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Víkend v znamení osláv výročí a Cyrilometodských hodov 
 

Druhý júlový víkend si v obciach Lúka a Udiča pripomínali výročie prvej písomnej zmienky. 
Od piatka 8. júla 2016 sa zároveň konali trojdňové Cyrilometodské hodové oslavy 
v Dohňanoch. 
 
Obyvatelia obce Lúka v Okrese Nové Mesto nad Váhom si v sobotu 9. júla 2016 pripomínali 
770. výročie prvej písomnej zmienky o obci Lúka. Obec, ktorej najcharakteristickejšou 
dominantou je Tematínsky hrad, spojila oslavy výročia s ukážkami hasičskej techniky pri 
príležitosti 90. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru. „Výročie obce pre nás 
znamená kus histórie. Naši predkovia tu niečo vytvorili a my sa snažíme v tom pokračovať,“ 
uviedol starosta Lúky Vladimír Vöröš. O zábavu návštevníkov sa postarali remeselníci, 
šermiari, dychová hudba či ľudová kapela Vonička V – Band z Českej republiky. 
 
O 75 rokov mladšia Udiča si súbežne v ten istý deň pripomínala 695. výročie svojej prvej 
písomnej zmienky. Najnižšiu položenú obec v okrese Považská Bystrica tvorí niekoľko 
miestnych častí, ktoré boli kedysi samostatnými obcami. Obecné slávnosti organizoval 
starosta Udiče Peter Chocholík, pre ktorého to boli prvé slávnosti v pozícii starostu. 
„Oslavám predchádzalo množstvo príprav, s ktorými sme začali už pred 4 mesiacmi. Som 
rád, že všetko nakoniec dobre dopadlo,“ konštatoval Peter Chocholík, ktorému sa za prvý 
rok vo funkcii podarilo v obci vybudovať verejné LED osvetlenie. Oslavy spestril 4. ročník 
súťaže vo varení gulášu, vystúpenie Otta Weittera a Andrey Fischer či nedeľňajší futbalový 
turnaj neregistrovaných hráčov. 
 
Trenčiansky samosprávny kraj pravidelne podporuje kultúrne podujatia, ktoré nielen 
reprezentujú Trenčiansky región, ale aj zdržujú jeho obyvateľov. Obe obce sa mohli tešiť 
z finančnej podpory z dotačného systému TSK. „Vždy veľmi rád prijmem pozvanie, keď je 
slávnosť prvej písomnej zmienky o rôznych obciach a mestách v Trenčianskom kraji, 
pretože si myslím, že to nie je len história obce, ale aj história Trenčianskeho 
samosprávneho kraja,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška, ktorý sa zúčastnil 
oboch podujatí. 
 
Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda sa v Dohňanoch konali trojdňové Cyrilometodské 
hodové oslavy, ktoré z množstva kultúrnych a športových podujatí patria v obci medzi 
najobľúbenejšie. „Pre nás v Dohňanoch sú tieto slávnosti tradičnou a najhlavnejšou 
udalosťou počas roka. Tento rok sú špecifické tým, že si pripomíname 545. výročie prvej 
písomnej zmienky o obci,“ uviedol starosta Milan Panáček. Oslavy v piatok odštartoval 
Pivný cyklistický minimaratón, v sobotu sa uskutočnil futbalový turnaj – Memoriál V. 
Šamanka. V nedeľu sa konal hlavný program, počas ktorého vystúpili folklórne súbory 
Konopa a Konôpka, Mužáci Moravia či dychová hudba Lidečanka. Spestrením slávností bol 
festival moravskej hudby, tanca a tradícií Morava krásna zem. 
 
Vrcholom nedeľňajšieho programu bol futbalový zápas, v ktorom sa proti domácemu výberu 
Dohňany postavili zamestnanci Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. V drese TSK 
sa predstavili napríklad predseda TSK a rodák z Dohnian Jaroslav Baška, podpredseda 



Richard Takáč, starosta Streženíc Juraj Hrišo či primátor Považskej Bystrice Karol 
Janas. Za domáce mužstvo nastúpil starosta obce Milan Panáček. Hodový futbalový 
zápas priniesol množstvo zaujímavých momentov, 12 gólov a remízu v podobe 6:6. Na 
záver hodové oslavy zhodnotil župan Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav 
Baška: „Každý rok sa teším na tieto slávnosti, pretože nielen obyvatelia, ale aj rodáci majú 
možnosť stretnúť sa tu, porozprávať sa a spoločne si zaspomínať. Som veľmi rád, že aj 
tento rok sa podarilo naplniť tradíciu týchto osláv. Myslím si, že hody v Dohňanoch sú široko 
ďaleko známe svojou atmosférou, ktorú si každoročne prídu vychutnať aj ľudia z okolia.“ 
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