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V dedin{ch okresu Považsk{ Bystrica 
sa zachovali mnohé prvky ľudovej 
kultúry. Tie sú aj v celoslovenskom 
meradle jedinečné, origin{lne.     

Výrazné prvky folklóru nach{dzame   
v obidvoch pohoriach n{šho okresu: 

JAVORNÍKY 
  Horn{ Marikov{ 
  Doln{ Marikov{ 
  Papradno 
  Brvnište 
STR[ŽOVSKÉ VRCHY 
  Prečín 
  Domaniža  
  Pružina 
  Kostolec   



ĽUDOV[ ARCHITEKTÚRA 

rodinné domy - Horn{ Marikov{ 

Pôvodn{ architektúra n{šho okresu bola 
podmienen{ najdostupnejším a hojne 
sa vyskytujúcim materi{lom – drevom.  
Ľudia si z neho stavali svoje príbytky aj 
hospod{rske stavby. V horských dedi- 
n{ch sa dodnes zachovalo množstvo 
dreveníc, humien, maštalí, chlievov či 
sýpok z dreva. Zruční dom{ci majstri 
dok{zali vystavať budovy, ktoré prežili 
gener{cie a doteraz n{s udivujú svojou 
jednoduchou účelnosťou a kr{sou.       

V starých dreveniciach bola pôvodne 
jedin{ väčšia miestnosť, ktor{ slúžila 
ako kuchyňa, sp{lňa či obývačka z{ro- 
veň. Okrem nej bola v dome aj mal{ 
vstupn{ miestnosť (pitvor) a miestnosť 
na uskladňovanie potravy (komora).  
V kopcovitom teréne boli domy pod- 
pivničené kamennou pivnicou.  



  osady v Javorníkoch 

Koncové horské dediny v našom okre- 
se (Marikov{, Papradno, Pružina) mali 
okrem hromadnej domovej z{stavby aj 
mnoho lazov/os{d. Pôvodne to boli 
letné sídla (bačovy) pri pasení dobytka 
na horských lúkach, neskôr sa stali 
celoročne obývanými. Často mali po- 
menovanie podľa prvých osídlencov  
(Chuchm{kovci, G{covci, Šikovce...), 
či podľa terénnych špecifík (Podžiar, 
R{ztoka, Podstr{žie). Tvorili ich malé 
skupinky domov vzdialených od ma- 
terskej dediny zop{r kilometrov.   
 
 
 
Počas tuhej zimy bohatej na sneh boli 
tieto lazy prakticky odrezané od sveta. 
Väčšie z nich boli elektrifikované až v 
70-tych rokoch 20. storočia. Dnes už je 
väčšina domov na lazoch neobývan{, 
slúžia skôr na rekreačné účely.    



interiér domu - Horn{ Marikov{ 

humn{ - Prečín 

Dominantu hlavnej izby tvorila pec. Na 
nej sa varilo i sp{valo, v nej sa piekol 
chlieb. Pri peci boli police na kuchynské 
n{radie. Tvorili ho predovšetkým hline- 
né hrnce, drevené misy, varechy a lyžice.  
V protiľahlom kúte izby od pece bol stôl. 
Pri ňom sa stret{vala rodina počas jedla 
(zvyčajne jed{vali z jednej misy) a pri 
modlení. Nad stolom boli na sten{ch za- 
vesené obrazy svätých. Okolo stola boli  
do zeme napevno zapustené drevené lavi- 
vice. Aj na nich sa sp{valo. V treťom kúte 
bol väčší drevený sud s vodou – v ňom sa 
pred sviatkami umývali obyvatelia domu.        

Každé väčšie hospod{rstvo malo na kon- 
ci dvora humno – bola do hospod{rska 
stavba, v ktorej sa ml{tilo obilie, usklad- 
ňovala slama, seno, býval tam odstavený 
voz, uskladnené väčšie poľnohospod{r- 
ske n{radie.   



