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1 '.Z.:lOh Pietny akt kladenia vencov 
pri príležitosti 62. výročia SNP 

fotografií 

svadobných 

Zhluka svadobných zvykov, pícmi 
rečí: 

stoli, 

8 .. 

l\:mätník A. Dubčeka 

Vestibul MsDK 

nLľ. l 01 MsDl< 

info:;i!lllok, odd. kll!I 

II 

je piesc1ií, ktorá viazala ku tradičnej svadbe 
ka::Edý, kto sa ~účastni] svadby. My srne taktu 
tcrbrnych výskumov v Dubnici nad Vlihom 
Lieskovec, Preita, Prlles.. Pod týmto názvom 

iric:dzint:irodnt}U i;ripravíli 

25. 08. 200() () 20.30h. 

ie vderným programom, na ktororn spolupracuje skoro 
umeleckých telies: FS Mladosl:, Senior klub 
Dl! Nemšovanka. V predstavení bude možné 
z oblasti Dubnice a nebude ch5•bat ani pohostenie. 
dychovke. Miestom konania bude priestranstvo MsD!\ 



Dubnice 

svadobných krojov 

llCJ)O%llŕ1n1~, 

vstupnom vrestibulte MsDf<. 

Insígnie hodnostárov, obradový odev mladých neviest, party, družbovské paiičky a iné. 
umiestnená v MsDK miestnosti č. 104 

zachytáva kompletne tradičnú dubnickú 
svadbu. Vznikla na základe terénnych 
výskumov a obsahuje piesne, zvyky 
a obrady, ktoré je možné i na 
súčasných svadbách, ale i tie, ktoré je 
možn(~ nájsf len spomienkach 
parniitnikov. Na takmer UJ(Jtích stran<\ch 
n;ljdc laik i odbornfk, folldorísta i ten, 
hlo Sd chce inšpírov;iľ pri 
:~v11]<'J :<vadby, al('iH> ;;vddhy :<vnjJcll 
JHii1Jnd-;1) hudn n ;1 l\(;Jliplt:in 

/ ()J;l;1:~1 j l )11l)llÍ('('. jj(\(j \/;'1l!(JJ'i) ;1 

obcí. 

100, SL 

II 

V programe V srdci Trenčianskej župy 

FSk Červeňan z Červeného 

FSk Konopa Dohíían 

FSk Makovanka z Makova 

FS Snfan Horného Srnia 

FSk Teplanka z Trenčianskej Teplej 

FSk z Olešnej 

Seniorklub Vršatec z Dubnice n/ V 

c:lí l!Jll('J('Ck Lh 

budú 

ludové 

driapaéky 

hrabanie 
chleba, 

pásmo 

Na Na 

pásmo tarwov z rôznych 



vychádzajúcu z ľudovej rne!odiky 

Vílazi Sútaže o 

Veronika Rabadová 

Mikuláša 

1995 FS Podpolancc 

l.996 FS í'.ernplín 

1997 FSk Lubena 

1998 Turiec 

1999 

2000 FSk Coral 
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dvoch sarnostatnc pô:subíacich folkl6rnych rdrnpin, 
pracovali v Fribcliciach llorných Plachtinciach. 

rozšírila o desaf žien a osvojila si ná7ov "l:lélírdička", ktnrý 
prúvc Bažali<''.'.ka? Sná<l aj preto, že fflÍnulosti tento prenikavo 

voňajúci ncchýbril 

í::volenc skupina Brdalička 

Javorník 

vznikla roku 200 l pod vedením pána Ka valca obci ,~ti;1vník . .Jej zriadovateiom Jednota 
dôchodcov v Štiavniku. Skupina každoro<''ne zúi'.astr'íujc rcgionálneí prehliadke 
dedinských folklórnych skupín "Nositelia tradícií". ruku 2005 zúčastnilri krajr,k<~ho kola 

v Dolnom l\11bl1w, kde sa umícstnil;1 
llil :~t vrtcnn rnic;;t(". Spc:vt1cl<;1 sk11pina 

