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„V tej Trenčianskej Turnej Štvorlístok si spieva, 

radosť a veselosť všade on rozdáva...“ 
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Milí moji kamaráti, verní čitatelia... 

   
 

                     Zas nastal ten vzácny čas, 

                   keď Všadebolko navštívi nás. 

 

Pred ním sa nič neutají, 

čo sa chystá, čo sa strojí. 

A tak pekne po poriadku, 

prišiel do Turnej na obhliadku. 

 

Každoročne koncom mája 

sa chystá v škole veľká sláva. 

A tak ako každý rok, 

má v tom prsty Štvorlístok. 

 

Vystúpenia, súťaže, 

kreslenie a zábava, 

to všetko na festivale 

na teba už vyčkáva. 

 

Je to veľká udalosť 

preto slov už bolo dosť. 

Obuj krpce, priprav hlas, 

                 Stretnutie priateľov je tu zas! 

 

 

 
                                                                               Hor sa do čítania! 

                                                                               Váš Všadebolko  



  

S nami o nás ... 

   

 
STRETNUTIE PRIATEĽOV JE FESTIVAL... 

DETSKÝ 

Spievajú, tancujú, hrajú sa 

predovšetkým deti 

FOLKLÓRNY  

Prácou v súbore Štvorlístok 

uchovávame 

a odovzdávame z generácie na 

generáciu dedičstvo 

našich predkov 

ŠKOLSKÝ 

Každý rok sa v rámci regionálnej výchovy naučíme 

autentický tanec, autentickú pieseň na hodinách 

hudobnej výchovy, učíme sa spoznávať krásy našej 

obce, jej okolia, nášho regiónu; pani učiteľky 

i vychovávateľky vyzdobia kultúrny dom, škola sa 

prezentuje výtvarnými prácami i výstupmi 

z projektového vyučovania 

OBECNÝ 

Naša obec podporuje činnosť súboru Štvorlístok 

finančne i priestorovo, celoročne realizujeme 

nácviky v kultúrnom dome; my sa obci odvďačíme 

každoročne vystúpeniami pre spoločenské 

organizácie, pre významné návštevy obce, na 

kultúrnych podujatiach realizovaných obcou 

RODINNÝ 

Rodičia členov súboru nám ubytujú festivalových 

hostí, pripravia pre deti program v rodine; naši 

hostia tak spoznajú život v rodinách, obec a jej okolie; 

na spoločenské posedenie rodičia napečú 

sladké i slané pečivo, aby sme sa všetci spoločne 

zabavili 

MEDZINÁRODNÝ 

Pozývame si jeden súbor zo Slovenska a druhý zo 

zahraničia; pravidelne je to súbor z Česka, doteraz 

sme privítali aj dva súbory z Poľska a dva súbory z 

Chorvátska 

VÝMENNÝ 

Podmienkou pozvania je pozvanie hosťujúceho súboru, 

aby aj naše deti spoznali iné regióny, iný 

folklór, aby svoju šikovnosť predviedli v iných kútoch 

Slovenska a Európy. Učili sa samostatnosti, 

komunikácii, prezentácii seba samého, aby si vážili 

miesto odkiaľ pochádzajú, školu, ktorá im dáva 

základné vzdelanie a svoju rodinu, ktorá im dala život 

a vychováva ich.  



Stretnutie priateľov 2015 – 16. ročník 

   
 
Miesto konania: Trenčianska Turná 

Termín: 29. máj, 30. máj, 31. máj 2015 

Organizátori: DFS Štvorlístok, ZŠ s MŠ Samuela Timona,   

                        Obec Trenčianska Turná        

Účastníci festivalu:    DFS Světlovánek – Bojkovice, Česká republika 

                                     DFS  Žochárik - Topoľčany 

                                     DFS Štvorlístok 1, 2, 3 -  Trenčianska Turná 

                       

Harmonogram festivalu – pre rodičov 

Piatok:  8. 00 – príchod detí z Bojkovíc – projekt cezhraničnej spolupráce Bojkovice –Trenčianska Turná 

              9. 00  - príchod  detí z Topoľčian          

              10. 00 – 11. 30  Výchovný koncert: „Spievame, tancujeme a hráme sa“ 

                           Otvorenie festivalu: starosta obce Ing. Peter Mikula 

                           Program na maximálne 20 minút si  pripraví každý súbor. Súbor si   

              uvedie svoj program,  predstaví svoju obec, mesto, kroj (vedúce súboru alebo deti)  