ĽUDOV[ STRAVA 

  posúchy 

úhrabky 

Strava našich predkov poch{dzala takmer 
stopercentne zo surovín, ktoré si sami do- 
gazdovali. Prevl{dali v nej múčne a zemia- 
kové jedl{, kapusta, mäso bolo na stole vý- 
lučne iba počas sviatkov. K doplnkovej 
strave patrilo ovocie, hríby a iné lesné plo- 
dy. U väčšiny obyvateľov n{šho okresu ale 
ešte začiatkom 20. storočia platilo, že čas- 
tejším spoločníkom ako strava bol hlad.  

V horských dedin{ch bolo významnou su- 
rovinou pri príprave jed{l mlieko. Z toho 
kravského stĺkali maslo, vyr{bali tvaroch. 
Z ovčieho mlieka zasa kľagali syry, obľú- 
ben{ a veľmi zdrav{ bola bryndza. T{ bola 
z{kladom polievky demik{t, dala sa dob- 
re speňažiť aj na jarmoku. Kravské mlieko 
zasa tvorilo spolu s cestovinou z{klad po- 
lievky nazývanej melencový obarec.   



Podlesníky – na ich prípravu potrebujeme 
desať väčších zemiakov, 5-6 strúčikov 
cesnaku, jednu polievkovú lyžicu soli, 
čajovú lyžicu čierneho korenia, drvenej 
rasce, major{nky, štyri polievkové lyžice 
hladkej múky, bravčovú masť, maslo 
a desať kapustných listov. Zemiaky očis- 
tíme, postrúhame, prid{me ostatné ingre- 
diencie a dobre premiešame. Kapustové 
listy umyjeme, potrieme hrubo bravčovou 
masťou. Pouklad{me na plechy. Na každý 
kapustný list navrstvíme zemiakovú ma- 
su a rozotrieme ju po liste. D{me piesť do 
rozohriatej pece (rúry). Po upečení vrch 
potrieme maslom. 
  
 
 
Kedysi sa podlesníky piekli v peci, 
zvyčajne po pečení chleba. Neskoršie sa 
piekli medzi dvoma kapustnými listami 
na spor{ku, v polovici pečenia ich 
prevr{tili na druhý bok.    



ĽUDOVÝ ODEV 

dievčenský kroj z Prečína 

Naši predkovia si zhotovovali celý 
odev sami z dom{cich surovín. Podľa 
kroja sa dalo rozpoznať viacero vecí: 
 

-  či je človek slobodný, zosob{šený 
alebo ovdovený (vydaté ženy naprí- 
klad nosili čepiec, slobodné dievčen- 
ce mali vlasy nepokryté, vo vrkoči 
zviazané stuhou) 
 

-  z akej dediny daný človek poch{dza 
(v každej dedine mali svoj variant 
odevu drobnosťami odlišný už aj od 
susednej dediny) 
 

-  na akú príležitosť je daný človek 
oblečený (rozlišoval sa kroj pracovný, 
do kostola, na svadbu, na pohreb...) 
 

- aké sú majetkové pomery človeka 
  



čapec 

širiak 

ruk{vce 

košeľa 

z{pona 

halena 

kasanica 

súkeň{ky 

krpce 

papuče 



      

krojové súčasti z Papradna 

ženský čepiec 

ženské ruk{vce 

sviatočný kroj 
        muža 



detský kroj z Dolnej Marikovej mladý p{r v kroji z Praznova 



výšivka zo smútočnej košele – Prečín     výšivka z čepca – Horn{ Marikov{ 

výšivka z ruk{vcov - Papradno 



ĽUDOVÉ PIESNE 

1. Jako sa každučk{ pesnička začína, 
    boli chlapci, boli okolo Prečína. 
2. Boli chlapci, boli, dzeže sa podzeli? 
    Každý jeden leží v krvavej košeli. 
3. Zelené úboče, zbojnícke pavlače, 
    pod každú pavlačú frajerečky plačú. 

