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Zhrnutie a obsahové vyhodnotenie programu
Nadácia SPP od svojho vzniku prispieva k rozvoju a ochrane kultúrnych hodnôt. Veríme, že zachovanie
nášho kultúrneho dedičstva je jedným z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú budúce generácie.
Okrem záchrany a obnovy národných kultúrnych pamiatok, chceme pozornosť upriamiť aj na
znovuobjavenie kultúrnych tradícií regiónov Slovenska.
Grantový program Dedičstvo regiónov je zameraný na podporu kultúrnych tradícií v regiónoch s cieľom
zvyšovať kvalitu života obyvateľov v obciach a mestách, rozvíjať komunitný život, reagovať na aktuálne
potreby obcí, miest a regiónov a podporovať aktivity občanov.
V program podporuje rôzne aktivity a podujatia, ktoré vychádzajú z miestnych tradícií ako napr. voľnočasové kultúrne aktivity, pravidelné podujatia v obciach spojené so zvykmi, históriou, tradíciami,
zdokumentovanie miestnych tradícií a zvykov v podobe publikácie, alebo iné kultúrne aktivity propagujúce
tradičné miestne špecifiká atraktívnou (inovatívnou) formou.
Nadácia SPP vyčlenila na program Dedičstvo regiónov 100 000 €, maximálna výška podpory jedného
projektu bola 2 000 €. Tie bolo možné predložiť do 30. septembra 2011.
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Ciele programu
Zámerom programu je prispieť k zvýšeniu povedomia o význame miestnej kultúry pre regionálny rozvoj
a pre zvyšovanie kvality života obyvateľov.
Cieľom programu je podporiť rozvoj komunitného života v regiónoch, rozvoj zmysluplného a hodnotného
trávenia voľného času a rozvoj vzťahov v komunite, zachovávanie a rozvoj kultúry v mestách a obciach,
zvyšovanie informovanosti obyvateľov regiónov ako aj ich návštevníkov, rozvoj regionálneho cestovného
ruchu, vyzdvihovanie historicko-kultúrneho významu jednotlivých regiónov.
Tieto ciele chceme napĺňať podporou medzisektorovej spolupráce, aktívnou spoluprácou miestnych
samospráv, mimovládnych organizácií či verejnoprospešných a kultúrnych inštitúcií s iniciatívami
samotných obyvateľov, zapájaním občanov a dobrovoľníkov.
Oprávnení žiadatelia o podporu
O podporu sa mohli uchádzať:
•
Kultúrne inštitúcie: múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.
•
Mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie,
neinvestičné fondy
•
Kultúrne a umelecké zoskupenia (s právnou subjektivitou): folklórne súbory, záujmové a umelecké
spolky, ochotnícke divadlá a pod.
•
Obce a mestá - podmienkou bola aktívna spolupráca s ďalším subjektom (kultúrnou inštitúciou,
občianskym združením, spolkom, základnou umeleckou školou alebo školou) už pri predložení projektu
Jeden subjekt mohol predložiť maximálne 1 projekt.
V programe mohli byť podporené projekty, ktoré spĺňali nasledujúce podmienky:
 aktivity projektu sú verejnoprospešné a prínosné pre širokú verejnosť
 zaujímavým spôsobom prispievajú k zviditeľneniu konkrétneho regiónu
 projekt je prínosný najmä pre miestnu komunitu, prispejú k rozvoju komunitného života
 projekt vychádza z miestnych tradícií, je originálny a zaujímavý
 projekt podnieti aktívnu spoluprácu samosprávy, organizácií a miestnej komunity
 Program nemal za cieľ podporiť nasledovné projekty
 rekonštrukcia a obnova kultúrnych pamiatok;
 budovanie infraštruktúry - plynofikácia obce, rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest, budovanie
chodníkov, osvetlenia a pod.;
 rekonštrukčné opravy budov a verejných priestorov (opravy striech, výmena okien, podlahy,
sociálnych zariadení a pod.);
 aktivity realizované v zahraničí;
 projekty realizované dodávateľsky, len nákup vybavenia, alebo zariadenia bez nadväzných aktivít;
 projekty prinášajúce úžitok len ich realizátorom; projekty ideologicky alebo extrémisticky
zamerané; projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním;
 zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch fyzických
osôb;
 projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, nie sú verejnoprospešného charakteru.
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Časový harmonogram
25.8.2011

Vyhlásenie programu

30.9.2011

Uzávierka predkladania projektov

1.10.2011 – 30.10.2011
11.11.2011

Hodnotenie projektov externou hodnotiacou komisiou
a Správnou radou Nadácie
Zverejnenie výsledkov

11.11.2011 – 15.11.2011

Príprava a uzatváranie zmlúv s podporenými subjektmi

15.11.2011 – 30.9.2012

Realizácia podporených projektov

30.9.2012

Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov

Medializácia programu
Informačná kampaň k druhému ročníku programu Dedičstvo regiónov bola spustená v auguste
a septembri 2011. Inzercia bola zverejnená v regionálnych denníkoch siete MY Petit Press. Ďalšou
formou medializácie programu bol čítaný oznam v Slovenskom rozhlase. Po celom Slovensku sme tiež
umiestnili 90 bilboardov.
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Vyhodnotenie a prehľady projektov
V termíne uzávierky 30. septembra 2011 sme dostali 367 žiadostí, ktoré spolu požadovali sumu 667 599
€. Z nich 4 projekty nesplnili formálne kritériá a neboli zaradené do posudzovania.
Do hodnotenia bolo zaradených spolu 363 projektov, ktoré sme rovnomerne rozdelili podľa regiónov do
5 skupín a podľa počtu predložených projektov vyčlenili sumy pre ten-ktorý región:
Regionálna skupina
Regionálna skupina
Regionálna skupina
Regionálna skupina
Regionálna skupina

ZÁPAD
VÝCHOD
STRED
JUH
SEVER

74 projektov
75 projektov
77 projektov
77 projektov
60 projektov

20 400 Eur
20 700 Eur
21 200 Eur
21 200 Eur
16 500 Eur

Hodnotiaca komisia, ktorá projekty posudzovala, bola zložená z odborníkov v tejto oblasti a rozdelená
podľa regiónov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mgr. Katarína Babčáková, Národné osvetové centrum, Ústav tradičnej kultúry
Mgr. Zuzana Duchová, PhD., Kultúrny kontakný bod, teoretička umenia
Mgr. Tomáš Mikolaj, Kysucké osvetové stredisko
Bc. Martina Ilavská, Komunitná nadácia Liptov
Mgr. Rastislav Král, Karpatská nadácia
Emília Pastirčíková, Asociácia komunitných nadácii Slovenska
Šarolta Jeneiová, Regionálna rozvojá agentúra Južný región
Stanislav Štefan, Združenie rozvoja južného Zemplína
Lenka Brádňanská, Centrum pre filantropiu
Martina Paulíková, Nadácia Ekopolis

Všetci posudzovatelia poznajú región, z ktorého projekty posudzovali. Pracujú v oblasti kultúry a majú
skúsenosti s posudzovaním projektov. Každý projekt posúdili 2 posudovatelia a zástupkyňa Nadácie SPP.
Posudzovatelia, ktorí sa nemohli osobne zúčastniť stretnutia poslali svoje hodnotenia mailom
s podrobným zdôvodnením.
Dátum stretnutia

Miesto stretnutia

Prítomní
Lenka Brádňanská
Martina Paulíková (Skype)

24. októbra 2011

Centrum pre filantropiu

26. októbra 2011

Centrum pre filantropiu

Zuzana Duchová
Katarína Babčáková

27. októbra 2011

Centrum pre filantropiu

Emília Pastirčíková
Rastislav Král (Skype)
Milica Danková
Tomáš Mikolaj

Stretnutia
moderovala:

Barbora Paulenová

Suma určená na prerozdelenie bola 100 000 €. Hodnotiaca komisia navrhla a Správna rada schválila na
podporu 84 projektov.
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Prehľady

Prehľad posudzovaných projektov

kraj

posudzované
projekty
77
29
46
64
38
45
18
50
367

banskobystrický
bratislavský
košický
nitriansky
prešovský
trenčiansky
trnavský
žilinský
spolu

požadovaná
suma
146 896 €
50 629 €
85 959 €
115 284 €
69 653 €
74 105 €
29 599 €
95 475 €
667 599 €

Téma programu oslovila organizácie zo
všetkých regiónov Slovenska.
Najviac
projektov
–
21%
bolo
z banskobystrického kraja, 17% tvorili
projekty z nitrianskeho kraja, 14% prišlo zo
žilinského a 13% tvorili projekty z košického
kraja.
Najmenej projektov prišlo z trnavského
a bratislavského kraja.

POSUDZOVANIE PROJEKTOV V KRAJOCH
trnavský
5%

žilinský
14%

banskobystrický
21%

trenčiansky
12%
bratislavský
8%

košický
13%

prešovský
10%
nitriansky
17%
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Prehľad realizovaných projektov
realizované podporená
kraj
projekty
suma
banskobystrický
15
21 200 €
bratislavský
8
7 950 €
košický
12
15 780 €
nitriansky
13
16 300 €
prešovský
8
9 820 €
trenčiansky
13
12 100 €
trnavský
3
2 500 €
žilinský
12
14 350 €
spolu
84 100 000 €

Projekty podporené v programe Dedičstvo
regiónov sa realizovali vo všetkých krajoch
Slovenska.
Najviac
projektov
bolo
zrealizovaných
v banskobystrickom kraji (15 projektov, 18%). Po
13 projektov (15%) sa realizovalo v nitrianskom
a trenčianskom kraji, o jeden menej (12
projektov, 14%) v košickom a žilinskom kraji.
Najmenej projektov 3 (4%) bolo podporených a
zrealizovaných
v
trnavskom
kraji.
V bratislavskom a prešovskom kraji bolo
zrealizovaných 8 projektov (10%)

REALIZOVANÉ PROJEKTY V KRAJOCH
žilinský
14%

banskobystrický
18%

trnavský
4%

bratislavský
10%
trenčiansky
15%
košický
14%

prešovský
10%
nitriansky
15%

Právna forma podporených žiadateľov
Viac ako polovicu podporených žiadateľov tvoril
organizácie tretieho sektora: 44 občianskych
združení, 3 neziskové organizácie, 1 neinvestičný
fond.
22 projektov realizovali obce a mestá, 11
projektov bolo podporených príspevkovým
organizáciám.
Podporené boli aj 2 projekty spolkov a 1 projekt
realizovaný registrovanou cirkvou.

právna forma
neinvestičný fond
nezisková organizácia
občianske združenie
príspevková organizácia
registrovaná cirkev
samospráva
spolková zložka
spolu

Programová a finančná hodnotiaca správa Dedičstvo regiónov 2011

počet
projektov úspešnosť
1
1%
3
4%
44
52%
11
13%
1
1%
22
26%
2
2%
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strana 7

Prehľad realizovaných projektov podľa typu aktivít
Najviac zrealizovaných projektov (30) malo formu dokumentácie histórie, zvykov a tradícií daného
regiónu. Podporené organizácie vydali rôzne publikácie s historickými fotografiami, spevníky, slovníky
nárečia, zhotovili informačné tabule o histórii a dedičstve konkrétnych oblastí, receptáry tradičných jedál.
Každej dokumentačnej aktivite predchádzal aktívny zber informácií a materiálov medzi miestnym
obyvateľstvom.
Kurzy tradičných remesiel (17) učili účastníkov hrnčiarstvu, košikárstvu, paličkovaniu, práci s tkáčskymi
stavmi a iným ľudovým remeslám.
Kultúrnych podujatí prezentujúcich tradície, zvyky regiónu sa zrealizovalo 15. Išlo o rôzne verejné
podujatia obecných slávností, dní pripomínajúcich si významné udalosti v kalendári (Svätojánska noc,
Veľkonočné, Vianočné sviatky, dožinky...).
Uskutočnilo sa 11 aktivít spojený ch s folklórom – folklórne festivaly a slávnosti, aktivity zamerané na
zachovanie ľudových odevov. Mestá a galérie zrealizovali 7 výstav.
4 projekty sa venovali obnove alebo zachovaniu ochotníckeho divadla, ktoré do činnosti zapája miestnych
ľudí a pripravuje divadelné predstavenia pre verejnosť.

Realizované aktivity podľa oblasti
podpory
ochotnícke divadlo
dokumentácia histórie, zvykov, tradícií
aktivity spojené s folklórom
kurzy tradičných remesiel
kultúrne podujatie prezentujúce tradície…
výstava spojená s tradíciami regiónu
0

5

typy aktivít
výstava spojená s tradíciami regiónu
kultúrne podujatie prezentujúce tradície regiónu
kurzy tradičných remesiel
aktivity spojené s folklórom
dokumentácia histórie, zvykov, tradícií
ochotnícke divadlo
spolu

10

15

20

počet
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15
17
11
30
4
84

25

30

podporená suma
8 150 €
14 780 €
20 700 €
12 450 €
39 020 €
4 900 €
100 000 €
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Realizované projekty

názov projektu:
predkladateľ:
podporená suma:

Prechádzka stáročiami
Folklórny súbor Rozvadžan
1 000€

Folklórny súbor Rozvadžan v rámci osláv 800. výročia
písomnej zmienky o obci Rozvadze vydal monografiu o
obci (Prechádzka stáročiami), opravil a posvätil nový kríž
na bývalom cintoríne, vytvoril DVD film o histórii obce,
zostavil slávnostný program Rok na dedine, vybudoval
pamätný sedliacky dom, zorganizoval výstavu umeleckých
diel a dokumentačnú výstavu o histórii obce Rozvadze
názov projektu:

Oživenie miestnych
tradícií v Bohúňove remeselnícke dielne
s výstavou
predkladateľ:
Obec Bohúňovo
podporená suma:
1 200€
V obci Bohúňovo ožili ľudové remeslá vďaka
remeselníckym dielňam. Spolu sa uskutočnilo 8
dielní (pečenie medovníkov, výrobky z kože,
košikárstvo, výroba bábok z varešiek, výroba
veľkonočných ozdôb, drevorezbárstvo, obrázky z
prírodných materiálov a batikovanie) od decembra
do júla 2012 a v auguste sa konala slávnostná
výstava vyhotovených diel v rámci VI. Dní obce.

názov projektu:
predkladateľ:
podporená suma:

Škola Hajnalu
Obec Svätý Anton
1 200€

V obci Svätý Anton zrealizovali projekt Škola Hajnalu.
V rámci projektu sa uskutočnili tri tvorivé dielne:




škola ľudového tanca,
škola pouličného divadla
tvorivé dielne výroby masiek a kostýmov

a samostatné podujatie Svätoantonský Hajnal.
Účastníci tvorivých dielní počas školy pripravili tradičný
fašiangový sprievod a pouličné divadlo. S pripraveným
divadelným predstavením potom vystúpili na podujatí
Svätoantonský Hajnal.
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názov projektu:

Oživenie ochotníctva v Horných
Semerovciach
predkladateľ:
Obec Horné Semerovce
podporená suma: 1 400€
Obec Horné Semerovce aktivizovala širokú verejnosť k
ochotníctvu. 19 ochotníci nacvičili divadelnú hru
Narodenie Ježiša, s ktorou vystúpili počas vianočných
trhov. Miestna stolárska firma vybudovala potrebné
pódium, kde ochotníci pripravia ďalšie vystúpenie v
období fašiang.

názov projektu:
predkladateľ:
podporená suma:

Remeslá našich predkov
OZ Hornonitrie
1 200€

Počas marca a apríla zrealizovalo Občianske združenie
Hornonitrie päť cyklických podujatí - tvorivých dielní.
Verejnosti boli prezentované štyri remeslá - pletenie
zo slamy, prútia, drotárstvo a tradičná pravnianska
výšivka. Tvorivé dielne prispeli k uchovaniu tradícií a
prinavráteniu pôvodných úžitkových a umeleckých
predmetov do bežného života.
Tvorivých dielní sa zúčastnilo približne 50 ľudí rôznych vekových kategórií. Po ich ukončený bolo
zorganizované popoludnie s výstavou pravnianskej výšivky, vodných mlynčekov, ochutnávkou tradičných
jedál a stavaním mája.

názov projektu:
predkladateľ:
podporená suma:

Dedičstvo slovenských regiónov
Univerzitné pastoračné centrum bl. Jozefa Freinademetza
800€

Univerzitné pastoračné centrum zorganizovalo pre
študentov v Mlynskej doline dve ľudové tanečné
zábavy - Ondrejskú ľudovú veselicu a Majáles.
Mladí ľudia mali možnosť zažiť pravú dedinskú
veselicu a tiež si priblížili stavanie mája.
Podujatia dopĺňali aj ďalšie formy tradičnej
ľudovej kultúry - remeslá, zvyky, nárečie, kroje,
tance, piesne i tradičná gastronómia (lokše,
kapustnica, koláče).
Na Ondrejskej zábave
tancovali na živú cimbalovú hudbu, program
dopĺňali zábavné súťaže (preskakovanie vatry,
klobúkový tanec, zdobenie medovníkov). Počas
Majálesu stavali máj. Celkovo sa na oboch veseliciach zúčastnilo vyše 1200 mladých ľudí, ich priebeh
zabezpečovali približne 70 dobrovoľníkov.