             11. 30 – 12. 30 – obed všetkých žiakov školy v školskej jedálni  

             12. 30 – 13. 30 obed hostí v školskej jedálni             

             13. 30 – učíme sa navzájom autentické tance svojich regiónov v kultúrnom dome 

             15. 00 -  prijatie hostí u pána starostu Ing. Petra Mikulu – vedúci súborov,  

                           hudba z každého súboru, z každého súboru 2 páry väčších detí. Odovzdanie darčekov od  

                           pána starostu i od DFS Štvorlístok 

             16. 00 -  ubytovanie a program v rodinách – olovrant v rodine 

             17. 00 – 18. 30 staršie deti – športovanie, volejbalový, futbalový alebo florbalový turnaj v telocvični   

                                      školy.  Malé deti – program v rodinách. 

 Večera – deti v rodinách, program v rodinách, vedúci súboru šofér a dospelí muzikanti večerajú v šk. jedálni. Po 

večeri ubytovanie vedúcich a dospelých  členov hudby v penzióne IN - Trenčín                 

Sobota: Deti raňajky v rodinách, ostatní v penzióne  

             8. 20 – Odchod do Trenčína – prehliadka hradu, centrum mesta, možný nákup suvenírov 

             Od 9. 00 –  prehliadka hradu,  do 12. 45 – centrum mesta 

             Rodičia, ktorí ubytovávajú hostí  si prídu pre deti pred školu o 13. 00. 

             13. 00 – deti obed v rodinách, vedúci  v školskej jedálni 



  

16. 00 -  Stretnutie  súborov pred kultúrnym domom v krojoch. Zo súboru Štvorlístok 2,3. Krojovaný sprievod obcou, 

prehliadka dedinského múzea Kušnierovec.  Ak bude pršať, zostávame v kultúrnom dome, len hostia  idú do múzea 

autobusom. Všetky deti majú večeru v kultúrnom dome. Do rodín sa vrátia až po skončení spoločenského večera 

s diskotékou. Preto si berú z domu do kultúrneho domu prezlečenie na spoločenský večer. 

Deti zo Štvorlístka 1, ktorí neboli v sprievode  prídu do kultúrneho domu o 17. 00 už v krojoch . 

Hosťujúce súbory využijú čas po návrate z Kušnierovca a sprievodu cca 1 hod.  na prípravu vystúpenia. 

18. 00 – Hlavný festivalový program: „V Turnej na muzike“ 

 Každý súbor si pripraví 20 - 30 min. program. Pán starosta Ing. Peter Mikula festival ukončí 

             19. 00    večera – Štvorlístok 1,2   

             20. 00 – 20.30   večera účinkujúcich a hostí,  

             20. 30 – 23. 00  spoločenský večer, diskotéka , spoločné muzicírovanie, každý súbor bude mať vlastný vstup 

pri ktorom si zatancujeme regionálny tanec, ktorý sme sa navzájom naučili v piatok. 

Po 23:00 zostávajú v kultúrnom dome len vedúci  súborov, dospelí účinkujúci, deti idú do rodín  

Za deti na spoločenskom večeri zodpovedajú vedúci súborov. Rodičia rozhodnú či budú ich deti i hostia na diskotéke 

do konca, alebo odídu skôr. Po odchode z kultúrneho domu za deti z hosťujúcich súborov zodpovedajú rodičia.   

Rodičia ohlásia vedúcim súboru Štvorlístok, že odchádzajú s deťmi z hosťujúcich súborov.                                                                

Sprievodné aktivity hlavného  festivalového programu: 

 Tvorivé dielne – pani učiteľky, pani vychovávateľky, pani upratovačky  a žiaci ZŠ,   

        paličkovanie, maľovanie, kreslenie, tkanie, vyšívanie... 

 Výstava výtvarných prác detí MŠ a ZŠ na tému: „Dedinka jako maluvaná“ 

 Výstava aktivít školy v rámci regionálnej výchovy 

Nedeľa: Deti raňajky v rodinách,  ostatní v penzióne       

10. 00 Stretnutie pred miestnym katolíckym kostolom v krojoch (menšie deti nemusia ísť do kostola)  Každý súbor si 

pripraví krátky program (piesne vhodné do kostola, nemusia byť len náboženské), ktoré predvedie súbor po sv. omši. 

 Obed v rodinách, ostatní  v školskej jedálni 

14. 00 Rozlúčka, odchod domov 

 
 
 
 



  

Naši hostia, naši priatelia... 

