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Prehľad aktivít a kultúrnych podujatí v rokoch 2013 - 2015.

Kontakt

MORAVA KRÁSNA ZEM, o.z.
občianske združenie
Plevník - Drienové, č.558, 018 26 Plevník-Drienové 
Registračné číslo: VVS/1-900/90-42244
IČO: 42281555, DIČ: 2023962567, Číslo účtu: 2100508126/8330 (EUR), 2100508126/2010 (CZK)
IBAN: SK2783300000002100508126, SWIFT (BIC) kód: FIOZSKBA

Naše hlavné ciele

• zachovávať, rozvíjať a propagovať prvky a prejavy hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva Moravy
• združovať občanov, ktorí sa hlásia k moravskej národnostnej menšine na Slovensku a ľudí z celého sveta, ktorí majú pozitívny    
   vzťah   k moravským tradíciám i súčasnej moravskej kultúre
• organizovať podujatia zamerané na prezentáciu Moravy, predovšetkým jej kultúrnych hodnôt, prírodných krás a historických  
   faktov
• napomáhať rozvoju vidieka a cestovného ruchu na Morave a Slovensku
• iniciovať a podporovať cezhraničnú spoluprácu medzi slovenskými a moravskými subjektmi

Organizačná štruktúra 

 V rámci občianskeho združenia pracujeme s využívaním projektovej organizačnej štruktúru s koordináciou, tzn. každá 
sekcia má svojho líniového vedúceho (radcu) a koordinátora konkrétneho projektu, ostatní členovia sekcie sa podieľajú na tvorbe 
projektov v zmysle pokynov radcu a koordinátora. Zodpovednosť za projekt má radca, ktorému intenzívne pomáha koordinátor 
zabezpečujúci komunikáciu a všetky potrebné úkony. Hlavným riadiacim orgánom je Správna rada, ktorú kontroluje Dozorná rada 
v zmysle schválených stanov OZ.
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a Masopustné moravské slávnosti – kultúrne podu-
jatia zamerané na folklórne zvyky pri vítaní jari, 
Stretnutie Moravanov pri príležitosti 1150 výročia 
príchodu sv. Cyrila a Metoda – kultúrne podujatie 
pripomínajúce moravské korene, Slávnosti a Jazda 
kráľov – prezentácia kultúrnych tradícií a zvykov 
Moravanov. Významne miesto má aj festival kultúry 
a tanca pripomínajúci moravský folklór, Morava 
Krásna Zem. 

 Moravania žijúci na Slovensku používajú 
slovenský, prípadne český jazyk, ktoré sa vyvinuli 
zo staroslovienčiny, pôvodného jazyka Moravanov. 

MORAVSKÁ NÁRODNOSTNÁ MENŠINA NA SLOVENSKU

 Moravania sú pôvodní obyvatelia historickej krajiny Morava, či 
už v teritoriálnom alebo etnickom zmysle. Po prvý raz je takýto názov 
spomenutý roku 822. V historickom kontexte sa tento názov používa na 
označenie západoslovanských kmeňov, ktoré sa v 6. storočí usadili na 
dnešnej Morave, obyvateľov Moravského kniežatstva, teda západnej časti 
Veľkej Moravy, alebo celej Veľkej Moravy, ako aj na označenie obyvateľov 
Moravského markgrófstva slovanského aj germánskeho pôvodu. V novších 
dejinách sa tak označuje západoslovanské etnikum na Morave.

 V roku 822 sa teda po prvý raz spomínajú akísi Moravania, zrejme 
sa tým mysleli práve tieto kmene. V roku 833 pripojením Nitrianskeho 
kniežatstva vytvorili Veľký štát, neskôr nazývaný Veľká Morava. Označenie 
Moravania v súvislosti s obyvateľmi Veľkej Moravy sa používalo popri 
označeniu Sloveni.

 Dnes sú Moravania zastúpení radom svojráznych etnografických 
skupín, z ktorých najznámejší sú Hanáci, Lasi, Valasi, Moravskí Slováci 
a Horáci. Moravské nárečia vykazujú viaceré znaky spoločné so zápa-
doslovenskými nárečiami.

 V oblasti podpory a zachovania kultúry moravskej národnostnej 
menšiny na Slovensku pôsobia občianske združenia Moravský kultúrny 
zväz, Morava Krásna Zem a hudobná skupina Moravan.

