
 
Záverečná správa - ROK NA DEDINE 

Projekt z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 - 2013 
 
V roku 2014 sme úspešné zrealizovali projekt z Operačného programu cezhraničnej spolupráce s názvom 
Rok na dedine. Partnermi projektu boli MAS Podhoran a Obec Vacenovice, ktorá je partnerskou obcou 
našej členskej obce Sološnica. Obe obce už spolu zorganizovali niekoľko zaujímavých akcií a tak sme sa 
koncom roka 2013 spoločne dohodli so zapojením celého regiónu Podhoran a pripravili projekt, ktorý 
prechádzal všetkými obdobiami v roku začínajúc Veľkonočnými sviatkami až po Vianoce.. Cieľom projektu 
bol rozvoj regionálneho kultúrneho dedičstva, ľudových tradícií a remesiel, tak aby sa zachovali pre budúce 
generácie. Oživenie remeselníckej činnosti v regióne Podhoran a Kyjovské Slovácko sa konalo formou 
kurzov, workshopov, táborov pre deti a kultúrno - spoločenských podujatí.  
 
Celonárodná výstava kraslíc vo Vacenoviciach sa uskutočnila dňa 5.4.2014. Veľkonočné sviatky boli v 

ľudovej tradícii dňami, ktoré znamenali návrat jari, obnovu prírody a nového života. V rámci tejto aktivity 

boli oslovení remeselníci a výtvarníci regiónu Podhoran, ktorí prezentovali svoje umenia na výstave. 

Oslovili sa aj materské a základné školy, aby sa zapojili do medzinárodnej súťaže SYMBOL JARI ČR-SR, ktorá 

bola vyhodnotená počas Celonárodnej výstavy kraslíc vo Vacenoviciach. 

 

     
 
 

        
 

 
 



Kurz gravírovania kraslíc v Sološnici sa uskutočnil dňa 12.4.2014. Z obce Vacenovice prišli najlepšie maliarky 

(lektorky), ktoré počas jedného dňa odovzdali svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti ďalšej generácii. 

Gravírovanie kraslíc je technika, ktorá je typická pre región Kyjovské Slovácko. Je to náročná práca a 

vyžaduje si poriadnu dávku trpezlivosti, bohatú fantáziu, a najmä šikovné ruky. 

 

     

 

Remeselné tábory sa konali v dňoch 4.9.2014 - 6.9.2014 v regióne Podhoran a v dňoch 11. 09. 2014 - 13. 

09. 2014 v regióne Kyjovské Slovácko. Pre 40 detí bol pripravený bohatý program zameraný na tradičné 

remeslá. Deti mali možnosť spoznať tradičné remeselné spracovanie rôznych materiálov a okrem toho si 

odniesli domov vlastnoručne vyrobené ozdobné i úžitkové predmety.  

 

     
 
 

    



Workshop včelárstva a vinárstva sa konal dňa 26. septembra 2014 vo Vacenoviciach v krásnom malebnom 

vinnom „sklípku“. Med a víno patria k tradičným regionálnym produktom Kyjovského Slovácka. Z regiónu 

Podhoran sa ho zúčastnilo 40 osôb. Pán Miroslav Kuchta člen Českého svazu včelárov viedol kurz včelárstva 

a kurz vinárstva prebiehal pod vedením skúseného degustátor pán Františeka Ilčíka predsedu Českého 

záhradkárskeho svazu. 

    
 
Záverečnou aktivitou projektu bola Vianočná koleda, ktorá sa uskutočnila 13.12.2014 v obci Sološnica. Pre 

40 ľudí z regiónu Kyjovské Slovácko bol pripravený bohatý kultúrny program zameraný na tradície a zvyky 

Vianoc regiónu Podhoran. Súčasťou tejto aktivity bola aj výstava - Sviečka - Symbol svetla a vianočné trhy, 

kde si mohli návštevníci v remeselných stánkoch zakúpiť rôzne výrobky a predmety - ľudovo-umelecké 

výrobky, medy, medovníky, sviečky, mydlá, výrobky z kovov, textilu, z keramiky, skla a podobne. 

 

Kultúrna výmena počas celého roka zblížila obyvateľov žijúcich na oboch stranách hranice a zároveň sa 

oživili rôzne remeselné zručnosti v regióne Podhoran a Kyjovské Slovácko. Táto snaha utužila cezhraničnú 

spoluprácu a zaručila cennú výmenu remeselných zručností, folklóru a tradícií. Kultúrne výmeny zblížili 

obyvateľov žijúcich na oboch stranách hranice.  

 
 
Zapísala: Ing. Jurkáčková Katarína 


