Zoznam schválených projektov Dedičstvo regiónov 2012

č.

Predkladateľ

1 Obec Lenartov

2 Obec Janík
EFFETA Stredisko sv.
Františka
3 Saleského
obč. združenie
Slovenská
4 železná cesta

Miestny odbor
Matice
5 slovenskej

6 Obec Podhorie
Občianske
združenie
"Nádej v
7 Uňatíne"

Názov projektu

"Rusadle na
dedine"

Schválená
suma

Anotácia projektu
Projektu využije medzigeneračné aktivity zamerané na výmenu skúsenosti a spomienok starých rodičov s mladými
ľuďmi a deťmi. Mladí ľudí a deti sa oboznámia obyčajmi a zvykmi, ktoré sú charakteristické pre región, konkrétne Turíce Rusadle a stavanie mája. Jednotlivé zvyky si budú pripomínať na základe rozprávania starých rodičov, rozprávačov, ale
700 € aj v podobe hier, vinšovačiek a zvykov, ktoré sa nám zachovali z minulosti.

11.ročník
stretnutia
Betlehemcov

11.ročník stretnutia Betlehemcov v Janíku sa uskutoční 1.decembra 2012. Návštevníci celodenného podujatia budú mať
možnosť vidieť práce regionálnych drevorezbárov s tematikou Vianoc a vyskúšať si svoju zručnosť na tvorivých dielňach
za asistencie drevorezbárskych majstrov. Výtvory zručných remeselníkov ponúka Vianočný trh ako netradičné vianočné
darčeky pre blízkych. Predvianočné a vianočné ľudové zvyky predstaví 80 účinkujúcich v sprievode obcou a potom na
1 250 € festivalovom pódiu na nádvorí základnej školy. Toto podujatie je jedinečným nielen pre obec, ale aj pre celý región.

6. Medzinárodný
festival kultúry
nepočujúcich sv.
Františka
Saleského v Nitre

Zámerom projektu je zachovanie a rozvoj kultúrneho dedičstva a kultúrnych hodnôt nepočujúcich prostredníctvom
realizovania 6.Medzinárodného festivalu kultúry nepočujúcich sv. Františka Saleského v Nitre. Festival sa bude realizovať
v dňoch 26.11.2012 - 02.12.2012 a zahŕňa viacero podujatí ako napríklad divadelný program, umelecké workshopy,
tlmočená sv. omša, konferencia o kultúre nepočujúcich spojená s diskusiou a ďalšie iné podujatia, ktoré majú cieľ
1 000 € podporiť kultúru nepočujúcich v regióne i na celom Slovensku.

Andrássyho deň

V Baníckom múzeu Rožňava zrealizuje občianske združenie Slovenská železná cesta deň otvorených dverí. Súčasťou
1 000 € podujatia bude expozícia histórie baníctva a Andrássyovcov, ukážky kováčstvo a zaučenie, prednáška, dychovka.

Autobus dobrej
vôle

Autobus dobrej vôle je humanitno kultúrny projekt, ktorého cieľom je podnietiť záujem detí na tradičnú kultúru svojich
predkov. Nacvičia program s vianočnými koledami a miestnymi tradíciami, ktorý predvedú na verejnosti, ale hlavne pre
deti detských domovoch a obyvateľov domovov dôchodcov. Týmto nielen že zachovávajú miestne tradície, ale potešia
nimi i ľudí, ktorým osud nedelil šťastia menej. Zároveň efektívne využijú voľný čas pre dobro iných a nadobudnú sociálne
1 450 € cítenie.

Bábkarstvo v
obci Podhorie –
história a
súčasnosť

Projekt pod názvom "Bábkarstvo v obci Podhorie - história a súčasnosť" je zameraný na pripomenutie si a prípadné
oživenie bábkarskej tradície v obci Podhorie. Tradícia bábkarstva bola v obci založená v 80. rokoch minulého storočia.
Venovala sa jej veľká časť domáceho obyvateľstva. Zámerom projektu je zreštaurovanie časti bábkarského fondu obce,
zabezpečiť dôstojné a stabilné miesto pre všetky bábky ktoré obec vlastní. Zorganizovane spomienkovej akcie spojenej s
výstavou bábok pripomenie 75. výročie narodenia pána Jozefa Beňa a 70. výročie narodenia pána Jána Hižnaya, ktorí sa v
minulosti v obci intenzívne venovali bábkovému divadlu. Cieľom predkladateľov je zachovať a rozvíjať kultúru v obci,
1 400 € vzbudiť záujem mladej generácie o to, čím sa zaoberali ich rodičia a starí rodičia, aby si zachovali túto krásnu tradíciu.

Budúcnosti na
stope

Cieľom projektu je oživiť regionálnu kultúru podporou oživeného ochotníckeho divadla. Mladá generácia sa dozvie o
histórii ochotníckeho divadla a získa motiváciu pokračovať v ňom naďalej, nielen aktívnym hraním pôvodnej tvorby, ale
1 230 € aj písaním vlastných hier čerpajúcich z miestnej histórie.

č.

Predkladateľ

Občianske
združenie Misia
8 mladých

9 Kvapka, n.o.

Názov projektu

Schválená
suma

Anotácia projektu

Bylinky pre život

Projekt "Bylinky pre život" vychádza z tradície bylinkárstva na Orave. Miestna bylinkárka, ktorá zriadila a udržuje
bylinkovú záhradku, bude viesť vzdelávanie pre 10 matiek z regiónu, ktoré sa smrťou manžela alebo kvôli ťažkej chorobe
dostali do ťažkej situácie. Matky získajú vedomosti o bylinkách, ich účinných látkach a naučia sa pripravovať čaje,
tinktúry, odvary a masti. Spolu potom zorganizujú v obci Štefanov nad Oravou bylinkové tvorivé dielne, kde pozvú svoje
1 000 € deti ale aj rodiny z obce.

Cesta chleba

Projekt Cesta chleba prinesie deťom od najútlejšieho veku a žiakom zážitkové poznanie, akým spôsobom v minulosti
ľudia pripravovali chlieb. Prevedie účastníkov tohto putovania púťou procesu výroby chleba od zasiatia semienka cez
zamiesenie cesta na chlieb až po jeho ochutnanie po jeho vybratí z horúcej pece. Zapojením všetkých zmyslov do tohto
zážitkového učenia si deti uvedomia ako veľmi si naši predkovia ctili zem, starali sa o ňu, vážili si jej význam pre svoj život.
Priamymi aktivitami zasvätí deti do tradície výroby chleba tak ako ho robili naši predkovia. Deti ochutnajú vlastnoručne
1 500 € vymiesený, upečený, nakrájaný chlieb.