 Medzi hlavné, najdôležitejšie kultúrne aktivity, podujatia a výstupy 
v oblasti kultúry moravskej národnostnej menšiny patria Moravské jaro  
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MORAVA KRÁSNA ZEM – festival tradičnej moravskej kultúry od roku 2013. 

 Festival MORAVA KRÁSNA ZEM je zameraný na prezentáciu tradičnej ľudovej 
kultúry moravskej národnostnej menšiny na Slovensku a prezentáciu Moravy a jej ne-
hmotného kultúrneho dedičstva. V kultúrnom programe vystupujú hudobné skupiny 
zo Slovenska a z Moravy, a to folklórne súbory, detské folklórne súbory, dychové hud-
by, ľudoví rozprávači a folkové skupiny. Účastníci majú možnosť okoštovať  tradičné 
špeciality moravskej kuchyne a kvalitné moravské víno. Počas festivalu sa rôznymi for-
mami prezentuje kultúrne dedičstvo Moravanov – tradičné zvyky a obyčaje i prvky ne-
hmotného kultúrneho dedičstva: verbuňk, jízda králú, masopust, myslivost i sokolnictví. 
Každoročne si pripomíname legendu o príchode Sv. Cyrila a Sv. Metoda na Veľkú Moravu.  
Nechýbajú ani turistické informácie o možnostiach odpočinku na Morave (prírodné zau-
jímavosti, hrady, zámky, cykloturistika). Na príprave festivalu spolupracujeme s rôznymi 
umeleckými spolkami zo Slovenska a Moravy, taktiež sa snažíme zapojiť samosprávy, 
podnikateľské subjekty i občianske združenia, ktorých aktivity sú viac-menej naviaza-
né na históriu, resp. súčasnosť Moravy v oblasti hospodárskej, ekonomickej, kultúrnej, 
cirkevnej, či športovej. 

Hlavným organizátorom je občianske 
združenie MORAVA KRÁSNA ZEM. 
Na doteraz zorganizovaných troch 
ročníkoch v rokoch 2013, 2014 a 2015 
účinkovali tieto umelecké skupiny:

Dychová hudba Hoľazňanka
Dychová hudba Považská Veselka
Dychová hudba Hrozenčané
Hudobná skupina Notečka
Hudobná skupina Spievanka
Cimbálová muzika Wagabanda
Folková skupina Drienky
Cimbálová muzika Rusava
Cimbálová muzika Aleša Smutného 
Spevák ľudových piesní Karel Hegner
Detský valašský súbor Malá Rusava
Detský folklórny súbor Dúbravček
Folklórny súbor Rusava
Folklórny súbor Dúbravček
Purple strings - V.ZŠ Považská Bystrica
Ľudový rozprávač Franta Uher
Ženská spevácka skupina Čečera
Mužský spevácky zbor z Vápeníc
Mužský spevácky zbor z Březí
Ženský spevácky zbor z Březí
Sokoliari Falconarii
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NAŠE AKTIVITY
r. 2013

Festival MORAVA KRÁSNA ZEM – 1.ročník // Plevník-Drienové
 V roku 2013 sme zorganizovali 1. ročník festivalu moravskej kultúry na Slovensku s názvom MORAVA KRÁSNA ZEM. 
5. júl  – sviatok Sv. Cyrila a Metoda bol v roku 2013 v obci Plevník-Drienové výnimočný. Folklórne súbory Dúbravček z Plevní-
ka-Drienového a Rusava z Moravy roztancovali divákov. Humorným a typicky moravským slovom podujatie okorenil aj ľudový 
rozprávač Franta Uher. O zábavu nebola núdza. Prispela k tomu nielen hudba, tanec, či dobré vtipy, ale aj víno a typické moravské 
špeciality: klobásy a frgále. Nechýbal guláš i cukrovinky. Súčasťou programu bolo aj pripomenutie legendy o príchode Sv. Cyrila  
a Metoda na územie dnešného Slovenska a Moravy. Ďalším cieľom festivalu bolo priblížiť kultúru moravskej národnostnej 
menšiny deťom a mládeži, zabezpečiť kontakt detí so staršou generáciou a tak podporiť vzájomnú interakciu pri komunikácii  
o tradíciach a zvykoch moravskej menšiny na Slovensku.  

