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Heligónky v Dežericiach či tradičné otváranie studničiek v Nitrianskych Sučanoch. 

Trenčiansky kraj je plný zaujímavých tradícií a zvykov. 

 

Počas tretieho májového víkendu sa v Dežericiach stretli heligonkári z rôznych kútov Slovenska, 

Čiech a Moravy, pričom v neďalekých Nitrianskych Sučanoch si otváraním studničiek pripomínali 

starý slovanský zvyk. 

 

Tradičná Dežerická cifrovačka už po 9.-krát dokázala ľuďmi zaplniť aj ten posledný voľný kúsok 

Kultúrneho domu v Dežericiach. Stovky ľudí si prišlo vypočuť 29 hudobných vystúpení. Trenčiansky 

samosprávny kraj (TSK) každý rok vyčlení vo svojom rozpočte finančné prostriedky na podporu 

množstva kultúrnych podujatí, ktoré nielen reprezentujú náš región, ale združujú aj jeho obyvateľov. 

„Dežerická cifrovačka patrí dlhé roky medzi podujatia, ktoré sú veľmi navštevované. Každoročne 

sem príde množstvo ľudí. Heligónky a folklór všeobecne patria medzi tradície, ktoré treba 

uchovávať. Mal som možnosť vidieť deti z Materskej školy z Dežeríc a nemám žiadne obavy, že by 

heligónky, spev a folklór nebol zachovaný aj pre ďalšie generácie,“ povedal trenčiansky župan 

Jaroslav Baška. 

 

O tom, že v Dežericiach je tradícia heligóniek hlboko zakorenená, svedčí aj aktivita jedného 

z občanov obce, ktorý si vlastnoručne sám heligónky vyrába a spoločne s deťmi na ne aj hrá. 

„Okrem hrania sa zaujímam aj o výrobu heligóniek. Hraniu sa venujem 5 rokov a výrobe 3 roky. 

Celkovo som vyrobil približne 15 heligóniek,“ uviedol Miroslav Adamé, ktorý tak reprezentuje 

domáce Dežerice. 

 

Čisteným studničiek a prameňov zobúdzali prírodu obyvatelia Nitrianskych Sučian 

 

Už naši predkovia vedeli, že voda je nenahraditeľným prírodným zdrojom. Po zimnom období býva 

pravidlom, že vodné pramene sú znečistené. To je jeden z dôvodov, prečo sa rozhodli 

v Nitrianskych Sučanoch obnoviť dávnu tradíciu otvárania studničiek. V poradí 2. ročník tohto 

kultúrno-spoločenského podujatia osobne navštívil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho 

kraja Jaroslav Baška. „Voda je dôležitou súčasťou nášho každodenného života, preto je potrebné ju 

aj chrániť. Na Trenčianskej župe máme projekt Zelené oči, ktorý je tiež úzko spätý s ochranou 

životného prostredia. Pán starosta mi povedal, že by sa obec rada do tohto projektu zapojila 

a zveľadila si už tak krásne prostredie,“ priblížil trenčiansky župan. 

 

Počas podujatí odovzdal predseda TSK Jaroslav Baška starostom jednotlivých obcí aj symbolický 

šek, pretože TSK zo svojho dotačného systému finančne podporil obe kultúrne podujatia. 
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