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Trenčín, 1. februára 2016 -  13. ročník „Zimných slávností Hornonitria“ začal výstavou aj 
súťažou o najlepšie fánky 
 
Cyklus šiestich podujatí venovaných tradičnej kultúre pravnianskej doliny sa nesie aj pod 
hlavičkou Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Tradičným spoluorganizátorom Zimných 
slávností Hornonitria je Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, ktoré kraj zriaďuje. V sobotu 
30. januára 2016 sa uskutočnili hneď dve z podujatí, a to vernisáž výstavy drevených plastík 
a objektov z tvorby umeleckého rezbára Mateja Surovčeka v Nitrianskom Pravne a Zimné 
slávnosti folklóru v Pravenci. Obe navštívil v mene predsedu TSK Jaroslava Bašku krajský 
podpredseda Richard Takáč. Aj 13. ročník „Zimných slávností Hornonitria“ po celý mesiac 
bude putovať po obciach pravnianskej doliny s cieľom popularizovať ľudovú kultúru tohto 
regiónu.  
 
Výstava drevených plastík Mateja Surovčeka 
Priaznivcov ľudového umenia v sobotu 30.1.2016 srdečne privítal starosta Nitrianskeho Pravna 
Jozef Balčirák, ktorý vyjadril úprimný obdiv nad majstrovským spracovaním jednotlivých sôch 
majstra Surovčeka z Poruby. Podpredseda TSK Richard Takáč vo svojom príhovore ocenil 
spoluprácu krajského zaradenia na podujatiach. Ako uviedol, Trenčiansky samosprávny kraj 
podporuje kultúrne a verejnoprospešné projekty aj priamo zo svojho dotačného systému. 
V minulom roku podporil 177 projektov. Za organizátorov podujatia vystúpila zástupkyňa 
riaditeľky RKC v Prievidzi Magdaléna Hianiková. Autora a jeho tvorbu prítomným divákom 
predstavila odborná pracovníčka RKC v Prievidzi Katarína Súkeníková a s veľkou kyticou 
autorovi za jeho tvorbu a prezentáciu poďakovala starostka obce Poruba Helena Čavojská. V 
programe vernisáže vystúpil  akordeónový súbor Concertino pôsobiaci pri ZUŠ Nitrianske 
Pravno. Po oficiálnej časti sa rozprúdili živé diskusie návštevníkov s autorom, ktorý záujemcom  
priblížil  postup pri hľadaní a spracovaní vhodného dreva, vznik a postup prác na jednotlivých 
reliéfoch a sochách. 
 
Zimné slávnosti folklóru v Pravenci otvoril starosta obce Róbert Mikulášik. Predseda 
poradného zboru pre folklór pri RKC Prievidza Stanislav Malega priblížil pôvodnú myšlienku 
podujatia – poskytnúť aj v zimnom období možnosť prezentácie početným folkloristom z 
regiónu. Predstavil tiež novú pracovníčku Regionálneho kultúrneho centra na úseku folklóru 
Janku Halaškovú. Práve ona spolu s jej predchodkyňou Evou Henčelovou neformálne a s 
vtipom moderovali celé podujatie. Ako prvá vystúpila Fsk Lubená z Poluvsia, ktorá sa podieľala 
na príprave podujatia a návštevníkom zabezpečila pohostenie, ako aj večernú zábavu pri 
ľudovej hudbe. Celkovo v programe účinkovalo sedem folklórnych skupín a spevácka skupina 
Vrbinka z Pravenca. Programy skupín boli ladené veselo a vtipne, keďže témou Zimných 
slávností folklóru sú každoročne fašiangy. Diváci tlieskali aj Hájičku z Chrenovca – Brusna, 
Marínke z Novák, Sielnici z Lazian, Vrchárke z Čavoja, Sebedražanke zo Sebedražia a 
Rokôške z Nitrianskeho Rudna. 
 
Hodnotili najlepšie fánky 
Počas Zimných slávností sa každoročne koná súťaž o najlepšiu fašiangovú masku. V  tomto 
roku sa však organizátori rozhodli pre zmenu a pripravili súťaž o najlepšie fašiangové fánky. Do 
súťaže sa zapojili všetky folklórne skupiny. Hodnotila ich porota zložená z hostí, zamestnancov 
Regionálneho kultúrneho centra a zastúpenie mali aj návštevníci podujatia. Titul najlepšie fánky 
získali tie, ktoré napiekla Fsk Lubená. Folklórna skupina nič nepodcenila a prišla hneď so 
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štyrmi druhmi tejto tradičnej fašiangovej cukrovinky. O ochutnávku fánok neboli ukrátení ani 
návštevníci podujatia, pre ktorých bol vo vestibule kultúrneho domu pripravený tematický 
fašiangový stôl. 
 
Projekt Zimných slávností Hornonitria v priebehu februára 2016 pokračuje ďalšími 
miestnymi festivalmi –  v Tužine sa uskutoční Deň detského folklóru (3.2.2016), v Kľačne 
prehliadka speváckych skupín Karpatských Nemcov pod názvom Súzvuky (13.2.2016), 
v Poluvsí Pamätnica Jozefa Strečanského (20.2.2016). So slávnosťami sa rozlúčime 
v Porube na tradičnom jarmoku ľudových remesiel nazvanom Majstri pravnianskej doliny 
(27.2.2016). Organizátormi Zimných slávností Hornonitria sú Regionálne kultúrne centrum 
v Prievidzi, OZ Hornonitrie a obce pravnianskej doliny. Pozrite si aj plagát k podujatiam 
Zimných slávností Hornonitria 2016. 
 
Spracovali: RKC Prievidza, JP 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Jana Paulínyová, ved. odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK,  jana.paulinyova@tsk.sk, +421(0) 
901 918 167. 
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