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                 Trenčiansky samosprávny kraj 

                        Tlačová správa      

        

   

 

Trenčín, 14. august 2017 

Pod hradom Lednica sa konal už 17. ročník Tradičných Lednických dožinkových 

slávností 

Tradičné Lednické dožinkové slávnosti píšu svoju históriu už 17 rokov. Tie tohtoročné sa konali v nedeľu 13. 

augusta. Programu, ktorému dominuje krojovaný sprievod obcou so žatevným vencom, sa zúčastnil aj 

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. 

Nedeľa 13. augusta sa v obci Lednica niesla v znamení dožinkových slávností. Pod skalnými bralami hradu 

Lednica sa konal už 17. ročník dožiniek. Práve tieto slávnosti patria medzi vyhľadávané kultúrne 

a spoločenské podujatia u obyvateľov regiónu, ale aj u obyvateľov z Moravy. Tradičné Lednické dožinkové 

slávnosti otvoril krojovaný sprievod folklórnych skupín pod názvom Sviatočná furmanka, ktorý prešiel 

postupne celou obcou. Súčasťou sprievodu bola aj sedliacka jazda na vyzdobených konských záprahoch, 

staré žatevné mechanizmy, Ledničania v pôvodných pracovných i slávnostných krojových odevoch 

a, samozrejme, žatevný veniec, ktorý bol slávnostne posvätený v Kostole sv. Jána Nepomuckého v Lednici. 

Posvätený veniec následne odovzdala domáca folklórna skupina Ledničanka starostovi obce Kamilovi 

Karasovi.  

Trenčiansky samosprávny kraj podporil podujatie finančne zo svojho dotačného systému. Predseda TSK sa 

prihovoril všetkým zúčastneným priamo z pódia. Starostovi obce odovzdal symbolický šek a dodal, že 

zachovávanie tradícií v našom kraji si veľmi váži. „Som veľmi rád, že som mohol prijať pozvanie a prísť dnes 

medzi vás. Teší ma, že  sa tradície zachovávajú z pokolenia na pokolenie a práve tieto dožinky sú jednou 

z nich,“ uviedol Jaroslav Baška. 

Kultúrny program bol v Lednici naozaj pestrý. Zúčastnení mohli vidieť hneď niekoľko folklórnych skupín, 

súborov, sólistov aj spevákov, či inštrumentalistov. Za zmienku stojí aj vystúpenie ľudového rozprávača 

menom Franta Uher či hudobnej skupiny Kortina zo Žiliny. K sprievodným podujatiam každoročne patrí aj 

prezentácia a ukážka prác ľudových remeselníkov a ochutnávka tradičných jedál.  

 

 