Ľudia vo všetkých dolín n{šho ok- 
resu boli spevaví. Piesne z Javorní- 
kov sa veľmi líšia od piesní zo Str{- 
žovských vrchov. V oboch pohoriach 
sú však zastúpené všetky z{kladné 
druhy ľudových pesničiek: 
 usp{vanky 
 kršteniarske piesne 
 ľúbostné piesne 
 svadobné piesne 
 pracovné piesne 
 žartovné piesne 
 regrútske a vojenské piesne 
 balady  

https://www.barrandov.tv/klip/198-
mladenecke-zartovne 
 
 

https://www.barrandov.tv/klip/198-mladenecke-zartovne
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https://www.barrandov.tv/klip/198-mladenecke-zartovne
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ľudov{ hudba z Kostolca 

rífov{ píšťala z Papradna 

Deti sa odmalička učili spievať, bolo 
doslova hanbou, keď by dorastajúci 
ml{denec či dievča spievať nevedeli. 
Typické pre n{š región sú viachlasné 
ťahavé piesne bez hudobného sprie- 
vodu.   

Z hudobných n{strojov boli zn{me 
rôzne typy píšťal, gajdy, drumbľa     
a najmä sl{čikové hudby. Tie sprev{- 
dzali ľudí pri tanečných príležitos- 
tiach.  



ĽUDOVÉ TANCE 

čard{š z Kostolca (FS Považan) 

Tanečné príležitosti vyhľad{vali kedysi 
ľudia všetkých gener{cií. Z javorníckych 
dedín pozn{me tanec zverec či židovka. 
Ešte v medzivojnovom období tvoril jadro 
tanečného reperto{ru v Prečíne starý krú- 
tivý tanec v rýchlom tempe, tu nazývaný 
čard{š. Jeho niekdajšiu obľubu doklad{ 
aj nemalý počet piesní k tomuto tancu. 
Okrem p{rového krútenia a cifrovania 
tanečníkov bolo v čard{ši obľúbené aj 
spojenie dvoch tanečných p{rov do kole- 
sa. Novším krútivým tancom bolo na dva 
kroki v miernom tempe (za ktorým spra- 
vidla nasledoval rýchly čard{š zrýchlením 
tej istej melódie). Rýchlejšie tempo hry si 
vyžiadal tanečník u muzikantov zvola- 
ním: Hore hu! Starším spôsobom vyzvania 
ženy do tanca bolo tanečníkovo kývnutie 
rukou smerom k tanečnici, prípadne 
slovný pokyn: Poj tancuvac!  

koles{ z Prečína 



ĽUDOVÉ ZVYKY 

fašiangy v Prečíne 

      kraslice z Domaniže                    obchôdzka Lucií – Doln{ Marikov{  

Ľudové zvyky sa delia do dvoch 
z{kladných skupín: 
 kalend{rne zvyky (periodicky sa 

opakujú každý rok, súvisia s kon- 
krétnymi dňami v kalend{ri, sl{vi 
ich cel{ dedina, mesto) 

 rodinné zvyky (periodicky sa neo- 
pakujú, súvisia so sl{vnostnými 
udalosťami v konkrétnej rodine, 
sl{vi ich iba dan{ rodina)    



 silvestrovskí babiari z H. Marikovej 

mikul{šska partia z Domaniže 

Medzi najzn{mejšie a doteraz hojne 
sl{vené sviatky kalend{rneho 
zvykoslovia patria v našom okrese: 
 trojkr{ľov{ obchôdzka 
 trojdňové fašiangy 
 vyn{šanie Moreny 
 veľkonočn{ šibačka a oblievačka 
 zan{šanie na Dzura 
 stavanie a v{ľanie m{jov 
 duchovanie v prírode 
 j{nske ohne 
 dedinské hody 
 dožinky 
 katarínske z{bavy 
 mikul{šske obchôdzky 
 obchôdzky Lucií 
 štefanské brodkovanie 
 silvestrovskí babiari  

https://www.youtube.com/watch?
v=chyVppDwENE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=chyVppDwENE
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   na svadbe - Prečín Do rodinného zvykoslovia patria 
sviatočné udalosti konkrétnej rodiny, 
v ktorých sa však odzrkadľovali aj 
obyčajové tradície daného regiónu: 
 narodenie a krstiny 
 svadba 
 úmrtie a pohreb 
     