MILUJ MORAVU – CD nosič Morava naša zem
 Podarilo sa nám vydať CD nosič, ktorého obsahom sú tradičné moravské piesne. Zaujímavosťou je, že interpretmi jed-
notlivých skladieb sú Slováci i Moravania žijúci na Slovensku. Autori piesní boli pri ich tvorbe výrazne inšpirovaní tradičnou 
moravskou kultúrou. 
  
Stretnutie na Morave // Brno
 Dňa 5. októbra 2013 sa delegácia OZ MORAVA KRÁSNA ZEM zúčastnila podujatia Deň za Moravu v Brne. Stretnutie 
poslúžilo k vzájomnému osobnému poznaniu a spoločnému rokovaniu zástupcov Moravskej Národnej Obce a nášho združenia. 
Zástupcov MNO  sme oboznámili s našou činnosťou a aktivitami, vrátane plánov do blízkej budúcnosti. Taktiež sme vypraco-
vali návrh memoranda o spolupráci, ktoré bolo následne schválené jednotlivými organizáciami a podpísané dňa 5.júla 2014 na  
2. ročníku festivalu Morava krásna zem.
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NAŠE AKTIVITY
r. 2014

Folklórny ples, Moravský masopust, Veľká noc na Morave // Plevník Drienové
 V spolupráci s Folklórnym súborom Dúbravček sme v roku 2014 zorganizovali 3. Folklórny ples v obci Plevník-Drienové, 
na ktorom sme prijali do občianskeho združenia FS Dúbravček. V podaní ľudovej hudby Dúbravienka zazneli v kultúrnom pro-
grame známe i menej známe moravské piesne. Podujatia Masopust sa zúčastnili občania okolitých obcí a predovšetkým občania 
obce Plevník-Drienové, ktorí nám pomohli pri zabezpečovaní kultúrneho programu na fašiangovej veselici i počas sprievodu 
obcou. Tradičné moravské piesne vyplnili takmer 80% hudobnej produkcie počas celého dňa i na večernej zábave.

Kultúra bez hraníc // Domaša
 Dňa 9. augusta 2014 sme prezentovali tradičnú moravskú kultúru v rámci podujatia Kultúra bez hraníc, ktoré v tomto 
roku organizuje nezisková organizácia ŠKB CEDENT Vranov nad Topľou. Počas moravského večera sme prostredníctvom Hudob-
nej skupiny Notečka, Folklórneho súboru Dúbravček, Ľudovej hudby Dúbravienka a Folkovej skupiny Drienky predstavili rôzne 
prvky nehmotného kultúrneho dedičstva Moravy. Prítomným sme ponúkali tradičné špeciality moravskej kuchyne, a to valašský 
frgál a valašskú klobásu. No nechýbalo ani kvalitné moravské vínečko a samozrejme dobrá nálada.

Moravský folkový večer // Plevník – Drienové
 Nová tradícia odštartovala, a to v prezentácii moravského folku na podujatí, ktoré je preslávené súťažou vo varení gulášu. 
Predstavili sme päť významných moravských folkových spevákov, a to prostredníctvom ich piesní v interpretácii folkovej skupiny 
Drienky a folkových spevákov z Plevníka a Trenčína. Podujatia sa zúčastnili aj zástupkyne Úradu Vlády SR, ktoré boli s kultúrnou 
úrovňou akcie, s organizačných zabezpečením i s účasťou návštevníkov veľmi spokojné. 
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NAŠE AKTIVITY
r. 2014