   
 

DFS Světlovánek 

Folklórny  súbor Světlovánek vznikol na jeseň v 

roku 1976.  Od roku 2007  má súbor tri skupiny – 

prípravka najmenších detí, deti vo veku 11-15 

rokov a najstaršiu mládežnícku skupinu tvorí 

mládež vo veku 16-20 rokov. Tanečníkov 

doprevádzajú dve muziky – dospelých tanečníkov 

doprevádza cimbalová muzika Bojkovjan, ostatné 

zložky muzikanti z cimbalovej muziky Základnej 

umeleckej školy v Bojkoviciach pod vedením Jaromíra Daňka a primášom je Jakub Křižka. DFS Světlovánek je 

najstaršou detskou zložkou a má 28 členov. Tento rok už po druhýkrát súbor postúpil do krajskej prehliadky detských 

folkórnych súborov. Vedúcimi súboru sú Veronika Křižková, Jana Hlaučová a Tomáš Rapant.  

Repertoár súboru tvoria pásma detských hier, párových tancov a piesní z moravských Kopanic, Strání, luhačovického 

Zálesí, Uherskobrodska a aj z trenčianskeho kraja. Světlovánek pôsobí nielen v Bojkoviciach, kde medzi pravidelné 

akcie patrí napríklad fašiangová obchôdzka, stavanie mája či popoludnie pri cimbale pre deti, ale zúčastňuje sa tiež  

folklórnych festivalov a prehliadok v okolí - Kunovské leto, Kopaničárske slávnosti v Starom Hrozenkove, Jazda 

kráľov vo Vlčnove, Dni detskej radosti Brno, Stretnutie priateľov v Trenčianskej Turnej na Slovensku,  

Každoročne sa súbor prezentuje na medzinárodných folklórnych festivaloch. V minulosti to boli festivaly v 

Maďarsku, Slovensku (2006-Trenčín, 

2009-Dlhé Klčovo, 2011 - Podroháčske 

folklórne slávnosti, 2014 – Vranov 

nad Topľou), Holandsku, Nemecku, 

Slovinsku, Francúzsku, Chorvátsku a 

Poľsku.  

V roku 2010 uvítala mladšia skupina 

Světlovánku princa Charlesa, ktorý 

navštívil obec Hostětín. Doposiaľ 



  

najväčším úspechom na domácej scéne je účasť na Celoštátnej prehliadke folklórnych súborov v Jihlave, kde v roku 

2007 postúpila najstaršia skupina súboru.  

Světlovánek už od roku 2004 každoročne, druhý júnový víkend, usporadúva vlastný medzinárodný folklórny festival 

s názvom Světlovský bál, kde sa prezentujú detské súbory z Česka i zahraničia. 

 

 

DFS Žochárik 

 
Zrodeniu súboru Žochárik predchádzala myšlienka obnovy ľudových 

tradícii u detí a mladých ľudí navštevujúcich tanečný odbor na 

Základnej umeleckej škole Ladislava Mokrého  

v Topoľčanoch.  

Myšlienka sa začínala postupne zhmotňovať, až 

vznikol v roku 2003 malý tanečný súbor Žochárik, 

ktorý  sa prvýkrát predstavil verejnosti na 

Vianočnom koncerte v decembri 2003 tanečnými 

číslami, ktoré choreograficky spracovala 

zakladateľka súboru pani Mária Vršková.  

 

Už v prvých rokoch bolo zrejme, že rodičia podporujú 

ľudové tradície a zvyky našich predkov a súbor sa začal postupne rozširovať. Dnes navštevuje jeho tanečnú zložku 30 

dievčat a chlapcov, ktoré od roku 2004 vedie ich umelecká vedúca Ľubica Pastoreková, ktorá svojím zanietením 

priviedla súbor na výbornú úroveň.  



  

 

DFS Žochárik sa orientuje na spracovávanie 

ľudových zvykov a tradícii z oblasti 

Topoľčian. Pravidelne účinkuje na koncertoch 

organizovaných Základnou umeleckou školou 

Ladislava Mokrého, výchovných koncertov 

pre základne a materské školy okresu 

Topoľčian, realizuje vystúpenia pri 

príležitosti vianočných sviatkov (Betlehemci, 

Lucie), jarného slnovratu (Vynášanie 

Moreny), pri stavaní mája, na Topoľčianskych 

hodoch a iných príležitostných akciách v 

Topoľčanoch ako aj v iných mestách. 

Zúčastňuje sa taktiež folklórnych festivalov a prehliadok.  

