
zakorenené miesto, čoho dôkazom je už 16. ročník. Každý rok stretnutie láka priaznivcov heligónky 
nielen z Púchovskej doliny a Trenčianskeho kraja, ale zo všetkých kútov Slovenka i neďalekej Českej 
republiky. 
 
Pravidelným návštevníkom podujatia je aj trenčiansky župan Jaroslav Baška: „Vždy sa tu prezentujú 
ľudia, ktorí majú heligónke veľmi blízko. Mňa teší každoročne veľmi vysoká účasť ľudí, ktorí si chcú 
vypočuť nádherné zvuky heligónky, hudbu a spev. Som veľmi rád, že TSK podporuje túto tradíciu. Dnes 
som videl a počul množstvo výborných vystúpení,  o budúcnosť heligónky v kraji sa preto nebojím.“ 
Pozvanie starostu obce Lúky Jána Behra prijal aj poslanec NR SR Milan Panáček, prednosta 
Okresného úradu v Považskej Bystrici Jozef Smatana a prednosta Okresného úradu v Púchove Milan 
Štrbák. Všetci spoločne mali možnosť sledovať vystúpenie Folklórnej skupiny Javorník, Korňanskej 
heligónky, Heligónky z Chotára, Nitrianskej heligónky a množstva ďalších. 
 
„Putovný“ Zimný festival trenčianskych folklórnych skupín premiérovo v Trenčianskych 
Stankovciach 
Po Mníchovej Lehote, Chocholnej-Velčiciach, Selci a Dolnej Súči sa jubilejný 5. ročník festivalu 
uskutočnil v Spoločenskom dome v Trenčianskych Stankovciach. To, že vystúpenia folklórnych skupín 
nie sú záležitosťou len letných festivalov a zábav, potvrdzuje vysoká účasť divákov a folklórnych skupín, 
ktoré si každoročne nájdu cestu na tento festival. „Trenčín a okolité obce majú veľa folklórnych súborov 
a skupín, ktoré podporujú a zároveň tvoria tradíciu folklóru. Som veľmi rád, že aj TSK môže byť pri tejto 
podpore. Myslím si, že súčasná doba folklóru praje. Chcem preto poďakovať všetkým účinkujúcim, 
všetkým tým, ktorí sa starajú a zachovávajú túto tradíciu nielen pre súčasné generácie, ale aj pre tie 
budúce, pretože folklórne tradície sú niečo, čo nás ako Slovákov charakterizuje,“ uviedol predseda TSK 
Jaroslav Baška. 
 
Na podujatí organizovanom obcou Trenčianske Stankovce v spolupráci s Trenčianskym folklórnym 
združením STODOLA a Folklórnym súborom Rozvadžan sa predstavilo 7 folklórnych skupín; Latovec 
z Dolnej Súče, Trúfalci z Mníchovej Lehoty, Dolinečka zo Soblahova, Mužská spevácka skupina Chotár 
z Hornej Súče, Selčan zo Selca, Studienka z Chocholnej-Velčíc a domáci Rozvadžan. 
 
Sobotňajšie kultúrne podujatia podporil z dotačného systému Trenčiansky samosprávny kraj. 
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