PLEVNÍK-DRIENOVÉ – Reportáž z festivalu Morava krásná zem, 2. ročník

 5. července 2014, na Den svatých Cyrila a Metoděje, patronů Moravy, Slovenska a spolupatronů Evropy, bylo ve sloven-
ské obci Plevník-Drienové slavnostně podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Moravskou národní obcí (MNO) a slovenským 
sdru žením Morava krásna zem (MKZ). Cestou na Slovensko nás provázely občasné silné dešťové přeháňky včetně bouřky, přesto 
naše výprava dorazila na slovenskou stranu hranice v pořádku. Naopak se zde na nás usmálo hezké počasí. Povážím jsme dora-
zili až do cíle naší cesty, na 2. ročník festivalu „Morava krásna zem“, který opět probíhal v obci Plevník-Drienové a tradičně jej 
pořádalo stejnojmenné sdružení Morava krásna zem. Před místní radnicí nás uvítali tři vlajky, slovenská, obecní a žlutočervená 
moravská. Od radnice už to bylo jen kousek do obecního sportovního areálu (fotbalové hřiště, plocha pro lední hokej a míčové 
sporty), místa konání festivalu. Po zaparkování jsme došli k zázemí areálu, kde nás velice vřele a slovy „Moraváci sú konečně 
tady“ přivítal Ľubomír Kľúčik, řiditel MKZ a následně i Jana Muráňová, místopředsedkyně MKZ, vedoucí FS/DFS Dúbravček. 
Dali nám k dispozici odpočinkovou místnost, čehož jsme po dlouhé cestě rádi využili a zasedací místnost, kde bylo připravené 
občerstvení.

 Událost 2. ročníku festivalu byla také veřejně stvrzena podpisy zmíněných řečníků v obecní kronice. Ale co čert nechtěl, 
těsně po zahájení festivalu se strhl tak silný déšť (lidově přímo lijavec), taková černá můra všech pořadatelů, který zahnal 
účastníky festivalu pod střechu. Naštěstí stáli svatí Cyril a Metoděj při organizátorech akce a festival se po men ší odmlce opět 
rozjel. Kdo si myslel, že to diváky odradilo, že odešli, tak se zmýlil. Musím rád konstatovat, že organizá toři tuto nenadálou 
situaci perfektně zvládli, nechali utřít zmoklé lavice a moderátoři udrželi návštěvníky v dobré ná ladě. Poté vše pokračovalo 
dle harmonogramu a vystoupili zde například mužský a ženský zpěvácký sbor z Březí u Břeclavi, DH Povážská veselka (pásmo 
moravských valčíků, polek a písní), cimbálová muzika Wagabanda a lidový vypravěč Fran ta Uher, který rozesmál kde koho, aj. 
Organizátory bylo také předem avizováno, že festival bude ozdoben v moravských zemských barvách, tj. žluté a červené. Stalo se. 
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NAŠE AKTIVITY
r. 2014

Moravské vinobranie // Doľany
 Členovia združenia i sympatizanti tradičných moravských zvykov súvisiacich so spracovaním hrozna a výrobou vína sa 
zúčastnili podujatia v obci Doľany v Trnavskom kraji. V spolupráci s miestnym vinárstvom sme spoluorganizovali túto tradičnú  
akciu s cieľom pripomenúť si význam racionálneho hospodárenia na pôde a uchovávania tradícií vinárstva. Podujatia sa zúčastnilo 
takmer 500 návštevníkov, ktorým sme prezentovali tradičnú moravskú kultúru spevom a tancom s pomocou hudobnej skupiny 
Notečka, ktorá je kolektívnym členom nášho občianskeho združenia. 

Festival Porozumenia // Trenčianske Teplice
 V spolupráci s občianskym združením Bagar sme sa zúčastnili kultúrno-spoločenskej akcie zameranej na prezentáciu 
zvykov a tradícií Moravanov, a to na Festivale porozumenia v Trenčianskych Tepliciach. Opäť nás reprezentovala hudobná sku-
pina Notečka, ktorá v prevedení „a capella“ predstavila najmä ťahavé moravské ľudové piesne. Podujatie slúžilo aj k spoločnému 
rokovaniu so zástupcami občianskeho združenia Bagar a načrtnutiu ďalšej vzájomnej spolupráce. 

Moravský vianočný večer // Plevník – Drienové  // Bratislava
 Tradičné vianočné posedenie v kultúrnom dome v Plevníku – Drienovom sme umocnili ukážkou moravských vianočných 
kolied, ale aj obyčajov. Nechýbali ani gurmánske špeciality – vianočná klobása, hriate vínečko i doma pripravované koláče. Vďaka 
FS Dúbravček sme prezentovali moravské zvyky aj na predvianočných trhoch v Bratislave.