 

 

 

Informácie Všadebolko získal z webovej stránky http://svetlovanek.cz/o-souboru.html a Radničné zvesti noviny pre 

občanov mesta Topoľčany II. číslo máj 2013  

 

 

http://svetlovanek.cz/o-souboru.html


  

A hostitelia.... 

   
 

DFS Štvorlístok 

Detský folklórny súbor Štvorlístok  

v obci Trenčianska Turná pôsobí 

od roku 1984. Súbor čerpá z 

bohatej zásoby miestnych 

ľudových piesní, tancov, zvykov i 

hier, ktoré by inak pre našu mladú 

generáciu zapadli prachom 

zabudnutia. Členovia súboru vo 

vystúpeniach predvádzajú, ako deti a mládež v minulosti žili, tancovali a zabávali sa. Takto našim starým mamám a 

otcom pripomínajú krásne chvíle ich mladosti. Treba zachovávať tradície, aby aj budúce generácie mohli byť hrdé na 

hodnoty dedičstva svojich predkov. Za zachovanie tradícií môžeme byť vďační, neustále entuziazmom sršiacim, 

vedúcim. Staršie deti vedie  PaedDr. Beátka Sabová, familiárne nazývaná aj teta Bea,  PaedDr. Dagmar Orságová a 

Simonka Vaneková.  Mgr. Tomáš Mego, ktorý sa venuje našim najmenším štvorlístkom, je zatiaľ v súbore nováčikom 

ale aj napriek tomu, okamžite zapadol do súborovej rodiny. Veď každý súbor predsa potrebuje svojho súborového tatu. 

Neodmysliteľnou súčasťou Štvorlístku je rezká melódia harmoniky. Do tanca Štvorlístku  hrá  Ing. Peter Zajac. Tento 

rok DSF Štvorlístok predstaví na Stretnutí priateľov svoje nové pásmo s výstižným názvom „V Turnej na muzike“, 

ktoré je plno známych turnianskych piesní a veselých tancov. S týmto pásmom sa podarilo Štvorlístku uspieť na súťaži 

Top Talent Festival SLOVENSKO. Pýtate sa, čo to je?  Medzinárodný festival- súťaž detskej a mládežníckej 

tvorivosti v speve, tanci, divadle a vo výtvarnom umení. Účastníci boli zo Slovenska  a z Ukrajiny. 

Naša škola tiež mala Top Talentu, čo ponúknuť. Boli sme divákmi, súťažiacimi ale.......stali sme sa hlavne 

víťazmi!     Súťažná  sobota (28. 3. 2015)  bola magická. Nášmu DFS Štvorlístok patril stupeň víťazov. Malé zlato sa 

zablyšťalo na hrudiach všetkých našich tanečníkov, ktorí svojím programom získali nielen sympatie divákov, ale aj 

vážené hlasy porotcov. Zlatý pohár, má už svoje čestné miesto v riaditeľni. Vždy bude odrážať radostné úsmevy detí, 

ktorým patrí.  

 Ďakujeme všetkým našim  súborovým deťom, bez ktorých by sa predstavy nás dospelých, nestali skutočnosťou. 

 

Vedúce súboru, B. Sabová, D. Orságová 



  

Iný kraj, iný mrav ... 

   
Topoľčany  

Topoľčany sú mesto ležiace na Slovensku v Nitrianskom 

kraji. Novodobé štúdie ukázali, že názov je odvodený zo 

staroslovienčiny „topol“ význam „horký“ alebo „teplý“ kvôli 

termálnym prameňom v okolí mesta na začiatku 

stredoveku.  

V meste je rímskokatolícky kostol Panny Márie Nanebovzatej z roku 1792 a kaplnka  Panny Márie Karmelskej z 

roku 1750 a Svätého kríža (na kalvárii) z roku 1856. Blízko Topoľčian sa nachádza malebná dedinka Topoľčianky, 

kde je taktiež veľa krásnych miest, ktoré sa oplatí vidieť.  

Čo môžeš vidieť v Topoľčiankach? 

 Zámok Topoľčianky – veľmi pekný zámok s upraveným parkom sa dnes využíva ako hotel, časť z neho tvorí 

expozícia venovaná Tomášovi G. Masarykovi, 

je hneď vedľa areálu žrebčína. 

 Múzeum koní – presnejšie hipologické múzeum, 

okrem portrétov významných rodokmeňov koní 

je tu aj náradie, s akým kedysi pracovali starí 

kováči, sedliari či kolári, v zbierke je niekoľko 

historických vozov a tiež sane ťahané koňmi. 

 Národopisné múzeum – ponúka krátky no zaujímavý pohľad do života ľudí na prelome 19. a 20. storočia.  