Programová a finančná hodnotiaca správa Dedičstvo regiónov 2011

strana 10

názov projektu:
predkladateľ:
podporená suma:

Objavme za dedinou slávne
stredoveké bane
Občianske združenie Malachovská
dolina
2 000€

Občianske združenie Malachovská dolina vyznačilo náučnú
trasu "Banský chodník", ktorý spája všetkých 6 historických
banských lokalít v hornej časti Malachovskej doliny. –
Vybudovali 3 veľkoplošné prevažne obrázkové náučné
tabule priamo v historických lokalitách stredovekej ťažby
ortuti. Na realizácii projektu sa podieľalo 45 dobrovoľníkov,
ktorí spolu odpracovali vyše 850 brigádnických hodín.
Počas slávnostného otvorenia náučného chodníka
zorganizovali pre verejnosť viacero sprievodných podujatí –
ryžovanie zlata a rumelky, vystúpenie Banského spevokolu
zo Starých hôr, divadelné predstavenie pre deti, ukážku
prijímania nových členov do banského cechu ...

názov projektu:
predkladateľ:
podporená suma:

Košikárske dni
Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene
1 000 €

Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene
zrealizovalo projekt Košikárske dni, v rámci ktorého
sa uskutočnili 4 kurzy pletenia - pletenie slamených
ošatiek, pletenie klasických košov a dva kurzy
pletenia z vŕbového prútia.
Vyvrcholením bola prezentácia jednotlivých techník
na podujatí v záhrade Lesníckeho a drevárskeho
múzea vo Zvolene - Košikárska sobota, kde sa stretli
košikári s regiónu a ich žiaci (absolventi kurzov).
Podujatie zatraktívnila aj Detská košikárska dielňa.
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Finančné vyúčtovanie podporených projektov
V grantovom programe Dedičstvo regiónov sme v roku 2011 prerozdelili sumu 100.00€ 84 žiadateľom.
Celková suma, ktorú požadovali predkladatelia projektov odporučených hodnotiacou komisiou na
podporu bola 156.634€
Maximálna výška podpory jednému predkladateľovi bola 2 000€. Túto sumu požadovalo vo svojich
projektoch 10 organizácií, celkovo získali plnú sumu 4 organizácie.
Ostatné organizácie požadovali podporu vo výške od 650€ do 1995€, požadovanú sumu získali 3
organizácie. Ostatné projekty boli podporené zníženou sumou vo výške od 500€ do 1900€.
Finančný dar bol podporeným organizáciám poskytnutý v plnej sume. Po podpise darovacej zmluvy sme
na bankové účty podporených poukázali plné výšky podpory.
Zrealizovaných bolo všetkých 84 podporených projektov. Naplánované aktivity prebehli v stanovených
termínoch a všetky podporené subjekty predložili do termínu stanovaného v zmlúv 30. septembra 2012
záverečnú obsahovú a finančnú správu.
Zoznam 84 podporených projektov s anotáciou a správou o realizácií projektov sa nachádza v Prílohe č. 2

Monitoring podporených projektov
Počas realizácie projektov sme uskutočnili aj monitorovacie návštevy priamo v podporených organizáciách
a na miestach realizácie jednotlivých projektov. Osobné stretnutia s realizátormi projektov nám umožnili
spoznať tradície regiónov a vidieť rôzne spôsoby ich priblíženia verejnosti. Navštívili sme spolu 15
podporených subjektov. Správy z realizovaných monitoringov sú v Prílohe č. 3.
Prílohy
Príloha č. 1: Mediálny plán kampane
Príloha č. 2: Zoznam 84 podporených projektov s anotáciou a záverečnou správou
Príloha č. 3: Správy z monitoringov podporených projektov
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Príloha č. 1
Mediálny plán kampane
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Príloha č. 1 – Mediaplán kampane grantového programu Dedičstvo regiónov 2011
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Príloha č. 2
Zoznam podporených projektov
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Príloha č. 2: Zoznam 84 podporených subjektov v programe Dedičstvo regiónov 2011 v celkovej sume 100 000 €

číslo predkladateľ

Názov projektu

Podporená
Záverečná správa
suma
Banícke múzeum pripravilo pre deti živé múzeum, v rámci ktorého priblížili deťom tradičné
gemerské zvyky a obyčaje a interaktívnym spôsobom im priblížili typické slovenské a
maďarské ľudové kroje. Múzeum sa tak otvorilo novým trendom múzejnej pedagogiky . V
priebehu dvoch týždňov expozíciu navštívilo 359 detí s pedagogickým doprovodom (17
skupín). Deti si mohli počas podujatia kroje vyskúšať a vyfotiť sa v nich, zároveň si vypočuli
niekoľko slov o ich histórii, výrobe, zdobení a špecifických spôsoboch ich obliekania na rôzne
1 250 € príležitosti.

1.

Banícke múzeum v
Rožňave

Gemerské zvyky a obyčaje - živé
múzeum pre deti

2.

Bojnický skrášľovací
spolok

Obnovenie ľudových tradícií
„Veľkonočné vítanie jari v Bojniciach"

3.

Centrum tradičnej
kultúry v Myjave

Dožinky v Turej Lúke

1 000 €

4.

Čistý prameň - Tiszta
Forrás n.f.

„Ledvačakám!" - IX. Medzinárodný
ľudovo-umelecký tábor pri Hrone

1 000 €

5.

DFS Oščadnička

Vianočný program

6.

Dolnohronské
Zbierka kultúrneho dedičstva
rozvojové partnerstvo Dolného Pohronia

Programová a finančná hodnotiaca správa Dedičstvo regiónov 2011

500 €

700 €

1 700 €

Bojnický skrášľovací spolok zorganizoval počas Veľkonočných sviatkov "Veľkonočné vítanie
jari v Bojniciach". Na podujatí sa prezentovali miestni ľudoví remeselníci a pre verejnosť boli
otvorené remeselné tvorivé dielne.
Centrum tradičnej kultúry v Myjave zorganizovalo podujatie Dožinky v Turej lúke. Uskutočnilo
sa tradičné kosenie zrelého obilia s viazaním snopov, , mlátenie obilia historickou mláťačkou,
aktivity pre deti - detské dielne, vozenie na koni, ochutnávka tradičných jedál v rámci
programu "ako od babičky..." a remeselnícky jarmok. Kultúrny sprievodný program tvorila
tanečná škola a vystúpenie miestnych folklórnych skupín. Všetky zúčastnené folklórne
skupiny sa zapojili do dožinkového sprievodu a odovzdávaní dožinkového venca na
Gazdovskom dvore.
Neinvestičný fond Čistý prameň v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach
a mestom Želiezovce zrealizoval 6. - 11. 8. 2012 medzinárodný ľudovo-umelecký tábor pri
Hrone - "Ledvačakám!" V rámci celodenných tvorivých dielní sa účastníci oboznámili s rôznymi
formami ľudového umenia. Program bol zameraný na tanečný výukový program, tvorivé
dielne ľudových remesiel, výuku autentickej ľudovej hudby a tvorivé divadelnícke dielne.
DFS Osčadnička počas Vianoc účinkoval na rôznych podujatiach, vo Viedni, v Oščadnici, v
Čadci. Z grantu dali ušiť kožúšky pre deti.
Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo zo Želiezoviec vydalo publikáciu
Kultúrne dedičstvo Dolného Pohronia. Publikácia zjednotila informácie o pamiatkach,
osobnostiach, historických pamätných miestach, archeologických náleziskách, tradičných
podujatiach, kultúre a kultúrnych skupinách, remeslách na Dolnom Pohroní a poukazuje na
významné body z kultúrneho dedičstva obcí. Vyšla v náklade 1000 ks v maďarskom aj
slovenskom jazyku.
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číslo predkladateľ

Názov projektu

Podporená
Záverečná správa
suma

"Malá rezbárska škola" a "Remeslá
našich predkov"

7.

Dom kultúry Javorina

8.

Folklór bez hraníc o.z. Odkazy dedín Turca

9.

Folklórna skupina
Mladosť

10.

Folklórny súbor Liptov Návraty strateného v čase

11.

Folklórny súbor
Nadšenci

Tanečný dom s Nadáciou SPP

12.

Folklórny súbor
Rozvadžan

Prechádzka stáročiami

1 000 €

Folklórny súbor
STARIŠAN

Zachráňme a oživme zabudnuté
klenoty našich dedov, kým sa ešte dá.
" Zaratujme toto šumne zapomnute
co nam dzedove zochabeľi, kim še
ešči da."

Zámerom projektu FS Starišan bolo zachrániť a zdokumentovať tradičné zvykoslovie a tance
Šariša. Pri rekonštrukcii zvykoslovného pásma pomáhali pamätníci a odborníci. V rámci
1 100 € projektu sa tiež ušili kroje na vystúpenia.

13.

Receptár šenkvických materí

Programová a finančná hodnotiaca správa Dedičstvo regiónov 2011

1 000 €

Dom kultúry Javorina v Starej Turej zorganizoval Malú rezbársku školu, čím nadviazal na
tradíciu rezbárskej školy, ktorá v Starej Turej existovala v rokoch 1919 - 1924. Účastníci
rezbárskej školy prezentovali svoju prácu na podujatiach Vítanie jari a Remeslá našich
predkov, kde pracovali priamo na stolárskej hoblici pred návštevníkmi podujatia.
Občianske združenie Folklór bez hraníc zmapovalo prejavy tradičnej ľudovej kultúry
(architektúra, remeslá, gastronómia) v 17 obciach dolného Turca. Výsledky mapovania
postupne spracovávali a prezentovali na folklórnom portáli www.jankohrasko.sk a v reláciách
vo folklórnom rádiu. Publikovaných bolo viac ako 760 fotografií mapujúcich zachovanie
prvkov tradičnej ľudovej architektúry, štyri články o tradičnej ľudovej architektúry, zvukové
záznamy o tradičnej gastronómii z obcí Podhradie, Sklabiňa, Turčianske Jaseno, Belá-Dulice a
Turany, samostatne bola z monografie obce Košťany nad Turcom spracovaná relácia o
tradičnej kuchyni.
Folklórna skupina Mladosť zozbierala recepty tradičnej kuchyne obce Šenkvice a vydala knižku
"Na šenkvickem tanieri". Knižka vyšla v náklade 600 ks a podrobne zachytáva kulinársku
históriu obce. Obsahuje unikátnu etnografickú štúdiu o šenkvickej kuchyni 50-tych rokov 20
storočia, staré fotografie a recepty. Publikácia sa stane prezentačným materiálom obce a
Folklórnej skupiny mladosť, k dispozícii bude v miestnej obecnej knižnici.
Folklórnemu súboru Liptov sa podarilo vytvoriť podmienky na oživenie miestnych ľudových
tradícií v obci Lisková. Na základe dobových fotografií sa im podarilo zrekonštruovať a obnoviť
ľudový odev pre dospelých, dievocký a mládenecký kroj, dievčenský a chlapčenský kroj.
Zároveň spracovali dostatočné množstvo hudobného, tanečného a zvykoslovného materiálu
na zostavenie 90 minútového uceleného tematického programu.
Tanečný dom sa uskutočnil 24.3.2012 a zúčastnilo sa ho okolo 350 návštevníkov a účinkujúci
z folklórneho súboru. Návštevníci mali možnosť pozrieť si vystúpenia súborov a zúčastniť sa
na škole tanca. Hlavným zámerom projektu bolo priblížiť slovenský folklór verejnosti a vytvoriť
tradíciu tanečných domov
Folklórny súbor Rozvadžan v rámci osláv 800. výročia písomnej zmienky o obci Rozvadze vydal
monografiu o obci (Prechádzka stáročiami), opravil a posvätil nový kríž na bývalom cintoríne,
vytvoril DVD film o histórii obce, zostavil slávnostný program Rok na dedine, vybudoval
pamätný sedliacky dom, zorganizoval výstavu umeleckých diel a dokumentačnú výstavu o
histórii obce Rozvadze

1 150 €

800 €

2 000 €

700 €

strana 2

číslo predkladateľ

Názov projektu

14.

Folklórny súbor
URPÍN

15.

Informačné centrum
mladých Krupina

Vandrovka Geľa Sebechlebského

16.

Informačné centrum
mladých Banská
Štiavnica

Zabudnutá história

Folklórne hry

17.

Ipeľské kultúrne a
turistické združenie

Oživujeme remeselné tradície našich
predkov

18.

K KLUB/padláš

"POVESTI Z VLNY" alebo AKO SÚVISÍ
KRÁĽ MATEJ S OVEČKOU

19.

KORAVA - Podunajské
združenie pre rozvoj
Dielňa a kuchyňa starých rodičov (II.
vidieka a kultúry
Ročník)

20.

Kultúrne a
spoločenské stredisko
Prievidza
NA PRIEVIDZSKOM RÍNKU

Podporená
Záverečná správa
suma
Folklórny súbor Urpín zrealizoval v rámci 355. Radvanského jarmoku v Banskej Bystrici
podujatie Folklórne hry. Aktivít sa zúčastnilo takmer 150 účastníkov, ktorí si mohli vyskúšať
stavanie koliby, postavenie dreveného mosta, plieskanie bičom, kosenie a hrabanie sena,
ľudový vodovod, mútenie masla, folklórne puzzle, obliekanie krojov, hod kľuchtou a ďalšie
1 000 € aktivity.
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Informačné centrum mladých v Krupine spolu s Folklórnou skupinou Geľovianka zo Sebechlieb
pripravilo poučno zábavné divadelné predstavenie s motívom ľudovej postavy Geľa
1 000 € Sebechlebského a vydalo kreslenú brožúrku "Vandrovka Geľa Sebechlebského".
Informačné centrum mladých v Banskej Štiavnici prinieslo ďalšie možnosti, ako sa dozvedieť
viac o židovskej komunite, ktorá kedysi žila v Banskej Štiavnici a pre mesto veľa znamenala.
Vyrobili a nainštalovali 7 informačných tabúľ o histórii židovskej komunity v meste,
zorganizovali koncert Klezmer hudby a stretnutie s Izraelským veľvyslancom spojený s
besedou a premietaním fotografií, spomienkové Čítanie z knihy mŕtvych, besedu s
bezpečnostným analytikom Ivom Samsonom o izraelsko-palestínskych vzťahoch a workshopy
1 400 € na školách zamerané na predsudky, antisemitizmus a boj proti rasizmu.
Ipeľské kultúrne a turistické združenie oživilo remeselnícku činnosť v obci Salka pravidelnou
remeselníckou činnosťou v Pamätnom dome. Remeselnícka výučba prebiehala raz za mesiac
a počas stretnutí sa zaoberali tkaním kobercov, viazaním lán, práci so šúpolím, výrobe košov
1 000 € z prútia, práci s kožou, hlinou, hrnčiarstvu, drevorezbárstvu, makramé a batikovaniu.
K klub/padláš zrealizoval projekt "Povesti z vlny", v rámci ktorého sa uskutočnili tri podujatia
- interaktívne divadelné predstavenie pre deti s bábkami a kulisami z vlny a prírodných
materiálov (v spolupráci s Divadlom Thalia Teatro), workshop "Vlna a plstenie" a prednáška o
vzniku povestí, ich druhoch a porovnanie historických faktov na základe ktorých vznikli 1 500 € Pravda o povestiach.
Podunajské združenie pre rozvoj vidieka a kultúry - KORAVA zrealizovalo sériu víkendových
tvorivých dielní zameraných na ľudové remeslá a gastronómiu regiónu - Svet korálikov,
Makramé - technika uzlovania, Zdobenie dreva vypaľovaním, Výroba sviečok, Práca s hlinou 800 € hrnčiarstvo, Plstenie a práca so šúpolím, Tkanie, Kuchyňa starých materí.
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi zorganizovalo podujatie venované spomienkam
na tradičné jarmoky a trhy v Prievidzi - Na prievidzskom rínku... Podujatie sa konalo tri dni 10. - 12. 8 .2011. 10.8. sa uskutočnila vernisáž výstavy Prievidzské cechy (výstava trvala do
31.8.2012). 11.8.2012 ožilo námestie slobody rekonštrukciou tradičného prievidzského
jarmoku s predajom umeleckých výrobkov a slovenských špecialít. 12.8. sa podujatie ukončilo
800 € hodmi pri dychovej veselici.
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číslo predkladateľ

21.

22.