Výročná členská schôdza
 Koncom decembra sme zorganizovali Výročnú členskú schôdzu občianskeho združenia MORAVA KRÁSNA ZEM, na 
ktorej sme vyhodnotili uplynulý rok, a to informovaním o zrealizovaných aktivitách a ekonomicko-hospodárskej činnosti. Zároveň 
sme členov združenia vyzvali k vyššej miere účasti na organizovaných podujatiach i pri tvorbe nových podujatí a projektov. 
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18:00 - zahájenie programu

18:15 - "Jak moravské vínečko" 

19:30 - " Vínečko, ne voda" - program o pestovaní, 

              výrobe a správnej degustácii vína

20:30 - Spoločné piesne a piesne na želanie o víne

21:00 - Ukončenie programu

Vstup: ZDARMA

MORAVA KRÁSNA ZEM
KULTÚRNE DEDIČSTVO

Vás pozýva na Moravské vinobranie 

12. novembra 2014, Doľany
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NAŠE AKTIVITY
r. 2015

Moravský masopust // Plevník-Drienové
 Tradičné podujatie zamerané na prezentáciu zvykov, piesní a tancov v období masopustu sa uskutočnilo najskôr formou 
sprievodu po dedine. Spolu s členmi dychovej hudby Hoľazňanka sme pozývali občanov na večernú veselicu do kultúrneho domu, 
kde sme prezentovali tradičné zvyky spojené s pochovávaním basy. No samozrejme nechýbala dobrá nálada i tradičné moravské 
koláče. 

Festival MORAVA KRÁSNA ZEM – 3.ročník // Plevník – Drienové
 Na festivale sme prezentovali špecifické prvky moravského folklóru prostredníctvom spevu, tanca, zvykoslovia, tradičných 
remesiel a činností. Podujatia sa zúčastnili folklórne skupiny zo Slovenska a Moravy. Podarilo sa nám do programu interaktívne 
zapojiť aj obecenstvo,  starším návštevníkom festivalu sme sprostredkovali návrat do detských čias a mladosti, ktorú prežili  
v bývalom Československu. Zároveň sme prezentovali kultúru moravskej národnostnej menšiny pre mladú generáciu formou 
vystúpenia detských folklórnych skupín zo Slovenska a Moravy.
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// 4. JÚLA 2015 // Plevník-Drienové (areál TJ) // 

// OTVORENIE PROGRAMU OD 16,00 H //

Od 16:00 Dětský valašský soubor Malá Rusava (ČR),  

Mužský spevácky zbor z Vápenic (ČR),  Dychová hudba Hrozenčané (ČR), 

Ženská spevácka skupina Čečera (ČR), 

Sokoliari Falconari (SR), Hudobná skupina Notečka (SR)

20:00 Karel Hegner a cimbálová muzika Aleše Smutného (ČR)

Pozývame všetkých, ktorí majú radi moravskú kultúru, 

folklór a ľudové tradície Moravanov.

ÚČINKUJÚCI:

ATRAKCIE PRE DETI: záprah, skákací hrad, súťaže.

DETSK
É

ATRAK
CIE

VSTUP
ZDAR

MA

VÁS POZÝVA

NA FESTIVAL MORAVSKEJ HUDBY, TANCA A TRADICIÍ.

MORAVA KRÁSNA ZEM
OBČIANSKE ZDRUŽENIE

.eu
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NAŠE AKTIVITY
r. 2015

Cyrilometodské slávnosti // Dohňany
 Novinkou tohto roka bola príprava podujatia zameraného na prezentáciu sokoliarstva, ako nehmotného kultúrneho 
dedičstva Moravanov. Podujatie sme spoluorganizovali s obcou Dohňany a sokoliarskymi skupinami z Moravy i zo Slovenska. 
Prioritným cieľom bolo pripomenutie príchodu vierozvestcov Sv.Cyrila a Sv.Metoda na územie Veľkej Moravy, ktorí priniesli vieru, 
zostavili slovanské písmo (hlaholiku) a preložili do staroslovienčiny liturgické a biblické texty. Na Slovensku sa sviatok Cyrila 
a Metoda slávi 5. júla, v neslovanských krajinách 14. februára. Svätí Cyril a Metod boli vyhlásení za spolupatrónov Európy, čo 
výrazne posilňuje ich postavenie a význam aj z hľadiska histórie Moravanov žijúcich v Slovenskej republike. Sekundárnym cieľom 
podujatia bolo prezentovať historický odkaz Svätého Cyrila - vierozvestcu a sokoliara Veľkej Moravy a prezentovať sokoliarstvo, 
ako historický artefakt a dôkaz kultúrneho vývoja ľudstva  a prvok, ktorý je zaradený do reprezentatívneho zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva Českej republiky. Na podujatí sa zúčastnil aj predseda Vlády SR Róbert Fico, ktorý nám „zapózoval“  so 
sokoliarskym dravcom. 