 Kostol svätej Kataríny – chrám s klasicisticko-barokovými črtami z roku 1784, jeho architektom bol Melchior 

Hefel, ktorý je tiež autorom Primaciálneho paláca v Bratislave. 

 Vinárske závody – vína z Topoľčianok zbierajú ocenenia po celom svete, je možné si dohodnúť degustačné 

posedenie spojené s odborným výkladom a prehliadkou pivníc. 

 Topoľčianska zubria zvernica je umelo vytvorené prostredie v pohorí Tribeč. Účelom je ochrana zubra 

hrivnatého pôvodne najväčšieho cicavca Európy.  

 



  

Bojkovice  

Bojkovice sú mesto v okrese Uherské Hradiště v Zlínskom kraji. 

Nachádza sa 12 km východne od Uherského Brodu blízko hraníc 

so Slovenskom.  

 

 

 

 

Krásy Bojkovíc  
 

 Zámok Nový Světlov – Pôvodom hrad z neskoršieho gotického obdobia. Obstál pri útoku Bočkajovcov  v roku 

1605, Švédov počas 30-ročnej vojny,  Turkov a Tatárov v roku 1663. V 4O. rokoch 18. storočia bol upravený 

na zámok v štýle tudorovskej gotiky. V súčasnosti je tu regionálne múzeum.  

  

 

 Múzeum Bojkovska -založené v roku 1932. Súčasťou zbierok je cenný súbor gotických drevorezieb. 

Zaujímavá je expozícia na tému bojkovických hnutí a zaniknutých remesiel.  

 Socha sv. Vendelína  patróna pastierov a pútnikov, ochrancu 

dobytka a polí. Socha z roku 1777 je zhotovená z pieskovca. Nápis 

na podstavci pod sochou - Svatý Vendelín, patrón náš, zachovaj 

ľudí a dobytok v každý čas. Postava sv. Vendelína je v životnej 

veľkosti má na sebe dobové oblečenie a plášť, na hlave má klobúk, 

v pravej pokrčenej ruke má zavesenú pastiersku palicu, v ľavej 

ruke drží knihu a pri jeho nohách je ovečka. 

 

 



  

Štvorlístok na cestách... 

   
 
 Dňa 24. 5. sme skoro ráno vyrazili z Trenčianskej Turnej na trojdňové hosťovanie do 

Chorvátska k našim priateľom z obce Gradići. Folklórny súbor KUD Gradići bol na 

našom festivale Stretnutie priateľov dvakrát. Šťastne sme po necelých desiatich hodinách 

dorazili. Vítala nás vedúca súboru Gordana Kovačić. Postupne prichádzali rodičia, ktorí 

ubytovali naše deti. Po roku sa stretli s kamarátmi, ktorí boli ubytovaní v našich rodinách. 

Po ubytovaní sme sa stretli pred kultúrnym domom, kde začal program „Za Jurievo“. 

Vystúpili v ňom všetky zložky súboru KUD Gradiči, hostia KUD Sloga z Čiernej Hory a samozrejme  aj my. Mali 

sme dva vstupy. V prvom sme vynášali Morenu a v druhom sme predviedli pásmo „V Turnej na muzike“. Potom 

nasledoval vonku obrad pálenia vatry – oslava Jurieva, kde sme spievali slovenské piesne na striedačku s domácimi. 

Potom nasledovala večera, zábava pre deti aj tvorivé dielne, ktoré Gordana realizovala prvýkrát podľa nášho vzoru z 

festivalu Stretnutie priateľov.   

      Dňa 25. 5. sme sa zišli ráno a odchádzali sme na prehliadku hlavného mesta Zágreb, kde sme si pozreli historické 

pamiatky (Zagrebačka katedrála, Kamenné vráta, kostol sv. Marka, Námestie kráľa Tomislava).  Boli sme očarení 

bohatou zeleňou v parkoch a množstvom 

pestrofarebných kvetov. Na hlavnom námestí bána 

Josipa Jelačića, ktoré je srdcom Zágrebu, mali naše  

„štvorlístky“  hodinu rozchod na nákup suvenírov. 

A už sme sedeli v autobuse, ktorý smeroval späť do 

Gradići, pretože nás čakalo vystúpenie na 

medzinárodnom folklórnom festivale v meste Velika 

Gorića - „Jurievo v Gorići“. Naše vystúpenie malo 

veľký úspech, deti boli veľmi zodpovedné a podali 

skvelý výkon. Po vystúpení sa tiež pálila vatra, ale  

keďže sa večer ochladilo, vrátili sme sa do Gradići, kde 

mali deti program v rodinách a vedúci spoločnú večeru 

aj s primátorom mesta Velika Gorića. 