OZ Štvorlístok
10 Hornádu

Cesta k
prameňom

11 Obec Halič

Csontváry zabudnutý
umelec

Cieľom projektu je uchovať tradície našich predkov formou obnovy, zveľadenia a udržania lokalít s drobnými sakrálnymi
predmetmi - kazetovými obrázkami v katastri obcí Kostoľany nad Hornádom a Sokoľ. Projekt sa bude realizovať formou
dobrovoľníckych brigád. Súčasťou sú aj organizované pešie a cyklistické vychádzky k týmto miestam, aj takouto formou
sa priblížia širokej verejnosti. Tieto miesta s drobnými kazetovými obrázkami patria v súčasnosti k zabudnutým a
635 € neznámym.
Obec Halič zrealizuje výstavu reprodukcií obrazov svetoznámeho maliara Tivadara Kosztku - Csontváryho, ktorý pôsobil a
tvoril aj v Haliči. Výstava bude inštalovaná v priestoroch parku pod holým nebom v rámci konania Haličských slávností,
ktoré sú taktiež kultúrnym dedičstvom Haličanov. V roku 2013 si zároveň pripomíname 160.výročie maliarovho
1 545 € narodenia, ktorý napriek uznaniu v zahraničí, je na Slovensku takmer neznámy.

TYMIÁN
ekologické,
vzdelávacie a
mládežnícke
12 centrum

Dedičstvoo
turčianskych
olejkárov

Projekt Dedičstvo turčianskych olejkárov chce prostredníctvom terénnych odborných vychádzok, výučbových
programoch na školách a remeselnou dielňou o bylinákrstve a olejkárstve verejnosti a žiakom v školách ukázať tradície z
regiónu, upozorniť na možnosti využívania liečivých rastlín pre svoje zdravie a krásu. Súčasťou projektu je zorganizovanie
1 416 € II. ročníka Gazdovských trhov v Kremnici.

13 Mesto Šahy

Deti predstavujú
remeslá
Hontianskeho
regiónu...

Cieľom projektu je priblížiť mladej generácii modernou formou remeslá hontianskeho regiónu a podporovať tak
udržiavanie ľudových tradícií v srdciach mladej generácie. Sekundárnym cieľom je obohatiť program veľkého
regionálneho podujatia Dni kultúry v Honte o nový prvok „Ja som malí remeselník“, v rámci ktorého žiaci miestnych škôl
po boku skúsených remeselníkov predstavia svoje diela. Týmto projekt prispeje aj k zvýšeniu návštevnosti tohto
1 550 € tradičného podujatia.

Detský skanzen

Zámer a projekt detského skanzenu vytvorí originálny priestor, ktorý bude hravou formou približovať život našich
predkov v minulosti. Projekt vytvorí miniatúrnu detskú dedinku, osadu, ktorá bude niesť prvky dediny Zázrivá, bude mini
múzeom obce a zároveň to bude originálnym ihriskom pre deti s rodičmi. Priestor umožní tiež kreatívnu realizáciu
deťom, rodičom, starým rodičom a všetkým, ktorí by sa svojimi znalosťami, remeselným zručnosťami a umom chceli
1 205 € podieľať na tomto peknom a užitočnom projekte.

Oravská
Rozvojová
14 Agentúra

č.

Predkladateľ

Názov projektu

15 OZ Jablonka

Dielňa od prírody

Dielnička u Zlatej
16 priadky,n.o.

Dielnička 2013

Divadelný
festival
Modranské
Modranský
17 kráľovské divadlo grnák
Folklórne
dedičstvo
18 Obec Staškov
Staškova

Štátna vedecká
knižnica v
19 Banskej Bystrici

Gašparkovo
divadlo

Dubnické
20 múzeum, m.p.o.

Gatra z Dubnice
nad Váhom národpisný objav

Slovenský Hucul
21 Klub

Gazdovské
múzeum v
prírode

Schválená
suma

Anotácia projektu

Cieľom projektu Dielňa od prírody je prezentovať tému trvaloudržateľného hospodárenia a súvisiacimi remeslami v
minulosti a dnes, s dôrazom na prírodné staviteľstvo, hlinené omietanie a prácu s drevom. Remeslá budú priblížené
deťom, mladým ľuďom aj verejnosti formou zážitkových prezentácií, workshopu a spustením dielne zameranej najmä na
prácu s drevom.
Aktivity budú prebiehať prevažne v obci Kuchyňa v prírodnom ekocentre združenia OZ Jablonka, ale aj v Ekocentre v
1 200 € Stupave.
Hlavný cieľ projektu je rozvíjať povedomie kultúrneho dedičstva a najmä zručnosť v ľudovej umeleckej výrobe. Projekt
"Dielnička 2013" prebieha formou tvorivých dielní, umeleckých kurzov a letných táborov. Účastníci si osvoja remeselné
techniky, ako napr. tkanie na krosnách, hrnčiarstvo, výroba šúpoľových bábik, podmaľba na sklo, medovnikárstvo,
800 € paličkovanie a iné.
Divadelný festival Modranský grnák má rôznymi umeleckými formami ako napríklad divadelnými predstaveniami,
prednesom diel modranských autorov a improligou na modranskú nôtu priblížiť hlboké kultúrne tradície mesta
Modry.Modrania, deti a mládež ako i návštevníci mesta bližšie spoznajú remeselné tradície vinohradníctva, vinárstva,
hrnčiarstva a iných remesiel, život a nárečie našich predkov. Odľahčenou, veselou formou chceme vzbudiť záujem o našu
1 500 € históriu, lásku k rodnému kraju a prebudiť lokálpatriotizmus a chuť zapájať sa do kultúrno spoločenských aktivít mesta.
Založenie folklórnej skupiny Staškovienky s cieľom pokračovania a šírenia ľudových tradícií, ktoré sa zachovávajú do
1 000 € dnešného dňa v obci.
Projekt "Gašparkovo divadlo" si kladie za cieľ oživiť tradície amatérskeho bábkového divadla v Banskej Bystrici a regióne
stredného Slovenska. Cieľom je podporiť a rozvíjať výtvarný talent detí, ktorý budú môcť predviesť pri tvorbe bábok.
Naštudovaním bábkovej hry získajú základy dramatickej výchovy a rozvinú svoje dramatické cítenie. Projekt svojím
zameraním vytvorí trvalé hodnoty, ktoré budú zachované pre ďalšie generácie a jeho realizáciou sa vytvorí priestor pre
1 550 € jeho trvalú udržateľnosť.
Projekt Gatra z Dubnice nad Váhom - národopisný objav, je zameraný na štúdium, prezentáciu, uchovanie, šírenie a
propagáciu jedinečnej výšivkárskej techniky, ktorá sa do Dubnice nad Váhom dostala prostredníctvom výšivkárskej školy
Izabella. Gatra z Dubnice nebola do súčasnosti popísaná a ani zaznamená v literatúre, od iných gatier sa odlišuje svojou
farebnosťou a ustáleným motívmi a v priestore, ktorom ju nachádzame dnes, nie je tradičnou technikou. Projekt hľadá
možnosti využitia gatry v súčasnom úžitkovom a dekoratívnom umení, zvýšenie lokálpatriotizmu na základe
1 000 € zadefinovania jedného zo špecifík ľudovej kultúry a zachovanie tradičných techník.
Cieľom projektu je zachovať historické náradie a zariadenie využívané pri poľnohospodárskej činnosti v regióne a vytvoriť
gazdovské múzeum v prírode - voľne prístupné múzeum v areály Slovenského Hucul Klubu, ktoré dokumentuje historické
náradie a zariadenie využívané pri poľnohospodárskej činnosti vo vrchárskych obciach Lom nad Rimavicou, Sihla a
1 450 € Drábsko.