Kultúrne centrum
Sihoť

M.A.G. Občianske
združenie

Názov projektu

Podporená
Záverečná správa
suma

"Ľudové piesne, spevné a tanečné
tradície spod Bielych Karpát II" vydanie publikácie tlačou

Hlinený svet

Kultúrne centrum Sihoť vydalo publikáciu "Ľudové piesne, spevné a tanečné tradície spod
Bielych Karpát II". Publikácia vyšla v náklade 600 kusov. Obsahuje vyše 200 notových a úplných
textových zápisov ľudových piesní, cca 50 strán opisov príležitostí, kedy v minulosti mali
800 € uplatnenie spev, tanec a hudba a dobové fotografie.
Občianske združenie MAG zriadilo hrnčiarsku dielňu v obci Kamenný Most a organizovalo v
nej kurzy hrnčiarstva pre deti, mládež i dospelých z regiónu. Hrnčiarsky kurz sa uskutočňoval
1 krát týždenne a stabilne sa ho zúčastňovalo 10 ľudí a popri nich i ďalší záujemcovia, ktorí si
1 900 € aspoň sčasti vyskúšali niektoré techniky. Kurz bol ukončený výstavou výrobkov.

23.

Mesto Kremnica

Remeslá baníckeho regiónu

1 500 €

24.

Mesto Michalovce

Podoby minulosti - Rotunda v areáli
Zemplínskeho múzea

1 500 €

25.

Mesto Spišská Nová
Ves

Trh ľudových remesiel

26.

27.

Mestské kultúrne
centrum
"Uchovajme dedičstvo prarodičov"
Miestny odbor Matice
slovenskej vo Veľkom
Záluží
Gajdošská tradícia
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930 €

1 000 €

1 200 €

Žiaci ZŠ Kremnica sa na hodinách výtvarnej výchovy a technických prác učili rôzne remeselné
postupy (vyrezávanie z dreva, drôtikovanie, pletenie košíkov, tkanie a plstenie). Svoje
zručnosti potom prezentovali na tvorivých dielňach počas Cechových hodov Kremnice na
tradičnom kremnickom jarmoku a vystúpením s pásmom Ja som malý remeselník.
Mesto Michalovce osadilo v priestoroch Zemplínskeho múzea v Michalovciach 3D model
rotundy - najstaršej sakrálnej stavby na území mesta. Model je vytvorený z materiálov pre
exteriérové umiestnenie s povrchovou úpravou patinovaním. Model rotundy je osadený pri
zvyškoch skutočnej rotundy.
V meste Spišská Nová Ves sa už po sedemnásty krát uskutočnil "Trh ľudových remesiel", ktorý
je súčasťou podujatia "Dni mesta Spišská Nová Ves". Počas trhu sa prezentovalo 135
remeselníkov, pričom niektoré remeslá si návštevníci mohli aj vyskúšať (kováčstvo,
šindliarstvo, spracovanie ľanu). Uskutočnil sa aj menší rezbársky plenér a súťaž pre študentov
a remeselníkov "Tvorba drevenej hračky a prvku drobnej architektúry".
Mestské kultúrne centrum v Hlohovci v spolupráci s Folklórnou skupinou Šulekovo zhotovilo
DVD "Žatva našich predkov". DVD vyrobila Holohovská televízia podľa námetu a scenára
vedúcej FS Šulekovo z Hlohovca Oľgy Mičkovej, ktorá mala aj réžiu celej nahrávky. Vznikol
dokument o tom, ako naši predkovia dorábali chlieb, v ktorom využili rozprávanie a skúsenosti
najstarších členov skupiny. Nahrávanie prebiehalo na obilnom poli v Jalšovom a gazdovskom
dvore v Červeníku.
Cieľom projektu bolo obnoviť gajdošskú tradíciu počas fašiangov v obci Veľké Zálužie. V rámci
realizácie projektu sa zozbieral piesňový materiál a usporiadala sa fašiangová gajdošská
pochôdzka. Tiež sa nahral CD nosič s gajdošskými piesňami.
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číslo predkladateľ

Názov projektu

28.

Národný Trust n.o.

"Deň slamy s nami"

29.

o.z. Novum Castrum

Novohradské hrané dni

30.

O.Z. Ozveny

Kolo, kolo mlynské...

31.

O.Z. RODON
KLENOVEC

Klenovská rontouka 2012

32.

Podporená
Záverečná správa
suma
Národný trust oživil a atraktívnou formou priblížil verejnosti tradíciu budovania slamených
striech na Hornom Tekove. Vydali publikáciu Dom so slamenou strechou a zrealizovali
podujatie Deň slamy s nami, kde publikáciu uviedli do života. V publikácii predstavili históriu
budovania slamených striech v Hornom Tekove, ako aj pestovanie a tradičné formy
spracovania poľnohospodárskych plodín, predovšetkým raže, z ktorej sa v tomto regióne
slamené strechy viazali. Informácie získavali z písomných materiálov, miestnych kroník a od
900 € miestnych obyvateľov Bartošovej Lehôtky.
Občianske združenie Novum Castrum zorganizovalo Novohradské hradné dni s cieľom oživiť
tradíciu stretávania sa rodákov, turistov a priateľov histórie a prírody zo širokého okolia.
Počas dvojdňového podujatia vystúpila na hrade skupina historického šermu Cohors z
Prešova, výrobca zbraní a lukov predviedol ukážky svojej práce, prezentovali sa remeselníci
(kováč, tesár, výrobca píšťal) z OZ Viniansko: Užská cesta z Michaloviec, vystúpila skupina
RythmoEthno z Košíc a ľudová hudba Jazero. Druhý deň podujatia vyplnil workshop zameraný
800 € na konzerváciu historických murív, počas ktorého remeselníci postavili drevený most na hrad.
Občianske združenie Ozveny vydalo 95 stranovú knihu o mlynoch a mlynárskom remesle v
regióne Malohont. Základom pre vydanie knihy bol 66 stranový etnograficko - historický
prieskum a výskum zameraný na históriu regiónu, mlyna a vybrané remeslá v regióne Gemer
- Malohont z roku 2009-2010. Tento materiál bol rozšírený o ďalšie informácie, rozprávanie
bývalých mlynárov a ich potomkov alebo vlastníkov mlynov a doplnený o fotografie z
minulosti i súčasnosti, ale aj riekanky, príslovia a ľudové piesne o mlynoch a mlynároch. Kniha
vyšla v náklade 1000 ks a verejnosti bola predstavená v rámci výstav, ktoré sa konali v mlyne
vo Veľkých Teriakovciach. Súčasťou podujatia bol kultúrny program a výstava starých
1 500 € fotografií a najzaujímavejších informácií z knihy.
Občianskemu združeniu RODON Klenovec sa podarilo oživiť dávne tradície prostredníctvom
verejnej prezentácie tradičnej ľudovej kultúry a to tvorivými dielňami remesiel, hudby, spevu,
tanca a súťažami medzi návštevníkmi a účastníkmi podujatia. V rámci Dní tradičnej kultúry
zorganizovali trojdňové podujatie - Gemersko-malohontské folklórne slávnosti. Uskutočnilo
sa 16 scénických programov na hlavnom javisku a 14 sprievodným programov, celkový počet
účinkujúcich bol 626, na zorganizovaní podujatia sa podieľalo 12 subjektov.
Videopozvánka:
http://www.youtube.com/watch?v=-n_TfPm4RJI
1 500 € Reportáž: http://www.youtube.com/watch?v=4OCngEI9_NM&feature=related

O.Z. Tradície Rozvoj
„Ci ste culi?" - vydanie zborníka
Ekológia Našej Dediny anekdot z Polomky

Programová a finančná hodnotiaca správa Dedičstvo regiónov 2011

Občianske združenie Tradície Rozvoj Ekológia Našej Dediny (TREND) zozbieralo anekdoty z
obce Polomka v pôvodnom nárečí a vydalo ich v zborníku "Ci ste culi?" Okrem anekdot zborník
obsahuje aj popis miestneho nárečia, informácie o obci Polomka a o OZ Trend. Ilustrácie
1 500 € publikácie urobila akademická maliarka Erika Šándorová. Zborník vyšiel v náklade 800 ks
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číslo predkladateľ

Názov projektu

33.

Občianska spoločnosť
obce Hrušov

Pomáhali - zachráňme ich!

34.

Občianske združenie
ARTCENTRUM
HURBANOVO

Oživenie zabudnutej kultúry

35.

Občianske združenie
Grausova lúka

Huncokári

36.

Občianske združenie
Hornonitrie

Remeslá našich predkov

37.

Občianske združenie
Hradečnica

"Pred tých Ďuríke" - spevník
venovaný pamiatke Jozef Ďuríka Haliene zo Sklabine

38.

Občianske združenie
Jablonka

Podporená
Záverečná správa
suma
Občianska spoločnosť obce Hrušov zozbierala a po preskúmaní technických a funkčných
náležitostí, v rámci svojich možností opravila a sfunkčnila pôvodné roľnícke náradie a
jednoduché roľnícke stroje, ktoré v minulosti významne prispeli k uľahčeniu práce miestnych
roľníkov. Opravené náradie a stroje potom prezentovali na podujatí s výstavou a ukážkami
1 700 € možnosti ich použitia.
Občianske združenie zrealizovaním viacerých aktivít (návšteva múzea, prednáška, keramické
dielne) priblížilo verejnosti významné archeologické nálezy objavené v Hurbanove. Hlavnou
aktivitou boli keramické dielne, na ktorých vyrábali účastníci rôzne artefakty inšpirované
tvarmi dávnych čias, pričom dodržiavali pracovné postupy spracovania hliny ako v neolite
(leštenie kameňmi, skladanie tvaru zo šúľkov, plátov, vypaľovanie v dymovej peci). Projekt
1 500 € bol ukončený výstavou a vydaním katalógu vystavených prác.
Občianske združenie Grausova lúka osadilo 3 informačné panely v oblasti Modra - Piesky,
ktoré návštevníkov tejto lokality informujú o živote a hospodárskych aktivitách Huncokárov a
význame ich dedičstva pre súčasnosť. Panely umiestnili na zastávke pri parkovisku Zochova
chata (panel "Po stopách horských ľudí"), pri kaplnke ako tradičnom mieste stretávania sa
Huncokárov (panel "Huncokári v Malých Karpatoch") a pri Jurčovej lúk, na ktorej sa nachádza
pôvodné huncokárske obydlie (panel "Huncokári na Piesku"). V budúcnosti plánujú osadiť
1 700 € ďalšie tri tabule a smerové značky a vytvoriť tak ucelený náučný chodník.
Počas marca a apríla sa uskutočnilo päť cyklických podujatí - tvorivých dielní. Verejnosti boli
prezentované štyri remeslá - pletenie zo slamy, prútia, drotárstvo a tradičná pravnianska
výšivka. Organizátorom sa podarilo naplniť cieľ projektu - prispeli k uchovaniu tradícií a
prinavráteniu pôvodných úžitkových a umeleckých predmetov do bežného života. Tvorivých
dielní sa zúčastnilo približne 50 ľudí rôznych vekových kategórií. Po ich ukončený bolo
zorganizované popoludnie s výstavou pravnianskej výšivky, vodných mlynčekov, ochutnávkou
1 200 € tradičných jedál a stavaním mája.
Občianske združenie Hradečnica vydalo spevník ľudových piesní zo Sklabine, ktoré v
rukopisoch zanechal miestny hudobník z obce Jozef Ďurík z Turca. Spevník obsahuje 50 z
celkovo vyše 500 piesní, ktoré sa zachovali. Je určený laickej verejnosti, využívať ho môžu aj
učitelia a pedagógovia ako učebnú pomôcku v rámci hudobnej a regionálnej výchovy, ako
metodická príručka môže slúžiť aj folklórnym kolektívom z regiónu Turiec. Okrem samotných
piesní je v publikácii aj zmapovaný život Jozefa Ďuríka. Krst spevníka sa konla počas osláv 770.
1 190 € výročia prvej písomnej zmienky o obci Sklabiňa.

Od semienka na stôl

Programová a finančná hodnotiaca správa Dedičstvo regiónov 2011

Občianske združenie Jablonka prezentovalo tradičné pečenie chleba a cestu jeho vzniku od
vypestovania obilia až po jeho upečenie tradičným spôsobom v obciach Záhoria - Podhoria
Malých Karpát prostredníctvom zážitkových aktivít na školách. V rámci projektu postavili na
1 000 € jednej zo škôl chlebovú pec a zrealizovali niekoľko workshopov pečenia chleba pre komunitu.
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číslo predkladateľ

Názov projektu

Podporená
Záverečná správa
suma
OZ Kolovrátok zrealizovalo sériu tvorivých dielní zameraných na prácu s hlinou (Hlinená
príroda) a slamou (Slamené sochy). Výrobky vytvorené na tvorivých dielňach prezentovali na
niekoľkých viacerých podujatiach - Rozprávkový les a tvorivá dielňa pre verejnosť Pekne
1 800 € nePeknosti , Gazdovanie na Hriňovských lazoch, Muziky pod Poľanou.
Občianske združenie Malachovská dolina vyznačilo náučnú trasu "Banský chodník", ktorý
spája všetkých 6 historických banských lokalít v hornej časti Malachovskej doliny. -Vybudovali
3 veľkoplošné prevažne obrázkové náučné tabule priamo v historických lokalitách stredovekej
2 000 € ťažby ortuti.
Občianske združenie Šarišské Michaľany vydalo publikáciu s historickými fotografiami z obce
Šarišské Michaľany a 2 DVD s ľudovými piesňami a obradovým folklórom a starými
fotografiami (kroje, tradičné jedlá, najstaršia kronika, texty ľudových piesní). Členom OZ sa
podarilo kontaktovať 37 pamätníkov z radov seniorov, majiteľov starých fotografií a
videozáznamov, ktorí boli ochotní zapožičať svoje dokumenty a porozprávali o ich obsahu.
Podarilo sa im nájsť najstaršiu obecnú kroniku, o ktorej doteraz nikto nevedel, nafotiť 6
kompletných krojov a získať asi 150 textov starých ľudových piesní. Nadviazali spoluprácu s
miestnym Klubom dôchodcov, ktorého členovia uvarili tradičné jedlá a ich fotografie sa potom
1 400 € stali zdrojom pre vydanie kalendára "Michaľanske lakocinki".

39.

Občianske združenie
KOLOVRÁTOK

"PEKNÉ nePEKNOSTI"

40.

Občianske združenie
Malachovská dolina

Objavme za dedinou slávne
stredoveké bane

41.

Občianske združenie
Šarišské Michaľany otvorene

Uchovajme odkaz našich predkov

Obec Babín

XI. ročník Vyšegrádskeho rezbárskeho
plenéra Návraty k Siváňovi pri Galérii
ľudových remesiel v Babíne

V obci Babín zrealizovali 11. ročník rezbárskeho plenéru, ktorú tento rok spojili s 3. ročníkom
Babínskej stružlinky - podujatia pre deti. Počas dní plenéra rezbári a účastníci stružlinky
vytvorili ručne vyrezávané lavice s vyrezávanými kresťanskými motívmi, ktoré budú osadné
1 000 € popri krížovej ceste, ktorú taktiež vyrezávali rezbári na predchádzajúcom ročníku plenéru. .

Oživenie miestnych tradícií v
Bohúňove - remeselnícke dielne s
výstavou

V obci Bohúňovo ožili ľudové remeslá vďaka remeselníckym dielňam. Spolu sa uskutočnilo 8
dielní (pečenie medovníkov, výrobky z kože, košikárstvo, výroba bábok z varešiek, výroba
veľkonočných ozdôb, drevorezbárstvo, obrázky z prírodných materiálov a batikovanie) od
decembra do júla 2012 a v auguste sa konala slávnostná výstava vyhotovených diel v rámci
1 200 € VI. Dní obce.

42.

43.

44.

Obec Bohúňovo

Obec Bošáca

Čie sú hody? Naše hody!

Programová a finančná hodnotiaca správa Dedičstvo regiónov 2011

Obec Bošáca zorganizovala pri príležitosti konania hodov v obci remeselný jarmok s
vystúpením folklórnych súborov. Svoje výrobky prezentovalo na jarmoku 20 remeselníkov a
vo všetkých stánkoch si návštevníci mohli aj pozrieť alebo vyskúšať, ako sa prezentované
remeslo robí. Jarmok bol doplnený vystúpením folklórnych súborov Turanček, Nezábudky,
Kolovrátok a Dúbrava. V múzeu Bošáckej doliny mohli návštevníci ochutnať tradičné výrobky
700 € z Bošáce - slivkové gule, beleše a bošácku slivovicu.
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číslo predkladateľ

Názov projektu

45.

Obec Brestovec

Minulosť a budúcnosť cez ľudové
tance a tvorivé dielne

46.

Obec Červeník

Uchovávanie ľudových tradícií už od
detstva

47.

Obec Horné
Semerovce

Oživenie ochotníctva v Horných
Semerovciach

48.