Dňa 26. 5. sme sa v krojoch zišli pred  

miestnym katolíckym kostolom, kde sme počas omše zaspievali pieseň Madona a Ing. Pavol Ježík krásne zaspieval 

pieseň Kráľovná nebies Panna Mária. Po svätej omši sme zaspievali pieseň Pri Trenčianskej bráne. Nasledoval obed 

v rodinách, balenie kufrov a o 13. 30 sme sa pomaly schádzali s kuframi, krojmi, nabalení darčekmi od chorvátskych 



  

rodičov. Nasledovali slová vďaky vedúcim súboru KUD Gradići, predovšetkým pani Gordane, ktorá pre nás 

zabezpečila celý program. Padli najmä slová o ľudskej dobrote, bez ktorej by sa naše hosťovanie neuskutočnilo. Naši 

chorvátski priatelia poslali priateľom v našej obci mnoho darčekov. Rodičia chválili naše deti, v rodinách neboli žiadne 

problémy, deti boli poslušné, vďačné a v neposlednom rade krásne vystupovali. Posledné stisky rúk aj objatia a už 

všetci sedíme v autobuse, ktorý smeruje do našej Trenčianskej Turnej. Cesta prebiehala v pohode, deti jedli, spali, 

pozerali filmy, debatovali......A už sme doma, čakajú nás rodičia. „Sláva nášmu výletu...“ spieva celý autobus. 

Moje ĎAKUJEM  patrí ... 

 Našim 37 štvorlístkom za úspešné vystupovanie, reprezentáciu obce, školy, rodiny, ale hlavne seba samých.   

 Ing. Pavlovi Ježíkovi a Ing. Petrovi Zajacovi za hudobný doprovod. 

  PaedDr. Dagmar Orságovej za spoluprácu pri príprave, realizácii zájazdu a pedagogický dozor. 

  Simone Vanekovej a Mgr. Tomášovi Megovi za pedagogický dozor. 

  Sylvii Lackovej a Beáte Ferovej za zabezpečenie časti darčekov pre našich chorvátskych priateľov 

 Ing. Adriáne Závodskej a Jarmile Strakovej za poistenie účastníkov zájazdu.  

 Rodine Kováčovej, Santovej a Husárovej za napečenie koláčikov na cestu. 

 Firme CHORVATBUS za zabezpečenie dopravy a pánovi šoférovi Petrovi Čögleyovi za trpezlivosť 

a bezpečnú jazdu. 

 Vďaka všetkým, ktorí nám fandili a držali palce. 

Toto je naozaj veľká pravda: „V tej Trenčianskej Turnej Štvorlístok si spieva, radosť a veselosť všade on rozdáva.“                                                                                                                        

PaedDr. Beáta Sabová 

Chorvátsko očami štvorlístkov... 

        Naša výprava do 

Chorvátska začala v skorých 

ranných hodinách. Stretli sme sa 

pred školou, kde nás už  čakal 

autobus a spolu s rodičmi sme do 

autobusu naložili naše kufre 

a kroje. Na cestu sme vyrazili 

o štvrtej ráno. V  autobuse bola 

zábava, rozprávali sme sa, smiali a spievali. Cesta do Chorvátska trvala asi deväť hodín. Keď sme dorazili do Veľkej 

Gorice v Chorvátsku boli sme radi, že už nie sme v autobuse. Hneď sme sa rozdelili do rodín, skoro všetci sme bývali 

na rovnakej ulici, takže sme sa mohli navštevovať. Prvý deň sme boli na horení vatry a na diskotéke. Druhý deň sme 

boli na výlete v hlavnom meste Chorvátska – Zágrebe. Poobede, keď sme sa vrátili zo Zágrebu bola grilovačka a bola 

super. Po grilovačke sme sa išli prezliecť do krojov a čakalo nás vystúpenie. Po vystúpení si pani riaditeľka podvrtla 



  

členok, z čoho sme  boli všetci smutní. Po vystúpení nás naša chorvátska rodina zobrala domov na večeru a po večeri 

sme išli na párty k známym rodiny, ktorí bývali o tri domy ďalej. Táto rodina mala milého  psíka, ktorý sa volal Grga. 

