


V dnešnej uponáhľanej dobe čas akoby plynul zo dňa na deň rýchlejšie. Z roka na rok sa 
ponáhľame a ani nevieme kam. Jar, leto, jeseň, zima sa pravidelne opakujú a neustále 
prinášajú so sebou nové a nové udalosti, radosti, ale aj starosti všedných i sviatočných dní. Je 
to oddávna večný kolobeh, ktorý nás neustále ovplyvňuje. Na jar je to ozvena vtáčej melódie, 
doplnené žblnkotom zurčiacich potôčikov z topiaceho sa snehu. Prebúdzajúca príroda, ktorá 
rozvoniava všade na vôkol. A k tomu sladká chuť lesných jahôd, ktorá je neklamných znakom, 
že začalo leto. Na jeseň ponúka príroda pestrofarebnú paletu tých najrozmarnejších farieb. 
Všade dookola je cítiť typickú vôňu dymu horiacej zemiakovej vňate. A nakoniec mrazivá 
zima, ktorá pokryje zem svojou bielou perinou, cez ktorú sa brodia betlehemci. 

Veru, čas nezastavíme. Spomienky na prežité udalosti sa odvíjajú ako film. Tie najkrajšie a 
najdôležitejšie momenty vo svojom živote si natáčame na video alebo zvečníme na fotografie, 
aby sme si ich mohli opäť pripomenúť, prežiť a precítiť. Žiaľ zvyky a tradície, ktoré boli 
typické pre každé ročné obdobie a ktoré tu zanechali naši predkovia, takto zachované nie sú. 
Práve preto Vám predkladáme brožúrku, ktorá mapuje folklórne súbory, skupiny, ľudových 
remeselníkov a výtvarníkov regiónu Podhoran a Kyjovské Slovácko.

Úvod



Verejno – súkromné partnerstvo PODHORAN bolo oficiálne zaregistrované dňa 19. júna 2007 
ako občianske združenie, ktoré si vypracovalo Integrovanú stratégiu rozvoja územia založenú na 
prístupe Leader. Stratégia miestneho rozvoja územia bola schválená v apríli roku 2010 Ministerstvom 
pôdohospodárstva SR a v máji roku 2010 bol občianskemu združeniu PODHORAN udelený Štatút 
Miestnej akčnej skupiny (MAS), ktorý umožňuje financovanie aktivít prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a štátneho rozpočtu SR. Územie Podhoran sa 
nachádza na rozhraní dvoch vyšších územných celkov (Trnavský samosprávny kraj, Bratislavský 
samosprávny kraj). Ide o 14 vidieckych obcí Prietrž, Hradište pod Vrátnom, Osuské, Jablonica, 
Cerová, Prievaly, Plavecký Peter, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Sološnica, Rohožník, 
Kuchyňa, Pernek a Jablonové. Okrem toho členskú základňu tvorí 13 občianskych združení, 
klubov, spoločensko – záujmových organizácií a 6 podnikateľských subjektov. Ani jedna obec 
nemá štatút mesta. Región Podhoran sa rozprestiera sa na rozlohe  343,5 km2 a  počet obyvateľov 
je 17 436. Z geomorfologického a geologického hľadiska je územie veľmi pestré, zasahuje do neho 
pohorie Malé Karpaty, Borská nížina a Myjavská pahorkatina. Nad obcou Kuchyňa sa týči vrch 
Vysoká (754 m.n.m.), ide o druhý najvyšší vrch Malých Karpát. V regióne nájdete aj dva chránené 
stromy a to 200-ročnú lipu veľkolistú (v katastri obce Osuské) a 270-ročný dub letný (v katastri 
obce Cerová). K najvýznamnejším hradným zrúcaninám patrí Plavecký hrad a hrad Korlátko. Na 
území sa nachádzajú  dve prírodné rezervácie. Vrch Pohanská (495 m.n.m.) vyhlásená na ochranu 
suchomilných a teplomilných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev na vápencoch, krasových 
javov, je to významné archeologické nálezisko dokumentujúce prítomnosť opevnenia z mladšej 
doby železnej (laténskej doby). Národná prírodná rezervácia Roštún bola vyhlásená na ochranu 
krasových javov a zachovaných lesných spoločenstiev Malých Karpát s chránenými druhmi 
organizmov. V regióne Podhoran sa nachádza aj prvý veterný park na Slovensku s výkonom 2,4 
MW (4 x 660 kW) na Vápenkovej skale, v miestnej časti obce Cerová - Rozbehy. V prevádzke je od 
októbra 2003. Stavba bola financovaná z fondu PHARE.

MAS Podhoran
906 35 Plavecký Peter č. 131
IČO: 45013284
tel. kontakt: 0903-848-785
email: maspodhoran@gmail.com
web:  www.podhoran.sk  
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Ľudové zvyky a tradície oddávna ovplyvňovali život našich 
predkov. Príčinou ich vzniku býval strach z neznáma, 
neschopnosť vysvetliť prírodné javy, ako aj snaha 
zabezpečiť si šťastie, zdravie či krásu. V dôsledku toho sa 
objavilo množstvo povier, mýtov a legiend.
Najviac zvykov bolo spojených s narodením a úmrtím 
človeka. Keďže naši predkovia žili v úzkom spojení s 
prírodou, zvyky a tradície slovenského ľudu sa viažu 
najmä na prírodný cyklus (najmä tie z predkresťanských čias). S príchodom kresťanstva sa 
objavujú aj kresťanské sviatky a obyčaje. Zvyky a tradície mali vždy regionálny charakter, 
dokonca môžeme povedať, že čo dedina - to iné zvyky.

Ľudové zvyky v obci

Prvý jarný deň je dňom rovnodennosti, čo znamená, že 
všetci na Zemi budú mať rovnako dlhý deň ako noc. Príchod 
najkrajšieho ročného obdobia bol na území Slovenska 
oddávna spájaný s rôznymi ľudovými tradíciami. Jednou z 
nich, ktorá má korene ešte v predkresťanskom období, je 
vynášanie Moreny, slamenej figuríny odetej do ženských 
šiat. Morena symbolizovala slovanskú bohyňu zimy a 
smrti. Morenu nosili ľudia po dedine a nakoniec podpálil 
a hodili ju do potoka. Verili, že takto odoženú od seba 
choroby, ba aj smrť.Zvyk rozlúčky so zimou a privítania jari 
sa na Slovensku uchoval aj po prijatí kresťanstva.
,,Morena, Morena! Za koho´s umrela?”

JAR - Vynášanie Moreny

Termín Veľkej noci nie je stály, každoročne sa mení. Veľká noc pripadá na prvú nedeľu po 
prvom jarnom splne mesiaca - po 21. marci. Má však ustálený deň na oslavu - nedeľu - 
pretože Ježiš Kristus vstal z mŕtvych podľa svedectva apoštolov prvý deň po sobote (Matúš 
28.1 Marek 16.1 Lukáš 24.1 Ján 20.1). Veľkonočný - tichý týždeň trvá od Kvetnej nedele po Bielu 
sobotu, počas ktorého si cirkev zvlášť intenzívne pripomína pamätné dni utrpenia a smrti 
Ježiša Krista. Ich vážnosť pripomína čierne chrámové rúcho.

Veľkonočné sviatky



Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. 
Májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred 
zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok 
vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý 
rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček najčastejšie smrekový, 
jedľový alebo brezový. V Slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu 
hojnosti a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol už len krôčik k 
významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe.
Staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj. Krivý alebo 
nepravidelne rozkošatený strom bol hanbou pre dievča aj pre darcu. 
Mládenci s muzikou šli do každého domu, pred ktorým stal máj a 
v tanci vykrútili dievča i všetky ženy v dome. Tanečnice ponúkali 
pálenkou a vyberali peniaze za máj.

Stavanie Mája

Letný slnovrat začína v období okolo 21. júna. U Slovanov bol jednou z najvýznamnejších 
udalostí roka. Bol tiež oslavou Slnka, ktoré významnou mierou ovplyvňovalo vegetatívne 
obdobie, úrodu a tým aj dostatok obživy pre ľudí. Počas slnovratu sa oslavoval oheň a s ním 
bývali spojené zvyky. Ohňu pripisovali ľudia magicko-očistnú a zdravotno-preventívnu funkciu. 
Boli to predovšetkým vatry, okolo ktorých nielen mládež, ale aj ženy a muži spievali, tancovali 
a často ich aj preskakovali. Slnovratové obrady sledovali predovšetkým hospodárske ciele.

Leto

Kedysi sezónni robotníci chodili zarábať až na juh Slovenska, i do Maďarska. Slobodní ľudia 
sa často takto popárili. Obyčajne si mladík vybral takú ženu, ktorá sa mu ľúbila a potom jej aj 
pomáhal zberať. V letnom období nebolo času na zábavu, ale mladí sa roztancovali hocikde, 
často sa stretli u bohatšieho gazdu vo dvore.
Po skončení žatvy urobili dievky veniec z klasov obilia a zaniesli ho gazdovi a pritom spievali: 

„Gazda náš, gazda náš, dajže nám oldomáš, dajže nám ho z lásky, zbierali sme klásky, dajže 
nám ho smele, ej, žali sme vesele. Dajže nám ho smele, hrabali sme vesele. Už sme sa nažali 
žitka zeleného, ešte sme nepili vínka červeného“.

Dožinkový veniec mohol mať rôznu formu, získal sa splietaním do povriesla, bol pokropený 
svätenou vodou a zavesil sa do komory. Ozdobou venca boli kvety a farebné stuhy. Gazda 
všetkých pozval na dožinkovú hostinu a nasledoval tanec. 

Dožinky



Jeseň bola obdobím zberu úrody, hodov a jarmokov. Úroda sa zvážala z polí do sýpok. Hody boli 
obdobím, kedy sa završoval hospodársky rok. Konali sa v nedeľu, keď sa ľudia schádzali na oslavy 
patróna, ktorému bol zasvätený miestny kostol. Ďalším sviatkom na konci jesene je Sviatok 
všetkých svätých, ktorý je dodnes zachovanou tradíciou ako pamiatka na zosnulých. Na hroboch 
sa zapaľujú sviečky. Kladenie vencov a kvetinová výzdoba na cintorínoch patrí k novším tradíciám.

Jeseň

Tieto sviatky sa slávia nielen u nás, ale aj v 
mnohých krajinách po celom svete. Tradície a 
zvyky počas zimy sa líšia podľa krajov. Vianociam 
predchádza advent, kedy sa v našich dedinách 
zachovávajú kresťanské tradície – v kostoloch 
sa vykonávajú roráty, začína zapaľovanie sviečok 
na adventnom venci, v obciach sa pre deti, ale 
aj dospelých organizujú mikulášske večierky, 
vianočné koncerty a pod. Začiatkom nového 
roku nastávajú fašiangy, kedy sa ľudia radi 
veselili. Tento zvyk sa preniesol aj do súčasnosti, kedy sa konajú v našich dedinách plesy.