Zaradiť sem však môžeme aj ďalšie 
rodinné aktivity a vzťahy, v ktorých 
sa rešpektovali tradičné formy spr{- 
vania sa:  
 vykanie a onikanie v rodine 
 výchova detí 
 mužsk{ pr{ca 
 žensk{ pr{ca 
 detsk{ pr{ca 
 rodinn{ výpomoc 
 stolovanie, spoločné stravovanie 
 vianočné rodinné zvykoslovie 
 oslavy narodenín a menín 

 
 
 

     detsk{ pr{ca – Doln{ Marikov{ 



N[REČIE N[ŠHO REGIÓNU 
N{rečie je jednou z nespisovných foriem n{rodného jazyka. To naše 
patrí medzi severotrenčianske n{rečia. Jeho hlavnými znakmi sú:  
- pravideln{ zmena ď na dz – dzedzina, idzeme, hydzina 
- občasn{ zmena ď na j – kaje (kadiaľ), kej, poj, chojíme 
- pravideln{ zmena ť na c, č – cetka, cisnúc, ešče 
- koncovka v inštrument{le jednotného čísla –ú namiesto –ou – s motykú 
- koncovka v genitíve množného čísla –vo namiesto –ov – bez zubvo 
- pravideln{ zmena slabičného l na u – duho, jabuko, slunko 
- v koncovk{ch zmena o na e – piatek, statek, liezel, sp{del 
 

v Hornej Marikovej 
dodnes hovoria všetky 
gener{cie marikovským 
n{rečím 



Z n{rečového slovníka: 
 pataňa – panvica 
 sandriena – poniklec slovenský 
 kandúry – veľké dymy 
 čapkac – tlieskať 
 labzuvac – túlať sa 
 lašuvac – prehľad{vať 
 krchniak – ľav{k 
 krajance – rezance 
 piag – kliešť 
 podlavek – vankúš 
 škohľac sa – škr{bať sa 
 sirky – z{palky 
 spinek – prudký svah 
 hutac – jesť (expresívne) 
 čikac – poh{ňať bičom 
 barina – kaluža 
 chabrac – n{hlivo brať 
 kľavý - neobratný 

 
 
 

 



ĽUDOVÉ ROZPR[VANIE 
Aj v našom okrese boli odjakživa vyhľad{vaní dobrí rozpr{vači, ktorí vedeli zaují- 
mavo, pútavo či humorne prerozpr{vať príbehy zo života. Tieto sú z dediny Prečín.  
 

 Chcel jeden chlap, aby jeho synovi čím prv zaviedli elektriku do chalupy. Dal 
preto inému Prečíncovi, čo robel elektrik{ra, nejaké peniaze do vačku. Ale prešlo 
pol roka a syn elektriku zavedzenú nemal. Išiel preto nahnevaný chlap za tým 
elektrik{rom. Ten mu ale vraví:                                                                                                     
- Fero, ja som ci jaspoň sľúbel. Ale sú takí, čo ci ani nesľúbia!  
 

 Takto volal jeden starý ml{dzenec miestneho masiara, aby mu šiel koncom 
týždňa zabic prasa: - No, prašča je síce menšie jako minulý rok, ale trúnku som 
nachystal vyše. 
 

