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Tlačová správa 

Spolok žien Padina na Ligotskom Jarmarku v Českej republike 

Na pozvanie MS Komorní Lhotka, člena Mikroregiónu Povodia Stonávka pobudli niekoľko dní 
zástupkyne Spolku žien Zuzana Melichová, Katka Šuľová a Katka Nemcová v Českej republike. 
Na XIV. ročníku Ligotského Jarmarku prezentovali padinskú ľudovú kultúru herovkami, ručnými 
prácami, informovali propagačnými materiálmi turistickej organizácie Kovačica o živote 
obyvateľov v multietnickom prostredí Opštiny Kovačica. Na otvorení kultúrneho podujatia sa 
zúčastnili zástupcovia parnerských organizácií. Poľského mesta Boronów, Komornej Lhotky, 
hosťujucej dediny a Padiny v zastúpení Asociácie pre edukáciu a regionálny rozvoj AERD 
Padina.  Za Spolok žien sa prihovorila Zuzana Melichová odovzdala na pamiatku obraz, ktorý 
vytvorila pani Evka Munčanová. 

  

  



 Návštevníci sa pristavovali pri stánku, mali veľa otázok  ako sa dostali Slováci na Dolnú zem, 
ako sa nám tu žije, akým spôsobom sme si zachovali slovom aj písmom ľúbozvučnú slovenčinu. 
Ako sa robia herovke, kto vyšíval kroje…  

V rámci program bola aj prezentácia obrazov našich insitných maliarov Anky Kotvášovej a Pavla 
Povolného Juhása. 

  

  

  



  

 

 

            

 

Predseda MS Komorní Lhotka Miloslav Hampel predstavil dedinu v ktorej žije okolo 1 000 
obyvateľov.  



 

 

Prezentoval úspešné projekty na ktorých realizáciu sa získali finančné prostriedky aj z fondov 
EU. Navštívili sme Domov pre seniorov a Domov pre osoby so zdravotným postihnutím, 
priblížili nám ako fungujú Domovy a ako sa získali finančné prostriedky. Prejavili možnosť 
spolupráce  s podobným zariadením v Padine. 

  

  



      

 

 

Informačné centrum, ktorého cieľom je prezentovať Mikroregión Povodí Stonávky,  všetkých 10 
dedín. V ktorom ponúkajú pre turistov bezplatný internet na 30 minút pre každého turistu, 
propagačné materiály o cyklotrasách, turistike okolia, ubytovania v rodionných  domoch. 
Informačné centrum zamestnáva ľudí aj z projektov EU. 

 

Okrem účasti na podujatí privítali delegáciu ďalšie Miestne Spoločenstvá v Sobešoviciach 
Fryčoviciach a Řece. Vo Fryčoviciach nám predseda Jiŕí Volný a tajomník Roman Pecka 
prezentovali základnú školu, škôlku, klub dôchodcov. 



  

 

 

 

V Řece sme navštívili podujatie stretnutie Trabantov ktorého sa zúčastnili majitelia týchto áut aj 
zo Slovenska.  

 

  



  

V Sobiešoviciach nás privítal predseda MS Karol Oblúk, ktorý prezentoval schválený projekt 
telocvične v hodnote 740 000 euro, ktorý sa v tomto čase realizuje. Finančné prostriedky sa 
získali z fondov EU. 

  

  

Taktiež sme navštívili XCamp, kresťanské stretnutie v Smiloviciach na ktorom sa stretne 
evanjelická mládež z okolia, Slovenska a Poľska.  



 

V nedeľu sa cestou domov zúčastnia osláv Jánošíkové dni V tomto roku malo podujatie veľkú 
oslavu 300. výročie smrti Juraja Jánošíka.   

   

..a Slovenský orloj v Starej Bystrici. 



  

 

 

Výsledkom pracovnej cesty je nadviazanie spolupráce pre Spolok žien Padina s organizáciami zo 
Slovenska, Poľska a Česka. Ďalším krokom je písanie projektov pre Spolok žien a možnosť 
predkladať  projekty na rôzne EU programy, získať finančné prostriedky na stretávanie sa , 
edukáciu, rekvalifikácie pre ženy. 

Koordinátorom projektu v Srbsku je AERD Padina, ktorá získala pre padinčanov ďalšiu 
spoluprácu s poľským mestom Boronów. V budúcom roku na ďalšom ročníku Ligotského 
jarmarku bude prezetovať padinskú ľudovú kultúru okolo 40 zástupcov spolkov, Cirkví, 
organizácií, médií, podnikateľov 
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