Zima



Sviatok svätého Mikuláša - 6. decembra sa už odpradávna spájal s vierou v bohatstvo. Obchodníci 
v ten deň radi uzatvárali zložité obchody. Niekde sa považoval za patróna šťastného manželstva, 
modlievali sa k nemu slobodné dievčatá, túžiace po ženíchovi
Okolo Mikulášovej osoby sa zachovalo najviac zvykov súvisiacich s jeho obdarovaním všetkých 
detí. V predvečer sviatku navštevuje muž s bielou bradou deti a nadeľuje im sladkosti, ale ich aj 
dobrotivo karhá. Prv mal Mikuláš aj početný sprievod, ktorý tvorili maskované postavy, neskôr sa 
zredukovali na anjela a čertov. Mikuláš si obliekal tradičný odev biskupa, ktorý pozostával z plášťa 
s kapucou lemovaného kožušinou, na hlave mal vysokú papierovú čiapku a v ruke barlu. Anjeli 
mali biele košele a čert si natiahol obvykle dlhý, čiernou srsťou von obrátený kožuch, prepásaný 
reťazou a na nej zvonce. Deti si pred nimi museli kľaknúť a modliť sa.

“Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku, zlož tu svoju plnú nošku, daj nám z tvojich 
darov trošku, či koníčka medového, či koláčka makového, veď ti strýčku Mikuláš, mnoho dobrých 
vecí máš.”

Na Mikuláša



 Na Slovensku sa na Vianoce, sviatky narodenia Ježiša Krista, pripravujeme už štyri týždne 
dopredu. Počas tohto obdobia nazývaného Advent, ktoré nám v sebe nesie posolstvo očakávania 
príchodu malého Ježiška, ľudia chodia do kostola, kupujú či pripravujú darčeky pre svojich 
blízkych, ozdobujú si svoje príbytky dekoráciami. Svoje nezastupiteľné miesto má adventný veniec, 
často krát z čečiny, ktorý je ozdobený štyrmi sviecami zodpovedajúcimi počtu adventných nedieľ. 
Umocňuje vianočnú atmosféru v období pred Štedrým dňom, či už je umiestnený v byte na stole 
alebo zavesený na dverách. Je znamením nádeje a holdom tomu, ktorý prichádza.
Na Štedrý deň 24. decembra sa až do večera udržiaval pôst a čarovaním sa veštilo všetko, čo sa 
týkalo zdravia, úspechov, budúcej úrody i osobného života. Je predvečerom slávnosti Kristovho 
narodenia. Cudzia žena nesmela vstúpiť do domu, lebo by to znamenalo nešťastie a zlým 
znamením bolo, ak bolo potrebné niečo si požičať. Pôst sa končil, keď vyšla na oblohe prvá hviezda.
Magická moc sa pripisovala vianočnému pečivu. Na Štedrý deň ešte pred svitaním piekli gazdiné 
vianočné pečivo. Podľa zaužívanej tradície muselo byť obradové pečivo hotové ešte pred východom 
slnka a čo bolo ešte dôležitejšie, gazdiné museli mať pečivo hotové ako dar pre koledníkov. Po 
vymiesení cesta na vianočné pečivo a chlieb si gazdiná poutierala ruky o ovocné stromy, aby na 
budúci rok dobre rodili. Často z upečeného pečiva vyhadzovali sliepkam, aby dobre znášali vajcia.
Na štedrovečernom stole mali byť všetky plodiny, ktoré sa na hospodárstve dopestovali. Z 
tradičných jedál sa konzumovali predovšetkým pečené a varené cestoviny, varený hrach, 
zriedkavejšie šošovica, ďalej kapustnica s hríbmi, polievka z repy a koreňovej zeleniny. Často sa 
varieval prívarok z hrušiek a zo sliviek. Nezabúdalo sa ani na kašu z prosa. Ryby, bez ktorých si 
väčšina ľudí nedokáže štedrovečerné menu predstaviť, boli charakteristické najmä pre bohaté 
mestské obyvateľstvo. Na vidiek začali prenikať až začiatkom 20. storočia. Kosti z večere sa dávali 
na jeden tanier a zakopávali sa v ľanovom obrúsku pod jabloň.

Vianoce



V Prietrži sa ešte zachováva tradícia nosenia krojov pri 
slávnostných príležitostiach. Takmer v každej rodine 
sa opatrujú po svojich starých mamách v truhliciach 
kroje. Udržiavateľkami týchto krojov v Prietrži sú už 
iba dve ženy, ktoré kroj nosia až do dnešných čias a to 
Emília Slaná a Anna Svatíková. Niektoré z nich majú 
pokračovateľky vo svojich dcérach a vnučkách. Emília 
Slaná prevzala tradíciu šitia pruclekov po svojom 
otcovi Jurajovi Pagáčovi. Dnes už vie  ušiť a vyšiť pravý 
prietržský pruclek aj jej dcéra Jarka Vaculová. Ďalej sa 
po svojich mamách a starých mamách venujú krojom 
Anna Gabrielová, Vlasta Križanová, Mária Londáková, 
Zdenka Jonášová a Mgr. Jana Dobiášová a v menšej 
miere aj ďalšie. Úprava kroja a jeho údržba je veľmi 

náročná. Poskladať sukňu po opraní presne podľa vzoru vie už len málokto. Medzi tieto osoby 
zaraďujeme aj Annu Svatíkovú, ktorá nielen sebe, ale aj iným ochotne pomáha pri údržbe kroja.

Prietržský kroj

Bližšie informácie získate na
www.obecprietrz.sk



Folklórna skupina Lipovec
FS skupina Lipovec vznikla v roku 2011. Zakladajúcimi členmi boli Andrej Londák – heligónkar, 
Ján Slezák, Lukáš Tulák, Ján Krč, Ludvik Koniarik, Dana Simonová, Kamila Praženková, Mirka 
Tomková, Klára Čížová a Marcela Krčová, Peter Tomek, Števo Križan, Zuzana Križanová, Andrea 
Iskrová a Jaroslav Kobliška. V tomto zložení pripravili prvé vystúpenie, ktoré sa tancovalo pri 
príležitosti Dňa matiek 8. 5. 2011 v kultúrnom dome v Prietrži. Dievčatá a chlapci boli oblečení 
v sviatočnom kroji. Pripravili si pásmo ľudových tancov, ako je mazurka, sotyš, japonská, polka, 
valčík, verbung, čardáš. Choreografiu pripravila Dana Simonová.
V máji 2011 začali spolupracovať manželia Oľga a Miroslav Slobodoví s dcérou Mirkou a Renata 
Braunová, Michal Filípek, Jakub Válka, Mirko Zríni, Broňo Chovanec, Saša Kovárová, Barbora 
Slaná, Nina Hyžová a Kika Šipkovská. V roku 2012 sa pripojili do skupiny ďalší členovia Hana 
Prenerová a Ľuboš Bača z Turej Lúky, ktorý pomohli folkloristom zdokonaliť sa v technike tanca 
a z Prietrže to boli Pavol Hauptman a dievčatá Martina Reptová, vynikajúca tanečníčka a sólová 
speváčka, tanečníčky Lucia Krištofová a Simona Odrášková. Najmladšiu časť tanečnej zložky tvorí 
jeden detský pár Viktor Križan a Petra Simonová.
V roku 2012 pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky obce folklórnu skupiny  Lipovec 
pokrstili lipovým kvetom. Meno Lipovec zvolili podľa kopca, ktorý leží v katastri obce v osade 
U Rehušov. Krstnými mamami sa stali pani Viera Vaculová a Anna Svatíková. Práve oni sú 
nositeľkami tradícií, ľudových piesní, zvykov a krojov  v Prietrži.  Počas troch rokov činnosti nacvičili 
rôzne tematické pásma:  „Májová zábava“, ...a vojáci sa vrácili z vojenčiny“, tri vianočné adventné 
pásma a nacvičili 27 tancov spracovaných do choreografie. Vystupovali pri rôznych príležitostiach 
doma i v okolitých dedinách, v auguste 2012 dostali príležitosť tancovať na medzinárodnej výstave 
Agrokomplex v Nitre, vystupovali v družobných obciach na Morave vo Vlkoši a v Kašave.

Bližšie informácie získate na
www.obecprietrz.sk



Tyranglový ručník - Mgr. Zdenka Jonášová
Tyranglový ručník – je špeciálne skladaná a viazaná štvorrohá šatka ( veľkosti minimálne 
130x130 cm) z materiálu tylanger (alebo niekde používaný názov tyrangel). Týmto názvom sa 
nazýva jemná sieťovaná tkanina, ktorá je vyšívaná výlučne bielou niťou na bielom podklade. 
Po celom obvode je obrúbený ozdobnými oblúčikmi tzv. švingľami. Podmienkou je bohatá 
biela výšivka - pérko v každom zo štyroch rohov. 
Vďaka pani Zdenke Jonášovej a ostatným nadšencom a fanúšikom ľudových tradícií sa 
v Prietrži tyranglový ručník znova objavuje na hlavách dievčat pri rôznych folklórnych 
vystúpeniach a prehliadkach. Je úžasné, že aj dnes sú v Prietrži šikovné ženy, ktoré neľutujú 
svoj voľný čas a majú trpezlivosť pri zachovávaní tohto jedinečného majstrovstva našich 
predkov. 

Heligonkár - Andrej Londák
Prvý kontakt s heligónkou získal v 15-tich rokoch pri nácviku ochotníckeho divadla v obci 
Prietrž. Od vtedy sa stále zdokonaľuje v hre aj speve. Pravidelne sa zúčastňuje kultúrnych 
podujatí v kolektíve prietržských 
heligónkarov, Maroša Krištofa 
a Pavla Jarábka, napr. Jarmok 
pod myjavskou vežou počas 
medzinárodného folklórneho 
festivalu na Myjave, jesenného 
a vianočného jarmoku v Trenčíne 
pod hradom a pod.

Bližšie informácie získate na
www.obecprietrz.sk



Maliarka - Ing. Zdenka Londaková 
Veľkou inšpiráciou Ing. Londakovej je rodná obec, jej ľudové tradície a okolitá príroda. Vzťah 
ku krojom získavala už v detstve, keď pozorovala svoju starenku, ako s láskou a obrovskou 
trpezlivosťou vyšívala rukávce, fjertochy, biele zástery, listérky a obojky pre dievčenské kroje. 
Na svojich obrazoch sa snaží zachytiť bohato navyšívaný, vyzdobený prietržský kroj, ktorého  
krása najlepšie vynikne pri pohybe a tanci.
Časť jej výtvarnej tvorby patrí aj maľbe na hodváb, ktorému sa venuje štyri roky. Keď sa stretla 
s maľovaným hodvábom po prvýkrát, okamžite ju zaujal a očaril. Hodváb je prírodný materiál, 
s ktorým sa veľmi dobre pracuje a tiež sa aj príjemne nosí. Je to materiál, ktorý v lete chladí 
a v zime hreje. Pani Zdenka má veľké množstvo nápadov, ktoré veľmi majstrovsky namaľuje 
na  šatku alebo šál. Vyrába najmä úžitkový textil ako ručne maľované hodvábne šatky a šály, 
hodvábne vankúše ale aj obrazy maľované na hodvábe. Pani Londaková sa vo svojom voľnom 
čase venuje aj maľovaniu vajíčok. Používa techniku maľovania tekutým voskom, ktorý nanáša 
na škrupinky špendlíkom. Kraslice sú pestrofarebné, každá je originálom. V jej zbierke 
nenájdeme dva navlas rovnaké kusy. 