Obec Košariská

Noc pod Bradlom

Podporená
Záverečná správa
suma
Pre amatérsku detskú skupinu ľudového tanca Szilfácska zakúpila obec materiál na kroje.
Súbor absolvoval niekoľko vystúpení v obci - Vianočné slávnosti v obci, Fašiangové slávnosti,
Obecné slávnosti i v susedných obciach - napr. Deň obce Sokolce. V rámci oživovania tradícií
v obci zorganizovali po rokoch Fašiangové slávnosti a tvorivé dielne venované tradíciám Veľkej
1 100 € noci.
Materská škola zakúpila detské kroje pre folklórny krúžok Verešvárik, v ktorých deti
vystupovali rámci rôznych kultúrnych podujatí v škôlke a v obci. Prezentovali sa divadelným
predstavením Zimný večer na dedine, programom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším,
vinšovaním na Ondreja a Mikuláša, dramatickým predstavením Medvedí tanec verešvárskych
chlapcov a Nosenie letečka a ďalšími vystúpeniami, pri ktorých využili tradičné kroje. Deti sa
v krúžku oboznamujú s folklórnymi zvykmi na dedine a utvárajú si predstavu o ľudových
800 € tradíciách a zvykoch.
Obec Horné Semerovce aktivizovala širokú verejnosť k ochotníctvu. 19 ochotníci nacvičili
divadelnú hru Narodenie Ježiša, s ktorou vystúpili počas vianočných trhov. Miestna stolárska
firma vybudovala potrebné pódium, kde ochotníci pripravia ďalšie vystúpenie v období
1 400 € fašiang.
Program Letorosty spod Bradla, ktorý pripravila obec Košariská sa uskutočnil 28. 7. 2012.
Podujatie sa skladalo z viacerých menších vystúpení na rôznych miestach – v Brezovej pod
Bradlom, Priepasnom, Košariskách, mohyle pod Bradlom. Program začal vystúpením
speváckej folklórnej skupiny Pávetie z Voroneže v amfiteátri v Priepasnom, pokračoval
stretnutím účinkujúcich, návštevníkov a hostí na miestnom cintoríne v Košariskách, kde sa
poklonili primášom z Priepasného, nasledovali večerné spevy na mohyle pod Bradlom.
Podvečer sa konal sprievod muzikantov s furmanským vozom so zastávkami v Brezovej pod
Bradlom, Studničke pod skalou v Baranci a Košariskách. Počas zastávok sa konali krátke
vystúpenia muzikantov, ktoré boli zároveň pozvánkou na večerný program v amfiteátri v
Košariskách.
Večerný program začal spevmi pri vatrách na lúke nad Holotéch víšku v Košariskách, kde
vystúpili folklórne súbory, cirkevný spevácky zbor a ruská folklórna skupina Pávetie. Potom už
začal v amfiteátri na Holotéch víšku samotný audiovizuálny scénický program. Živé vystúpenia
spevákov a folklórnych skupín striedali autentické nahrávky a hovorené slovo, na pozadí s
premietanými zábermi na prírodu, historické zábery a dokumenty. Autorom scénického
programu bol známy regionalista, scenárista a hudobník, riaditeľ miestnej základnej školy
PeadDr. Martin Janšto, program bol spracovaný veľmi profesionálne a zároveň pútavo. Záver
800 € celého večera patril ľudovej veselici a škole tance.

Programová a finančná hodnotiaca správa Dedičstvo regiónov 2011
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Podporená
Záverečná správa
suma
Obec Lacková vytvorila expozíciu košikárstva a tak sprístupnila verejnosti v regióne jedinečnú
ukážku tohto remesla. Otvorenie expozície sa konalo 4.augusta v rámci podujatia "Lackovský
košík". V rámci podujatia sa konalo aj folklórne vystúpenie miestnych detí, žien i mužov,
ukážky tradičného košikárstva, výroby šindľov a masla. Návštevníci si mohli pochutnať na
Obec Lacková
Lacková - obec košikárov
1 100 € miestnych jedlách a zasúťažiť si v pílení dreva a štripkaní (lúpaní) prútov.
Žiaci ZŠ Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačoch zozbierali recepty na tradičné sliačanské jedlá a
pesničky. Zo zozbieraných receptov a pesničiek potom vydali "Sliačanský spevník" a
"Sliačanskú kuchárku". Návrh obálok oboch knižiek urobili tiež žiaci. Podľa vydanej kuchárskej
Naše tradície majú miesto v našej
knihy potom ôsmaci a deviataci na hodinách pripravovali pre ostatných žiakov pochúťky.
Obec Liptovské Sliače budúcnosti
960 € Knižku prezentovali na "Regionálnom dni"
V obci Mošovce osadili 8 informačných tabúľ, ktoré pripomínajú tradičné miestne názvy v obci
Mošovce. Tabule sú umiestnené na lokalitách charakteristických pre obec s dobrým
prístupom pre návštevníkov obce (park v obci, rekreačné zariadenie, miesta v centre obce,
prechádzková trasa v bezprostrednej blízkosti obce). Názvy na tabuliach doplnili kresbami
Obec Mošovce
"Mošovce - zaujímavé miesta v obci"
1 000 € žiaci zo ZUŠ Mošovce.
Folklórna skupina Voršina nacvičila pásmo "Tradícia varenia lekváru v Nitrianskych Sučanoch",
ktoré prezentovala na gazdovskom dvore v obci Nitrianske Sučany. Celé pásmo od zberu
plodov, prípravy ovocia, varenia lekváru a jeho využitia v domácnosti zdokumentovala aj
Obec Nitrianske
Tradície varenia lekváru v
Slovenská televízia a uviedla ho vo svojom vysielaní. súčasťou projektu bolo aj vydanie
Sučany
Nitrianskych Sučanoch
1 000 € bulletinu o ľudových tradíciách v obci.
Obec Oravská Polhora v spolupráci s obcou Sihelné zorganizovali goralskú svadbu so všetkými
tradíciami - hudbou, piesňami, tancami, zvykmi. Hoci išlo o skutočnú svadbu dvoch mladých
ľudí, ženícha aj nevesta boli oblečení v tradičných goralských krojoch, pripravený bol aj
svadobný koč a vozový sprievod obcami. Ten však museli pre nepriazeň počasia odložiť a konal
sa až počas medzinárodného festivalu Gajdovačka 2012. Svadobné zvyky a piesne spracovali
Obec Oravská Polhora Goralská svadba v ozvenách minulosti
1 000 € do publikácie "Goralská svadba spod Babej hory v ozvenách minulosti".
Obec Pozdišovce zabezpečila pre potreby novovzniknutého Detského folklórneho súboru
Harčarik kroje. S novými krojmi bude môcť FS pracovať s oveľa väčším počtom detí, keďže
doteraz bol počet vystupujúci obmedzený počtom krojov. V nových krojoch sa súbor
predstavil v júli na 22. ročníku folklórnych slávností v Pozdišovciach a v auguste v
Rozvoj folklórnych aktivít DfS
Michalovciach na tradičných Zemplínskych slávnostiach. V tanečnej a speváckej zložke súboru
Obec Pozdišovce
Harčarik Pozdišovce
1 100 € dnes pracuje 25 detí.
Folklórny súbor SIRÉN spoločne s FS ILSOVAI predstavili v rámci Festivalu národností
kompletný priebeh tradičných svadobných slávností počnúc pytačkami a odobierkou cez
Obec Ptrukša
Svadobné zvyky
750 € čepčenie až po záver. Zatiaľ sa uskutočnili 4 vystúpenia.

číslo predkladateľ

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Názov projektu
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číslo predkladateľ

56.

57.

58.

Názov projektu

Podporená
Záverečná správa
suma

Obec Slovenská Ľupča Ľupčianske kráľovstvo očami detí

Obec Slovenská Ľupča zrealizovala niekoľko rôznorodých aktivít zameraných na podporu
miestnych regionálnych tradícií a spoznávanie pamiatok v okolí obce. Uskutočnilo sa
divadelné predstavenie o Ľupčianskej hradnej pani, dve tvorivé dielne zamerané na
oboznámenie detí so starými remeslami (pekárstvo, drotárstvo, drevárstvo, farbiarstvo,
garbiarstvo, košikárstvo), hudobno-pohybové hry spojené s upevňovaním poznatkov o živote
v minulosti, prezentácia detí počas tradičného sprievodu obcou na Turíčnom jarmoku,
turistické vychádzky za prírodnými krásami, ľudovou architektúrou a pamiatkami v obci a
1 000 € blízkom okolí a športovo - vedomostné dopoludnie Rozprávková cesta Ľupčou.

Obec Svätý Anton

Škola Hajnalu

Škola Hajnalu pozostávala z troch tvorivých dielní - školy ľudového tanca, školy pouličného
divadla a tvorivé dielne výroby masiek a kostýmov. a zo samostatného podujatia
Svätoantonský Hajnal. Účastníci počas školy pripravili fašiangový sprievod a pouličné divadlo,
1 200 € s ktorým vystúpili.

"Hlina, drôt a krokodíly"

Obec Tesáre zrealizovala letné tvorivé dielne pre deti z Tesár a blízkeho okolia. Dielne
prebiehali 23. - 27. júla 2012, denne sa na nich zúčastnilo cca 40 detí. Deti si vyskúšali prácu
na hrnčiarskom kruhu, výrobu figúrok zo slaného cesta, drotárstvo (výrobu prstienkov a
náušníc z korálikov a drôtikov, kašírovanie a batikovanie tričiek. Súčasne mohli sledovať prácu
1 200 € mladých rezbárov, ktorý z veľkého kmeňa stromu vyrezávali krokodíla.

Obec Tesáre

59.

Obec Tulčík

„Na valale dobre, na valale zdravo...
"(chutné jedlá našich starých mám)

Obec Tulčík v spolupráci so ZŠ a Klubom dôchodcov zrealizoval 9 podujatí zameraných na
tradičnú vidiecku kuchyňu a obradové jedlá - Večera na "viliju", "Bandurkovo" dobroty,
Zabíjačkové hody, Pôstne jedlá, Veľkonočná "opálka", "Kišeňaki" pre mamičky, Kapustová
bomba, Medovníkové srdcia a Tulčícke korzo. Počas podujatí sa podarilo prezentovať tradičné
špecifiká miestnej kuchyne. Zároveň zozbierali recepty a tie prezentovali na webovej stránke
1 350 € obce.

60.

Obec Žemliare

Vianočná betlehemská hra - obnova
ľudovej tradície

Zámerom projektu bolo oživenie tradície betlehemskej hry a zachovanie iných vianočných
1 000 € tradícií obce. Mladí ochotníci naskúšali scénku a zahrali ju v kostole pred polnočnou omšou.

61.

Oravská knižnica
Antona Habovštiaka v
Dolnom Kubíne
Na Orave dobre...

Programová a finančná hodnotiaca správa Dedičstvo regiónov 2011

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne vydala biografický leták pri príležitosti
250. výročia narodenia Antona Bernoláka a leták zameraný na propagáciu oravských remesiel.
Zorganizovali tiež besedu so spisovateľom a prírodovedcom doc. Ing. Miroslavom Sanigom a
celonočné čítanie v priestoroch knižnice - Noc oravských tradícií, zvykov a kulinárskeho
potešenia a niekoľko tematických podujatí zameraných na kultúrne a historické tradície
1 000 € Oravy.
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Podporená
Záverečná správa
suma
OZ Čemerica Stakčín vytvorilo v troch dedinách na severovýchodnom Slovensku (Uliči, Novej
Sedlici a Topoli) netradičný Rusínsko-slovenský slovník pod holým nebom. Na 69tich
informačných tabuliach umiestnili osobité výrazy spolu s ukážkami rusínskych porekadiel a
prísloví. Prípravu podkladov pre tieto tabule - zber zaujímavých rusínskych slov, porekadiel a
prísloví urobili žiaci ZŠ Ulič spolu s rodičmi a starými rodičmi, výtvarné spracovanie zrealizovali
OZ Čemerica Stakčín
"Rusínsky slovník pod holým nebom"
1 970 € žiaci ZUŠ v Snine. Otvorenie Rusínskeho chodníka pod holým nebom sa konalo 23.9.2012.
Občianske združenie Výchova k slobode pripravilo pre rodiny s deťmi 4 workshopy - šitie
hračiek, filcovanie, výroba motýlikov z vlny a štrikovanie taštičiek. Zo všetkých aktivít urobili
Hrejivé čaro ovčej vlny/výstava
verejne prístupnú mini výstavu v priestoroch waldorfskej školy. Vďaka týmto aktivitám sa v
OZ Výchova k slobode spojená s dielňami
600 € rámci komunity a v regióne oživila tradícia spracovania ovčej vlny.
OZ Partnerstvo pre Horné Záhorie prostredníctvom kurzov a vydania herbára spopularizovalo
tradičné bylinkárstvo. Zrealizovali kurz s bylinkárkou na tému byliny v našom regióne spojený
Partnerstvo pre Horné
s degustáciou čajových zmesí, niekoľko exkurzií pre školákov v prírode s pani bylinkárkou a
Záhorie o.z.
Dary prírody po dúškoch
700 € vydali herbár bylín horného Záhoria - Dary prírody po dúškoch.
Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene zrealizovalo projekt Košikárske dni, v rámci
ktorého sa uskutočnili 4 kurzy pletenia (pletenie slamených ošatiek, z vŕbového prútia 2x a
pletenie klasických košov). Vyvrcholením bola prezentácia jednotlivých techník na podujatí v
Podpolianske
záhrade Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene - Košikárska sobota, kde sa stretli
osvetové stredisko vo
košikári s regiónu a ich žiaci (absolventi kurzov). Podujatie zatraktívnila aj Detská košikárska
Zvolene
Košikárske dni
1 000 € dielňa.
Podtatranské múzeum v Poprade spopularizovalo ľudové liečiteľstvo ako ľudovú tradíciu v
podtatranskom regióne a prezentovalo poznatky z etnologického výskumu v oblasti ľudového
liečiteľstva podtatranského regiónu širšej verejnosti. Zrealizovali prednášky pre študentov
stredných škôl v Poprade (témy: Mágia, Ľudové liečiteľstvo, Strigy a Bosorka a Revenantizmus)
a tvorivé dielne (výroba herbárov), pre deti z materských škôl pripravili podujatie v rámci
ktorého vytvorili bylinkovú záhradku a pre verejnosť zorganizovali dvojdňové podujatie
Podtatranské
Magická moc liečivých bylín (informačný stánok na námestí, ochutnávka čajov, sprievodné
múzeum v Poprade
Ľudové liečiteľstvo pod Tatrami
1 250 € podujatia.
Organizácia Posledná ovečka vydala Lastovsko - slovensko - anglický slovník s nárečovými
slovami, ktoré vyzbierali v obci deti. Spracovala tiež publikáciu Na chvalu bosku , v o histórii
miestnych prícestných krížov, ktoré tvoria kolorit dedinského prostredia a tým dodávajú
duchovný rozmer každodennému životu. V knihe zmapovali osemnásť drobných sakrálnych
objektov, zisťovali príčiny ich výstavby a príbehy, ktoré sa k nim viažu. Dobrovoľníci - členovia
združenia pripravili kulisy, maňušky a nacvičili predstavenie podľa starej rozprávky O princovi,
čo na žabu zakliaty bol, s ktorým vystúpili pre miestnou komunitou na nádvorí na Školskej ulici
POSLEDNÁ OVEČKA
Spomínajme/poznávajme/pamätajme
1 250 € v obci Lastovce.

číslo predkladateľ

62.

63.

64.

65.

66.

67.

Názov projektu
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číslo predkladateľ

Názov projektu

Podporená
Záverečná správa
suma

68.

Rozvoj cestovného
ruchu Myjavských
kopaníc, n.o.

DNI SLIVIEK

Nezisková organizácia Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc zrealizovala 15.9.2012
na Gazdovskom dvore v Turej Lúke podujatie Dni sliviek. Do projektu boli zapojené viaceré
organizácie a spolky, ktoré širokej verejnosti ukázali prípravu a zhotovenie jedál zo sliviek a
slivkového lekváru, ktoré mohli návštevníci podujatia aj ochutnať. Súčasťou podujatia boli
prednášky o destilácii ovocia a o sušení ovocia. Pre deti bola pripravená Detská škola varenia,
kde si z pripraveného cesta sami vyrobili a uvarili slivkové gule. Projekt pokračoval aj v
nasledujúcom týždni výchovno-vzdelávacími podujatiami pre deti z materských a základných
1 600 € škôl - varenie slivkového lekváru (zúčastnilo sa 15 škôl, celkovo 496 detí).

69.

Slovenská agentúra
pre rozvoj vzdelávania
a zamestnanosti /
Náučný chodník Kalameny - Liptovský
SARVAZA
hrad

SARVAZA vybudovala náučný chodník Kalameny - Liptovský hrad s cieľom pritiahnuť
návštevníkov na náš najvyššie položený hrad. Na chodníku boli osadené 3 náučné panely, ich
osadenie zrealizovali spoločne s dobrovoľníkmi z 8 organizácií 1. - 3. 9. 2012 a zároveň sa
1 000 € uskutočnilo aj sprístupnenie chodníka širokej verejnosti.

70.

Slovenský skauting,
21. zbor Korčín
Zvolenská Slatina

Záhrada plná remesiel

Skauti zo Zvolenskej Slatiny predstavili deťom a mladým ľuďom prostredníctvom remeselných
dielní tradičné remeslá. Zorganizovali 7 väčších akcií a 2 tvorivé dielne (Rezbárska dielňa "Duša dreva", Hrnčiarska tvorivá dielňa - "Život z hliny", Veľkonočná tvorivá dielňa, Stavba
chlebovej pece z hliny, Remeselný dvor, Krst chlebovej pece a 1. pečenie v nej...), vydali
brožúrku s miestnymi receptami na chlieb a postavením chlebovej pece a zriadením
amatérskej keramickej a rezbárskej dielne v skautskej klubovni si vybudovali zázemie na
1 600 € pokračovanie v projekte.