Jlrl'ZC'nlujc L1kríež aj na pod11j11\I 
"Jimur\lkovc Dni" v Terchovej. Jej 
pn'(i'...:;1 ;1v1,ni;1 pozo:-;t r1vajú pn'Vt17.Jie 

/() '.-;Lirých {;tiavnick).'ch zvyk()v, 
pie:;itf :1 1i(·Í liovo1·enľ:ho sít)\lii. V 
·;k1ipinľ ľ1z"''inkuj(' iľv;tln 

i'' d l'Ícl1 

Upll J 

IJ:\ 

ined1in{n-odn$'ch 1,.r l 
Čiernej Jiorc:, Bulharsku, \icrnecku, 
'r;,-diansk11 1 Srbsku, Ccskľj tc:publíkc: 

Forí 
:-'..k11pin;_~ 

PoscdPniv u íctky DCiry 
lúk, Dožinky. 

pôsobi v 

neštylizovaný prejav 
knltúry vlastného regiónn. V tvorbe vychádzajú z ústneho 



ešlc do 

'l'ance ah_o Llikť:, ncdorninujú 
pcniach súbc1ru. 
skupinu l .atovc:c 
dychová hudba 
a do p ! ju 
Celkový vekový 

pr1erner súboru 
cl tí t 1 e no 
kt or budú 
nasledovnikrnl svojich rodičov 

pôsobí v Zubfl. Už od roku 1945 reprezentuje svoj valašský región, z ktorého spracováva 
piesne, tance zo Zuberska a Hožnovska, z kraja pôvodne chudobného, ale bohaU:ho kráscm 
moravských Beskýd, Repertoár súboru tvoria valašské hlavne remeselnícke, fudové 

piesne, sc{:nky a ludové 
rozpriivani Ncoddelitclnú 
súCas{ tvor! cimbalová muzika. 
Súbor prvzcntov1il l'ofslrn 
ll u J h a r :: k u , F r a n c ú ;, k u , 
l!r,lan k11, T liansk11, 
ľvf (Ia r k u , N e c k 11 , 

Hakú::irn Cí T11reclrn. J<"<,JklMnv 
sľibor JiC'shyd 

I 

1ísk;:d 
!<opare? / Slovinsko/, najii•p:3í súbor festivalu 
tanc:{nící sa urniest.nili ako druhí na 

pôvodné 
z konca 19. a začiatku 20. storočia. svojom repertoári 
zväčša v kruhovej formácii, ale i tance rýchle, zábavné, ktoré 



horaxni. 
Dzukije 

Do roku J 997 
tanečn ící a 

bo 1 i 
zložkan:ii, 

Vystupovali na rôznych 
festivaloch dorna, aic 

v Pclslrn, 
a na 

V roku 199'7 
Vitkuvienc 

podarilo vytvorit tcmečno · 
súbor Uldubis, 

ktorý spracováva pôvodnč: 
tance a Súbor 

členom CIOFF. 

z l<rnpiny nnikol v l L/lJ:l / 
Miloša ľvfolicha. Súbor na počiatku svojej práce 
skladal z tanečnej hudobnej zložky. Postupne 
sa sformovala spevácka skupina. Kolektfv 
tvoria mladí nadšení tanečníci, speváci a 
mu1ikanti z Krupiny a najbližšieho okolia. Vo 
svojej tvorbe sa súbor Oľic:ntuje na 

spracovanie materiálu z obla:;li l<:rnpinslwj 
planiny. Svojim programom prezentuje na 
rôznych podujatiach doma v zahraničí. 
Predstavil :;a na festivale vo Východrwi, 
llctvc i l\okavc. každornéným (n\1stnlkorn 
fo::1ivaluv ílrušnvsk:\ lm! 11:'1rodn('j 
kultí;ry llo11tu, Fl'stiv;d11 íolidl1rnyľh :;úhorov. 
( ! ) j '. )~lq 

st 

v;.-:uikol ľnku 

Erczno pod nflzvorn 
:;1ihor piesní I l(wehron. 
;,:ri;HÍovate!a na Folklórny súbor 
1 dc::iatich filllloV cyklu "í'.cm 

i11tcrprdáci11 tancov, piesní 
H;d()g! ale n;'ljd(:nH:: v nej aj 
Výchtlcl1) slc)\1<:11 ský 
rr)lrn l'.Vilíl a 