Bližšie informácie získate na
www.obecprietrz.sk



Povrazníctvo - Ján Svatík

Rodinná tradícia prechádzala z otca na syna od 
roku 1880 až do dnešných dní. Prapradedo Móro 
prišiel do Hradišťa pod Vrátnom z Talianska 
a tu začal vyrábať motúze, štranky, laná a veci 
potrebné do hospodárstva tunajších roľníkov. 
Povraz, ktorý Slováci nazývali aj motúz, šparga, 
šnúra alebo žinka, v minulosti vyrábali povrazníci 
z konopných vláken, priadze a dokonca aj 
zo stoniek žihľavy. Rastliny rozdrvili tak, aby 
nepoškodili vlákna a usušili ich. Tenučké vlásky 
česali a potom ich ručne alebo na kolovrátkoch 
splietli do nití, nite do špagátov a špagáty 
do povrazov. 

V dnešnej dobe výrobca povrazov pán Ján Svatík nakupuje jutu a sisal z Indie a Bangladéša. 
Na upletenie povrazu treba správnu techniku. Ak sa lano počas výroby príliš napne, môže 
sa pri používaní roztrhnúť. Ak je príliš voľné, naruší sa jeho štruktúra. Inak sa ani za 
desiatky rokov naťahovania a sťahovania nezničí. Udrží pritom hmotnosť až 1/2 tony. A hoci 
na mnohých miestach vystriedali prírodné vlákna moderné materiály, lano z juty v prístavoch 
nič nenahradilo. Keď sa loď priviaže k brehu oceľovým lanom, ktoré sa šúcha o trup, lietajú 
iskry. Preto sa aj pri tankovaní moderných plavidiel stále používajú jutové laná, pri ktorých 
nemôže vzniknúť skrat.
Okrem povrazov vyrába pán Svatík aj rohože, tašky, dekoratívne doplnky či päťstometrové 
lano na tatranský vlek. Vyrábal laná aj na repliku pirátskej plachetnice a časti detských 
hojdačiek na švajčiarske ihriská.

Bližšie informácie získate na
www.obechradistepodvratnom.sk



Hradišťanka je pokračovateľkou tradície dychovej hudby v obci Hradište pod Vrátnom. Aj keď 
je to malá dedinka dychovka tu má mnohoročnú tradíciu. Prvú dychovku založili v januári 1909 
miestni občania Martin Haraj, Ján Tomiš, Štefan Masár, Ján Kršteník. S malými prestávkami  
fungovali do roku 1964. V roku 1985 Ing. Mikovič znovu vyvinul úsilie na založenie dychovky, 
ktorá si neskôr dala názov podľa obce “Hradišťanka”. V roku 1991 postihla kapelu strata v 
podobe úmrtia jej kapelníka Ing. Mikoviča. Novým kapelníkom sa stal Ing. Jozef Kerecman. 
Hudba postupne naberala na kvalite a z účinkovania na Hradišti pod Vrátnom sa prepracovala 
aj na susednú Moravu. Dvakrát vystupovali na oslavách sviatku Sv. Metoda v Ellwangene, v 
meste Alltöting a v mestečku Kahlwinkel v Nemecku.
V roku 1999 Hradišťanka nahrala v Slovenskom rozhlase svoju prvú MC kazetu, ktorej 
dali názov spojený s rodnou obcou a rovnomennou piesňou “Spod Vrátna”. Tu sa kapela 
prezentovala hlavne vlastnou tvorbou. Sú to piesne, ktoré upravili alebo skomponovali jej 
členovia. Skladateľské ambície v sebe objavili Ján Krištof s dcérou Monikou, Marián Gašparík 
a manželia Vlasta a Ľubomír Rakoví. Vo svojich piesňach sa okrem tradičných tém ľudových 
piesní ako láska, oklamaná láska, víno a pod. snažili ospievať aj rodný kraj a vyjadriť lásku k 
tomuto malebnému kútu Slovenska. V  roku 2009 pri príležitosti 100 rokov dychovky v Hradišti 
pod Vrátnom vydali druhé CD  s názvom „ Pjekná si pjesničko“. Opäť vsadili na svojich 
„dvorných“ autorov avšak pridali aj obľúbené melódie moravských a českých autorov.

Dychová hudba - Hradišťanka

Bližšie informácie získate na
www.obechradistepodvratnom.sk



Kroj obce
Pani Andrea Filová vlastní veľmi 
zachovalí kroj obce Hradište pod 
Vrátnom. Z madeiry má ušité tzv. 
rukávce, ktoré  sú jeho  súčasťou. 
Tento unikátny kroj má už vyše 100 
rokov a je rodinným dedičstvom

Kraslice - Andrea Filová
Vo svojom voľnom čase sa pani Andrea Filová 
zaujímala o rôzne druhy ručných prác. Počas 
materskej dovolenky ju najviac zaujalo zdobenie 
kraslíc, ktorému sa  venuje už 17 rokov.
Na Slovensku má zdobenie kraslíc už dlhoročnú 
tradíciu a sú rôzne druhy zdobenia kraslíc. Pani Filová 
spojila dve techniky - najstaršiu - maľovanie voskom 
a súčasnú techniku vŕtania (dierkovania), takýmto 
krasliciam sa zvykne hovoriť aj madeirové kraslice. 
Pani Andrea vytvára rôzne vzory, ktoré sa skladajú 
z dierok, slzičiek a srdiečok. Na vŕtanie používa 
vŕtačku. Kraslice vytvára v rôznych veľkostiach od 
najmenších až po najväčšie (prepeličie, bažantie, 
slepačie, kačacie, husacie a pštrosie) asi v 35 
farebných odtieňoch. Vzory vytvára priamo na 
vajíčko, bez toho, že by si ho predkresľovala. Vajíčka 
najčastejšie farbí farbami na kraslice a tým vytvára 
rôzne odtiene. Maľuje špendlíkom zapichnutým 
v ceruzke, ktorý namáča do roztopených detských 
voskových pasteliek. Každá kraslica je originálom, je 
to malé umelecké dielko. Pani Filová má veľký cit pre 
vytváranie farebných odtieňov, čistú a presnú prácu.
Od roku 2001 spolupracuje s UĽUV-om. Svoje práce 
prezentujem na rôznych výstavách na Slovensku, v 
Taliansku, v Rakúsku, v Poľsku a vo Švédsku, kde 
sa stretá s veľkým obdivom svojej zručnosti. Vo 
Francúzsku získala niekoľko významných ocenení a 
v Belgicku reprezentovala Slovensko pri príležitosti 
10.vyročia vstupu Slovenska do EU.  

Bližšie informácie získate na
www.obechradistepodvratnom.sk



Kraslice - Jaroslava Konrádová
Po skončení SPTŠ v Malinove – odbor záhradníctvo, kde prejavila cit pre estetické cítenie sa vo 
voľnom čase začala venovať pani Jaroslava Konrádová maľovaniu. Ako žiačka základnej školy 
na hodinách výtvarnej výchovy prejavila svoje nadanie, ktoré v nej podporoval najmä učiteľ 
výtvarnej výchovy. Jej najväčšou záľubou bolo maľovanie kraslíc. Počas materskej dovolenky 
vyšlo prvé číslo časopisu “Rady a nápady - veľká noc” tak sa opäť k tomu vrátila a úplne 
tomu podľahla. Vzdelávala sa z rôznych časopisov, obdivovala  umelkyne na výstavách a svoje 
zručnosti rozvíja na hodinách výtvarného  štúdia pre dospelých na Základnej umeleckej škole.  
Maľovaniu vajíčok voskom a vŕtaniu sa venuje už 20 rokov. 

Bližšie informácie získate na
www.obechradistepodvratnom.sk



Keramika - Lucia Nižnánska
Lucia Nižnánska ukončila Strednú školu umeleckého priemyslu, odbor úžitková keramika 
v Bratislave v  roku 1993. Štúdium absolvovala pod vedením profesorky Ivici Langerovej 
Vidrovej, Ambróza Pajdlhausera a prof. Michala Zdraveckého. Úžitkovej keramike sa venuje 
od skončenia školy. V rokoch 1993 až 1998 získala praktické poznatky z umenia i v oblasti 
múzejníctva a výstavníctva. Od roku 2009 žije a tvorí v Hradišti pod Vrátnom, odkiaľ pochádzajú 
jej starí rodičia. Každý keramický produkt autorky je jedinečný originál, v ktorom je vdýchnutý 
život plný živelnej energie a lásky k prírode. Zachováva si však svoj úžitkový zámer, ktorý sa 
tu spája s originálnym výtvarným prevedením a má moderný, ale aj nadčasový charakter.

Bližšie informácie získate na
www.obechradistepodvratnom.sk



Osuská kapela
Vznik Osuskej kapely je datovaný od decembra 
2012, kedy sa zišla šestica nadšencov hudby. 
Začali hrať pre vlastné potešenie polky a valčíky, 
ktoré napísal a upravil pán Vladimír Hološka. 
Repertoár sa postupne rozširoval o ďalšie skladby. 
Prvé vystúpenie, pod  názvom Osuské sexteto, 
sa uskutočnilo vo februári 2013 v Osuskom pri 
príležitosti pochovávania basy. Nasledovali ďalšie 
vystúpenia pri rôznych príležitostiach v obci 
Osuské, Jablonica, Prietrž, Plavecké Podhradie, 
Plavecký Mikuláš a Sološnica. Vo februári 2014 
sa počet členov rozšíril na 8 a názov sa zmenil na 
„Osuská kapela“. V súčasnej dobe repertoár tvoria 
prevažne polky, valčíky, tangá ale aj skladby iných 

hudobných žánrov. Zloženie kapely je Miriama Halabrínová - spev, Vladimír Hološka – trubka  
1B, spev, Jaroslav Čerešník- trubka 1B, Anton Fiala – trubka 2B, Milan Kapsa – tenor saxofón, 
Bohumil Holásek - harmonika, Slavomír Grimm – bas gitara, spev a Jozef Krchňavý – bicie.