Veľmi dobre sme sa bavili a veľa sme sa nasmiali. Vtipné bolo, že sme sa tam hádali s dvoma dievčatami - 

Chorvátkami  po anglicky. Ja a spolužiačka sme sa ako tak  vedeli dorozumieť a dobre sme rozumeli aj čo nám domáci 

hovoria. Párty bola dlho do noci. Ráno v nedeľu sme išli do kostola, kde nás privítal pán farár. Potom nás rodina 

zobrala na prechádzku do blízkeho lesa, kde sme videli veľa zvierat. Asi po dvoch hodinách sme sa vrátili späť do 

rodiny a zbalili si  svoje veci. Keď sme sa lúčili, niektorí aj plakali. Cesta domov ubiehala rýchlejšie ako keď sme išli do 

Chorvátska. Počas cesty cez Maďarsko bola oddychovka a všetci sme museli ísť na WC. Pán šofér zastavil pri Tescu, 

ale bolo zatvorené, a tak sme vedľa uvideli pumpu. Tam však bolo iba jedno WC, všetci sme sa rozosmiali, keď sme si 

spomenuli koľko nám bude trvať, až sa dostaneme na rad. Ale aj toto sme zvládli. Keď sme prišli domov boli sme 

všetci radi, že vidíme svojich rodičov a súrodencov.  

 Adam Malec, 7. A  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



  

Štvorlístky sa nastroja do turnianskeho 
kroja.... 

   
 

Kroj alebo ľudový odev označoval oblečenie ľudu žijúceho na dedinách, ktorý sa v minulosti zaoberal prevažne 

roľníctvom a pastierstvom. Materiál na zhotovenie kroja určovali prírodné podmienky a potreby. Spracúvali sa kože 

a kožušiny, ľan, konope a z ovčej vlny sa vyrábala priadza, z ktorej sa tkali alebo plietli textílie.  Každý kroj je iný 

a symbolizuje odlišnosť regiónov. Nositeľom týchto krajových alebo lokálnych špecifík je popri iných výzdobných 

prvkoch výšivka, jej techniky, ornamentika, farebnosť a  kompozícia. Naše deti vystupujú v krásnych, farbami, 

hýriacich ľudových krojoch, z ktorých mnohé nosili už ich prastarí rodičia. Tu sú jednotlivé časti turnianskeho kroja.  

 

Časti mužského kroja  

 

Košeľa – na robotný deň sa nosila košeľa z hrubého konopného plátna so širokými dlhými rukávmi po zápästie, pod 

bradou so stužkami na uviazanie. Na nedeľu sa nosila košeľa z jemnejšieho konopného plátna, obojok goliera bol 

vyšívaný, rovnako i ukončenie rukávov, ktoré boli plisovaním zúžené. Pod golierom na oboch stranách boli vyšité 

pestrofarebné kvety, na obojok boli prišité stužky.  

Gace – boli zhotovené z konopného plátna, spodok nohavíc bol široký, rozstrapkaný, uväzovali sa motúzom.  

Lajblík-  sa zhotovoval z čierneho súkna bez rukávov a  siahal po pás. Predná časť je vyšívaná červeným kamrholom 

obsahujúc 10-28 radov, medzi ktorými sú vyšité rôzne kolieska, srdiečka, vlnovky. Na chrbte je výšivka v tvare 

trojuholníka, v dolnej časti sú dva rozstrihy. Lajblík je podšitý konopným plátnom.  

Pokrývka hlavy - muži nosili hlavne plstený klobúčik (širáček –tralaláček) s nízkym, hore vyhrnutým okrajom. Ako 

ozdobu na ňom nosili perá, prípadne kvietky.  

 

Časti ženského kroja 

 

Sponník - bol najspodnejšou časťou ženského kroja. Zhotovovali ho z domáceho konopného plátna. Siahal pod kolená 

a uväzoval sa v páse pomocou motúza.  

Rukávce -  pôvodne boli iba z čistého konopného plátna, neskôr v kombinácii s bavlnou i čisto bavlnené. Rukávy 

siahajú iba po lakeť, ukončené sú obojkom. Obojky si dievky vyšívali samy, pričom prevládala červená farba.  



  

Rubáč - je vrchná časť odevu obliekaná až na rukávce. V hornej časti je živôtik. Predná časť bola na pleciach zošitá so 

zadnou. Dolnú časť tvorí sukňa.  

Zástera – fertucha – boli ručne vyšívané 

s motívom halúzky či kotvičky v rohoch zástery. 

Neskôr sa ručne vyšívali širšie pásy ozdobené 

v dolnej časti  motívmi ruží, tulipánov a iných 

kvetov. Postupne sa zástera zapĺňala aj našitými 

stužkami a flitrami. Zástera pôvodne prekrývala 

iba prednú časť, časom sa stala širšou a prekrývala 

aj boky.  