MORAVSKÁ HUDOBNÁ TOUR // Plevník-Drienové, Vrchteplá, Považská Bystrica, Bratislava, Valašské Klobouky
 Sériou kultúrnych podujatí pod spoločným názvom MORAVSKÁ HUDOBNÁ TOUR sme predstavili a na verejnosti prezen-
tovali výsledky práce jednotlivých kultúrnych spolkov prezentujúcich moravskú kultúru v obciach a mestách západného Sloven-
ska. Spôsob prevedenia bol formou samostatných koncertov i koncertov, ktoré budú súčasťou miestnych kultúrnych podujatí. 
Na koncertoch sa predstavili kultúrne skupiny spolupracujúce s OZ MORAVA KRÁSNA ZEM, ktoré sa zaoberajú prezentáciou  
a šírením moravskej kultúry na Slovensku a hostia z Moravy. Súčasťou vystúpení bola aj prezentácia publikačnej činnosti  
o aktivitách OZ MORAVA KRÁSNA ZEM. Vyvrcholením MORAVSKEJ HUDOBNEJ TOUR bol vzdelávaco-poznávací zájazd pre členov 
OZ MORAVA KRÁSNA ZEM, príslušníkov moravskej národnostnej menšiny i sympatizantov moravskej kultúry do Bratislavy na 
jedinečnú medzinárodnú putovnú výstavu o Veľkej Morave s názvom “Velká Morava a 1150 let křesťanství ve středu Evropy”, ale 
aj na tradičný valašský jarmek, ktorý sa uskutočnil 5.decembra vo Valašských Klobúkoch.  
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NAŠE AKTIVITY
r. 2015

Ej kam ste sa poděli... posedenie pre starších // Dohňany 
 V spolupráci s obcou Dohňany sme pripravili podujatie pre starších spoluobčanov obce i širokého okolia v rámci mesiaca 
úcty k starším. Vďaka tradičným moravským piesňam v podaní hudobnej skupiny Notečka si účastníci zaspomínali na mladosť, 
ktorú prežili v bývalom Československu, čím sme prispeli nielen k dobrej nálade, ale aj šíreniu moravskej kultúry. 

Moravania bez hraníc // Trenčianske Teplice
 V spolupráci s občianskym zdužením Bagar sme organizovali podujatie, na ktorom reprezentovali moravskú národ-
nostnú menšinu a moravskú kultúru tri umelecké subjekty, a to hudobná skupina Notečka, folková skupina Drienky a ľudový 
rozprávač z Moravy a zároveň spevák dychovej hudby Moravanka pán František Uher. Podujatie sa uskutočnilo v krásnom areáli 
kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach. 

Expedícia Za poznávaním Moravy 
Turistické výlety pre príslušníkov moravskej národnostnej menšiny a sympatizantov moravskej kultúry 5.12. 2015 
• Prehliadka dychových a cimbalových hudieb
• Tradičné moravské gurmánske špeciality 
• Predvianočné zvyky a tradície na moravskom jarmoku
• Veľká Morava 2015 – výstava z obdobia Veľkej Moravy

Na Vánoce, na ty hody // Plevník – Drienové
 Tradičné koncoročné posedenie pod vianočným stromčekom sme spojili s prezentáciou ľudových kolied a zvykov 
viažucich sa k Morave i Slovensku. Do programu sme zapojili najmä členov folklórneho súboru Dúbravček, detského súboru 
Dúbraček a dychovej hudby& Hoľazňanka.  
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NAŠE AKTIVITY
r. 2015

Vlastný web

Viac informácií a našich aktivitách, ale aj o iných podujatiach, či aktivitách, ktoré sa 
viažu k moravskej kultúre nájdete na našom webe www.moravakrasnazem.eu 



NAŠE AKTIVITY

SPOZNAVAJ MORAVU
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