č.

Predkladateľ

Stupavský
okrášľovací
22 spolok

Názov projektu

Hlina v meste

HUNCOKÁRI dobudovanie
náučného
chodníka
Kolovrátkom k
tradíciám v
Samojed Klub
Samojed Klube
24 Slovensko o.z.
Slovensko
Kultúrne centrum Krása tradícií 25 Kubra
tkanie
Občianske
združenie
23 Grausova lúka

Obec Borský
26 Svätý Jur

Kroje pre DFS
Juránek

Regionálna
rozvojová
27 agentúra Kysuce

Kysuce na
starých mapách

Občianske
Lóťanské
združenie Ľudový folklórne
28 dom
slávnosti

Schválená
suma

Anotácia projektu

V meste Stupava vypukne v apríli 2013 hlinená horúčka. Hlina vo forme kreatívnych výtvorov detí, mladých aj dospelákov
zaplaví stupavské steny a zákutia, aby tak ukázala svoju pravú hodnotu ako materiál vhodný na skrášlenie starej steny,
ale aj ako výborný stavebný materiál do nového domu. Cieľom je spropagovať tradičné remeslo a príjemný materiál,
podporiť kreativitu účastníkov, budovať u nich aj vzťah ku svojej komunite, ktorú môžem zábavne spoznávať, ale aj od
700 € srdca skrášľovať.
Cieľom projektu je dobudovanie náučného "Huncokárskeho chodníka" - turistickej trasy prechádzajúcej miestami, kde
Huncokári v minulosti reálne žili a pôsobili. Ide o návrh, vytvorenie, výrobu a osadenie zostávajúcich 3 ks informačných
panelov na trase náučného chodníka, ktorých obsahom budú historické fakty z obdobia pôsobenia Huncokárov v oblasti
Modra – Piesok doplnené dobovými fotografiami a informáciami o spôsobe života a význame konkrétneho miesta. Trasa
budúceho náučného chodníka: parkovisko Zochova chata - bývalá škola - kaplnka - cintorín - Panský dom - Jurčova lúka 500 € späť na parkovisko.
Projekt v sebe prelína prvky tradície s prvkami modernej doby čím sleduje vzbudenie záujmu staršej a súčasne aj mladšej
generácie. Tradícia bude zastúpená v podobe ovčieho materiálu a technike spracovania - pradenia, inovácia bude
1 000 € zastúpená v podobe materiálu samojedskej srsti a použitých moderných technológiách.
800 € Projekt je zameraný na oživenie tkáčstva a naviazanie na tradíciu tohto remesla v jej širokom okolí.
Projekt zameraný na šírenie kultúrnych, folklórnych a miestnych tradícií formou tanca a spevov detí z DFS Juránek.
Príprava nového repertoáru a zviditeľnenie obce a regiónu Záhoria na folklórnom festivale v ČR v Tvrdoniciach, kde bude
jubilejný 60. ročník . Prostredníctvom projektu bude zabezpečená časť krojov k novému repertoáru a pásmu tancov a
1 000 € spevov.
Prezentácia unikátnych historických máp severozápadného Slovenska a Kysúc na rolovacích banneroch ako prenosná
putovná výstava a zároveň kvalitná učebná pomôcka pre základné a stredné školy.
Projekt odprezentuje vybrané historické mapy zo 17. až 19. storočia objavené v posledných rokoch v štátnych vojenských
1 000 € archívoch vo Viedni a Budapšti.
Lóťanské folklórne slávnosti sú komplexnou prehliadkou ľudových spevov, tancov, zvykoslovia, remesiel, tradičnej
architektúry, zariadenia a odievania, ktoré sa konajú v celkom autentickom prostredí sedliackeho domu a v jeho dvore v
obci Veľké Lovce. Ich zmyslom je predstavenie a uchovanie zvyklostí pre ďalšie generácie a vzbudenie záujmu nových
1 300 € nasledovníkov folklóru.

č.

Predkladateľ

Názov projektu

MÁČOVSKÍ
"SMOLIARI",
alebo PÁLENIE
SMOLY V
MÁČOVE výskum,
Hipoterapeutické rekonštrukcia a
združenie HIPO
dokumentácia
29 MÁČOV
remesla

Mesto Spišská
30 Nová Ves

Miesto prianí –
oživenie histórie
zvonolejárskej
dielne Konráda
Gaala

Novohradské
My sme malí
31 múzeum a galéria remeselníci
Regionálne
rozvojové
32 partnerstvo (RRP)
Vihorlatské
osvetové
stredisko v
33 Humennom

Schválená
suma

Anotácia projektu

Návrat k tradícii pálenia smoly v obci Diviaky nad Nitricou - časť Máčov. Historická rekonštrukcia postupu tohto remesla,
kedysi natoľko typického pre Máčov, (do roku 1976 samostatnú obec), že jeho obyvatelia získali prívlastok "smoliari".
Tento prívlastok doposiaľ rezonuje v povedomí starších príslušníkov tejto časti obce, ktorí si zároveň pamätajú postup
pálenia smoly i povedačky, ľudové zvykoslovie, viazané na toto remeslo. Vedia označiť miesta, kde sa smola pálila,
vhodné typy terénu a materiálov pre realizáciu tohto remesla, ako aj rôzne formy využitia tohto prírodného produktu v
hospodárskom živote. Na základe ich výpovedí a spomienok bude združenie rekonštruovať tento postup a zároveň ho
dokumentovať prostredníctvom videozáznamov spracovaných na DVD a obrazovej publikácie, v ktorých bude i pre
potreby ďalších generácií zachované toto remeslo ako súčasť kultúrneho dedičstva obce a hornej Nitry. Výstup z tohto
projektu bude poskytnutý miestnej ZŠ s cieľom jeho uplatnenia v regionálnej výchove mládeže i Hornonitrianskemu
1 750 € múzeu v Prievidzi v záujme jeho sprístupnenia v širšom kontexte regiónu hornej Nitry.
V roku 2012 uplynie 655 rokov od vzniku zvonolejárskej dielne Konráda Gaala v Spišksje novej Vsi. Pri tejto príležitosti
bude oživená história zvonolejárne majstra Konráda a jeho nasledovníkov. Na námestí bude osadený interaktívny
pamätník Konráda Gaala s prívlastkom „Miesto prianí“ a zvon z gaalovskej dielne, otvorená bude výstava o
zvonolejárstve s vydaním príležitostnej poštovej pečiatky a pohľadnice, pripravené bude zhotovenie nového suveníru
(zvona) a na 18. ročník Trhu ľudových remesiel budú pozvaní súčasní zvonolejári, aby predstavili svoje remeslo. Projekt
prispeje k oživeniu zvonolejárskej histórie Spišskej Novej Vsi, k zachovaniu a udržaniu kultúrnych a historických hodnôt
1 000 € mesta a regiónu Spiš i miestnych remeselných tradícií.
Cieľom projektu je prezentovať písomné a obrazové materiály, venované remeselnej výrobe Novohradu v minulosti,
zmapovať súčasnú remeselnú výrobu a zapojiť do výrobného procesu aj mladú generáciu Novohradčanov.
Prínosom je doplnenie informácií z lokálnej histórie a etnografie, poukázanie na bohatú históriu regiónu, poctivú
remeselnú výrobu, ktorá preslávila Lučenec a jeho okolie na celom území dnešného Slovenska, zároveň predstavenie
1 300 € miestnych remeselníkov a podchytenie ich tvorby.

