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Trenčín, 29. február 2016 

Deň majstrov pravnianskej doliny uzavrel cyklus Zimných slávností Hornonitria  

 

V sobotu 27. februára 2016 sa v Kultúrnom dome v Porube konal zimný jarmok ľudových 

remesiel „Deň majstrov pravnianskej doliny“ spojený s kultúrnym programom a 

predvádzaním jednotlivých remeselných techník. Uzavrel tak 13. ročník cyklu šiestich 

podujatí, ktoré pod názvom „Zimné slávnosti Hornonitria“  prebiehali od 30. januára 

2016 po celej pravnianskej doline.   

Podujatie otvorila starostka hostiteľskej obce Poruba Helena Čavojská, ktorá prevzala 

záštitu nad jeho konaním. Účastníkom sa prihovoril aj podpredseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja (TSK) Richard Takáč, ktorý vyzdvihol potrebu uchovávať tradície, 

ktoré nám odovzdali naši predkovia ako kultúrne dedičstvo a súčasť našej kolektívnej 

pamäti. TSK tak robí priamou podporou nositeľov tradícií i prostredníctvom aktivít 

kultúrnych inštitúcií, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Medzi inými je to aj 

Regionálne kultúrne centrum (RKC) v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, 

ktoré bolo jedným z organizátorov podujatia.   

Deň majstrov pravnianskej doliny bol peknou ukážkou bohatstva, ktorým región oplýva 

v podobe šikovných ľudí tvoriacich každodenne krásu a úžitok. Zúčastnilo sa ho 26 

ľudových umelcov, zastúpené boli rozličné remeselné techniky a použité prírodné 

materiály. Predstavila sa čipkárka Božena Tomanová, krasličiarka Jozefína Zacharová, 

rodiny, v ktorých sa remeslo úspešne dedí zo starých otcov na synov a vnukov – 

napríklad Rastislav Šovčík starší i mladší, ktorí ponúkali slamené ošítky, drevené 

stolčeky, varešky a iný kuchynský riad z dreva, Bibiana Šimová staršia a mladšia  

priniesli krásne vyšívané vankúše, obrusy i čepce, alebo Tibor Bartoš, ktorý po rokoch 

nadviazal na odkaz svojho otca a predstavil sa s pôsobivými drotárskymi výrobkami. Na 

podujatí taktiež vystúpil detský folklórny súbor Kapsiarik a spevácky zbor Roveň. 

Dňa majstrov pravnianskej doliny sa zúčastnil aj poslanec TSK a prednosta Okresného 

úradu v Prievidzi Jozef Stopka, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Radko 

Gavliak, predseda Združenia miest a obcí Hornej Nitry Vojtech Čičmanec, starostovia 

obcí združených v Občianskom združení (OZ) Hornonitrie a Ľudmila Húsková, 

riaditeľka RKC v Prievidzi.  

Podujatie zorganizovalo RKC v Prievidzi v spolupráci s obcou Poruba a OZ Hornonitrie. 
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