Bližšie informácie získate na
www.osuske.sk



Vznikla v roku 1973 a zakladajúcimi členmi boli  Jaroslav Filo, Dušan Klatý, Anton Lukáč, Jozef 
Krchňavý, Milan Kapsa, Ferdinand Maco, Jozef Harasník a speváčka Janka Jasnická rod.Havelská. 
Vznik tejto kapely mal korene už v roku 1967 pod názvom ROT UND BLAU, ktorej zakladatelia boli: 
Jaroslav Filo, Dušan Klatý, Anton Lukáč, Jozef Krchňavý a neskôr Milan Oslej, ktorí sa venovali v tej 
dobe bítovej hudbe. Od vzniku do dnešných dní sa v skupine vystriedalo viacej hudobníkov. Menovite: 
Zdeno Polakovič – doprovodná gitara, Branislav Grimm– bicie, Dano Kurta – taktiež bicie, František 
Polesňák – doprovodná gitara, Ľudovít Petráš – tiež doprovodná gitara, Jozef Ovečka – alt saxofón , 
Štefan Báto – alt saxofón. Vystupovali a hrali na rôznych kultúrnych podujatiach, svadbách, zábavách, 
plesoch v Osuskom a v širokom okolí. Ich  repertoár je žánrovo veľmi rozmanitý, tvoria ho upravené 
ale aj vlastné moderné i ľudové piesne. Za 40 rokov odohrali 620 svadieb, 580 zábav a nespočetne 
veľa rôznych iných kultúrnych podujatí. V súčasnej dobe vystupujú hlavne na podujatiach v Osuskom 
a blízkom okolí. Súčasné zloženie je Ing. Jaroslav Filo – basová gitara a kapelník, Ľudovít Petráš – 
doprovodná gitara, Anton Lukáč – klávesy, Jozef Krchňavý – bicie, Milan Kapsa – saxofón B tenor, 
Štefan Báto – alt saxofón. 

Hudobná skupina Meteor

Bližšie informácie získate na
www.osuske.sk



Medovnikárka - Tatiana Pavlovičová
Tatiana Pavlovičová robí medovníky jemne zdobené, hlavne čipkové vzory. Väčšinou zdobí 
bielou farbou a farebne zdobí na objednávku podľa želania zákazníka. Vytvára klasické 
medovníkové srdiečka, ale dokáže vytvoriť aj tvary, ktoré sa bežne nepredávajú, pretože si 
dokáže zabezpečiť výrobu formičiek podľa priania zákazníka. Špecialitou sú medovníky zo 
špaldovej múky, ktoré sú veľmi chutné a mäkké. Pečeniu a zdobeniu medovníkov sa venuje 
popri zamestnaní, je to koníček, ktorému sa venuje asi 3 roky.

Bližšie informácie získate na
www.osuske.sk



Výrobky z drôtu - Zdena Pavlíková
Zdena Pavlíková s drôtom pracuje štyri roky a vyrába z neho úžitkové a dekoratívne výrobky. 
Už od malička skúšala tvoriť a vyrábať drôtené predmety. Po absolvovaný kurzu, ktorý viedol 
Ing. Ľubomír Zburín z Plaveckého Mikuláša sa tejto svojej záľube začala venovať naplno.  Z 
drôtikov vytvára nádherné výrobky, opletá vajíčka, fľaše, poháre, vytvára šperky a mnoho 
ďalších predmetov, ktoré sú jedinečným umeleckým dielom. Mladá umelkyňa má za sebou 
výstavy v Senici a získala aj ocenenie na celoslovenskej výstave „Najkrajšia kraslica“ na Orave. 

Bližšie informácie získate na
www.osuske.sk



Spevokol z Jablonice
Základná organizácia Únie žien Slovenska v 
obci Jablonica sa radí medzi najpočetnejšie 
organizácie a má 80 členiek. V 70. rokoch 
začala organizácia rozvíjať činnosť ako 
Slovenský zväz žien. Predsedníčkou sa stala 
Mária Bednáriková, ktorá podporovala najmä 
kultúrnu rozhľadenosť žien. Tie sa stretali 
v rámci čitateľských krúžkov a organizovali 
kurzy vyšívania, háčkovania a pletenia.  Od 
roku 1992 dodnes organizáciu vedie pani Anna 
Nemečkayová. Po krátkom útlme od roku 
1997 sa ženy s chuťou pustili do spoločných 
podujatí. Zorganizovali 30. mája 1999 prvú 
celookresnú prehliadku krojovaných skupín. 

Zúčastnili sa jej ženy, muži i deti v krojoch z 10 obcí, každá skupina sa prezentovala krátkym 
vystúpením. Jablonicu prezentovali Alena Gurínová, Anna Hajdučková, Anna Dingová, Mgr. 
Anna Hamerlíková, Anna Kováčová a starostka obce Alena Hazuchová, zo starších žien 
Mária Riedlová, Jarmila Ondrúšková a pani Oslejová. Spevokol z Jablonice uchvátil okrem 
interpretácie záhoráckych pesničiek bohato zdobenými krojmi (vraj to kedysi tak fungovalo: 
bohatý kraj – bohatý kroj), niektoré ženičky mali storočné zlatom vyšívané časti odevu. 

Bližšie informácie získate na
www.jablonica.sk



Maliar - Vladimír Jánošík
Vladimír Jánošík sa venuje kresbe a maľbe už od detstva. Najskôr tvoril technikou 
oleja, neskôr temperou či akvarelom a v poslednom období suchým pastelom. 
Inšpiráciu pre svoju tvorbu hľadá a nachádza v rodnej obci Jablonica a v jej blízkom 
okolí. Z jeho obrazov vyžaruje cit a snaha pre farebnosť, čo sa v plnej miere odráža na 
veľkom bohatstve používaných farieb. Umelec pristupuje ku každému námetu s veľkým 
rešpektom a pokorou. 

Bližšie informácie získate na
www.jablonica.sk



Palićkovaná čipka 
Margita Horváthová
Margita Horváthová sa už v  mladosti venovala 
ručným prácam. Rada vyšívala, háčkovala, šila a 
plietla. Pred 20-timi rokmi ju priateľka zasvätila 
do techniky paličkovania. Postupne zdokonaľovala 
svoju zručnosť a tvorbu. Vytvorila niekoľko kolekcií 
obrusov, prestieraní, obrázkov a ozdôb. Dôchodkyňa 
pani Horváthová vyrába paličkovanú čipku na 
vankúši (valci), nite má navinuté na paličkách. 
Krížením, krútením a prehadzovaním paličiek vytvorí 
čipku, ktorú pripevňuje k predkreslenému vzoru 
a špendlíkmi pripevňuje práve zhotovenú prácu. 
Svojimi čipkami obdarúva deti, vnúčatá, priateľky a 
príbuzných.

Bližšie informácie získate na
www.obeccerova.sk



Zrúcanina hradu Korlátko
Nad obcou Cerová sa vypína zrúcanina hradu Korlátko, v časti obce Cerová, k.ú. Rozbehy.
Na začiatku 14. storočia bol hrad majetkom mocného pána Váhu a Tatier, Matúša Čáka 
Trenčianskeho, ktorý oň prišiel pri bitke s uhorským kráľom Karolom I. Korlátsky hrad 
sa tak stal v roku 1321 kráľovským majetkom.
V roku 1394 kráľ Žigmund daroval hrad vojvodovi Stiborovi zo Stiboríc za verejné služby. 
Po Stiborovej smrti, v roku 1414 zdedil hrad i celé panstvo jeho syn Stibor II. Keďže on v 
roku 1434 zomrel bez potomkov, hrad sa opäť stal kráľovským majetkom. Niekoľkokrát 
bol na hrade sám kráľ Žigmund. V roku 1944 sa na hrade usalašil akýsi lúpežný rytier, 
Ján Moravanský. Neprestajne znepokojoval a prepadával blízke i ďaleké okolie. Jeho 
bačovanie však netrvalo ani rok.
Už v roku 1445 bol hrad majetkom Mikuláša z Uljaku, od ktorého ho kúpil za 4000 zlatých 
dukátov Osvald z Bučian. Po vymretí jeho rodiny ho zdedil župan František Nyáry. V roku 
1578 bol spolumajiteľom hradu Gašpar Pongrácz a jeho brat Ján z Oponíc. Do roku 1700 
sa tu vystriedali Pongrácovci i Appóniovci. Istý čas mal na hrade majetkový podiel i 
šľachtický rod Wiindisschgrätzovcov.
V roku 1740 bývalo na hrade už len niekoľko panských hajdúchov, ktorí strážili väzňov 
v hradných pivniciach. Napriek tomu, že bol hrad ešte zachovalý, panstvo ho opustilo a 
odsťahovalo sa do pohodlnejších kaštieľov v Jablonici a na Lieskovom.
Hrad od polovice 18. storočia pomaly pustol. Z jednotlivých stavieb sa zachovali zvyšky 
múrov horného hradu a súvislejšie úseky dolného opevnenia.

Bližšie informácie získate na
www.obeccerova.sk



Anežku Nemcovú  už ako dievča bavili ručné práce všetkého druhu. Rada šila, neskoršie 
háčkovala, plietla deťom čiapky, svetre a iné drobnosti. Prvú krojovanú bábiku odetú do 
tradičného cerovského kroja ušila pre svoju prvorodenú vnučku Katku. Kroj obyvateľov 
Cerovej je dnes už len pamiatkou a tak sa dôchodkyňa Anežka Nemcová snaží zachovávať 
jeho jedinečnosť pre budúce generácie aspoň výrobou krojovaných bábik.

Krojovaná bábika - Anežka Nemcová

Bližšie informácie získate na
www.obeccerova.sk



Maľovaný svet
Lýdia Kiripolská
Lýdia Kiripolská je vyštudovaná umelecká 
keramička. Pracovala dlhé roky ako maliarka 
habánskej keramiky. Momentálne sa zaoberá 
maľbami na prírodný materiál (kameň, drevo), 
maľbou na sklo a na úžitkovú  keramiku 
(misky, poháre, šálky, fľaše a pod.). Venuje sa 
tiež nástenným maľbám a zdobeniu kraslíc. 
Umelkyňa vystavuje u nás a v zahraničí a jej 
výrobky ste mohli vidieť aj v televízii. Získala 
ocenenie za 2. miesto najkrajšieho výstavného 
stánku na Agrokomlexe v Nitre v roku 2013. 
Do výtvarných diel vkladá svoje pocity a 

nápady. Umeniu sa venuje s láskou vo svojom voľnom čase. Jej diela robia radosť mnohým 
známym osobnostiam Slovenska a našli si cestu aj do celého sveta. Vytvorila dary napríklad 
pre prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, pre českú skupinu Kabát, pre 
apoštolského nuncia... 