Na brutovskej
rubaňi

V rámci projektu bude zo zozbieraných tradičných zdrojov (pamäti, piesne, zvyky, tradície, rozhovory s osobnosťami)
spracovaný scénický program, ktorý bude prezentovaný na rôznych netradičných miestach (lúka, pasienok, chrám,
1 000 € stodola, drevenica) v obciach Levočských vrchov.

Na vaľaškovskim
mosce

Projekt podporuje vzťah k mestu Humenné prostredníctvom scénického programu zvykov a tradícií miestnom dialekte.
Reflektuje spomienky jeho obyvateľov na 40 - 60 te roky 20. st. v hudobnom, tanečnom, zvykoslovnom a divadelnom
1 500 € stvárnení s verejným uvedením knihy autentických záznamov, literárnych čŕt a poviedok Miznúci svet.

Nahrávka
rusínskych
ľudových piesní
Prešovský
na CD nosič v
hudobný spolok - spolupráci s FS
34 SÚZVUK
Šarišan

Cieľom projektu je prostredníctvom terénneho výskumu zozbierať nový piesňový materiál v regióne, zozbieraný materiál
spracovať a na jednotlivé piesne urobiť aranžmány. Pripravené úpravy nacvičí ĽH Šarišan a Spevácka skupina Šarišan a
nahrá v hudobnom štúdiu v spolupráci s hudobným režisérom a zvukárom (mastering). Hotový materiál (CD nosič) bude
vydaný v náklade 1000 kusov, uskutoční sa verejná prezentácia CD. CD bude distribuované pre potreby kultúrnych
inštitúcií, miest a obcí v regióne v rámci početných vystúpení hlavne v letných mesiacoch za účelom zvýšenia kultúrneho
1 700 € povedomia Rusínov.

č.

Predkladateľ

Názov projektu

Schválená
suma

Anotácia projektu

Klub železničných
modelárov
Nemšová 36 Považia
Lednické Rovne

Cieľom projektu je priblížiť účastníkom podujatia Historická jarná dielňa históriu, spôsob života, životné podmienky,
zvyky, tradície, kulinárske umenie, umeleckú prácu, ale aj spôsoby obrany ľudí žijúcich v danom regióne v minulosti,
prostredníctvom vytvorenia historickej atmosféry organizátormi a aktérmi. Predstavenie nielen stredovekých, ale i
žánrov umenia pochádzajúcich z iných historických období ako umelecká tvorba, hudba, folklór či kulinárske umenie v
1 400 € danom regióne.
Cieľom projektu je zdokumentovať trať Nemšová - Lednické Rovne v železničnom modeli s využitím realistických prvkov
trate a zozbieraním historických dokumentov, fotografií a príbehov a vytvorenie prezentačného programu pre školy,
obyvateľov regiónu ako aj verejnosť. Projekt poukazuje na toto technické dielo ako na súčasť života našich predkov v
1 500 € regióne ako aj na súvislosti, ktoré prostredníctvom trate oživili región.

Občianske
združenie
Hamuliakovské
37 deti

Objavme
bohatstvo našich
predkov

Cieľom projektu je priblížiť tradičné remeslá deťom formou dielní a dospelým cez kreatívne popoludnia. Ide o remeslá,
ktoré sú v súčasnosti už menej známe a je málo príležitostí oboznámiť sa s nimi. Účastníci si vyskúšajú prácu na
hrnčiarskom kruhu, prácu s hlinou, drôtikovanie, splstenie, modrotlač, košikárstvo, prácu s kukuričným šúpolím, upečú si
vlastné oblátky, medovníky. Cieľom je poskytnúť priestor na stretávanie sa ľudí, budovanie vzťahov, vzájomné
1 000 € spoznávanie hodnôt a tradícií a budovanie miestnej komunity.

38 CYPRIAN, n.o.

Obnova tradície
ľudového
liečiteľstva na
báze liečivých
bylín v regióne
Zamaguria

Obec
Bohdanovce nad
39 Trnavou

Obnovme si
ľudové tradície z
okolia Trnavy

Návrat do
minulosti Občianske
Historická jarná
35 združenie Telluris dielňa

Obec Gemerská
40 Poloma

Od Andera po
Krašún

Centrum
tradičnej kultúry
41 v Myjave

Oslava novej
úrody

Hlavným zámerom projektu je obnoviť tradičné ľudové liečiteľstvo v Zamagurí, zapojiť do jeho obnovy a ďalšieho rozvoja
domáce obyvateľstvo, prispieť k ochrane nášho prírodného potenciálu, využiť dary neporušenej prírody a vytvoriť
1 000 € základné podmienky pre výrobu a ponuku produktov a služieb pre turistov a návštevníkov Zamaguria.
Obec Bohdanovce nad Trnavou s úzkej spolupráci s folklórnou skupinou ŽOFIA pripravia počas vianočných sviatkov 2012
v priestoroch kultúrneho domu živú prezentáciu ľudových tradícií a zvykov, akými sú drápanie peria, moržovanie
kukurice, koledovanie, vinšovanie a iné. Pri tejto príležitosti bude vydaný aj bulletin "Krátky slovník Trnafčiny", v ktorom
1 100 € bude zachytené írečité trnavské nárečie.
Cieľom projektu je zorganizovanie štyroch na seba nadväzujúcich podujatí v predvianočnom období v podobe troch
folklórnych večerov "na Andera", "na Mikuláša", "na Luciu" a Vianočného koncertu "pred Krašúnom", na ktorých bude
široká verejnosť atraktívnou inovatívnou formou spoznávať miestne zvyky a tradície. Podujatia budú zamerané na výuku
ľudových tancov pod vedením skúsených pedagógov, za sprievodu živej ľudovej hudby a obohatené množstvom
zážitkových aktivít v podobe súťaží, tradičných hier, či predvádzania zvykov. Vyvrcholením podujatí bude slávnostné
vystúpenie na „Vianočnom koncerte“, kde okrem predstavenia vianočných zvykov a tradícií miestnou folklórnou
skupinou, predvedú účastníci folklórnych večerov formou improvizácie naučené ľudové tance. Aktivity projektu
1 250 € povzbudia ľudí k aktívnemu využívaniu voľného času a zároveň rozvíjajú miestne tradície.
Podujatie Oslava novej úrody je zamerané na revitalizáciu tradičných agrárnych postupov a prác pri žatve obilia ako sú
transport, kosenie, viazanie a ukladanie snopov, mlátenie, čistenie obilia... Súčasťou podujatia bude ochutnávka
tradičných jedál, remeselnícky jarmok spojený s koncertom tradičnej hudby, sprievodným kultúrnym programom. Záver
1 300 € podujatia bude tvoriť nedeľná slávnostná Bohoslužba v Evanjelickom chráme Božom v Turej Lúke.