 Raz bol umrel jeden mladý chlap, čo nemal ešče ani štyricac rokvo. Niesli ho 
z domu na cintér, mal hodne ľudzí. Kej ho už dali do jamy, začali ľudzia ruky 
pod{vac mladej vdovici. T{ sa až tak zadúšala od plaču. Pristúpela k njej aj tuto 
ujčin{ a vraví hej: - No, moja, šak už len toľo neplač, šak sa ty isto ešče vyd{š.                                                      
T{ prestala plakac, friško si poucierala oči a poobzierala sa zvedavo kolo seba. 
Nakloňela sa k ujčinej a zvedav{ sa hej pýta:  
- Cetka, a čo? Uš sa ňejaký chlap na mňa pýtal?  
 

 Kej šla jedna chudobn{ gazdzin{ robic z{pražku, potukala vareškú po hrnci        
a zakričala pritom: Tuk-tuk-tuk! A potom dodala: Tuku už je dosc, móžem varic!  
 



POVESTI N[ŠHO REGIÓNU 
Viaceré prastaré príbehy dodnes kolujú aj 
po našom okrese. Niektoré sú zachované 
iba v jednej rodine, iné sú všeobecne zn{- 
mejšie. Ústnym tradovaním sa k pôvod- 
ným príbehom niečo pridalo, niečo sa nao- 
pak vypustilo a vznikla tak povesť – teda 
dielo s re{lnym z{kladom, na ktorý sa pos- 
tupom času navrstvili vymyslené veci.  



 Smrť kedysi kosievala v Prečíne oveľa viac mladších ľudí ako dnes. Keď zomrelo 
ešte nepokrstené dieťa, zakopali ho na kraj cintorína – aby vraj nenakúkalo medzi 
ostaných. Z pokrsteného dieťaťa sa mal stať po smrti roztomilý anjelik. Ml{denec 
sa po smrti premenil na oblak. Dobrý na oblak biely, zlý ml{denec na búrkové 
mračno. Nuž a z mladých dievčeniec sa po smrti st{vali víly.   
    Raz sa nocou vracali dvaja prečínski ml{denci Ondriš a Franco domov z Bytče. 
Bol pr{ve spln mesiaca, nuž sa im išlo dobre. Prešli cez Súľov, Hradnú a Bodinú 
a blížili sa ku križovatke ciest pod Paprúdnym. Už v tých dob{ch tam st{li Božie 
muky – vysvätený vyšší drevený kríž. Ml{denci sa pri ňom pristavili, že sa aspoň 
prežehnajú. Vtom však zbadali poniže – tam, kde sa Paprúdny potok vlieva do 
riečky Bodianka – tri postavy celé odeté v bielom. Ondriš sa rýchlo prežehnal, 
Franco však mal iný úmysel. Pobadal, že sú to postavy mladých žien. Pošepol 
Ondrišovi: 
- Pozri aké kr{savice! Poďme na ne pozrieť zbližšia! 
    Ondriš sa však zľakol a povedal, že on radšej počk{ pri kríži. Franco sa s{m 
potichu začal zakr{dať k nezn{mym postav{m. Boli to tri mladé ženy v bielych 
letných šat{ch. Aj na hlave mali vence z bielych kvetov a dlhé biele stužky. Jedna 
mala svetlé, druh{ ryšavé a tretia čierne vlasy. T{ posledn{ sa Francovi hneď 
zap{čila. Začal sa plaziť, aby ho nezazreli. Bol už na dosluch, keď jedna zo žien 
navrhla, že nech sa v riečke vykúpu. Hneď sa aj vyzliekli, šaty povešali po 
kon{roch vŕby vedľa rieky. Iba vence si nechali hlav{ch. 