Bližšie informácie získate na
www.prievaly.sk



Divadlo - Šandorfské proscénium
V obci sa po 40. rokoch obnovila činnosť ochotníckeho divadla pod názvom Šandorfské 
proscénium. Divadlo pokrstili v marci 2012 a pri tejto príležitosti bola i premiéra divadelného 
predstavenia KATAKOMBYPODKARPÁTY. Krstnou mamou divadla sa stala Patrícia Jarjabková 
Garajová, svedkami Ivan Fodor a Eduard Mikuš.
Jozef Adamčík napísal svoju prvotinu pod názvom KATAKOMBYPODKARPÁTY. Tohto 
predstavenia je autorom, režisérom, dramaturgom, autorom hudby a stvárnil aj hlavnú 
postavu. Autor hry sa nám snaží priblížiť dobu a podmienky života našich predkov v tak 
ťažkých časoch v období medzi 13.-15. storočím. Je to rozprávka o stratenom poklade niekde 
na malokarpatskom území, no je to nielen o histórii obce, vtedajšieho Šandorfa, ale i o 
medziľudských vzťahoch tej doby. 
V sólo i v dvojrolách sa v divom tempe striedali: tetka Marka Bylinkárka - Alenka Tarkošová, 
košikárka Vilma Prútna a šenkérova žena - Ivetka Holičová, tkáčka Lórena Lanová a matka 
predstavená - Janka Poláková, mladé dievča a mlynárova žena - Dominika Beňáková, druhé 
mladé dievča a šenkérova dcéra - Mirka Hlavatá, Hrubóňov poskok Špehúň - Lucka Mileová, 
Správca hradu Korlat - Hrubóň - Jožko Adamčík, geológ Žán Šlohnibér a vodca Síkulov - 
Braňo Škabák, Uhorský kráľ a šenkér - Janek Želipský, mlynár a kráľovský šašo Delírio - 
Mirec Adamčík, vyslanec Franc Špacírman a kňaz Michal - Pali Polák. Technické zázemie 
zabezpečovali Dominik Mihál, Peťo Černý a Erik Slezák.

Bližšie informácie získate na
www.prievaly.sk



Folklórný súbor Šandorfjanka
Šandorfjanka vznikla v máji roku 2010 aj vďaka podpore pani starostky Tatiany Beňákovej. 
Zakladateľom je Jozef Adamčík. Pôvodne to bol ženský spevácky zbor. Počas svojho 
fungovania sa súbor trocha rozrástol a dnes má 26 členov. Rozšírili svoj spevácky, tanečný 
či hudobný repertoár, ktorý obohacujú hlavne vlastnou tvorbou. Reprezentujú obec nielen na 
domácej pôde,  ale ich  vystúpeniam sa tešia aj obyvatelia ďalších regiónov.

Bližšie informácie získate na
www.prievaly.sk



Spevácky súbor z Plaveckého Petra má krátku 
históriu. Vznikli v októbri roku 2010 za podpory 
pani starostky Viery Kollárovej. Choreografom 
je Anna Lačná a hudobný doprovod Rastislav 
Kalinský a  od roku 2012 aj Alojz Konečný. Súbor 
má 15 členov a nacvičili si široký repertoár veselých 
záhoráckych pesničiek. Absolvovali vystúpenie nie 
len v rodnej obci, ale aj v okolitých dedinách. Svoje 
spevácke umenie predviedli na Festivale Podhoran 
v Rohožníku, v Jablonici a v Sološnici a majú za 
sebou aj úspešné vystúpenia v partnerskej obci 
Veteřov v Čechách. K svojim vystúpeniam si dali 
ušiť nové kroje podľa pôvodných, ktoré sa ešte 
našli v truhliciach starých mám.

Spevácky  súbor „Petrané“

Bližšie informácie získate na
www.plaveckypeter.sk



Ľudová architektúra
To, že v Plaveckom Petri žijú šikovní a zruční ľudia s dobrým vkusom  vidieť aj na výstavbe 
rodinných domov v strede obce, ktoré si doteraz udržujú v pôvodnom stave.
V roku 1990 bola časť obec Plavecký Peter vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej 
architektúry, ktorá reprezentuje typickú roľnícku usadlosť južného a západného Slovenska 
z 19. storočia. Historické jadro obce tvorí dvojradová cestná dedina, ktorá sa uprostred 
šošovkovite rozširuje okolo kostola. Základným stavebným materiálom je nepálená tehla, 
pričom spodná časť stien je vymurovaná z kameňa. Murované steny sú omazané hlinou a 
nabielené vápnom. Sedlová strecha má do ulice murovaný štít. Štít od čelnej steny oddeľuje 
rímsa pokrytá jedným radom škridiel. Výzdoba domu sa rozvinula i na riešení vstupu do 
domu, časté je dekoratívne stvárnené predsunuté ostenie dverí, tzv. výpustok.

Foto M.Goga

Foto M.Goga

Bližšie informácie získate na
www.plaveckypeter.sk



Folklórna skupina Libuša 
Mladým v obci Plavecký Mikuláš učaroval folklór. 
Najskôr pri spoločných stretnutiach skupinka 
mládeže skúšala niektoré skupinové tance až 
napokon založili oficiálnu folklórnu skupinu, ktorá 
má už 15 - ročnú históriu.
Nápad založiť takýto spolok mala pani Vlasta 
Dulanská a s podporou obce a priateľov sa jej 
ho podarilo zrealizovať. Názov Libuša dali podľa 
potoka, ktorý preteká dedinou. Momentálne v 
skupine pôsobí 18 dospelých a 15 detí a vedúcou 
je pani Vlasta Dulanská. Folklórna skupina sa 
venuje hlavne ľudovým tradíciám a zvyklostiam, 
ako sú napríklad fašiangové pásmo, pochovávanie 
basy, stavanie mája, hodové slávnosti, vystupuje a 

spoluorganizuje oslavy ku dňu matiek, deň detí, na Mikuláša, dôchodcom a v kostole - pri 
nedeľných omšiach, svadbách a počas adventu.  

Bližšie informácie získate na
www.plaveckymikulas.sk



Výrobky z drôtu - Ing. Ľubomír Zburín 

Pán Ing. Ľubomír Zburín svoju náročnú prácu kompenzuje svojim koníčkom a to tvorbe kde 
používa tradičné drotárske techniky ručne viazaného drôtu. Práci s drôtom sa vo voľnom čase 
venuje už 6 rokov. Svoje prvé skúsenosti získal v bratislavskom Quo Vadis, kde sa učil od známej 
slovenskej výtvarníčky,  autorky strieborných šperkov z drôtu doplnených polodrahokamami 
Remígie Biskupskej. 
Dokáže aj z obyčajného drôtu, ktorý človek nájde niekde na ceste, šikovnými rukami vytvoriť 
niečo krásne. Práce tohto autora sú rozdelené do niekoľkých častí. Patria sem odrôtované 
vajíčka, opletané keramické vázy, nádoby a sklenené fľaše. Pán Zburín sa venuje aj výrobe 
šperkov. Tie sú zhotovené z postriebreného alebo pozláteného medeného drôtu v kombinácii 
s polodrahokamami, ale tiež aj z obyčajného lakovaného medeného drôtu. Vyrába rôzne 
náhrdelníky, náušnice, náramky a v niektorých prípadoch i prstene. Svojimi výrobkami potešil 
nejedno srdce.

Bližšie informácie získate na
www.plaveckymikulas.sk



Spevácky súbor - „Mikulášanka“
Ani v dôchodcovskom veku sa nemusíme vzdať vecí, 
ktoré nás potešia a potešia aj iných. Tak sa to stalo aj 
v obci Plavecký Mikuláš, v ktorej pôsobí osemčlenná 
ženská spevácka skupina „Mikulášanka“, kde sú 
členkami seniorky. Majú zostavený pekný repertoár 
zo známych piesní a svojimi vystúpeniami tešia 
publikum predovšetkým vo svojej obci, ale aj 
v Pezinku, v Jablonovom a susedných dedinách. 
Organizačná vedúca je pani Lýdia Bednáriková.

Galéria v Plaveckom Mikuláši - Ing. arch. Igor Krist
Svoj obdiv k prostrediu, kde prišiel ako chalupár vyjadril pán architekt Krist - vytvorením 
malej dedinskej galérie. Ambíciou takmer všetkých obcí a miest dnes je čo najviac sa 
zviditeľniť, a tým priamo či nepriamo prilákať záujem návštevníkov. Kto sa niekde niečím 
nadchne, určite sa rád vráti... Aj s takým cieľom sa menia sny a túžby jednotlivcov na realitu. 
Roky nevyužívané  priestory premenil na súkromnú galériu.
V obci boli priestory, do ktorých 20 rokov nebol ochotný nikto investovať, a tak mu obecné 
zastupiteľstvo umožnilo ich prenájom. Priestory boli zdevastované a investícia do ich opráv 
si vyžiadala niekoľko tisíc eur. Napriek tomu sa Ing. Igor Krist nevzdal svojej idey a na jeseň 
roku 2008 sa dopracoval k svojmu cieľu - bola hotová prvá časť galerijných miestnosti. 
Prvými vystavovateľmi boli Ing. arch. Igor Krist, Andrej hlásny a Rudolf Legel. 
V galérii sa už  uskutočnilo niekoľko výstav domácich a zahraničných umelcov vo výtvarnom 
umení, sochárstve, skle, keramike, či textile. Medzi pravidelných vystavovateľov patrí pán 
Talla z Myjavy, Jozef Barta a Michal Bogár. 

Bližšie informácie získate na
www.plaveckymikulas.sk



Medovníčky - Ing. Anna Hečková
Anina Hečková s pečením a zdobením medovníčkov začala pred 15-timi rokmi. Najprv 
vyrábala medovníčky na sviatočný stôl, postupne sa zdokonalila a dnes vyrába medovníčky 
nielen na jedenie, ale aj pre potešenie duše obdarovaných. V roku 2013 svoje práce vystavovala 
v Sološnici a aj v Jablonici, odkiaľ pochádza. Svoje skúsenosti zároveň odovzdáva deťom v ZŠ 
v Lozorne, kde vedie krúžok s názvom Medovníčky.

Bližšie informácie získate na
www.plaveckymikulas.sk



Zrúcanina Plaveckého hradu
Plavecký hrad postavili niekedy v druhej polovici 
13. storočia po tatárskom plenení, v tesnej 
blízkosti sídla Pohanská. Pevnosť tvorila hradba, 
vymedzujúca obdĺžnikový areál na vrchole brala 
a štíhla hranolová veža na jeho najvyššom výbežku. 
V druhej polovici 16. storočia bol hrad prestavaný 
na renesančnú pevnosť s dolnými nádvoriami. 
Postupne ho znovu opevňovali a udržiavali aj v 
priebehu 17. storočia, kedy boli postavené nové 
delové bašty. Počas povstania Františka II. Rákaciho 
v rokoch 1705 – 1706 sa o hrad ešte naposledy 
bojovalo, no vojnové udalosti ho natoľko poškodili, 
že sa stal neobývateľným. V priebehu 18. a 19. 
storočia sa pod náporom zubu času sformovala 

charakteristická silueta ruiny s dvojicou dominujúcich pozostatkov hranolových veží 
a mohutnými delovými baštami, ktoré spájajú dokopy výborne zachovalé hradby opevnenia.