J 



v Dubnici nad Váho1n od 
J D? 1 prel r;msfonnovai do drw:;nej spev{rcko 

mladi fudia od l :l rokov. 
čcrp{; z oblasti Dubnice, 
je spracovávanie a prezentácia piesní tancov 
Umeleckým vedúcim folklórneho súboru Ml3dost je Eóbcrt I<.cmšlk. 

vznikol pri príležitosti osláv [iO. výročia FS Vršatec v roku 2003, kedy zakladajúcimi členmi 
FS Vršatec boli vytvorené podmienky pre vznik naistarš("Í vetvy súboru, kí.od bola po 

mesta zaregistrovaná pod oddelenie kultúry Ms(J Dulmíca 
nad V:ihom. !< clndnčrrn11 
dľi11 súbor absolvoval celý 
rad vystlrpcnl, prcze11Luj<· 

s p" d 11 ja ti a,: Ii 
organizuvaných J-vfcst sk)11n 
úradom Dubnic;1 n:id 
V:1hon1. Od svojho Ví'.nik11 

vznikol 
(':lcnmi sú žiaci lanefot:ho odboru. 

Dubinka 

pôsobí pri Centre volnúho v Novej Dubníci. Jej členmi 
prac11jú v troch skupinách. NakoÍko Nová Dubnica nemá luclovčr 
sa nachádz;ijú picsrn: a tanec z rôznych regiónov 
Endn.:sluv{i a Lenka Cawronov,:j. 



DFSk Konôpka 

Konôpka sa zameriava na vyTadávanie a uchovávanie zvykov, nárečia, piesni, tanečných, 
zvykoslovných tradlcil z vlastnej obce, ale aj z celej Púchovskej doliny. Dôkazom toho je 
takmer 200 pôvodných ludových piesní a zvykov v archlve súboru. Kvalita folklórnej skupiny 
bola niekolkorát ohodnotená nielen na regionálnych, ale aj na krajských celoslovenských 
sútažiach. Umeleckým vedúcim skupiny je Ing. Marek Firic 

DFS Púchovček a DLH Lachovček 

sú dve ume lcké te lsá, kto ré pôsobia v Púchove . Detský fo lklórny súbor Púchovčck bo l za ložený 
v októ bri v roku 2004. Jeho ume leckou vedúcou je Mgr . 2aneta Littová a pomocnú ruku podala 
Dana Capáková. Hudobne doprevádza Púc hovče k detská Iudová hudba Malý Lachovček, ktorú 
vedie Ivan Sad l oň. Oba súbory sa prezentujú na rôznych festiva loch na Slovensku a úspešne 
reprezentovali i na Veltrhu cestovného ruchu SlovakiaTour 2006 v Bratis lave . 
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Sponzori 

• MESTO DUBNICA NAD V AHOM 

MINISTERSTVO KUL TÚRY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

TRENČIANSKY 
SAMOSPRA VNY KRAJ 
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Sihoť 825 / 85, 
0190í Ilava 
Tel 042 446 50 13 
Fax: 042 446 50 17 

realizácie stavieb na 
rekonštrukcie a modernizácie domov 



~ l W l holding, il.1 . 
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Areál ZTS č. 924 
018 41 Dubnica nad Vihom ONV t:NERGO , a. s. 

• 
Weatherf ord 
WEATRHERFORD-CABEL s.r.o. 
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PÚCHOVSKÁTELEVÍZIA 

PDVAZIE 
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