71.

Slovenský zväz
včelárov, základná
organizácia Kysucké
Nové Mesto

Medveď v úli

Slovenský zväz včelárov v Kysuckom Novom Meste zorganizoval v dňoch 9. - 15. júla 2012 v
školskej včelnici v Povine prvé včelárske rezbárske sympózium. Počas podujatia vznikli dve
drevené sochy - socha medveďa a socha patróna včelárov svätého Ambróza. Socha medveďa
1 000 € bude zároveň v budúcnosti slúžiť ako úľ, druhá socha skrášli areál včelnice.

72.

Slovenský zväz
záhradkárov,
základná organizácia
12-23 Obid

IV. Obidský festival - spolu za
tradíciami

73.

Spolok Gemerčanov v
Košiciach

Nárečový slovník: " Slovník
Tisovského nárečia"
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Slovenský zväz záhradkárov, základná organizácia 12-23 Obid zorganizoval v obci Obid IV.
Obidský vínny festival. Súčasťou podujatia bolo otvorenie Ulice vinárov, kde ponúkali svoje
vína vinári Štúrovského regiónu, kultúrny program miestnych a regionálnych folklórnych
skupín, ukážka remesiel a remeselníckych prác, výstava obrazov miestnej maliarky, výstava
1 000 € vinárskeho náradia a súťaž vo varení gulášu. Večer bola pouličná tanečná zábava.
Spolok Gemerčanom v Košiciach vydal nárečový "Slovník tisovského nárečia" mesta Tisovec.
Knižka vyšla v náklade 500 ks a obsahuje slovník, pôvodné fotografie, ukážky porekadiel,
názvov a mien, príhody a poviedky v tisovskom nárečí. Keďže o knižku je veľký záujem,
1 600 € pripravuje sa jej druhé vydanie v spolupráci s Miestnym úradom Tisovec.
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číslo predkladateľ

Názov projektu

74.

Stopka n.o.

Návrat k ovčej vlne a hline.

75.

Turistické informačné
centrum Rožňava

Hudobné rande s grófkou

77.

Univerzitné
pastoračné centrum
bl. Jozefa
Freinademetza
Vadičovský folklórny
prameň

78.

Vihorlatské múzeum v
Humennom
Zemplínske Hámre v skanzene

79.

Vlastivedné múzeum
v Trebišove

Poklona zemplínskej kráse

80.

Združenie Abeland

Bez práce nebudú žádne koláče

76.

Dedičstvo slovenských regiónov
Muzočky spod Ľadonhory

Podporená
Záverečná správa
suma
Nezisková organizácia STOPKA pripravila vzdelávacie programy Využitie a spracovanie hliny a
Využitie a spracovanie ovčej vlny. Po ich spropagovaní na školách sa uskutočnili 10 tvorivých
dielní pre školy, na ktorých sa zúčastnilo 205 detí. Okrem tvorivých dielní prezentovali
spracovanie ovčej vlny aj počas ružomberského jarmoku a v Liptovskej Revúcej na podujatí
1 500 € Revúcke halušky.
Turistické informačné centrum Rožňava zrealizovalo 2 večerné hudobné prehliadky
historického centra mesta Rožňava pod názvom "Hudobné rande s grófkou". Prehliadky boli
zamerané na pamiatky súvisiace s pôsobením rodiny Andrassyovcov na území mesta.
Účastníkov podujatia privítala dobová hudba Duo Antico Moderno a mestom ich sprevádzali
1 300 € zamestnanci TIK v dobových kostýmoch.
Univerzitné pastoračné centrum zorganizovalo pre študentov v Mlynskej doline dve ľudové
tanečné zábavy - Ondrejskú ľudovú veselicu a Majáles. Mladí ľudia mali možnosť zažiť pravú
dedinskú veselicu a tiež si priblížili stavanie mája. Podujatia dopĺňali aj ďalšie formy tradičnej
ľudovej kultúry - remeslá, zvyky, nárečie, kroje, tance, piesne i tradičná gastronómia (lokše,
kapustnica, koláče). Na Ondrejskej zábave tancovali na živú cimbalovú hudbu, program
dopĺňali zábavné súťaže (preskakovanie vatry, klobúkový tanec, zdobenie medovníkov). Počas
Majálesu stavali máj. Celkovo sa na oboch veseliciach zúčastnilo vyše 1200 mladých ľudí, ich
800 € priebeh zabezpečovali približne 70 dobrovoľníkov.
Vadičovský folklórny súbor pripravil filmový dokument o histórii a súčasnosti ľudovej hudby v
2 000 € rázovitej kysuckej obci Horný Vadičov a v okolitých obciach.
Vihorlatské múzeum v Humennom a obec Zemplínske Hámre zrealizovali podujatie
Zemplínske Hámre v skanzene. Okrem kultúrneho programu, bola pripravená aj škola
hrnčiarstva a prehliadka expozície, ktorej súčasťou je obytno-hospodársky dom zo
Zemplínskych Hámrov. . V rámci projektu pripravili a osadili dva informačné panely v exteriéry
850 € aj v interiéry domu.
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove zrealizovalo etnologický projekt
"Poklona zemplínskej kráse", ktorý bol zameraný na obnovu ľudového odievania v obciach
dolného Zemplína. Súčasťou projektu bol výskum tradičného odievania , štúdium archívneho
materiálu a zbierok a následne spracovanie materiálu, príprava a vydanie publikácie. Okrem
1 700 € toho ešte vyhotovili vzorový dobový ženský a mužský kroj z tokajskej oblasti.
Združenie Abeland zrealizovalo sériu workshopov spojenú s ochutnávkou tradičného jedla z
regiónu. Záujemcovia o tradičné remeslá si mohli vyskúšať spracovanie ovčej vlny, výrobu
starého nábytku, povrazníctvo a výrobu lán, výrobu syrov, stavbu hlinenej pece, pletenie
košíkov a korbáčov, výrobu pôvodných záhoráckych nádob z hliny, stavbu malej slamenej
stavby. Popri tom ochutnali záhorácku lepidušku s kyslým mliekom, krumplové placky,
oškvarky s chlebom, rôzne druhy syra a žinčicu, záhorácky šmor, fizol a podfizuol či makové
1 000 € gule.
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Podporená
Záverečná správa
suma
Združenie gemerských remeselníkov zorganizovalo už jedenásty ročník remeselníckeho
tábora pre deti od 6 do 12 rokov. Počas piatich dní si deti mohli vyskúšať rôzne remeslá - každý
deň bolo pripravených minimálne dvadsať remeselníkov. Prezentovali napríklad smaltované
predmety, darčekové predmety, navliekanie perličiek výrobu porcelánu. Deti si mohli vyrobiť
Združenie gemerských 11. remeselnícky tábor pre deti a
sviečku, kvietky zo šúpolia, šperky, náramky priateľstva. Prišiel aj kožiar, drevorezbárka,
remeselníkov
mládež
1 200 € košikári, hrnčiar.
Združenie lokálpatriotov Považskej Bystrice zmapovalo históriu prímestských častí Považskej
Združenie lokál
Bystrice. Zozbierané fotografie a artefakty vystavili v Kultúrnom dome v Milochove a vydali
patriotov Považskej
Spoznaj svoje mesto a jeho
monografiu o histórii mesta Milochovské premeny. Výstava sa konala 14.10.2012 a bola
Bystrice
prímestské časti
1 000 € rozdelená do tematických celkov umiestnených na 8 obojstranných paneloch.
Združenie ULIJANA z Kojšova zrealizovalo výstavu historických fotografií z okresu Gelnica.
Výstava pozostávala zo 40 panelov, tlačeného sprievodcu (v náklade 300 ks) a webovej
Združenie ULIJANA z
prezentácie na www.hladovadolina.sk. Výstavu videlo niekoľko stoviek ľudí na viacerých
Kojšova
Okres Gelnica na starých fotografiách
2 000 € podujatiach v okrese Gelnica aj mimo neho.
Židovská náboženská obec v Komárne pripravila regionálny vzdelávací program k tematike
220 rokov židovskej komunity v meste. Zozbierali množstvo dokumentov a predmetov z
Židovská náboženská Aj my sme tu - dedičstvo 220 rokov
histórie komunity, ktoré vyšli aj v tlačenej podobe a inštalovali výstavu o histórii židovskej
obec v Komárne
židovskej komunity v Komárne
1 500 € komunity v centre Menház.

číslo predkladateľ

81.

82.

83.

84.

Názov projektu
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podporených projektov
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Monitoring projektu: DR 59/2011
Predkladateľ:

Občianske združenie KOLOVRÁTOK

Názov projektu:

PEKNÉ nePEKNOSTI

Dátum monitoringu:

21.septembra 2012

Miesto konania:

Hriňová

Podporená suma:

2 000€

Východiská: Oblasť v okolí Poľany a špecificky Mesto Hriňová je oddávna spätá s ľudovou tradíciou a kultúrou,
pričom veľký dôraz sa kladie na zachovávanie folklóru, ľudovej hudby ale aj dramatickej tvorby a remesiel. Od
roku 2003 sa združenie venuje zachovávaniu a oživovaniu pôvodnej kultúry, či už duchovnej alebo hmotnej.
V spolupráci s ďalšími organizáciami, ochotníckymi divadlami a miestnymi samosprávami pripravujú výstavy,
workshopy ľudových remesiel, besedy a divadelné predstavenia, ktoré sú zamerané práve na oživenie
Podpolianskych tradícií. V dnešnej modernej dobe však deti a mládež strácajú možnosti prísť do kontaktu
s prácou a získať skúsenosti s tradičnými materiálmi ako je napríklad hlina, slama či vlna. Prostredníctvom
rôznych techník dlhodobejšej práce s týmto materiálom by chcelo občianske združenie priblížiť tento druh
tradičných remesiel a zaujímavým spôsobom ho opätovne predstaviť, znovu voviesť do povedomia obyvateľov
Hriňovej a Podpoľania.
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Ciele projektu: Zvýšiť kvalitu života obyvateľov v meste, podporiť komunitný život a aktivity občanov, zachovať
tradície a opätovne ich priviesť do života prostredníctvom rozvoja talentu a fantázie účastníkov pri práci
s tradičnými materiálmi a skráľovaní verejných priestranstiev. Hlavným cieľom je v mladých ľuďoch prebudiť
záujem o tradičné remeselné techniky práce s hlinou, slamou, vlnou a rozmiestnením hotových výrobkov na
verejné priestranstvá mesta tak ukázať aj staršej generácií, že prepojenie dôb minulých a sveta moderného, je
možné a zároveň tým dôjde nielen k podpore komunitného života, ale aj k skrášleniu neatraktívnych miest
v meste.

Realizované aktivity:
-

tvorivé dielne - práca s hlinou a keramikou
tvorivé dielne – práca so slamou, textilom a vlnou
skrášľovanie verejných priestranstiev inštaláciou vytvorených diel, slamených panákov, maľovaním
prezentácia a propagácia projektu na masovejších akciách

Hodnotenie: Návštevu sme realizovali až po ukončení aktivít projektu, no dochovali sa nejaké zlomky, ktoré
poukázali na úspešnú realizáciu. Kontaktná osoba, Veronika Renčková, nám poskytla aj fotografie
z propagačných akcií „Rozprávkový les“ a „Gazdovanie na Hriňovských lazoch“. Dozvedeli sme sa, že sa od
začiatku roku 2012 pravidelne stretávali deti z materskej školy, základnej umeleckej školy, ale aj mládež
a dospelí, ktorí sa o tematiku zaujímali, na tvorivých dielňach, kde nadobudli znalosti a prakticky si vyskúšali
pracovné techniky tradičných remesiel pri práci s hlinou, vlnou, slamou, keramikou či textilom. Vzniknuté
výrobky potom spoločne inštalovali na rôznych, menej atraktívnych verejných miestach v meste Hriňová
(lampy, smetné koše, zastávky, steny, zábradlia, rozvešiavanie po stromoch a pod.). Všetky skrášľovacie prvky
boli dopĺňané informačnými letákmi, ktoré okrem propagácie projektu oznamovali, kto stojí za prácou
s prosbou o ich zachovanie po čo najdlhší čas. Bohužiaľ, v čase návštevy bolo zachovaných asi len 50% výrobkov.
Tie kvalitnejšie pravdepodobne skončili v domovoch ľudí, ktorí „zachovávanie tradícii“ poňali iným spôsobom.
Podľa slov Veroniky R., akcia s názvom „Rozprávkový les“ mala veľký úspech s odhadovaným počtom
účastníkov na 450. Zo stanoviska, kde boli „pod holým nebom“ prezentované tradičné remeslá, propagovaný
projekt, objasnené techniky práce za sprievodu hudobných folklórnych a divadelných predstavení sa
rozprávkové postavičky (dobrovoľníci), spolu s detskými výrobcami a ich rodičmi, vybrali na prechádzku po
meste, kde spoločne skrášľovali „nepekné“ verejné priestranstvá. Výrobky z textilu, keramiky, hliny ale najmä
slamy (panáci v tradičných krojoch v tanečných či iných pozíciách) ale aj ukážky techník práce s týmito
materiálmi, sa tiež odprezentovali aj v rámci podujatia „Gazdovanie na Hriňovských lazoch“, prostredníctvom
akéhosi „infostánku“, keďže sa jednalo o masovejšiu akciu organizovanú mestom s predpokladaným počtom
účastníkov na 4-5 tisíc.
Okrem spomenutých výstupov projektu a oživeniu tradičných remeselných techník sa podarilo nadviazať aj
bližšiu spoluprácu s Mestským úradom v Hriňovej, s ktorým sa združenie predbežne dohodlo na ďalších
možných „street art-ových akciách“ (skrášlenie mestskej tržnice, autobusových zastávok a pod.). Rovnako sa
združeniu podarilo za podpory ďalších sponzorov získať pec na vypaľovanie hlinených výrobkov. Pôvodne mala
byť pec len prenajatá, no po zvážení nákladov bola ekonomickejšia jej kúpa. Momentálne sa nachádza
v priestoroch ZUŠ a bude sa naďalej využívať na prípravu hlinených výrobkov žiakmi ZUŠ, z čoho možno
usudzovať, že aktivity projektu budú realizované aj po jeho skončení.
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Monitoring projektu: DR 228/2011
Predkladateľ:

Informačné centrum mladých Krupina

Názov projektu:

Vandrovka Geľa Sebechlebského

Dátum monitoringu:

24.septembra 2012

Miesto konania:

Krupina

Podporená suma:

2 000€

Východiská: Tradície regiónu Hont, konkrétne oblasti obcí Krupina, Sebechleby a Svätý Anton, sú zachovávané
najmä prostredníctvom podujatí „Slovenské dionýzie“ – každoročná akcia ku sviatku patróna vinohradníkov,
Sv.Urbana, a tzv. „Oberačka po sebechlebsky“ – podobne zameraná na tradičný spôsob vinohradníckeho
života. V rámci týchto podujatí možno vidieť množstvo folklórno-divadelných, hudobných, speváckych
predstavení, či vystúpení ľudových rozprávačov, ukážok tradičných remesiel, jedál, vín a pod. Hoci mávajú
podujatia vysoké počty návštevníkom, vo veľkom percente aj zahraničných, miestny folklór a tradičná kultúra,
pospolitosť či určitá hrdosť na vlastné regionálne tradície upadá. Kultúrna aktivita obyvateľov Hontu sa mení
na pasívnu účasť na oslavách a minimálne zapojenie do samotnej organizácie. Tento trend sa snaží zmeniť ICM
Krupina prostredníctvom oživenia tradícií Hontu divadelným vyobrazením miestnej kultúry „Vandrovkou Geľa
Sebechlebského“. ICM vzniklo v roku 2003, odkedy organizujú besedy, workshopy, tvorivé dielne a podieľajú
sa na organizácií podujatí v spolupráci s ďalšími združeniami a samosprávami, zameranými najmä na cieľovú
skupinu mladších ľudí.
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Ciele projektu: Miestne zvyky, tradície a remeslá v regióne Hont sa pomaly vytrácajú z povedomia obyvateľov
tejto oblasti. Cieľom je preto nadviazať na podujatia s touto tematikou a naštartovať celoročný záujem a prácu
charakteru zachovávania miestnej kultúry najmä medzi mladými ľuďmi. Rozvoj kultúry a cestovného ruchu,
zvýšenie povedomia o význame tradícií má zabezpečiť priblíženie historickej postavy v príbehoch Geľa
Sebechlebského, prezentácia miestnych zvykov, vytvorenie kreslenej brožúry z celkovej realizácie projektu,
ktorá bude prezentovaná na základných, stredných školách a verejnosti počas kultúrnych podujatí. Podpora
aktivity občanov, mladých ľudí z obce a regiónu, remeselníkov, umelcov, rozprávačov, členov folklórneho
súboru a návštevníkov a rozvoj zmysluplného, hodnotného využitia voľného času sú hlavným cieľom projektu.
Rovnako sa rozvinie hlbšia spolupráca obcí Sebechleby, Krupina a Svätý Anton a ich samotná prezentácia.