Bližšie informácie získate na
www.ppodhradie.sk



Prírodné mydlo- Naďa Kovaríková
Návrat k prírode – o toto sa usiluje pani Naďa  Kováriková. Naše životy sú hektické  a niekedy 
až chaotické. Dnešný človek nemá poriadne na nič čas. Jedna z mála príležitostí, pri ktorej si 
dovolíme vypnúť, býva kúpeľ. Pani Naďa Kovaríková sa venuje prírodnej kozmetike, vyrába 
ručne robené prírodné mydlá, telové balzamy, olejové soli a hojivé mastičky. Mydielka varí z 
rastlinných olejov, pridáva do nich bylinky, koreniny, esenciálne oleje tak, aby každé mydlo  
nielen umylo telo, ale aj napr. poriadne vydezinfikovalo kožu, zjemnilo ju, prekrvilo, rozvoňalo 
kúpeľňu a tak uvoľnilo aj myseľ a ducha.
Mydlo z jej dielne má pohladiť kožu, aby mohla dýchať, cítila sa mladá a svieža ako 
jarná kyprá zem. Odfúkne všetky mrzutostí  ako keď nezdolný víchor z kopcov sfúkava staré, 
odumreté lístie. A nakoniec...Príchod majestátneho pokoja, tak ako ho len hory vedia samy 
prežívať.

Bližšie informácie získate na
www.ppodhradie.sk



Vyšívanie obrazov - Anna Chudá
Anna Chudá začala vyšívať keď mala 11 - 12 rokov a jej učiteľkou bola jej mama. Najskôr to boli 
jednoduché vzory na obrusoch. Po prvých úspešných pokusoch začala s obrázkami na stenu. 
Vyšíva na perličku krížikovým alebo gobelínovým stehom a používa mulinky. Počas niekoľkých 
rokoch namaľovala svojou ihlou obrazy s krajinkami, ľuďmi, zvieratkami a kvetmi. Umelkyňa 
si vyberá také predlohy kde je veľa odtieňov rôznych farieb a vyšitý obraz vyzerá ako maľovaný. 
Tvorba obrazu trvá niekoľko hodín alebo dokonca dní, všetko to záleží od náročnosti a veľkosti 
obrazu. Obrázky zdobia a zútulňujú jej byt a dotvárajú romantickú atmosféru.

Bližšie informácie získate na
www.ppodhradie.sk



Servítková metóda - Agnesa Dulanská
Riaditeľka Základnej školy v Plaveckom Podhradí pani Agnesa Dulanská sa vo svojom 
voľnom čase venuje zdobeniu predmetov tzv. servítkovou technikou, ktorá je tiež známa 
ako decoupage (čítaj „dekupáž“). Ide o spôsob dekorácie najrôznejších predmetov z papiera, 
dreva, hliny, plastu, plechu, polystyrénu, vosku, skla i textilu. Podstata tejto techniky spočíva v 
tom, že vystrihujeme motívy zo servítok a lepíme ich na najrôznejšie predmety. Najčastejšie 
sa používajú trojvrstvové servítky - odtiaľ pochádza názov servítková technika. Ak lepíte 
väčšie plochy, môžete použiť dekupážny papier alebo ryžový papier. Svojimi výtvormi poteší 
nejedného známeho. 

Bližšie informácie získate na
www.ppodhradie.sk



Tvorivé dielne, hry a divadiel-
ka - OZ Materina Dúška
Občianske združenie Materina dúška bola 
založená v roku 2009  a zakladateľkami boli: 
Jana Dinušová, Anna Čermáková  a Libuša 
Keraková. Činnosť združenia je zameraná 
na  organizovanie voľno - časových  aktivít  pre 
obyvateľov Sološnice a okolitého regiónu. 
Dobrovoľníčky pripravujú program najmä pre deti 
predškolského a školského  veku, najmä formou 
tvorivých dielničiek, divadielka, denných táborov  
a iných  podujatí. Podarilo sa im získať množstvo 
finančných prostriedkov z rôznych grantových 
projektov. 

Bližšie informácie získate na
www.solosnica.sk



Kraslice - Mária Hirthová 
Kraslice sa zdobia celou radou 
výtvarných techník. Mária Hirthová 
sa už niekoľko rokov venuje zdobeniu 
vajíčok. Na vytvorenie voskových 
kraslíc používa slepačie, kačacie a 
husacie vajíčka. Nádherné voskované 
kraslice vytvára vo voľnom čase pre 
radosť. Maľovanie vajíčok je pre 
ňu oddychom. Používa techniku 
maľovania tekutým voskom, ktorý 
nanáša na škrupinky špendlíkom. 
Kraslice sú pestrofarebné, každá je 
originálom. V jej zbierke nenájdeme 
dva navlas rovnaké kusy. 

Bližšie informácie získate na
www.solosnica.sk

Vyšívanie obrazov - Želmíra Pálešová
Všestranná umelkyňa pani Želmíra Pálešová, jej najväčšou  záľubou je vyšívanie. Venuje sa 
vyšívaniu rôznych obrázkov s krajinkami, zvieratami a kvetmi. Niektoré  jej vyšívané  obrazy  
vznikajú podľa  predlohy z časopisov, ale nájdu sa aj  také, ktoré vytvorí podľa vlastnej fantázie 
a momentálnej inšpirácie. Čas strávený nad obrázkom odpovedá jeho náročnosti a veľkosti. 
Jej výšivky nezdobia len steny jej domova, ale mala už aj dve úspešné výstavy v obci Sološnica.



Bližšie informácie získate na
www.solosnica.sk

Keramika - Terézia Bugárová
Terézia Bugárová je od roku 2004 slobodný umelec a  venuje sa najmä tvorbe dekoratívnej a 
záhradnej keramiky, hlavne modeluje, čo ju baví a je jej bližšie ako točenie na kruhu. Popri 
zamestnaní ekonómky absolvovala veľa kurzov - maľba na hodváb, drôtovaný šperk, letovaný 
šperk, maľovanie olejom, maľba voskom, maľovanie pravou hemisférou a portrétovanie. 
Dokonca asi 5 rokov vyrábala textilné krojované bábiky pre UĽUV.
Zo všetkých svojich vedomostí nazbieraných v kurzoch a vlastných skúsenostiach ju najviac za 
srdce chytila a učarovala práve keramika a dokáže pri nej oddychovať a relaxovať. Hlina je pre 
ňu úžasná „čarodejka”, je živá, tvárna a podmanivá. Počas dôchodku v  roku 2002  absolvovala 
kurz keramiky pre dospelých v Bratislave v Kultúrnom centre na Vajnorskej ulici. Po kurze 
ešte dva roky súkromne navštevovala profesionálnu keramičku pani  Adamovú. V tom čase si 
už v obci Sološnica zriadila svoju malú dielničku s kruhom na  točenie a pecou na vypaľovanie. 
V rokoch 2011 a 2012 viedla kurzy keramiky v Dome sociálnych služieb v Plaveckom Podhradí 
a odovzdávala svoje nadobudnuté vedomosti veľmi milým a šikovným ženám. Má veľa cieľov 
a nápadov, ktoré by chcela dosiahnuť a tak si vyplniť svoj voľný čas. Verí, že sa nikdy nudiť na 
dôchodku nebude. 



Folklórny súbor „Spiduch“ 
V Rohožníku si už nevieme predstaviť žiadne 
obecné slávnosti bez početného  súboru 
„Spiduch“, ktorý na svoje nacvičené pásma 
vždy prizve aj hosťujúcich účinkujúcich ako sú 
deti z Bzalienky a Bazaličky, školskú mládež a 
aktívnych občanov.
Základy folklórneho súboru položil v roku 2002 
pán Melichar Drahoš a dal mu názov „Spiduch“ 
čo znamená „Spívajúci dúchodci,“ pretože 
členovia sú väčšinou dôchodcovia.  Počet členov 
je  14 žien a 8 mužov. Svoju činnosť zamerali 
na zachovanie starých zvykov a tradícii obce 
Rohožník, ktoré nám zanechali naši predkovia. 
Po dedine folkloristi pozbierali staré náradie 

a náčinie, ktoré použili na vytvorenie starého  „sedláckeho dvora“. Tieto veci vystavujú počas 
obecných  slávností, aby mladšia generácia videla ako pracovali naši predkovia. 
FS Spiduch má  na  svoje  vystúpenia  niekoľko  druhov  „kostýmov“ - vlastní sviatočne, 
konopné a dokonca aj sedliacke kroje. Do svojich pásiem vnášajú mnohé vlastné skúsenosti, 
vystupujú so svojou prirodzenosťou a sebe vlastným elánom. Ich vystúpenia sú jedinečné, 
originálne a prinášajú radosť širokému obecenstvu. Viackrát už vystupovali vo svojej  obci 
Rohožník, v okolitých dedinách, na Leader feste v Levoči, na Agrokomlexe v Nitre, na  
Podsitnianskych  slávnostiach v Prenčove pri Banskej Štiavnici, v partnerskej obci Kašava na 
Morave a v rovnomennej obci v Poľsku v obci Rogožník.

Bližšie informácie získate na
www.rohoznik.sk



Detské folklórne súbory Bazalienka a Bazalička
S myšlienkou založiť detský folklórny súbor Bazalienka prišla v roku 1992 Danica Ukropcová, 
učiteľka Materskej školy v Rohožníku. Deti vo veku od 3 do 6 rokov vystupovali na rôznych 
podujatiach v obci Rohožník a jeho okolí. Na začiatku svojho pôsobenia sa úspešne prezentovali 
na festivale  DFS v Častej. Finančné prostried ky na ušitie vlastných krojov získali z grantového 
programu spoločnosti Holcim (Slovakia) a.s. Pre súbor ušila kroje Monika Kočišková.  Po 
absolvovaní materskej školy však deti chceli ďalej tancovať a spievať, a preto vznikla „Bazalička“ 
pre deti od 6 do 15 rokov. Financie na ušitie krojov  im poskytol Obecný úrad Rohožník a opäť 
ich ušila Monika Kočišková. Pani Danici Ukropcovej intenzívne pomáhali oživiť folklór v obci: 
Jarka a Ingrid Ondrovičové, Štefan Daniel - učiteľ v ZUŠ v Malackách, Mgr. Marika Pajtínková, 
Zuzana Ďuračková a Mária Knápková, ktorá v súčasnosti vedie „Bazalienku“. Hudobný 
doprovod zabezpečovala Sylvia Škapíková a v posledných rokoch Mgr. Martina Feríková. 
Detské súbory „Bazalienka a Bazalička“ vystupovali na významných slovenských podujatiach 
napríklad Myjavské folklórne slávnosti, na výstavisku Incheba, zúčastnili sa folklórnej súťaže 
v Bratislave „Vrť sa dievča“ a deti boli úspešné aj v celoslovenskej súťaži Slávik Slovenska. 
Vystupovali s pásmom štyri ročné obdobia vo zvykoch a tradíciách slovenského ľudu v Poľsku, 
Rakúsku a Slovinsku. Medzi ich najväčšie úspechy patrí vystúpenie v STV v programe pána 
Moravčíka „Od Kútú až po Malacky...“ a nahrávanie v rádiu Regina v pásme „Spievanky, 
spievanky“.   Držíme im palce, aby sa im i naďalej tak dobre darilo, aby prichádzali stále 
nové a nové talenty. Samozrejme odrasteným  „bazaličkárom“  želáme  nech  svoju  lásku  k  
folklóru  rozvíjajú  ďalej  v  nových súboroch.

