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Pomocnú ruku pri stavaní mája vo Veľkých Uherciach podali miestni futbalisti, hasiči i turisti 

Prvý máj so sebou prináša každý rok hneď niekoľko zvykov, ale i sviatok či pripomienku.  

Dlhoročné tradície v Trenčianskom kraji nestrácajú na sile, a tak i tento raz dostal priestor niekoľko 

metrov vysoký máj, ktorý vyrástol aj v obci Veľké Uherce. „Stavanie mája je u nás hlboko 

zakorenené. Mládenci stavajú slobodným dievkam máje pred ich domami a jeden spoločný máme 

pred Obecným úradom. Postavili ho naši uhereckí mládenci, ktorí boli tvorení hlavne z futbalistov, 

hasičov a členov klubu turistov,“ vyjadrila sa starostka Veľkých Uheriec Alena Chalupová. Stavanie 

mája a s ním spojený kultúrny program a zábavu si miestni obyvatelia nenechali ujsť ani napriek 

daždivému počasiu. Vystúpili deti z Materskej školy, Základnej školy a Súkromnej základnej 

umeleckej školy vo Veľkých Uherciach a svojím talentom odpútali pozornosť od kvapiek dažďa nad 

ich hlavami. 

Prvý deň v mesiaci máj prináša okrem tradície stavania mája aj oslavy sviatku práce či pripomenutie 

si vstupu Slovenska do Európskej únie. „Vážim si každého zamestnávateľa, ktorý ponúka 

v Trenčianskom kraji prácu. Sú okresy, kde sa už pracovná sila ťažko zháňa, nakoľko 

nezamestnanosť klesla. Určitým spôsobom sa tak vytvára tlak na zamestnávateľov, lebo ak si chcú 

svojich ľudí udržať, musia im zvyšovať platy či ponúkať iné benefity,“ vyslovil predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška v súvislosti so Sviatkom práce 

a zamestnanosťou v Trenčianskom samosprávnom kraji. Župan sa stavania mája vo Veľkých 

Uherciach osobne zúčastnil. Prvý máj je rovnako dňom, kedy si pripomíname vstup Slovenska do 

Európskej únie (EÚ). Medzi pozitíva, ktoré nám tento vstup ponúka, je rozhodne finančná podpora 

zo strany EÚ. V obci Veľké Uherce sa v súčasnosti buduje kanalizácia, ktorá je financovaná práve 

zo zdrojov EÚ, a teda ponúka svojim obyvateľom opäť o niečo lepšie podmienky na bývanie.  
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