Víly na Bodianke (povesť z Prečína) 



 Vošli do vody, začali sa v nej špľachotať. Potom zašli do z{to- 
činy kúsoček nižšie a začali sa vo vode kúpať celé. Franco ne- 
mohol z tej čiernovlasej spustiť zrak. Dobre si zapamätal, ktoré 
šaty patria jej. Zrazu vyskočil uz úkrytu, pribehol k vŕbe a str- 
hol z nej jedny šaty. Mladice vo vode začali výskať. To sa Fran- 
covi p{čilo. Začal šatami krútiť nad hlavou. To už sa ale čier- 
novlas{ dievčina brala z vody von, aby jej šaty vr{til. Rozto- 
pašný Franco však začal pred ňou utekať, že nech ho chytí. Aj  
ho t{ začala nah{ňať! 
    Nohami sa zeme netýkala, bola veľmi rýchla. Keď sa Franco 
po chvíli rozosmiaty otočil, kde je jeho prenasledovateľka, tak- 
mer onemel. T{ za ním utekala biela ako smrť. Namiesto očí 
mala v tv{ri pr{zdne jamky. Vlasy už nemala čierne, ale sivé, 
popolavé. Franco začal znova utekať – tento raz to už však bol 
beh o život. Rýchlo sa blížil ku krížu. Ondriš tam však naňho 
nečakal. Tiež tačal utekať kade ľahšie smerom do Prečína. 
    Keď sa r{no rozvidnelo, vybrali sa ku krížu pod Paprúdnym 
Ondriš a zop{r smelších chlapov. Už z diaľky rozpoznali na 
vrchole kríža veniec z bielych kvetov, stužky ktorého viali vo 
vetre. Až keď podišli bližšie, zazreli pod krížom aj nehybnú 
postavu. Franco tam ležal vyvalený horeznak. Jednu ruku mal 
zaťatú v päsť a v nej kúsok bieleho ľanového pl{tna. A nad 
mŕtvym Francom sa v povetrí vzn{šal malý tmavý obl{čik.  



        HRY DETÍ 

vitie vencov - Prečín 

buchty od mamy – Doln{ Marikov{ 

Na gajdoša – deti si posadali do kruhu 
nohami k sebe. Imitovali, že majú pod 
pravou pazuchou gajdy, prstami oboch rúk 
zasa napodobňovali hru na píšťale g{jd. 
Pospevovali si pri tom: 
Star{ baba zl{, troje dzeci m{. 
Jedno chojí do školy, druhé šije bačkory, 
trecie sedzí na kamenci,  
drží gajdy na remenci, 
tak si vono hr{: tra-la-la-la-la.  

Deti si popri množstve povinností, ktorý- 
mi boli odmala zahŕňaní, dok{zali n{jsť 
čas aj na hry. Cvičili si v nich obratnosť 
jazyka aj tela, napodobňovali remeselní- 
kov, svet dospelých. Dejiskom ich hier 
boli lúky, lesy, ale aj okolie obecnej stud- 
ne či humn{. Rekvizity potrebné na hru 
si zvyčajne vyrobili deti samé. Zn{me 
boli hry na pigu, na zlaté prasa, na slepú 
babu, na sečkovnicu...    



FSk Bukoviny Brvnište                          FSk Praznovanka Praznov 

FOLKLÓRNE KOLEKTÍVY Z N[ŠHO OKRESU  

FSk Manínec Podmanín                            FSk Podžiaran Papradno 



             FSk Limbora Prečín                        FSk Žrnovanka Horn{ Marikov{ 

      FSk Dúbrava Jasenica                       FSk Studnička Doln{ Marikov{ 



      FS Považan Považsk{ Bystrica              FS Bystričan Považsk{ Bystrica  



ĽUDOV[ KULTÚRA NA NAŠEJ ŠKOLE 
Prvky ľudovej kultúry sú prítomné aj 
na našej škole. Okrem predmetu regio- 
n{lna výchova prenikajú aj do väčšiny 
ostatných vyučovacích predmetov. Ob- 
ľúbeným podujatím sú Deň kroja, sta- 
vanie a v{ľanie školského m{ja, miku- 
l{šska obchôdzka po triedach, školské 
fašiangy... Mnoho aktivít spojených       
s tradičnou ľudovou kultúrou organi- 
zujú aj v školskom klube detí. 