Bližšie informácie získate na
www.rohoznik.sk



Divadlo - Vianočná Benefícia
Každoročne sa v predvianočnom čase v obci Rohožník konala Vianočná benefícia folklórnych 
súborov Spiduch, Bazalienka a Bazalička. V roku 2010 prišla pani učiteľka materskej školy 
Mária Knápková a hudobník Marek Kaňka s myšlienkou pripraviť vianočné vystúpenie 
týchto folklórnych súborov formou divadelného predstavenia s použitím dataprojekcie. A tak 
vytvorili dynamické a nápadité vianočné divadelné potešenie „Putovanie anjelika Babráčika“, 
ktoré sa stretlo s veľkým úspechom. Autormi, režisérmi a autormi hudby sú pani Knápková 
a pán Kaňka. Veľkými aj malými hercami sa stali deti od 3 rokov a dospelí všetkých vekových 
kategórií, ktorých nadchla myšlienka spríjemniť predvianočný čas obyvateľom obce Rohožník 
a jej okolia.  Ich radosť, elán a veľké množstvo pozitívnej energie je v tejto uponáhľanej dobe 
balzamom na dušu. V každom ďalšom roku boli nacvičené  ďalšie predstavenia - Babráčik 
opäť putuje, Z rozprávky do rozprávky a A kto je ten trinásty ? 
Pani Knapková a pán Kaňka spolu so všetkými, ktorí sú ochotný zapojiť sa vytvárajú 
prekrásne divadelné hry, ktorých sa dožadujú nielen obyvatelia Rohožníka. Želáme si všetci 
aby v začatom diele pokračovali, aby im priala šťastena vo výbere ďalších scenárov a aby ich 
tá nákazlivá chuť dať do hry svoje srdce všetkých neopúšťala ani v nasledujúcich sezónach.

Bližšie informácie získate na
www.rohoznik.sk



Divadielko Dunajka
V obci Kuchyňa dvaja divadelníci manželia 
Strinkovci založili v roku 1990 divadielko 
Dunajka. Predstavenia, v ktorých účinkuje Katka 
Strinková, akademický maliar Igor Strinka 
a bábkoherečka Janka Segešová sú určené 
pre detského diváka. Scenáre, réžiu ako aj 
námety na stvárnenie tvoria manželia Srinkovci. 
Divadielka nazývané aj dramatohračky, sú 
väčšinou komponované ako príbehy, do ktorých 
môžu zasahovať aj deti. Spolu s hercami sa 
aktívne zúčastňujú na deji, ktorý sa odohráva na 
pódiu. 

Bližšie informácie získate na
www.obeckuchyna.sk



Akademický maliar Igor Strinka
Okrem hrania je akademický 
maliar Igor Strinka aj výtvarník. 
Maľuje všetko možné, píše 
knihy a aj ich ilustruje. 

Maliar - Ján Repaský
Ján Repaský sa venuje vo svojom voľnom čase maľovaniu obrazov už štyri roky. Je to jeho 
veľký koníček a najväčšiu radosť mu robí, keď sa jeho obrazy páčia. Neštudoval výtvarné 
umenie, je samoukom, maľovanie si ho jednoducho našlo. Do výtvarných diel vkladá svoje 
pocity, túžby a v mnohých prípadoch aj celé svoje srdce. Každý jeho obraz je jedinečný, 
originálny, zaujímavý a nevšedný. Skrýva cit, čas, um a príbeh autora. Pán Ján Repaský rád 
maľuje olejom, pastelom, uhlom a tuhou. Svoju prvú výstavu obrazov mal počas Obecných 
slávností v Rohožníku v roku 2014. Maľuje podľa nálady a času. Okrem toho už päť rokov 
trénuje detské futbalové družstvo v Rohožníku.

Bližšie informácie získate na
www.obeckuchyna.sk



Pernecká tanečná skupina
Flash Taps Cloggers
Pernecká tanečná skupina Flash Taps Cloggers 
vznikla v decembri 2012. Zakladateľkou bola 
Monika Ledníková, ktorá za podpory pána 
starostu Františka Bokesa dala dokopy ľudí, 
ktorých spojila chuť tancovať a radosť z pohybu. 
Začali sa venovať americkému tancu cloggingu. 
Ide o stepový tanec, v ktorom sa používajú na 
stepovanie dvojité plechy. Tancuje sa prevažne na 
country a bluegrassovu hudbu. Prvé vystúpenie 
absolvovali po 6 mesiacoch usilovných tréningov. 
Počas svojej krátkej pôsobnosti tancovali v 
Bratislave, Kuchyni, Lozorne a samozrejme 
reprezentovali obec Pernek na Festivale 

Podhoran v roku 2013. Dnes má súbor 10 tanečníkov, ale veľmi radi medzi sebou privítajú 
nových členov.

Bližšie informácie získate na
www.pernek.sk



Kováč - Eduard Gecler
V súčasnosti sa remeselnej výrobe v Perneku venuje pán Eduard Gecler so svojim synom 
Máriom. Zaoberá sa výrobou zbraní, nožov a dýk, šperkov. Zúčastnil sa na nožiarskych 
výstavách v Bratislave, Brne a Prahe. Kované výrobky prezentuje a výrobu predvádza na 
rôznych kultúrnych podujatiach a jarmokoch. 

Bližšie informácie získate na
www.pernek.sk



Keramika - Vlastimil Havlíček
Keramikár Vlastimil Havlíček sa zaoberá tvorbou sedliackych džbánov, pyskáčov, črpákov, 
fliaš, hrnčekov, dóz, nápojových súprav, stolovacích prvkov, miniatúr, okrajovo aj figurálnou 
plastikou. V roku 2001 získal osvedčenie o priznaní kvalifikácie majster ľudovej umeleckej 
výroby v odvetví keramiky, ktoré udeľuje Komisia pre posudzovanie odbornej spôsobilosti 
pracovníkov ľudovej umeleckej výroby. ZZúčastňuje sa na rôznych remeselných trhoch a 
jarmokoch kde prezentuje nielen svoje výrobky, ale predvádza aj keramickú výrobu.

Bližšie informácie získate na
www.pernek.sk



Myšlienka založiť detský folklórny súbor sa 
zrodila v roku 2011. Najskôr vznikli ako tanečná 
skupina zameraná na folklór a v apríli 2012 
vytvorili občianske združenie pod názvom 
Detský folklórny súbor Jabúčko. Pri názve 
súboru bol inšpiráciou názov obce Jablonové. 
Zakladateľmi skupiny bola Paulína Feriancová a 
Miroslava Antolíková. Pri jeho zrode pomáhala 
Vierka Tarová a neskôr aj Martina Šípová. Dnes 
má súbor 13 členov vo veku od 6 do 12 rokov.  
Vízia sú boru je sústrediť sa na historické odkazy 
obce Jablonové, okolitých dedín, ako aj ostatných 
regiónov Slovenska. Na prvé verejné vystúpe nie 
sa im podarilo získať finančné prostried ky na 

ušitie časti vlastných krojov. Pri výbere motívov boli zohľadnené zvyklosti obce, ako aj detské 
motívy z ostatných regió nov Slovenska v celej farebnej škále.
DFS Jabúčko vystupoval na Dňoch Pomoravia v roku 2011, na rôznych podujatiach konaných 
obcou Jablonové, na Krumpolových dňoch v Sološnici v roku 2012 a na Festivale Podhoran v 
roku 2013. 

Detský folklórny súbor Jabúčko

Bližšie informácie získate na
www.obecjablonove.sk



Bylinkárka - Žofia Boškovičová
V obci býva bylinkárka Žofia Boškovičová, ktorá sa venuje spracovávaniu byliniek už viac ako 40 
rokov. Pestuje okolo 20 druhov a ostatné liečivé rastlinky zbiera v prírode. Bylinky suší čo najskôr 
po nazbieraní. Voľne ich uloží na plátno alebo papier a suší v tieni alebo vo vzdušných, teplých 
priestoroch, podľa možnosti rýchlo. Teplota by nemala prekročiť 35 stupňov. Vďaka pohybu pri 
zbieraní a spracovávaní byliniek, ktorými lieči obyvateľov Jablonového, práci okolo domu a záhrady a 
každodennému kontaktu s ľuďmi, ostáva mysľou stále svieža a usmievavá. Nepoddáva sa žiadnym 
problémom a ako hovorí, nechce byť chorá vlastnou vinou. Keď sa ohlási telo s nejakým akútnym 
problémom siahne po nazbieraných bylinkách. 

Bližšie informácie získate na
www.obecjablonove.sk



Kyjovské Slovácko, malebná oblast v jihovýchodním cípu jižní Moravy kolem královského města 
Kyjova, kraj, ve kterém dochází k živému setkávání minulosti s přítomností prostřednictvím 
opěrných bodů, majících svou podstatu ve všech tradičních lidových slavnostech, svátcích, 
lidové slovesnosti a obyčejích, po mnoho generací pevně zakotvených v podvědomí zdejších 
lidí. 

„Já je obcházím, abych skrze ně nahlédl do minulosti, abych se v budoucnu vyhnul chybným krokům, 
abych se podíval na události a věci, které jsem dávno pozbyl v domnění, že minulost je balvan, 
se kterým nepohnu, aniž bych tušil, že budoucnost je minulost, co za chvíli přijde“ (z knihy Josefa 
Holcmana Týden co týden).

Kde je Kyjovské Slovácko
Kyjovské Slovácko se rozkládá v jihovýchodní části ČR, ve správním obvodu Jihomoravského kraje. 
Jedná se o celistvou oblast hospodářsky slabého okresu Hodonín, která zahrnuje sedm mikroregionů 
(Mikroregion Babí Lom, Bzenecko, Hovoransko, Moštěnka, Nový Dvůr, Podchřibí, Ždánicko). Území 
tvoří 45 obcí s celkovým počtem obyvatel 62 253. Rozloha území je 500 km ². Největší obcí je město 
Kyjov s necelými třinácti tisíci obyvateli, které je zároveň přirozeným centrem regionu. 

Jaké je Kyjovské Slovácko
Oblast disponuje významným potenciálem cestovního ruchu vyplývajícím především z existence 
místních kulturních a folklorních tradic, které se zde uchovaly v míře neobvyklé než ve většině jiných 
oblastí ČR. Lidové slavnosti, hody, masopust a další akce představují dosud živou tradici. Specifickou 
atraktivitou je vinařství, vinařská kultura a architektura sklepních uliček. Významným rysem regionu 
je i tradiční zpracování místních produktů, které spolu s tradičními řemesly, bohatými folklorními 
tradicemi a množstvím kulturních památek vytváří pozitivní image regionu jako oblasti se zdravým 
životním prostředím a pohostinnými lidmi.
Kyjovsko je oblast, kde se současný moderní životní styl prolíná s kulturou, která je založena na 
odkazu filozofie tradičního způsobu života místně spojeného s tímto regionem. Sociální povědomí je 
stále do značné míry ovlivňováno prastarými obyčeji a zvyky, ať už na světské či spirituální úrovni. Je 
zřejmé, že tyto skutečnosti se zasloužily o kontinuitu autentického rázu místní kulturní společnosti.