č.

Predkladateľ

Názov projektu

42 Pangaea

Ovocné tradície
Bielych Karpát

43 Obec Bošáca

Ozveny
vianočných
tradícii

44 ARMARIA ORAVA
Pro Cultura Művelt Faluér,
45 n.f.
Občianske
združenie
46 Dedičstvo

47 Obec Ražňany

Schválená
suma

Cieľom projektu je spropagovanie tradícií pestovania ovocných stromov a spracovávania ovocia v regióne Bielych Karpát,
ako aj potreby záchrany starých ovocných sadov a ich vysokej druhovej biodiverzity. Vznikne internetová stránka
Bielokarpatskej ovocnej iniciatívy s cieľom informovania a vzdelávania o ovocných stromoch a sadoch, ich význame a
ohrození, tradícii pestovania a spracovania ovocia. Počas projektu sa tiež uskutočnia workshopy, prednášky a exkurzie
500 € venované tejto problematike.

900 €

OŽIVENÉ
REMESLÁ

1 000 €

Oživenie histórie
starých mám

1 700 €

Oživenie ľudovej
kultúry

1 295 €

Pamätná izba
Štefana Onderča

1 750 €

90871.sk
občianske
48 združenie

Pamätná tabuľa
"Habáni z
Kaníže"

Dom Matice
49 slovenskej

Po stopách
ľudových
zručností

Anotácia projektu

Projekt Ozveny vianočných tradícií je zameraný na spoznávanie miestnych zvykov a tradícií, ktoré sú spájané s
adventným obdobím. Návštevníci budú môcť vyskúšať typické zabíjačkové pokrmy a hriate vyrobené zo slivovice z
Bošáce. Počas akcie vystúpia folklórne súbory z blízkeho okolia, uskutoční sa súťaž o najlepšie vianočné pečivo, najmenší
návštevníci si vyskúšajú, aké je to zdobiť medovníky a výrobu výrobkov s vianočnou tematikou priblížia remeselníci.
Občianske združenie ARMARIA ORAVA v rámci projektu Oživené remeslá uskutoční podujatia Remeselnícka nedeľa a
Plátenná nedeľa, prostredníctvom ktorých chce živým, názorným a interaktívnym spôsobom predstaviť tradičné remeslá
a kultúru regiónu Oravy a osobnosti, rodiny i kolektívy, ktoré sa v rôznych oravských obciach podieľajú na ich
zachovávaní.
Projekt je zameraný na znovuoživenie tradícií a zvyklostí v obci. V rámci projektu sa uskutoční séria tvorivých dielní a dva
letné remeselné tábory zamerané na pletenie košov, práca so šúpolím a plstením ovčej vlny, tkanie kobercov na
krosnách
Cieľom projektu je usporiadanie kultúrno-spoločenkeho podujatia smerujúceho k zachovaniu tradičnej ľudovej kultúry. V
rámci projektu sa uskutočnia tvorivé dielne pre deti a mládež, prezentácia tradičnej kuchyne, degustácia vín,
predstavenie domácich produktov a ďalších zábavných aktivít, ktoré prispejú k príjemnému prežitiu voľného času.
Projekt "Pamätná izba Štefana Onderča" v Ražňanoch má za cieľ zviditeľniť v slovenskej verejnosti udalosť zhromaždenie zástupcov 108 východoslovenských obcí na fare v Ražňanoch dňa 18.12.1918, kde všetci účastníci
deklarovali súhlas s pripojením Východného Slovenska k Československej republike. Pamätná izba Štefana Onderča bude
pripomínať odkiaľ pochádza naša dnešná štátnosť.

V Moravskom Svätom Jáne je časť obce nazývaná Habánsky dvor alebo Kaníža, ktorú od 16. storočia obývali Habáni.
Okrem habánskej kaplnky a pár domov, ktoré už stratili svoj historický charakter, sa v tejto časti nenachádza žiadna
hodnotná výpoveď, že tu naozaj habáni boli. Občianske združenie 90871.sk sa preto rozhodlo dať vyrobiť pamätnú
tabuľu s informáciami o habánoch hneď vedľa kaplnky, nakoľko v roku 2013 bude 490. výročie prvej zmienky o habánoch
v obci. Na tejto tabuli budú informácie o ich histórii, kultúre, špecifických črtách ich spôsobu života. Pamätná tabuľa
500 € bude slávnostne predstavená na Habánskych hodoch, ktoré sa v obci každoročne konajú v septembri.
Projekt je zameraný na vybavenie keramickej dielne elektrickou vypaľovacou pecou, ktorá bude využívaná v keramickom
krúžku pri Dome MS v Galante. Zároveň bude toto zariadenie využívané aj v spolupráci so školami a budú ju môcť
využívať aj rodičia s deťmi Rodinného centra Bambuľkovo v Galante. Zakúpením pece sa vytvoria podmienky pre
750 € organizovanie tvorivých dielní pre mládež, rodičov a deti ale aj pre širokú verejnosť.

č.

Predkladateľ

Názov projektu

Schválená
suma

Anotácia projektu

Púchovská dolina
- naše dedičstvo

Cieľom projektu je zachovanie myšlienky a historického významu SNP v mysliach obyvateľov regiónu a zároveň podpora
hrdosti a spolupatričnosti k regiónu v ktorom žijeme prostredníctvom opravy, úpravy a sprístupnením troch objektov v
regióne ako súčasť historických udalostí SNP (Pamätník padlým v SNP nad obcou Kríže, Tajný partizánsky lazaret nad
obcou Livov a Partizánske zákopy pod obcou Kríže), a obnovením tradície turistických pochodov " Po stopách SNP v
1 900 € našom regióne".
Cieľom projektu "Podbrezovský jarmok" je prispieť k rozvoju Podbrezovej ako významného kultúrno - osvetového centra,
pripomenúť a obnoviť tradíciu jarmokov, ktoré boli v čase zakladania obce významné a všeobecne známe pre ľudí zo
širokého okolia a priblížiť obyvateľom históriu vzniku obce, ktorá je úzko spätá s priemyselnou výrobou pretrvávajúcou v
1 600 € Podbrezovej do dnes.
Cieľom projektu "Púchovská dolina - naše dedičstvo" je krojová podpora návratu umeleckej tvorby púchovského
folklórneho súboru Váh ku spracovaniu ľudovej kultúry regiónu Púchovská dolina. Zároveň má prispieť ku poznaniu
pôvodného odevu Púchovskej doliny a jeho vhodné použitie v choreografiách folklórneho súboru ku prezentácii miestnej
1 100 € ľudovej kultúry ako bohatej a rôznorodej ľudovej kultúry na tance a piesne.