Realizované aktivity:
-

divadelné predstavenia 3 príbehov Geľa Sebechlebského v obciach Sebechleby, Krupina a Svätý Anton
workshopy pre účastníkov podujatí – ukážky tradičných remesiel
priblíženie miestnych zvykov, histórie folklóru prostredníctvom vystúpení folklórnych telies
vytvorenie kreslenej brožúry s príbehmi Geľa Sebechlebského preloženej do anglického a nemeckého
jazyka
- prezentácia aktivít projektu a priblíženie miestnych tradícií na základných, stredných školách
a v regióne
Hodnotenie: Stretnutie s kontaktnou osobou, Katarínou Hradskou, prebehlo v Krupine. Poskytla nám aj
fotografie z podujatí, ktoré sú spomínané vyššie, keďže sa konali ešte pred našim stretnutím. Celkovo
neboli s realizáciou a prípravou divadelných podujatí (tri príbehy o Geľovi Sebechlebskom) žiadne väčšie
problémy, no vzhľadom na to, že do organizovania a pomocných prác boli zapájaní predovšetkým mladí
dobrovoľníci, podľa slov organizátorky, bolo samozrejmé, že cez záujmové krúžky a iné ich povinnosti, sa
nie vždy dostavili v plnom počte. Napriek tomu sa predstavenia podarilo nacvičiť, keďže mali väčšie
množstvo náhradníkov. Problém sa vyskytol pri príprave kostýmov, ktoré nakoniec ochotne poskytol
folklórny súbor. Presun financií z rozpočtu na inú aktivitu, komunikovala Katarína s Nadáciou SPP. Ukážky
tradičných remesiel v doprovodnom programe vystúpení hudobných a tanečných folklórnych súborov
zožali patričný úspech. Osláv sa každoročne zúčastňuje vysoký počet návštevníkov, často aj zo zahraničia,
tento rok však bola účasť poslabšia, ako nám prezradila Katarína. Brožúra, ktorá poslúži k priblíženiu
príbehov Geľa Sebechlebského, a teda aj miestnych tradícií a zvykov, bola úspešne preložená zo slovenčiny
aj do anglického a nemeckého jazyka. V čase našej návštevy bola brožúra hotová, no kvôli grafickým
úpravám sa tlač posunula. Do vyúčtovania projektu budú brožúry pripravené na distribúciu po regiónoch
a školách, kde v najbližšom čase prebehnú aj prezentácie ďalších aktivít projektu, tradičných remesiel,
hudby, tancov, remesiel, ale aj Geľove príbehy. V konečnom dôsledku sa tým docieli hlavný zámer projektu
– celoročná aktivita cieľovej skupiny v oblasti miestnych tradícií a kultúry. Kým zo začiatku roka sa
pripravovalo predstavenie a projekt, ku koncu roka (po ukončení projektu) sa bude tradícia šíriť
prezentáciami.
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Monitoring projektu: DR 302/2011
Predkladateľ:

Občianske združenie OZVENY

Názov projektu:

Kolo, kolo mlynské...

Dátum monitoringu:

25.september 2012

Miesto konanie:

Hrachovo, Veľké Teriakovce

Podporená suma:

2 000€

Východiská: Občianske združenie OZVENY pôsobí v obci Hrachovo, no zameriava sa na celý región Malohont
v spolupráci s aktívnymi ľuďmi z ďalších obcí, Veľké Teriakovce a Rimavské Lužany. V regióne sa snažia
o zlepšenie života jeho obyvateľov prostredníctvom rôznych aktivít, zameraných na komunitné aktivity,
sociálne služby, vzdelávanie či regionálneho rozvoja a ochrany kultúrneho dedičstva. Medzi najvýznamnejšiu
z nich patrí rekonštrukcia vodného mlyna v obci Veľké Teriakovce z roku 1800. V priestoroch mlyna možno
nájsť okrem zachovanej technológie vodného mlyna aj múzem tradičnej kultúry. Mlyn sa počas roka využíva
na prehliadky pre skupiny návštevníkov, ale dopĺňajú sa rozličnými podujatiami (zväčša pre deti) a workshopmi.
Aktivity tak približujú historické a kultúrne dedičstvo regiónu, ktorý je menej známy. Takýchto mlynov sa však
v regióne nachádza mnoho a hoci niektoré našli svoje využitie, mnohé z nich chátrajú, pričom o ich histórií
a využití sa nič nevie. Prichádzame tak o hodnotný kus tradície a kultúry Malohontu.
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Ciele projektu: Hlavným cieľom je priblíženie takmer zabudnutého historického a kultúrneho dedičstva regiónu
Malohont obyvateľom a návštevníkom, prostredníctvom knihy o existujúcich, chátrajúcich ale aj zaniknutých
vodných mlynoch. V spolupráci s Gemersko-malohontským múzeom, zdokumentovať, zachovať informácie
a fotografie/obrazy mlynov a vytvoriť pútavú, „ľahkostráviteľnú“ knihu, ktorá zvýši záujem ľudí o význame
mlynov – kultúrneho dedičstva a histórie regiónu. Kniha uľahčí obyvateľom i návštevníkom regiónu uvedomiť
si svoj vzťah k histórií a kultúrnym hodnotám, ktoré kedysi slúžili našim predkom, no v mnohých prípadoch ich
vôbec nepoznáme.

Realizované aktivity:
-

spracovanie historického výskumu spracovaného Gemersko-malohontským múzeom
rozšírenie pôvodného výskumu
editovanie získaných zdrojov do finálnej podoby
grafická úprava a výber fotografií
príprava vydania knihy a sprievodných podujatí jej predstavenia

Hodnotenie: Navštívili sme Mirku Kubaliakovú, projektovú manažérku o.z.OZVENY v obci Hrachovo. Neskôr
sme sa zastavili aj na prehliadke Vodného mlyna vo Veľkých Teriakovciach. Dozvedeli sme sa, že projekt sa
predlžuje do konca októbra, pretože sa grafické úpravy opozdili, okrem toho chcú knihu predstaviť na veľkom
podujatí, ktoré sa uskutoční v polovici októbra. Napriek tomu všetko nasvedčuje úspešnému priebehu
a dokončovaní aktivít. Okrem spracovaného historického výskumu, ktorý získali od múzea a ešte nebol nikde
publikovaný, získali množstvo ďalších starých fotografií mlynov, riekanky, príslovia, piesne a porekadlá
s mlynárskou tématikou. Hodnotné informácie a príbehy zŕňali aj od obyvateľov, ktorí si ešte na obdobie
funkčných mlynov pamätajú a často krát poskytli aj dobové obrazy alebo náradie, ktoré im zavadzalo na
padlášoch a teraz dotvára muzeálne prostredie vo vodnom mlyne vo Veľkých Teriakovciach. Takto
nadobudnuté informácie potrebovali usporiadať do vhodnej formy, aby celkový dojem bol skôr populárno
náučný s množstvom obrázkov, ako vedecký výčet historických faktov, keďže kniha bude určená aj pre mladších
čitateľov. O to a o grafickú prípravu sa postarali dobrovoľníci združenia OZVENY. Konečná podoba je
pripravená, dolaďujú sa len grafické návrhy obálky a vhodné usporiadanie fotografii a textu. Tlačená podoba
knihy „Kolo, kolo mlynské“ uzrie svetlo sveta v prvej polovici októbra a do konca mesiaca bude odprezentovaná
na spoločenskom podujatí v spolupráci s miestnym podnikateľom, ktorý bude otvárať salaš vo Veľkých
Teriakovciach a ktorý významne prispel pri realizáciách projektov združenia. Podujatie bude zamerané na
prezentáciu tradičných remesiel, na salaši bude možné pozrieť si výrobu mliečnych výrobkov, tradičné
salašnícke piesne, náradie, pracovné techniky a pod. V rámci múzea Vodného mlyna, bude okrem tradičných
prehliadok exponátov možné vidieť aj výstavu fotografií s objasňujúcim textom, použitých v pripravovanej
knihe a jej samotné predstavenie. Ďalšie prezentácie knihy sú plánované počas nasledujúcich exkurzií škôl
z Rimavskej Soboty. Distribuovaná bude po obciach v regióne a samozrejme pri každej ďalšej príležitosti
kultúrneho podujatia.
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Monitoring projektu: DR 101/2011
Predkladateľ:

Slovenský skauting, 21.zbor Korčín Zvolenská Slatina

Názov projektu:

Záhrada plná remesiel

Dátum monitoringu:

21.septembra 2012

Miesto konania:

Zvolenská Slatina

Podporená suma:

1 800€
Východiská: Skautský zbor Korčín v Zvolenskej Slatine
pozostáva prevažne z detí a mladých ľudí od 13-25 rokov.
Vedúci skautov pripravujú rôzne akcie, výlety, workshopy
pre približne 50 detí cez týždeň, ale najmä cez víkendy
a prázdniny. Rovnako sa celá skupina zapája do
organizovania podujatí pre verejnosť v Zvolenskej Slatine.
Ich cieľom je rozvíjať mladého človeka, jeho vedomosti,
schopnosti a postoje v oblasti intelektuálnej, telesnej,
citovej, sociálnej, duchovnej a charakterovej. Oblasť
Podpoľania je známa aj svojou pastierskou tradíciou, v obci
funguje najstaršia bryndziareň na Slovensku. Ľudové
tradície sa zachovávajú prostredníctvom folklórnych
súborov, ľudových pesničkárov či tradičným Slatinským
jarmokom. Vzhľadom na to, že na ostatné tradičné remeslá
sa často pozabúda, skautský zbor sa podujal na vytvorenie
„Záhrady plnej remesiel“, kde si mladí skauti a ostatní
záujemcovia, budú mocť prezrieť a v praxi vyskúšať niektoré
z nich.

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je deťom a mladým ľuďom predstaviť tradičné remeslá, ktorí s nimi
už častokrát nemajú možnosť prísť do kontaktu. Prostriedkom je tvorivá remeselná dielňa/dvor v priestoroch
klubovne a záhrady skautského zboru, ktoré budú otvorené aj pre verejnosť, najmä počas verejných akcií
organizovaných obcou.

Realizované aktivity:
-

drevorezbárska, hrnčiarska dielňa
stavba chlebovej (hlinenoslamennej) pece
stavba striešky pre chlebovú pec
podujatie „Záhrada plná remesiel“
remeselná dielňa – výroba syra, pečenie chleba a koláčov
tvorba brožúry s receptami „starých materí“ a projektu
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Hodnotenie: Monitorovacia návšteva prebehla prakticky pred vyúčtovaním projektu, no napriek tomu sme
mali možnosť vidieť jeho výsledky. Martin Cerovský (kontaktná osoba) nám urobil prehliadku záhrady
skautského zboru, kde sa nachádza okrem iných atrakcií aj novopostavená chlebová pec, ktorá je vyrobená
prevažne z prírodných materiálov. Hlinené tehly v spojitosti so slamou a hlinenou omietkou vytvorili pod
dohľadom skúseného „peciara“ a dobrovoľníkov tradičnú chlebovú pec, ktorá poslúži na pečenie chleba,
koláčov a iných výrobkov z cesta počas rôznych podujatí, či už v rámci skautských akcií, alebo verejných
obecných podujatí. Celú pec skrýva prístrešok, aby prírodné materiály prežili čo najviac rokov. Mesiace menej
priaznivého počasia sa využili na hrnčiarsku, drevorezbársku a keramickú dielňu, výsledky práce skautov
a dobrovoľníkov sa rovnako zúžitkovali aj na Veľkonočné sviatky. Väčšinu kvalitnejších výrobkov si samotní
autori pobrali domov, aby sa nimi mohli popýšiť. S dobrovoľníkmi v priebehu trvania projektu postupne zbierali
originálne recepty od obyvateľov regiónu napríklad na chlieb, koláče, či iné pečivo a pochúťky. Tieto budú
tlačené v podobe brožúry, ktorá bude na rôznych akciách prezentovaná a distribuovaná. (prikladáme v prílohe)
Projekt bol spropagovaný na rôznych menších akciách, ktoré organizoval skautský zbor, no najväčšie bolo
podujatie pravidelne organizované obcou s názvom „Slatinský jarmok“, ktorého sa pravidelne zúčastní
množstvo ľudí z okolitých regiónov a iných kútov Slovenska. Počas podujatia bola „záhrada plná remesiel“
otvorená širokej verejnosti a záujemcovia si na vlastnej koži mohli vyskúšať rôzne techniky remeselných prác.
Hoci v tej dobe ešte nebolo možné uviesť do prevádzky aj chlebovú pec (kvôli dlhodobejšiemu schnutiu
stavebného materiálu), účastníci sa mohli dozviedieť, akým spôsobom a z čoho je postavená. Skúšobné pečenie
neskôr prebehlo a na konci septembra skauti plánujú usporiadať menšie posedenie v záhrade pri pečení
rôznych pečív. Výhodou projektu je dlhodobý presah po jeho skončení, nakoľko rezbárske náradie, hrnčiarsky
kruh, či samotná chlebová pec sa budú nepochybne využívať naďalej.
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Monitoring projektu: číslo projektu 89/2011,
číslo zmluvy 14/2011
Predkladateľ:
Rozvoj cestovného ruchu Myjavských
kopaníc, n.o.
Názov projektu:
DNI SLIVIEK
Dátum monitoringu: 15.9.2012
Miesto konania:
Turá Lúka
Podporená suma:
1600€
Východiská: Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc je
nezisková organizácia, ktorá svoju činnosť vykonáva už piaty rok.
Centrom realizácie aktivít je Gazdovský dvor v Turej Lúke, ktorý
má organizácia v prenájme od mesta Myjava. Gazdovský dvor bol
v roku 2006 kompletne zrekonštruovaný z finančných
prostriedkov EÚ a v súčasnosti prezentuje tradičné formy života
a bývania v myjavskom regióne. Zároveň tu prezentujú aj rôzne
tradície a zvyky regiónu, prostredníctvom viacerých pravidelných
podujatí.
Dni sliviek je podujatie, ktoré organizácia realizuje už tretí rok.

Ciele projektu: Cieľom projektu je uchovať časť
kultúrneho dedičstva, ktorá sa zaoberá problematikou
tradičného ovocinárstva, tradičného spôsobu využívania
a spracovania sliviek a tiež výroby destilátov v dedinskom
prostredí.
Realizované aktivity: Aktivity projektu boli určené širokej
verejnosti, dospelým i deťom.
- 15.9.2012 – podujatie Deň sliviek
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Hodnotenie: Monitorovacia návšteva sa uskutočnila 15.9.2012 počas konania Dňa sliviek na Gazdovskom
dvore v Turej Lúke. Podujatie začala o 11:00 tromi blokmi pozostávajúcimi z premietania študentských filmov
(Mandeuka – Šimon Horna, Kino svet – Marek Janičík, Strašiak – Harii Gavendová), prednášok (Tradičné
sušenie ovocia – Mgr. Pavol Michalička, Súčasné sušenie ovocia z vlastnej produkcie – Viliam Harušťák
a žartovné školenie Bezpečnosť pri práci – Mgr. David Pavlíček) a vystúpenia ľudovej hudby (ĽH Petra Obucha
a FS Kunovjan z Uherského Hradište). Priemerná účasť na každom bloku bola cca 50 návštevníkov.
O 13:00 hod pokračovalo podujatie na dvore ukážkou tradičného varenia lekváru a varením rôznych
miestnych špecialít zo sliviek.
V stánkoch rôznych spolupracujúcich organzácií (FS Kýčer, Únia žien Podbranč, Cirkevný zbor ECAV v Turej
Lúke)si mohli návštevníci podujatia za symbolický poplatok 0,50€ zakúpiť ponúkané špeciality (trnkové pjéra,
slivkové gule, pukanské párance, varené cestenice a iné).. V stodole zase prebiehala ochutnávka rôznych
druhov destilátov, ktorú zabezpečoval Zväz záhradkárov z Turej Lúky. Výťažok z predaja bude použitý na
podporu tradičnej kultúry regiónu.
Súčasťou podujatia bola aj Detská škola varenia, na ktorej si deti mohli vyskúšať výrobu slivkových gúľ a svoje
výrobky aj ochutnať.
O príprave a realizácii projektu nás informovala riaditeľka organizácie Ingrid Vaňová, ktorá vyjadrila spokojnosť
nad počtom návštevníkov. Dostatočnú účasť zabezpečili organizátori pomerne veľkou propagáciou podujatia
hlavne v regionálnych novinách a televízii a tiež vyhlasovaním informácie o podujatí v miestnych rozhlasoch.
Zároveň nám ukázala špeciálny kotol na varenie lekváru, ktorý bol zakúpený z prostriedkov Nadácie SPP (ženy,
ktoré v ňom varili lekvár si ho veľmi pochvaľovali).
Ingrid Vaňová nás informovala aj o pokračovaní podujatia v nasledujúcich dňoch. Počas celého týždňa bude
prebehať v dopoludňajších hodinách program pre deti – varenie lekváru. Predbežne boli na každý deň
prihlásené 1-2 školy. Počas programu si deti vyskúšajú varenie lekváru a zároveň budú môcť svoj výrobok
ochutnať.

