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Trenčín, 14. august 2017 

Dožinkové slávnosti v Turej Lúke priniesli do Myjavy opäť zážitok zo slovenských 

tradícií 

Obecné dožinky sa považovali za slávnosť po ukončení žatvy. Inak tomu nebolo ani v sobotu 12. augusta 

v Turej Lúke. Dožinkové slávnosti boli v areáli Padelky popretkávané slovenskými tradíciami, folklórom 

a dobrým jedlom.  

O organizáciu tradičných dožinkových slávností v Turej Lúke sa stará mesto Myjava v spolupráci s Centrom 

tradičnej kultúry (CTK) v Myjave. Dvojdňová slávnosť prezentuje tradičné ľudové zvyky z prostredia 

slovenskej kultúry. Potrebu šírenia slovenských tradícií zvýraznilo aj CTK Myjava, ktoré priamo na 

oslavách ocenilo dve čipkárky z Brezovej pod Bradlom za prínos v oblasti rozvoja tradičnej kultúry. 

Ocenenie odovzdala riaditeľka CTK Myjava Viera Feriancová, ktorá zároveň prezradila, čo všetko môžu 

návštevníci slávností vidieť a zažiť: „Dožinky v Turej Lúke sú vrcholom činnosti Gazdovského dvora. 

Slávnosť prebieha v tradičnom prostredí gazdovstva, pretože ide o zber novej úrody. Práve zber 

prezentujeme tradičným spôsobom, či už je to ručné kosenie, ručné mlátenie a mnoho iných ukážok tradičnej 

slovenskej žatvy z druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia. Súčasťou dožiniek býva aj udeľovanie 

ceny riaditeľky CTK Myjava za udržiavanie a rozvoj tradičnej kultúry a nehmotného kultúrneho dedičstva 

regiónu. Tento rok cenu dostali Ivana Marková a Marie Michalicová.“ 

Dožinkové slávnosti v Turej Lúke prebiehali aj za účasti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Jaroslava Bašku, ktorý organizátorom odovzdal symbolický šek, keďže TSK podujatie finančne podporil zo 

svojho dotačného systému. Župan vyjadril spokojnosť s dožinkami v Turej Lúke a zároveň uznal, že vďaka 

takýmto podujatiam slovenská kultúra žije. „Dožinky sú oslavou úrody. V Trenčianskom kraji sa koná 

niekoľko takýchto osláv a ja sa ich vždy rád zúčastním. Som rád, že Trenčiansky samosprávny kraj 

podporuje takéto podujatia, ktoré zachovávajú naše tradície,“ dodal Jaroslav Baška.  

Program dožinkových slávností v Turej Lúke sprevádzali tóny folklórnych skupín Kýčer či Konopa, nechýbala 

ani tradičná ochutnávka klasických jedál a poľovníckych špecialít. V nedeľu sa uskutočnila Dožinková 

krojová slávnosť s poďakovaním za žatvu a Služby Božie.  