Združenie pre
53 rozvoj vidieka

Regionálna
Archa chutí

Archa chuti banskobystrického kraja pomáha zachovať stratené a zabudnuté recepty, dávno nepoužívané plodiny a
suroviny najmä tradičnej gastronómie. Zameriava najmä na jedinečné regionálne a miestne špecifické produkty a
suroviny a jej súčasťou nie je iba mapovanie a zaznamenávanie, ale aj ich aktívna propagácia najmä formou podujatí
tradičnej gastronómie, organizovaním ochutnávok a v spolupráci so stravovacími zariadeniami ich zavádzaním do života
regiónu. Vybrané regionálne špeciality budú nominované do svetovej Archy chuti. Výstupmi projektu je databanka Archy
chuti a jej propagácia formou tlačenej publikácie, webovej databázy, video prezentácie a živej prezentácie na ochutnávke
1 700 € a gastronomických podujatiach.

Rodičovské
54 združenie pri ZŠ

Remeslo má
zlaté dno

55 Obec Iža

Rímsky deň v Iži

Mesto Banská
56 Štiavnica

Salamandrové
dni 2013

Projekt je zameraný na oživenie tradície hrnčiarstva na hornom Liptove, kde sa remeslá zachovali vo svojej podstate.
1 000 € Zriadenie hrnčiarskej dielne podporí umelecký rozvoj širšej verejnosti a priblíži toto remeslo najmä deťom a mládeži
Projekt prostredníctvom osvojovania si tradičných zručností a vzdelávania v oblasti miestnej a regionálnej kultúry
podporujúcej rozvoj vedomostí o Rímskej histórii obce Iža a rozšíri poznatky domáceho obyvateľstva, ako aj
návštevníkov z krajín V4 - to všetko inovatívnou a interaktívnou formou. Originálne aktivity pri rímskom tábore
1 500 € Kelemantia prostredníctvom autentických sprievodcov vtiahnu všetkých zúčastnených do atmosféry rímskej doby.
Projekt Salamandrové dni 2013 má za cieľ podporiť prezentáciu a zachovávanie baníckych a akademických zvykov a
tradícií, ktoré sa vyformovali v regióne Banskej Štiavnice. Medzi najvýznamnejšie z nich patria banícky šachtág a najmä
Salamandrový sprievod. Okrem týchto tradícií organizátori zapoja do poznávania histórie a tradícií regiónu aj deti,
1 200 € prostredníctvom špeciálne vytvoreného programu a hier.

Seniori podávajú
ruky juniorom

Realizáciou projektu sa zabezpečí udržanie a rozvoj tradícií, zvykov a kultúrneho dedičstva regiónu Horehronie. Seniori
na spoločných stretnutiach odovzdajú svoje skúsenosti, zručnosti, hodnoty kultúrnych tradícií a života na Horehroní. V
žiakoch sa prebudí fantázia, tvorivosť, záujem o tradície a spôsob života vlastných predkov. Projekt prispeje k zvýšeniu
povedomia života regiónu v minulosti a tradície, tradičný spôsob výroby a umeleckej tvorby sa dostane medzi mladšiu
1 200 € generáciu a zabezpečí sa ich pokračovanie.

Občianske
združenie Dobrá
50 MyšLIENKA

Po stopách SNP v
našom regióne

Podbrezovský
51 Obec Podbrezová jarmok

Dom kultúry
52 Púchov

57 Mesto Brezno

č.

Predkladateľ

Názov projektu

Schválená
suma

Anotácia projektu

Sladká ňedzela
na Záhorí

Projekt "Sladká nědzela na Záhorí" podporuje miestne, nehmotné kultúrne dedičstvo v podobe kulinárskych zručností sladkých špecialít horného Záhoria. Prostredníctvom všetkých zmyslov ( chuť, čuch, hmat, zrak) podporuje a vzbudzuje
záujem a informovanosť regionálnych obyvateľov o tento druh nehmotného dedičstva. Podujatie a jeho sprievodné
aktivity mobilizujú k spolupráci a partnerstvu všetky sektory, ktoré vytvárajú podmienky pre efektívny rozvoj regiónu
1 200 € horného Záhoria.

Rozvoj
cestovného
ruchu
Myjavských
59 kopaníc,n.o.

Slivkobranie

Projekt " Slivkobranie " je zameraný na uchovanie a revitalizáciu časi kultúrneho dedičstva, ktorá sa zaoberá
problematikou tradičného ovocinárstva, tradičným spôsobom využívania a spracovania sliviek ( príprava jedál, varenie
1 300 € lekváru, sušenie )a tiež ľudovej výroby destilátov v dedinskom prostredí.

60 Obec Papradno

Slovník
papradnianskeho
nárečia/ Tak sme
sa dorozumievali
kedysi

Partnerstvo pre
Horné Záhorie
58 o.z.

Slovník odovzdáva jazykové dedičstvo našich predkov nasledujúcim generáciám. Uchováva a vysvetľuje historizmy,
archaizmy i zastaralé slová Papradnianskej doliny, ktoré miznú z nášho nárečia, pretože odchádzajú s tými, ktorí ich
500 € bežne používali pri práci okolo domu, statku či na poli. Pomôže i študentom histórie, regionalistiky, environmentalistiky.

Folklórna skupina Smrečianske
61 Smrečany
návraty

Folklórna skupina Smrečany vydá zborník 70 ľudových piesní z regiónu. Súčasťou projektu je aj zakúpenie materiálu a
1 305 € ušitie krojov pre deti.

Centrum
environmentálnej
a etickej výchovy
62 ŽIVICA
Spojenie tradícií

V rámci projektu sa uskutočnia tri podujatia - Záježovská slávnosť, kurz Od zrnka k chlebu a Výroba prírodného
rázcestníka. Návštevníci Zaježovskej slávnosti-obyvatelia Zaježovej a širšieho okolia budú mať viac možností nadviazať
kontakty medzi sebou, čo je veľmi dôležité pre vnútornú pohodu a stabilitu v komunite obyvateľov.
Počas kurzu opracovania dreva sa vyrobí prírodný rázcestník, ktorý na dvoch hlavných križovatkách v Zaježovej označí
základné smery a miesta v Zaježovej, napríklad: Korienky, Sekier, Podsekier, Podlysec, Dolinky a i. Bude slúžiť obyvateľom
a návštevníkom dlhodobo. Účastníci kurzu "Od zrnka ku chlebu" si z kurzu odnesú poznanie o rozmanitých zručnostiach
1 570 € pôvodných obyvateľov v minulosti, ktoré museli ovládať, aby prežili.

Regionálna
rozvojová
63 agentúra Skalica

Spoločné
bádanie po
stopách
minulosti

Projekt "Spoločné bádanie po stopách minulosti" spočíva v zorganizovaní dejepisnej súťaže bádateľskou formou
zameranej na historický rozmach 18. storočia kultúrnej krajiny severozápadného Záhoria. Projekt plánuje zapojiť do
súťaže deti 7. -8. ročníkov základných škôl a ich učiteľov dejepisu. Aktívnym zapojením detí a učiteľov do bádania po
svojej minulosti prispieva k budovaniu regionálneho povedomia o bohatej histórii regiónu, zachovaniu nehmotného
1 200 € dedičstva našich predkov ale hlavne vzbudzuje úctu u detí k vlastnej krajine, k vlastnému miestu, kde žijú.