Programová a finančná hodnotiaca správa Dedičstvo regiónov 2011

strana 11

Monitoring projektu: 148/2011, zmluva /2012
Predkladateľ:

Folklórny súbor Liptov

Názov projektu:

Návraty strateného v čase

Dátum monitoringu:

10. februára 2012

Miesto konania:

Ružomberok

Podporená suma:

2 000€r

Východiská: Folklórny súbor Liptov pôsobí v regióne Dolného Liptova. Pri posledných výskumoch zistili, že vo
väčšine miestnych obcí dochádza k zániku ľudového tanečného, speváckeho, zvykoslovného repertoáru a tiež
materiálnej ľudovej kultúry. Preto súbor začal uskutočňovať intenzívny zber v obciach, v projekte sa zameral
na obec Lisková. Od pamätníkov zozbierajú materiály, ktoré pomôžu súboru zrekonštruovať zabudnutý odev
obce Lisková a zachovať zvyky, piesne a zvykoslovie obce.
Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je zachovanie a oživenie časti ľudovej kultúry obce Lisková, vytvorenie
podmienok pre trvalé oživenie miestnych ľudových tradícií.
Realizované aktivity:
- intenzívny zber materiálov v obci Lisková - po dohode s Miestnym úradom obce Lisková prebehli návštevy
miestnych pamätníkov a pamätníčok
- archivácia zozbieraných materiálov
- šitie krojov a ľudového odevu obce Lisková podľa zachovaných fotografií a častí odevu
- príprava scenáru koncertu FS Liptáčik s názvom Regrút alebo ako som v Liskovej jarky preskakuvau...
Hodnotenie: Monitorovacia návšteva sa konala v priestoroch FS Liptov. Pán Littva nás oboznámil s priebehom
zberu materiálov v Obci Lisková, navštívil niekoľko pamätníčok, ktoré mu priblížili spomienky z detstva, hier,
zvykov, osláv kalendárnych sviatkov, zaspievali piesne, na ktoré si pamätajú... Všetky informácie zaznamenal
na diktafón, historické fotografie naskenoval, prepísal ľudové piesne. Pozoruhodným zistením bolo, že ani
najstarší obyvatelia obce si nespomínajú na odev obce a len niekoľko z nich vlastní zopár častí zabudnutého
odevu. Na základe zozbieraných fotografií sa krajčírky FS Liptov pustili do šitia krojov. Kroje budú zhotovené na
koncert FS Liptáčik, ktorý v júni 2012 predstaví zvyky z obce Lisková s názvom Regrút alebo ako som v Liskovej
jarky preskakuvau... Dnes je pripravený scenár koncertu a deti začali s nácvikom scén, tancov a ľudových piesní
z Liskovej.
U členov FS Liptov vidno nadšenie pre danú prácu a zber zabudnutých zvykov, krojov, tradícií. S podobnými
aktivitami majú skúsenosť, v minulosti takto zmapovali aj iné obce z Dolného Liptova. Kvalitný zber materiálov
je starostlivo archivovaný a vyvrcholí koncertom pre verejnosť, ktorý je vernou rekonštrukciou odevov, zvykov,
zvykoslovia, piesní a tancov. Dolný Liptov sa tak postupne stáva oblasťou, ktorá má starostlivo
zdokumentované tradície jednotlivých obcí.
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Monitoring projektu: 151/2011, zmluva 31/2012
Predkladateľ:

Miestny odbor Matice slovenskej
vo Veľkom Záluží

Názov projektu:

Gajdošská tradícia

Dátum monitoringu:

4. februára 2012

Miesto konania:

Veľké Zálužie

Podporená suma:

1 200€

Východiská: Obec Veľké Zálužie má veľké kultúrne zázemie, bohaté tradície. Folklórne zvyky tu udržiava FS
Ujlačanka a FS Drienka a FS Drienočka. Miestny odbor Matice slovenskej je spoluorganizátorom kultúrnych
podujatí v obci, na ktoré pozýva rôznych hostí. V minulosti žil v obci gajdoš Antalík, ktorého práca bola
ohodnotená na Slovensku aj v Európe. Mnohí ľudia v obci o niekdajšom gajdošovi nepočuli, preto sa organizácia
rozhodla pripomenúť ho verejnosti a zvýšiť povedomie o ňom.
Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je obnovenie gajdošskej tradície v obci najmä v období fašiangov,
zozbieranie a zachovanie gajdošských piesní a hry na archivačnom CD.
Realizované aktivity:
- zber a zaznamenanie gajdošských piesní a zvykov
- pozvanie gajdošov z rôznych miest Slovenska do obce Veľké Zálužie
- účasť FS Drienka na fašiangovom koncerte Zedov Gajdoš v Mojmírovciach (3.2.2012)
- pochôdzka gajdošov v obci Veľké Zálužie (4.2.2012)
- nahrávanie gajdošských piesní na CD v Ivanke pri Nitre (5.2.2012)
Hodnotenie: V sobotu 4.februára 2012 sme navštívili Obec Veľké Zálužie. V tento deň nás Miestny odbor
Matice Slovenskej pozval na otvorenie fašiangov, kedy sa mala konať aj pochôdzka gajdošov po dedine. Na tri
dni prišli do Veľkého Zálužia gajdoši z rôznych miest Slovenska, aby spolu s FS Drienka verejnosti prestavili svoje
umenie. Deň pred našou návštevou odohrali spoločný koncert vo vedľajšej dedine Mojmírovce. Ako povedali
samotní organizátori, sobotná pochôdzka gajdošov obcou nebola možná. Mrazivé počasie nedovolilo gajdošom
hrať vonku, zima rozlaďovala gajdy a hudobníci so studenými rukami nedokázali dobre nástroje obsluhovať.
Preto sa rozhodli pre krátke vystúpenie na ulici a návštevu niekoľkých domácností v teple. Takejto návštevy
v dome sme sa zúčastnili aj my, gajdoši zahrali niekoľko pesničiek a domáci ich pohostili šiškami, fánkami
a vínom.
Pani Pavelová, predsedkyňa Matice Slovenskej, nás informovala o tom, že zozbierali niekoľko desiatok
gajdošských piesní z obce Veľké Zálužie, ich výber zaznamenajú gajdoši na CD. Toto CD bude využívať FS Drienka
pri svojich vystúpeniach. Tiež zmienila, že v obci začali hrať na gajdy dvaja mladí ľudia, no pre neskorší nezáujem
s hrou prestali. Preto sa snažia prilákať ďalších mladých do súboru FS Drienka.
Slabou stránkou pochôdzkovej soboty bola nízka účasť verejnosti, ktorá nebola o pochôdzke vôbec
informovaná. Organizátorka túto neúčasť prisudzovala nezáujmu obyvateľov obce o kultúru. V období
fašiangov, ktoré sa konajú v zimnom období, mali organizátori počítať aj s nepriaznivým počasím a pripraviť
variant vo vnútorných priestoroch. Improvizované gajdošské návštevy v zopár domácnostiach tak videlo cca
20 ľudí.
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Monitoring projektu:
Predkladateľ:
Názov projektu:
Dátum monitoringu:
Miesto konania:
Podporená suma:

181/2011
Dom kultúry Javorina
"Malá rezbárska škola" a "Remeslá našich predkov"
10. august 2012
Stará Turá
1 000€

Východiská: Dom kultúry Javorina ako príspevková organizácia mesta zabezpečuje kultúru pre občanov mesta
Stará Turá. Mesto bolo v minulosti známe množstvom remeselníkov, ktorí využívali hlavne dostatok dreva vo
svojom okolí. Venovali sa predovšetkým úžitkovým kuchynským výrobkom (známi vareškári), ale aj predmetom
pre poľnohospodárstvo či hračky pre deti. Dom kultúry organizuje každý rok podujatie „Tradície našich
predkov“, kde remeselníci predvádzajú postup svojej činnosti. DK Javorina tiež organizuje kurzy paličkovania,
košikársky kurz, kurz tkania či kurz tradičného medovníka, čím sa snaží vzbudiť záujem o tvorivú činnosť u
staršej i mladšej generácie.
Ciele projektu: Snahou DK Javorina je oživiť tradičné remeslá a ponúkať možnosť, predovšetkým mládeži a
deťom, aktívne si vyskúšať určité remeslo a vzbudiť u nich záujem o túto činnosť. Cieľom je znovu oživiť
rezbársku školu, ktorá v rokoch 1919-1926 pripravovala mladých staroturancov.
Realizované aktivity:
- „Malá rezbárska škola“ - štvormesačný rezbársky kurz pod vedením majstrov rezbárov
- „Remeslá našich predkov“ - remeselnícky jarmok spojený s vystúpeniami folklórnych skupín
- Výstava na tému „Umelecké podoby dreva“
- Výstava „Kuchynské všeličo“
Hodnotenie: Monitorovacia návšteva prebehla 10. augusta počas remeselníckeho jarmoku, ktorý sa konal
v Starej Turej. Na remeselnom jarmoku sa prezentovali majstri rezbári, kováči, košikári, drotári, hrnčiari, tkáčky
či paličkárky. Návštevníci si mohli tieto remeslá sami vyskúšať a tiež ochutnať tradičné domáce jedlá. Na
podujatí tiež vystúpili folklórne súbory, kultúrny program bol doplnený o niekoľko súťaží pre návštevníkov. Pre
deti bola pripravená tvorivá dielňa.
V priestoroch DK Javorina súčasne prebiahala výstava starého kuchynského vybavenia zapožičaného od
obyvateľov mesta „Kuchynské všeličo“. Rovnako prebiehala výstava prác žiakov rezbárskej školy. Počiatočné
obavy organizátorov z nezáujmu o rezbársky kurz sa nepotvrdili a miesto jedného kurzu museli otvoriť kurzy
dva. Kurzov pod vedením majstrov rezbárov sa pravidelne zúčastňovalo 16 žiakov, od detí až po dôchodcov.
Riaditeľka DK Javorina, pani Eva Adámková potvrdila, že pre veľký záujem žiakov, bude rezbársky kurz
pokračovať aj od septembra a na konci roka prebehne výstava rezbárskych prác žiakov.
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Monitoring projektu:
Predkladateľ:
Názov projektu:
Dátum monitoringu:
Miesto konania:
Podporená suma:

233/2011, číslo zmluvy 50/2011
Obec Košariská
Noc pod Bradlom
28.7.2012
Brezová pod Bradlom, Košariská
800 €

Východiská: Obec Košariská sa nachádza v regióne bohatom na históriu, najviac ju však preslávil jej rodák gen.
M.R. Štefánik. Myjavské kopanice sa ale spájajú aj s inými významnými osobnosťami – primášmi ľudovej hudby
(Ján Petrucha, Samko Dudík) či známymi majstrami – organár Martin Šaško, ktorých mená ďaleko presiahli
hranice regiónu. Obec Košariská sa dlhodobo usiluje udržiavať miestne tradície a to najmä špeciálna
zameranými programami, ktoré spracovávajú tematiku určitého historického obdobia či približujúcimi
konkrétnu osobnosť.

Ciele projektu: Cieľom projektu bolo
vytvorenie a realizácia audiovizuálneho
programu – zmesi živej hudby,
autentických nahrávok, historickej
dokumentácie a tiež priameho zážitku
(turistický pochod, hudobný sprievod)
priblíži
návštevníkom
podujatia
osobnosti
miestnych
primášov
a históriu regiónu.
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Realizované aktivity:
 spracovanie existujúcich materiálov: zvukové nahrávky, fotodokumentácie
 získavanie nových materiálov k daným témam
 príprava scenára
 práca organizačného výboru
 príprava podujatia
 28. júla 2012 – realizácia celovečerného audiovizuálneho pásma a školy tanca – Letorosty spod Bradla

Hodnotenie: V sobotu 28. júla 2012 sa od 13:00 začalo podujatie „Letorosty spod Bradla“. Podujatie sa skladalo
z viacerých menších vystúpení na rôznych miestach – v Brezovej pod Bradlom, Priepasnom, Košariskách,
mohyle pod Bradlom. Program začal vystúpením speváckej folklórnej skupiny Pávetie z Voroneže v amfiteátri
v Priepasnom, pokračoval stretnutím účinkujúcich, návštevníkov a hostí na miestnom cintoríne v Košariskách,
kde sa poklonili primášom z Priepasného, nasledovali večerné spevy na mohyle pod Bradlom. Podvečer sa
konal sprievod muzikantov s furmanským vozom so zastávkami v Brezovej pod Bradlom, Studničke pod skalou
v Baranci a Košariskách. Počas zastávok sa konali krátke vystúpenia muzikantov, ktoré boli zároveň pozvánkou
na večerný program v amfiteátri v Košariskách.
Večerný program začal spevmi pri vatrách na lúke nad Holotéch víšku v Košariskách, kde vystúpili folklórne
súbory, cirkevný spevácky zbor a ruská folklórna skupina Pávetie. Potom už začal v amfiteátri na Holotéch víšku
samotný audiovizuálny scénický program. Živé vystúpenia spevákov a folklórnych skupín striedali autentické
nahrávky a hovorené slovo, na pozadí s premietanými zábermi na prírodu, historické zábery a dokumenty.
Autorom scénického programu bol známy regionalista, scenárista a hudobník, riaditeľ miestnej základnej školy
PeadDr. Martin Janšto, program bol spracovaný veľmi profesionálne a zároveň pútavo. Záver celého večera
patril ľudovej veselici a škole tance.
Členka organizačného výboru podujatia, miestna poslankyňa Viera Michalicová, vyjadrila veľkú spokojnosť
s priebehom podujatia aj s dostatočnou účasťou na jednotlivých častiach. Obec chce v spolupráci s ďalšími
organizáciami zrealizovať podobné podujatie aj ďalší rok.
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Monitoring projektu:

DR 239/2011

zmluva č.

51/2011

Predkladateľ:

M.A.G. občianske združenie

Názov projektu:

Hlinený svet

Dátum monitoringu:

4. februára 2012

Miesto konania:

Kamenný Most

Podporená suma:

1 900€

Východiská: Občianske združenie začalo svoje aktivity
v obci Kamenný Most realizovať len pred 2 rokmi, keď
ešte ako neformálna skupina občanov začali
s revitalizáciou detského ihriska. Postupne začali
získavať základné vybavenie pre hrnčiarsku dielňu
a organizovali kurzy pre deti aj pre seniorov.