Bližšie informácie získate na
www.kyjovske-slovacko.com



Slovácký soubor Kyjov  
Byl založení v roce 1942 a prvořadým posláním souboru je objevování starých a zapadlých zvyků, 
obyčejů, písní a tanců, ale také krojových součástí či hospodářského nářadí a současné udržování a 
rozvíjení tradičního zvykosloví v místě svého působení.
Soubor je pořadatelem pravidelných besed u cimbálu a dalších pořadů, zaměřených na lidovou 
kulturu. Členové souboru patří k hlavním organizátorům a účinkujícím velkého folklórního festivalu 
„Slovácký rok“ v Kyjově, který je pořádán jako nejstarší v Česku již od roku 1921.
Složky Slováckého souboru Kyjov sú Ženský sbor, Mužský sbor, Přípravka, Taneční soubor, Cimbálová 
muzika Jury Petrů, Cimbálová muzika Pavla Růžičky.

Folklorní soubor Lipina
Folklorní soubor Lipina, působící ve Vracově již od roku 1980, uměleckou formou rozvíjí folklór v 
taneční, hudební a pěvecké složce. Název kolektivu je odvozen podle pojmenování nejstarší části 
Vracova. Kolektiv souboru Lipina Vracov navštěvují tři desítky mladých lidí, kteří svým hostům, 
divákům a návštěvníkům rádi rozdávají krásu a potěšení z bohatého dědictví svých předků, které 
svým umem uměleckou formou trvale a úspěšně rozvíjejí. Za dobu své činnosti soubor uskutečnil 
mnoho uměleckých zájezdů s vystoupeními nejen v České republice, ale též na Slovensku a v řadě 
zemí celé Evropy. Soubor se také zúčastňuje regionálních folklorních festivalů. Uměleckým vedoucím 
souboru je Miroslav Glac, organizační vedoucí souboru Jolana Tužilová. Cimbálovou muziku vede 
primáš Richard Sasín.

Bližšie informácie získate na
www.kyjovske-slovacko.com



Ženský a mužský pěvecký sbor v Obci  Bukovany
Ženský sbor vznikl v roce 1997. Dnes sbor navštěvuje 15 žen. Hlavní smysl práce ženského sboru je 
udržování lidových tradic, krojů a písní převážně z kyjovského regionu. Spolu s mužským sborem 
reprezentoval obec na dvou zahraničních vystoupeních v Itálii. Zajímavou zkušeností bylo natáčení 
CD s názvem “Veselo muziko”. 

Dechová hudba Nenkovjanka
V kraji plném slunce, zrajícího vína a dobrých lidí, tam kde končí Moravské a začíná Hanácké 
Slovácko leží malá dědina Nenkovice. Tady zakládá v roce 1946 mladý Jožka Petula převážně z žáků, 
které učil ještě jako školáky místní učitel pan Ant. Ježek hře na housle a pak i jiné dechové nástroje, 
mladou dechovku. A v roce 1947 již naplno hraje jak doma, tak i v okolních vesnicích kapela mladých 
muzikantů, která nepřetržitě hraje 60 let. Z tehdejších členů kapely žije již jen kapelník, který má za 
sebou 60 let věrnosti, houževnatosti, starostí a shánění bez čekání na jakékoliv ocenění. Za šedesát 
let prošla kapelou spousta muzikantů, z toho jich mnoho již zemřelo. Nějakou dobu hrál v kapele 
na klarinet také známý textař, konferenciér, organizátor, zakladatel a redaktor Slovácké dechovky a 
ředitel kulturního domu v Hodoníně, nenkovský rodák Stanislav Pěnčík. Dosud hraje v kapele jeho 
mladší bratr Jiří. Dlouhá léta též v kapele hrál známý hudební skladatel Antonín Orság. Též bubeník 
kapely Jožka Křivák je autorem mnoha textů k skladbám různých skladatelů – V. Maňas „Cestička 
od dubí“ a mnoha a mnoha dalších.

Bližšie informácie získate na
www.kyjovske-slovacko.com



Atelier Montparnasse Věteřov
Pro Wladimíra Abramuszkina a jeho rodinu 
se Věteřov stal ideálním místem pro navázání 
na tradici pařížské čtvrti Monparnasse. Při 
návštěvě jeho ateliéru v domě č.63 můžete spatřit 
originální atmosféru a stálou výstavu obrazů, 
vytvořených technikou akryl, a jiných originálních 
předmětů (lampy, svítící dekorace, drobné 
dárkové předměty). Několikrát do roka se ateliér 
otevírá návštěvníkům ke shlédnutí obrazů i jiných 
originálních předmětů z dílen různých autorů.

Muzea a expozice

Muzeum obce  Želetice
Muzeum obce Želetice je umístěno v budově školy. Tato škola byla v roce 1977 zrekonstruována do 
nynější podoby. V roce 1946 zde byla zřízena mateřská škola, která zde působí dodnes. V roce 2005 se 
v Želeticích přestalo vyučovat. V uvolněných prostorách se nachází muzeum obce, zřízené obecním 
úřadem.

Loutkové divadlo “Kašpárek” v měste Bzenec
Muzeum obce Želetice je umístěno v budově školy. Tato škola byla v roce 1977 zrekonstruována do 
nynější podoby. V roce 1946 zde byla zřízena mateřská škola, která zde působí dodnes. V roce 2005 se 
v Želeticích přestalo vyučovat. V uvolněných prostorách se nachází muzeum obce, zřízené obecním 
úřadem.

V regionu najdete řadu venkovských muzeí a expozic. Na zámečku v Kyjově je k dispozici expozice 
vlastivědného muzea věnovaná regionu Kyjovska. Ždánické muzeum dokumentuje zajímavosti 
okolních oblastí a prezentuje také napoleonské památky.

Bližšie informácie získate na
www.kyjovske-slovacko.com



Cimbálová muzika Babí lom
Cimbálová muzika Babí lom je skupina mladých muzikantů, které spojuje láska k hudbě a folklóru. 
V dnešním složení funguje od května 2010. Zázemím pro tuto muziku jsou Stavěšice, malá obec 
ležící asi 60 km jižně od Brna. Paradoxně nikdo z členů ve Stavěšicích nebydlí. V této vesnici má 
však kapela velkou podporu a při OÚ Stavěšice je její zkušebna. Název Babí lom nevznikl nikterak 
náhodně, jak by se na první pohled mohlo zdát. Kopec Babí lom, nebo také Strážovský kopec, či 
Veselý kopec, se svou nadmořskou výškou 417 m.n.m. je dominantou oblasti, do které spadají 
i Stavěšice.  Regionálně tedy muzika spadá 
na rozhraní Ždánicka a Kyjovska, odkud také čerpá 
většinu svého repertoáru. Během jejího vystoupení 
však můžete slyšet i písně z Podluží, Strážnicka 
či Valašska a nemalou část repertoáru tvoří písně 
slovenské a maďarské. Muzika také spolupracuje 
s různými soubory z okolí. Pravidelně vystupuje 
např. s věterským mužským sborem a věterskou 
mládeží.

Cimbálová muzika z Milotic 
V Cimbálové muzice z Milotic se sešla parta muzikantů respektujících regionální příslušnost muziky a 
snažících se objevit, pochopit a snad i předat alespoň 
část kulturního dědictví předchozích generací. Jsme 
si vědomi nutnosti citlivého přístupu ke zpracování 
a interpretaci hudebního materiálu. Píseň chápeme 
jako zhmotnění emotivního rozpoložení konkrétního 
autora, jehož současná anonymita je výsledkem 
přímého úmyslu tvůrce nebo častěji díky překryvu 
časem. S písní tedy jednejme jako s člověkem: s 
úctou a pokorou.

Zvyky a tradice
Vnímavého návštěvníka musí uchvátit krása a zvláštní atmosféra lidových zvyků, typická pro 
Slovácko. Roční běh těchto zvyků má velmi hluboké kořeny, snad už v předkřesťanské minulosti. 
Vyznačuje se tradicí krojů, zpěvů, tanců, lidovým výtvarnictvím a uměleckými řemesly. Uplatňuje 
se hlavně v přísně střežených a dodržovaných církevních i lidových slavnostech po celý rok. Z 
nejznámějších folklórních akcí bychom měli připomenout červencový mezinárodní folklorní festival 
ve Svatobořicích-Mistříně nebo srpnový Národopisný festival kyjovského Dolňácka v Miloticích. 
Vše vrcholí tzv. Slováckým rokem, což je největší třídenní národopisná slavnost regionu, pořádaná 
v Kyjově ve čtyřletých periodách již od roku 1921. Region nabízí možnost seznámit se s podobou 
místních výrobků na jarmarcích, například v Kyjově, Bzenci nebo na zámku v Miloticích, kde jsou 
řemeslníky každoročně prezentovány ukázky výroby tradičních lidových produktů na trhu místních 
produktů řemesel.

Bližšie informácie získate na
www.kyjovske-slovacko.com



Bližšie informácie získate na
www.kyjovske-slovacko.com

Tanečný soubor Ždáničan
Národopisný soubor Ždáničan vznikl v roce 1965 
v obci Ždánice. V roce 2009 zakládající členové ze 
souboru odešli a založili nový soubor. V dnešní době 
má Ždáničan 10 párů mladých tanečníků, tančí tance 
z Kyjovska, Srážnicka, Uhersko-Brodska, z Kopanic,z 
Horňácka, Zálesí. Ze Slovenska jsou to tance z Myjavy, 
Horehronní, Zemplín a Šariš. Ždáničan vystupuje 
v Krumvíři, Slováckém roku v Kyjově, ve svém 
regionu, chlapci verbují ve Strážnici. Ždáničan obnovil 
Krojovaný ples ve Ždánicích, je pořadatelem Hodů, 
Folklorního večera v kulturním domě a fašankové 
obchůzky po obci.

Malérečky z obce Vacenovice
Paní M. Jakubíčková a paní L. Vlasáková sú nejlepší malérečky velikonočních kraslic. Obě už 
spoustu let úspěšně reprezentují Vacenovice v tomto umění. A umění to opravdu je. Tato technika 
vyškrabávání kraslic má dlouholetou tradici. Ještě v padesátých letech minulého století běhaly 
po dědině skoro všechna malá děvčátka, ostřit pilníky, malovat a rýsovat vajíčka. To prostě patřilo 
ke “šlahačce”. A naštěstí se zdá, že tato krásná tradice nezanikne s oběma dámami. Mají dost 
mladých následovnic, které se s nimi účastní nejrůznějších vystoupení, trhů a podobných akcí, 
kde předvádějí svoje dovednosti. Obě mají své výrobky v Galerii Asociace malířek a malířů kraslic 
v Libotenicích. Obě také slaví úspěchy na nejrůznějších výstavách, odkud si přivezly ocenění. 