č.

Predkladateľ

Názov projektu

občianske
združenie DIZAJN
64 FÓRUM
STRAŠIACI

Združenie
65 Slatinka

Stratené cesty
krajinou

67 MÝTO o.z.

Stredoveké
remeslá na
hrade Kamenica
Stridžie dni,
Vianoce do
Troch kráľov

68 SITUR

Šarišská
heligónka

Združenie
66 Kamenná veža

Naša škola 69 Kysuca

Študenti
spoznávajú
tradičné remeslá
regiónu "Kysúc"

Detský folklórny
70 súbor Hanička

TANCUJEME NA
PLNÝ PLYN

Schválená
suma

Anotácia projektu

Projekt pripomenie význam miestnych tradícií a kultúry vidieka z časov obrábania malých zeleninových políčiek a
chránenia úrody vlastnoručne vyrobenými strašiakmi.
V priestore na vidieku ArtFarm sa uskutoční séria tvorivých dielní pre deti, zameraných na oživenie tradície strašiakov a
ich významu v ľudovej kultúre, ale hlavne na vlastné výtvarné stvárnenia detí “strašiaka” a to nielen v poli.
V rámci projektu bude zhotovený panel "Strašiakov" do expozície "Veci a vecičky" netradičného vidieckeho múzea
ArtFarm a publikáciu dokumentujúca posledných "strašiakov" na políčkach v regione, doplnená o zaujímavé výtvarné
480 € stvárnenia detí.

1 385 €

1 450 €

1 400 €

700 €

Projekt „Stratené cesty krajinou“ chce netradičnou formou upozorniť na historické štruktúry, ktoré sú často
neviditeľnou, ale zásadnou súčasťou kultúrneho dedičstva. Cieľom je prostredníctvom verejných stretnutí, spoločných
vychádzok, pátrania v archívoch, porovnávaním starých máp, leteckých snímok a analýzou dnešnej krajiny nájsť
zabudnuté a stratené miestne cesty v okolí Slatinky a Zvolena. Cesty, spolu s pôvodnými názvami častí krajiny budú
vydané vo forme mapy a sprístupnené aj cez virtuálnu prehliadku. Vybrané historické štruktúry sa obnovia aj priamo v
krajine dobrovoľníckymi brigádami.
Projekt je zameraný na prezentáciu ľudových remesiel v rámci už 7. ročníka Hradných slávností na Kamenickom hrade.
Cieľom projektu je predstaviť širokej občianskej verejnosti aspoň niektoré z pestrého spektra niekedy každodennej a
typickej činnosti bežného remeselníka v stredovekej slovenskej dedine. Prezentácia ľudových remesiel bude v rámci
hradných slávností zorganizovaná v roku 2013 už tretí krát.
Projekt - Stridžie dni, Vianoce do Troch kráľov dopĺňa dlhodobý projekt - Rok na dedine v obci Svätý Anton, ktorý je
zameraný na oživovanie kalendárnych zvykov a tradícií. Prezentácia zvykov v rodnom nárečí a tradičnými jedlami bude
15.-16.12.2012 na Tradičných Vianočných trhoch.
Zámerom projektu je pripraviť a zrealizovať kultúrne podujatie - nesúťažnú prehliadku heligonkárov jednak z regiónu a
jednak pozvaných zástupcov z celého Slovenska. Projekt má týmto ambíciu položiť základy na obnovu a udržanie
heligonkárskej tradície v regióne.

Občianske združenie " Naša škola - Kysuca " v spolupráci so Strednou školou strojníckou v Kysuckom Novom Meste, za
podpory "Nadácie SPP Pre budúcnosť" v mesiaci september 2013
uskutoční pre žiakov a študentov okresu Kysucké Nové Mesto projekt pod názvom " Študenti spoznávajú tradičné
remeslá regiónu Kysúc".
Projektom sa mladým ľuďom priblížia tradičné ľudové remeslá regiónu ako sú: kováčstvo, drotárstvo, košikárstvo a
vyrábanie predmetov z kože. Prezentácia bude obohatená ľudovými piesňami a hudbou z regiónu a ukážkou tradičných
1 200 € kysuckých krojov.
Projekt zahŕňa cyklus malých tvorivých dielní ľudového tanca a spevu v školách, ktoré budú realizované priebežne počas
šk. roka a zábavný Folklórny maratón – na ktorom by deti a mládež z mestských častí Košice – mesto, mali možnosť
spoznať folklór z okolia Košíc cez spoločnú aktivitu – tanec, hudba a spev, tvorivé dielne, ľudovoumeleckú výrobu,
1 400 € vystúpenia folklórnych kolektívov.

č.

Predkladateľ

Názov projektu

Tradície a
Detvianska
súčasnosť v
71 umelecká kolónia symbióze
UNESCO V
Komunitná
BARDEJOVE - 6
72 nadácia Bardejov posterov

73 Obec Lúka

Upeč nám
babička
chlebíček

Schválená
suma

Anotácia projektu

Projekt sa zameriava na udržiavanie a obnovu miestnych tradícií Podpoľania. Pri jeho realizácii bude Detvianska
umelecká kolónia spolupracovať so Spojenou školou v Detve,ktorej žiaci sa zúčastnia vzdelávacích aktivít ako aj vo forme
dobrovoľníckej práce. Projekt sa sústreďuje na tradičné remeslá s dôrazom na drevené vyrezávané kríže. V rámci
projektu bude zorganizovaný jarmok tradičných remesiel, škola opravy a reštaurátorstva drevených krížov s
vyvrcholením vo forme opravy jedného z nich. Súčasťou projektu je aj vydanie turistického sprievodcu o vyrezávaných
1 080 € krížoch v Podpoľaní
Cieľom projektu je na šiestich obojstranných posteroch, podať na vysokej estetickej úrovni maximum hodnoverných
informácií v troch jazykoch o UNESCO pamiatkach v Bardejove. Informačné tabule budú umiestnené na kľúčových
miestach Bardejova. Budú dlhodobým a spoľahlivým sprievodcom obyvateľov nášho mesta a turistov, ktorí zavítajú do
1 900 € nášho mesta.
Cieľom projektu je vystavať starodávnu pec v Etnologickom múzeu, ktorá bude slúžiť na prípravu starodávnych jedál, ale
aj na spanie a vykurovanie celého múzea. Cieľom projektu je ukázať a priblížiť milovníkom minulosti a tradícií s akou
námahou si naši predkovia pripravovali jedlo. Našou snahou je priblížiť návštevníkom tradičné jedlá našich starých
materí a zároveň ich zapojiť do ich prípravy. Aby hlavne naše deti a naši potomkovia sa naučili si vážiť starých ľudí a
959 € odkaz našich predkov.

