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Na Veľkonočnú nedeľu nazhromaždili v Záblatí takmer 1 300 veľkonočných kraslíc a 25 

podomácky pečených chlebov 

 

Veľkonočnú nedeľu v Záblatí spestrila výstava kraslíc, korbáčov a pečených chlebov. Trenčiansky 

samosprávny kraj do výstavy prispel 218 veľkonočnými vajíčkami a jedným pečeným chlebom. 

 

V tomto období celé Slovensko žije nádhernými ľudovými zvykmi a tradíciami. Obdobie Veľkej 

noci spája rodiny, ktoré spoločne spomínajú na život našich predkov. V mestskej časti Trenčína, 

v Záblatí, preto na veľkonočnú nedeľu zorganizovali v kultúrnom dome výstavu kraslíc, korbáčov 

a podomácky pečených chlebov.  

 

Výstava mala poukázať na slovenské zvyky a tradície, ktorým sa žiadne iné vo svete nevyrovnajú 

a na ktoré by sme mali byť patrične hrdí. Občianske združenie Naše Záblatie sa rozhodlo tieto 

tradície oživiť, keďže v dnešnej dobe sa pomaličky vytrácajú a naopak, udomácňujú sa tu sviatky 

iných národov. „Cieľom nášho podujatia je obnoviť tradície v Záblatí a získať si priazeň ľudí. 

Snažili sme sa spraviť rekord v počte zapojených jednotlivcov, ktorí nám priniesli veľkonočné 

vajíčka. Ľudia nám okrem kraslíc priniesli pečené domáce chleby, cepy, sväté obrazy, obrusy a 

kroje, takže svoj cieľ zapojiť ľudí do diania sme naplnili,“ uviedla Naďa Lorencová z občianskeho 

združenia Naše Záblatie. 

 

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) sa do zberu kraslíc taktiež zapojil. Zamestnanci Úradu 

TSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti spoločne do výstavy venovali 218 kusov 

kraslíc. Trenčiansky župan Jaroslav Baška zase venoval domáci pečený chleba. Celkovo sa 

organizátorom podarilo vyzbierať takmer 1 300 veľkonočných vajíčok od 500 jednotlivcov 

a približne 25 pečených chlebov. 

 

Podujatie zo svojho dotačného systému podporil aj Trenčiansky samosprávny kraj, čím znova 

potvrdil, že mu na uchovávaní tradícií a zvykov v kraji naozaj záleží. „Som veľmi rád, že 

Trenčiansky samosprávny kraj podporuje kultúrne podujatia ale aj folklórne súbory, ktoré 

uchovávajú naše tradície a zvyky. Je veľmi dobré, že pán predseda vrátane poslancov 

samosprávneho kraja podporujú takéto akcie, pretože stretávanie sa ľudí a zachovanie tradícií 

pre ďalšie generácie je dôležité,“ povedal poslanec Zastupiteľstva TSK a starosta obce 

Trenčianska Teplá Milan Berec. 
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