Ciele projektu: Zámerom projektu Hlinený svet je organizovať kurzy hrnčiarstva ako prostriedok
netradičného využitia voľného času všetkých vekových skupín a zároveň zvýšenia možnosti uplatniť sa na
trhu práce. Výsledkom bude nielen nadobudnutie nových zručností, ale aj oživenie tradície tohto remesla
v obci a zlepšenie komunitného života.
Realizované aktivity:
 teoretický a praktický kurz hrnčiarstva - 1x týždenne počas 8 mesiacov
 propagácia projektu a organizácia výstavy
Hodnotenie: Monitorovacia návšteva sa uskutočnila priamo v Kamennom Moste počas jedného
z víkendových kurzov hrnčiarstva. Každú sobotu sa miestni obyvatelia, ktorých zaujíma práca s hlinou majú
možnosť zapojiť do aktivít organizovaných združením M.A.G. Priestory poskytla miestna fara a v čase našej
návštevy bola plná ľudí, ktorí sa priúčali umeniu hrnčiarstva od skúseného lektora z Maďarska. Organizátori manželia Batkovci nám s nadšením porozprávali a predviedli rôzne techniky práce s hlinou a mali sme
možnosť vidieť aj množstvo vydarených výrobkov. Oživenie tradície hrnčiarstva nemalou mierou prispelo aj
k oživeniu komunitného života v prihraničnej obci. Je zaujímavé vidieť ako malá iniciatíva aktívnych ľudí môže
priniesť zmenu v kvalite života miestnych obyvateľov. Je to občianske združenie o ktorom ešte budeme
počuť, pretože určite plánujú vo svojich aktivitách pokračovať.
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Monitoring projektu:
Predkladateľ:
Názov projektu:
Dátum monitoringu:
Miesto konania:
Podporená suma:

257/2011, zmluva 58/2012
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
Na Orave dobre...
10. februára 2012
Dolný Kubín
1 000€

Východiská: Orava je jedným z typických historických regiónov Slovenska. Hlavným zameraním obyvateľstva
bolo poľnohospodárstvo a chov dobytka. Vyvinula sa tu ľudová domácka výroba ako cechové remeslo. Ľudia si
vyrábali odev, obuv, predmety dennej potreby. Je potrebné toto dedičstvo zachovať, nakoľko Orave hrozí
strata tradičnej kultúry a preberanie unifikovaných kultúrnych foriem. Oravská knižnica Antona Habovštiaka sa
chce aktívne podieľať na zvýšení poznatkov detí a mládeže o tradíciách regiónu. Prostredníctvom rôznych
aktivít chcú informovať o kultúrnych a historických hodnotách regiónu.
Ciele projektu: Prvým cieľom je zvyšovať informovanosť verejnosti a detí a mládeže o tradíciách regiónu a to
prostredníctvom tematických stretnutí, autorských besied, informačných materiálov a rozšírením knižného
fondu s regionálnou tematikou.
Realizované aktivity:
- regionálna výchova prostredníctvom tematických stretnutí, ktoré vedú zamestnanci knižnice
v priestoroch oravských škôl a priestoroch knižnice
- vydanie informačného materiálu o Antonovi Bernolákovi - rodákovi z Oravy, pri príležitosti 250. výročia
jeho narodenia - materiál je určený pre oravské školy a návštevníkov knižnice
- tlačové podklady pre brožúru o oravských remeslách pripravené pre návštevníkov podujatí a ako
pomôcka pre regionálnu výchovu
- oslovenie Miroslava Saniga (miestny spisovateľ, vedec, milovník prírody) pre 3 besedy o tradíciách
Oravy, besedy budú určené pre deti a mládež, pre verejnosť a tiež pre klientov Zariadenia pre seniorov
a DSS v Dolnom Kubíne
Hodnotenie: Monitorovacia návšteva sa konala v priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom
Kubíne. Projektový manažér Marián Karcol nás informoval o zhotovení dvoch potrebných informačných
materiálov o rodákovi z Oravy Antonovi Bernolákovi a brožúrke Oravských remesiel. Tieto materiály bolo
potrebné vyrobiť pre prebiehajúcu regionálnu výchovu a tematické stretnutia pre deti a mládež.
Zamestnankyňa knižnice v rámci regionálnej výchovy navštevuje miestne školy s témou histórie mesta Dolný
Kubín, život v minulosti, zvykoslovie regiónu. Regionálna výchova z dôvodu nutnej rekonštrukcie knižnice
prebieha v miestnych školách, nakoľko knižnica v tomto čase nemá k dispozícii vyhovujúce priestory pre školské
triedy.
Od marca 2012 spustí knižnica autorské besedy s Miroslavov Sanigom o oravskej prírode a živote na Orave.
Spisovateľ prisľúbil účasť.
Na prelome marca a apríla 2012 pripravuje knižnica Nočné čítanie pre 20 detí, ktorého témou bude
spoznávanie tradičných remesiel Oravy, výroby korbáčikov, súčasťou budú čitateľské dielne so zameraním na
regionálnych autorov.
Knižnica sa v každom čase snaží osloviť nových a nových čitateľov a zvýšiť ich počet. Preto je potrebné pre nich
pripravovať rôzne sprievodné a interaktívne aktivity. V roku 2012 aktivity zamerali na tému tradícií a dedičstva
regiónu, za predpokladu naplnenia aktivít účastníkmi sa zvýši informovanosť o téme najmä u detí a mládeže.
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Monitoring projektu:
Predkladateľ:
Názov projektu:
Dátum monitoringu:
Miesto konanie:
Podporená suma:

DR 269/2011
OSOH (Občianska spoločnosť obce Hrušov) občianske združenie
Pomáhali – zachráňme ich!
18. augusta 2012
Hrušov
1 950€

Východiská: Občianske združenie sa svojimi aktivitami zaoberá najmä zachovávaniu tradičných remesiel,
kultúry a regionálnej spolupatričnosti. K jedným z najdôležitejších tradícií regiónu Hont patrí poľnohospodárska
výroba a roľníctvo, ktoré sa s nástupom modernej doby zmechanizovalo. Tradičné poľnohospodárske stroje
a náradie tak končí na smetisku, či podľahne hdrzi. Občianske združenie prostredníctvom osobného kontaktu
s pôvodnými majiteľmi náradia/strojov (– tzv. informátori) k nim získavajú technické podklady a informácie
o ich funkciách. Následne vyhľadávajú a vykupujú funkčné či nefunčné zariadenia, ktoré dobrovoľníci opravujú
a snažia sa o ich pôvodný funkčný stav.
Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je záchrana podôb čias minulých pre ďalšie generácie najmä v oblasti
tradičných remesiel a roľníctva. Opravené, funkčné náradie a stroje odprezentovať pravidelným aj
nepravidelným návštevníkom obce, zúčastňovať sa na rôznych kultúrnych podujatiach iných obcí, festivaloch,
čím sa okrem zachovávania tradičného spôsobu života na vidieku, zlepší zviditeľnenie obce a cestovný ruch.

Realizované aktivity:
- kontakt s informátormi, získavanie technických podkladov
- výkup (dohody o darovaní) a zvoz náradia/strojov
- odborné ošetrenie, oprava, rekonštrukcia, výroba súčiastok podľa originálov
- propagácia projektu a prezentačné podujatia
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Hodnotenie: Monitorovacia návšteva prebehla počas 17.ročníku festivalu tradičnej kultúry v obci Hrušov –
„Hontianska paráda“. Jedná sa o popredné medzinárodné podujatie, ktoré trvá 2 dni a každoročne sa ho
zúčastia tisícky návštevníkov. Roľnícke náradie a stroje boli umiestnené prevažne v časti „Hrušov - Lazy“, pri
hlavnom vstupe na festival, kde boli exponáty predvádzané dobrovoľníkmi z obce v dobových odevoch, aby
bola miera autentickosti čo najvyššia. Ján Brloš (kontaktná osoba) nám porozprával o úskaliach, ktorým musia
čeliť pri získavaní náradia a strojov prevažne zo šrotovísk z rôznych kútov Slovenska. Dozvedeli sme sa však aj
o zlepšovaní komunitného života prostredníctvom dobrovoľných opráv a rekonštrukcií zariadení. Pre
miestnych je to niečo ako „hobby“, rovnako to slúži aj pre zachovávanie remeselných tradícií pre mladšie
generácie – popri opravách exponátov odovzdávajú „otcovia“ svoje skúsenosti „deťom“. Funkčné stroje žnú
na prezentačných podujatiach úspech. Presvedčili sme sa o tom priamo na mieste, kde boli stroje doslova
„okupované“ záujemcami. Človek je pri pohľade na tieto zariadenia nútený rozmýšľať nad tým, že život nebol
vždy len o počítačoch a tabletoch a že by sme na túto dobu nemali zabúdať. Snáď nám v tom dopomôže o.z.
OSOH, ktoré plánuje vo svojich aktivitách pokračovať aj poskončení projektu.
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Monitoring projektu: Dedičstvo regiónov 288/2011
Predkladateľ:

Obec Babín

Názov projektu:

XI. ročník Vyšegrádskeho rezbárskeho plenéra Návraty k Siváňovi pri Galérii ľudových
remesiel v Babíne

Dátum monitoringu:

3.augusta 2012

Miesto konania:

Babín

Podporená suma:

1 000€

Východiská: Miestny odbor Matice slovenskej v regióne fungoval pred niekoľkými desaťročiami, v súčasnosti
v celej Hornej Orave nie je aktívny žiadny odbor Matice slovenskej. Preto sa rozhodli opätovne nadviazať na
aktivity Matice a so zapojením miestnych obyvateľov oživiť tradície ľudového rezbárstva.
Ciele projektu: Cieľom projektu je obnovenie tradície ľudového rezbárstva v obci Babín, odkiaľ pochádzal aj
najznámejší slovenský rezbár Siváň. Zámerom je pritiahnuť k tejto tradícii najmä mladých ľudí a to tak, že
zorganizujú rock fest, aby mali príležitosť spoznať tradíciu rezbárstva. Výsledky medzinárodného rezbárskeho
stretnutia budú mať možnosť vidieť počas dňa obce.
Realizované aktivity: V čase našej návštevy ešte neboli uskutočnené žiadne aktivity, uvádzame len plánované
aktivity:
 príprava a zorganizovanie XI. ročníka rezbárskeho plenéra v Babíne, plánovaná účasť cca 15 rezbárov
z Poľska, Čiech a Slovenska
 organizácia festivalu pre mladých ľudí spojená s výstavou skulptúr z galérie ľudových remesiel
 organizácia a príprava Babínskej parády pre všetky vekové kategórie
Hodnotenie: Monitorovacia návšteva sa uskutočnila priamo v obci Babín v Galérii ľudových remesiel. Našim
zámerom bolo stretnúť sa s realizátormi projektu a informovať sa o priebehu aktivít, to sa nám však
nepodarilo. Kontaktná osoba - kultúrny referent už na obecnom úrade nepracuje a starosta obce bol na
základe výsledkov referenda odvolaný. Vzhľadom na takúto situáciu sa v rámci projektu zatiaľ neuskutočnili
ani prípravné aktivity, ale boli sme uistení, že rezbársky plenér sa uskutoční koncom augusta. Nového
starostu si zvolia v polovici októbra. Počas návštevy sme mali možnosť vidieť aspoň skulptúry, ktoré vznikli
na rezbárskych sympóziách počas minulých rokov. Na naše prekvapenie sú však sochy umiestnené vo vnútri,
v galérii ľudového rezbárstva, budova však na prvý pohľad vyzerá ako prázdna. Na dverách nie sú uvedené
ani otváracie hodiny, len kontakt na zodpovedného pracovníka, takže aj prípadní návštevníci a turisti sa môžu
nechať odradiť. Je škoda vidieť, ako sa mrhá kultúrnym dedičstvom v obci Babín, kde sa kvôli obecným
nezhodám nevyužíva potenciál, ktorý majú k dispozícii.
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Monitoring projektu:
Predkladateľ:
Názov projektu:
Dátum monitoringu:
Miesto konania:
Podporená suma:

316/2011, číslo zmluvy 75/2011
Obec Bošáca
Čie sú hody? Naše hody!
19.8.2012
Bošáca
700 €

Východiská: Spolupráca obce s miestnym spolkom Jednoty
dôchodcov má niekoľkoročnú tradíciu. Pravidelne sa podieľa
na pomoci pri organizovaní rôznych kultúrnych akcií v obci..
V súčasnosti sú tradície a zvyky v obci zachovávané
v spomienkach starších obyvateľov a tradujú sa ústnym
podaním, Ich oživenie a priblíženie je jednou z dôležitých
súčastí podujatí, ktoré od roku 2010 realizujú v rámci
hodových slávností v obci.
Ciele projektu: Cieľom projektu bolo prispieť k zvýšeniu
poznania tradícií a zvykov v regióne, priblížiť obyvateľom
spôsob života v obci v minulosti a zachovať nehmotné
kultúrne dedičstvo oživením starých zvykov a tradícií.
Realizované aktivity:
 Remeselný jarmok: prezentácia a ochutnávka výrobkov charakteristických pre región, predstavenie
výrobkov umeleckých rezbárov, košikárov, hrnčiarov, kováčov, medovnikárov, výšivkárov, čipkárov
 folklórne vstúpenia: prezentácia ľudového folklóru, nácvik jednotlivých hudobných a tanečných
prvkov, pôvodných typických tancov a piesní Bošáckej doliny

Hodnotenie: V nedeľu 19.8. sa v obci Bošáca konal
remeselnícky jarmok. Podujatie organizovala obec
Bošáca v spolupráci s Jednotou dôchodcov v Bošáci.
V rámci jarmoku sa predstavili ľudový remeselníci, ktorí
nielen prezentovali svoje výrobky, ale zároveň učili
návštevníkov si ich aj vyrobiť. Návštevníci si mohli
vyskúšať upliesť košík, vyrobiť píšťalku, hrnček z hliny
alebo s kováčom ukuť prsteň. Na pódiu v blízkosti stánkov
sa striedali vo vystúpeniach 4 folklórne skupiny – FS
Kopaničár, FS Nezábudky, FS Dúbrava a cimbalová
skupina Čančatá.
Členovia Jednoty dôchodcov zabezpečovali varenie tradičných jedál, podával sa guláš, slivkové gule a báleše.
Po dedine premával furmanský koč, ktorý vozil návštevníkov podujatia.
Návštevníkom podujatia bol tiež prístupný sedliacky dvor a Múzeum Bošáckej doliny, kde okrem tradičnej
expozície mohli vidieť prácu kováča a tkanie na krosnách. Večer pred jarmokom sa konala hodová veselica
s cimbalovou muzikou.
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O príprave projektu a jeho realizácii nás informoval
starosta obce Bc. Daniel Juráček, zástupca starostu
Daniel Bradáč a pracovníčka obecného úradu Martina
Hulínková. Spojenie hodov s priblížením tradícií
a remeselníckym jarmokom realizujú v obci od roku
2010 a plánujú v tejto akcii pokračovať aj
v budúcnosti, uvažujú o pozvaní viacerých folklórnych
súborov. Zároveň vyjadrili spokojnosť s účasťou na
jarmoku a tiež s priebehom podujatia.
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Monitoring projektu:
Predkladateľ:
Názov projektu:
Dátum monitoringu:
Miesto konania:
Podporená suma:

325/2011, číslo zmluvy 78/2011
Združenie Abeland
Bez práce nebudú žádné koláče
28.7.2012
Lozorno – Remeselnícka dedinka Abeland
1000€

Východiská: Združenie Abeland vybudovalo pred 3 rokmi v blízkosti obce
Lozorno na 1,5 hektárovom pozemku Dedinku remesiel - Abeland, v ktorej
pravidelne každú sobotu oboznamuje návštevníkov s rôznymi tradíciami
a remeslami. V areály je niekoľko drevených stavieb – kováčska dielňa, hrnčiarska
dielňa. poľná pec na pálenie keramiky, rezbárska a povraznícka dielňa, drevený
kostolík, budova so spoločenskou miestnosťou a čajovňou. Základ združenia tvorí
10 členná rodiny spolu s šermiarskym klubom Rád sv. Galaháda, jeden
bezdomovec a niekoľko nadšencov.
Ciele projektu: Cieľom projektu bolo obnoviť záhorácke tradičné remeslá a spojiť
užitočné s príjemným, teda ochutnávkou tradičných jedál. Predkladateľ projektu
naplánoval celkovo 11 aktivít, ktoré sa mali realizovať vždy v jednu sobotu v mesiaci od decembra 2011 až do
septembra 2012.

Realizované aktivity:
- november 2011 – workshop Spracovanie ovčej vlny na vlnenú
priadzu, gastronomická špecialita – záhorácka lepiduša s kyslým
mliekom
- december 2011 – workshop Výroba starého nábytku
(namiesto Spracovanie konope na konopnú priadzu),
gastronomická špecialita – krumplové placky a šípkovy čaj
- január 2012 – workshop Povrazníctvo a výroba konopných lán
na spletacom ručnom stroji na stáčanie špagátov do lana,
gastronomická špecialita – oškvarky s chlebom, chleba
s bravčovou masťou a cibuľou, varené víno
- február 2012 – workshop Výroba syrov z kozieho, kravského
a ovčieho mlieka, výroba syrových špecialít – záhorácky
cesnakový syr, korbáčiky, gastronomická špecialita – rôzne
druhy syrov a žinčica
- marec 2012 – stavba hlinenej pece, gastronomická špecialita –
kapustové strapačky
- apríl 2012 – workshop Košikárstvo zamerané na hydinu –
výroba košíkov na hniezdenie rôznych druhov hydiny,
a korbáčov, gastronomická špecialita – záhorácky šmor a mušt
- máj 2012 – workshop Záhorácka záhradka v modernejšom
permakultúrnom poňatí, gastronomická špecialita pečené
krumpole
- jún 2012 – workshop Keramika – výroba pôvodných
záhoráckych nádob (mliečne džbány, nádoby na lekvár, krčah na
masť), gastronomická špecialita – fizol a podfizol
- júl 2012 – workshop Malá slamená stavba, jedlo makové gule
a voda s himberovou šťavou.
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Hodnotenie: V čase monitoringu prebiehal workshop
zameraný na omietanie slamenej stavby hlinou. Návštevníci
mali možnosť pod vedením odborného lektora zapojiť sa
a vyskúšať si ručne nanášať hlinu na steny slameného
domčeka. Súčasťou bola aj príprava hliny – navozenie do
veľkej nádoby, kde sa bosými nohami zmiešavala s pieskom
a vodou. Do aktivity sa zapojili hlavne nadšenci, ktorí sa
priamo prišli zúčastniť workshopu – 4 dospelí a 1 dieťa,
ostatní návštevníci dedinky sa o aktivitu zaujímali, nechali si
vysvetliť postup, do samotnej práce s hlinou sa však zapájali
iba deti. Účastníci workshopu mali zabezpečený obed –
fazuľovú polievku a šúľance s makom. Podávanie tradičných
jedál v rámci workshopov je súčasťou spoznávania
záhoráckych špecialít.
Počas prestávky nás predseda združenia Igor Abel
informoval o priebehu zrealizovaných workshopov
a zmenách, ktoré sa uskutočnili oproti podanému projektu.
Doteraz zrealizovali všetky naplánované workshopy, podľa
plánu by mal byť realizovaný aj workshop zameraný na
drotárstvo v septembri.
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