Mestské kultúrne Včelársky
74 stredisko Šurany workshop

Cieľom projektu je vzbudiť u verejnosti, hlavne mladých ľudí záujem o tradičné a jedinečné remeslo úzko späté s
prírodou a prispieť k zachovaniu včelárskeho remesla a včelárskych tradícií v šurianskom regióne. Účastníci workshopu sa
dozvedia o celoročnej práci včelára, o výrobe úľov, medzistienok, vytáčaní medu, topení vosku, zbere peľu a materskej
kašičky... Organizátori poukážu na spätosť s prírodou, dôležitosť včelárstva v ekosystéme a funkciu včely ako indikátora
stavu čistoty životného prostredia a poukážu na krásnu a užitočnú prácu včelárov ako jedinečného remesla na Slovensku,
610 € ktoré pomáha prírode aj človeku.

Domov použitých
kníh, občianske
Vinohradnícka
75 združenie
tradícia a knihy

Domov použitých kníh zozbiera knihy s témou vinohradníctvo, tradícia pestovania viniča, dorábania vína a o svätojuskej
vinohradníckej oblasti. Všetky knihy budú prístupné vo Vinocentre vo Svätom Jure – meste s vyše 1000- ročnou tradíciou
vinohradníctva. Knihy budú prístupné pre obyvateľov mesta, návštevníkov mesta, vinohradnícku verejnosť počas celého
týždňa v jedinom mieste vo Svätom Jure. Pri ich listovaní a ochutnávaní svätojurského vína sa verejnosť dozvie ucelene
všetko o vinohradníckej tradícií. Občania Svätého Jura ako aj malokarpatského regiónu budú oslovení na zapojenie sa do
zbierania kníh o vinohradníctve. Takto knižné dedičstvo prispeje k udržaniu a spropagovaniu tradície vinohradníctva vo
900 € svätojurskej oblasti.

Vihorlatské
múzeum v
76 Humennom

Výrava a
Olšinkov v
skanzene

Spoločným prvkom Vihorlatského múzea a obcí Výrava a Olšinkov sú objekty, ktoré tvoria súčasť skanzenu múzea od
osemdesiatych rokov 20. storočia. V rámci projektu budú vytvorené informačné panely o objektoch umiestnené v
obciach. Ďalšie o pôvode objektov budú v skanzene. Podujatie „Výrava a Olšinkov v skanzene“ ponúkne priestor pre
stretnutie návštevníkov, rodákov a obyvateľov týchto obcí. Jeho súčasťou bude kultúrny program, Škola tradičných
remesiel a prehliadka skanzenu. Nadviažeme tak na projekty "Nová Sedlica v skanzene" (2011) a "Zemplínske Hámre v
1 185 € skanzene" (2012).

č.

Predkladateľ

Názov projektu

Klub vojenskej
77 histórie Beskydy

Výstava
fotografií:
Vojnové
cintoríny a
pamätníky prvej
svetovej vojny zabudnuté
dedičstvo
regiónu

78 Obec Pozdišovce

Zachovanie
hrnčiarstva

Záchrana a
využitie
železničnej trate
Občianske
Piešťany 79 združenie ČANGO Vrbové

Obecný úrad
80 Kladzany

Zemplínske
rozprávky

Spoločnosť PRO
81 GAUDIO

Zlatá brána
otvorená...

M-klub Štrba obecný klub
82 mladých, o.z.
Historicko Astronomická
83 Spoločnosť
Občianske
združenie Hrad
84 Čeklís

Známe tváre
/Familiar Faces /

Živé kosačky

Živý stredovek

Schválená
suma

Anotácia projektu

Cieľom projektu je prezentovať vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny formou fotovýstavy. Vojnové cintoríny z tohto
obdobia tvoria súčasť kultúrneho dedičstva našich regiónov a sú na nich pochovaní padlí z takmer celej Európy. Zároveň
vojaci z nášho územia ležia na cintorínoch v takmer celej Európe. Tieto cintoríny tvoria súčasť kultúrneho dedičstva iných
1 550 € regiónov. Jedno majú spoločné. Padli v nezmyselnej vojne. Fotovýstava má pripomenúť ich obeť.
Obec Pozdišovce bola dlhé roky preslávená hrnčiarským remeslom, ktoré postupne vymiera. Cieľom projektu je
zachovanie tohto remesla zakúpením pece na výrobu keramiky a ukážkami tohto remesla pre ľudí a širokú verejnosť aby
1 200 € sa táto tradícia zachovala aj pre ďalšie generácie.

Cieľom projektu je záchrana žel. trate Piešťany - Vrbové a jej prevádzkovanie netradičným a na Slovensku ojedinelým
spôsobom - drezinami aj nostalgickými jazdami historických vozidiel a takýmto spôsobom prilákať občanov do prírody a
1 400 € spropagovať vyše storočnú trať.
Tento projekt vznikol na základe zaujímavého zistenia. Každé dieťa, ale aj dospelí, v našom okolí pozná všetky rozprávky z
produkcie Walt Disney,Bratov Grimmovcov, ale nepozná ani jednu pôvodnú zemplínsku rozprávku. Predkladatelia by radi
prostredníctvom autorskej divadelnej inscenácie "Zemplínske rozprávky" a bulletinu ako 1. ilustrovanej knižky
zemplínskych rozprávok v pôvodnom zemplínskom dialekte, tento stav zmenili a zachovali tak zabudnutý drahokam z
1 850 € truhlice nášho kultúrneho dedičstva aj pre ďalšie generácie...
Projekt je zameraný na oboznámenie detí a rodičov s ľudovými tradíciami, na oživenie a pestovanie zvyklostí, na
spoznávanie ľudových remesiel, hier, tancov, hudby a jedál. Vzhľadom na multietnické prostredie regiónu kladie dôraz
1 650 € na kultúrne odlišnosti a spoločných čŕt ľudovej kultúry Slovákov, Maďarov a Rómov.
Projekt Známe tváre /Familiar Faces/ vyzdvihuje a verne zachytáva obyčajného človeka - obyvateľa podtatranského
regiónu, ktorý si uchováva tradičný odkaz svojich predkov pre vlastné potomstvo. Projekt umeleckou formou
sprostredkuje verejnosti múdrosť, zručnosť a radosť výnimočne vzácnych ľudí- starých otcov a mám formou výstavy
fotografií a neskôr súčasným dokumentom. Projekt pomáha obohatiť medziľudskú komunikáciu a povedomie populácie,
1 100 € ktorá z daného regiónu pochádzaj, žije v ňom alebo je iba jeho dočasným návštevníkom.
Cieľom projektu je vybudovanie náučného chodníka v prírodnej rezervácií Lednické bralá spoločne aj s ukážkou ako malé
stádo kôz a oviec dokáže vypásať zarastené lúky a obnoviť tak tradíciu udržiavania lúk a chovu hospodárskych zvierat na
1 000 € vidieku. Mladí ľudia si budú môcť vyskúšať stať na sa niekoľko dní farmárom.
Prostredníctvom projektu Živý stredovek zažijú žiaci živú hodinu dejepisu, ktorá im prinesie aktuálny a priamy pohľad na
život v stredoveku v obci. Prezentuje a podnecuje záujem o minulosť a štúdium histórie. Príťažlivou formou budú deti
450 € vtiahnuté do reálií stredoveku.