Lajblík- zhotovoval sa z domácich i kupovaných 

materiálov. Základom bolo súkno hlavnej čiernej 

farby, pričom vyšívanie boli iba v prednej časti okolo zapínania. Vyšívalo sa 8 radov s motívmi sŕdc, špirál a krúteníc 

zakončujúce motívom ďatelinky a krížikov. Pri výšivke sa používali rôzne farby, no prevládala červená.  

Ručníky – v lete sa nosili hlavne biele so strapcami, uväzované pod bradou. Na nedele a sviatky dievčence a mladé 

ženy nosili červené ručníky, staršie ženy nosili hnedé a tmavomodré, uväzované na tyle.  

Obuv – čižmy (štíble) sa nosili na sviatok a v nedeľu. Okrem toho sa nosili súčanské papuče, no v lete chodili muži 

i ženy najčastejšie bosí.  

 

 

Ak ťa zaujalo ako sa v minulosti obliekali naši predkovia a chcel by si sa dozvedieť viac 

o živote a zvykoch v našej obci, bližšie informácie nájdeš v knižke Trenčianska Turná, 

Monografia obce 2. časť, ktorá bola vydaná pri príležitosti 730. výročia prvej písomnej zmienky o obci Obecným 

úradom v Trenčianskej Turnej. 

 

 

 

 

 

 
 



  

Zabav sa so Všadebolkom... 

   
 

Ak si pozorne čítal tento časopis, vyplniť tajničku bude pre teba hračkou ... 

          10.         

        1.                  

       2.                   

   3.                        

   4.                         

      5.                     

6.                              

       7.               

   8.                         

       9.                      
 
 

 
1. Ako sa nazýva najspodnejšia časť ženského kroja? 

2. Aká farba prevláda na výšivkách turnianskeho kroja?  

3. Ako sa nazýva DFS ktorý sa orientuje na spracovávanie 

ľudových zvykov z Nitrianskeho kraja?  

4. V ktorom meste pracuje vyššie uvedený DFS?  

5. Koľký v poradí je tohtoročný festival Stretnutie priateľov?  

6. Ako sa nazýva DFS, ktorý prišiel spoza hraníc?  

7. Ples inak  

8. Ako sa nazýva mesto v Českej republike z ktorého prišli naši hostia?  

9. Ako sa volá časopis, ktorý práve držíš v rukách?  

 

10. Doplň: Do Trenčianskej Turnej zas raz prišli ..........................................., ktorí sa radi veselia! 

 



  

Štvorlístok  máva na rozlúčku... 

   
 

Každoročne vedúca súbor, teta Bea,  verejne ďakuje a odovzdá malý darček členom, ktorí v Štvorlístku dotancovali a 

dospievali až do deviateho ročníka. Tento rok Štvorlístok zamáva na rozlúčku šikovnej  speváčke a tanečníčke 

Kristínke Humeníkovej .  Aké bolo jej pôsobenie v Štvorlístku vám povie už samotná Kristínka.  

 

 Prečo si sa prihlásila do DFS Štvorlístok ?  

Moja sestra už chodila do súboru 2 roky. Mala som tam aj 

spolužiačky, tak som sa to v 4. triede rozhodla skúsiť aj ja. 

A neobanovala som.  

 .Ako si naše štvorlístky medzi sebou rozumejú?  

 Sme výborný kolektív, neriešime vek či je niekto malý, alebo veľký. 

Všetci si spolu rozumieme.  

 Čo ťa z folklóru oslovilo najviac?   

Z folklóru mám najradšej ľudové tance. Preto by som veľmi rada 

pokračovala aj v nejakom mládežníckom folklórnom súbore, keď už 

budem musieť ukončiť pôsobenie v Štvorlístku.  

 Aký vzťah majú štvorlístky so svojími vedúcimi? 

 S vedúcimi máme veľmi dobrý vzťah. Sme ako ozajstná rodina. Na nácvikoch to občas poriadne hrmí, keď 

nepočúvame, ale na zájazdoch nám vedúce ochotne poskytnú mamičkovskú náruč, ak potrebujeme utešiť, či ošetriť.  

 Ktorý zážitok počas tvojho pôsobenia v DFS ti najviac utkvel v pamäti?  

 Bolo ich veľa. Z posledného zájazdu do Chorvátska mi zostane krásna spomienka na moje 15. narodeniny . Počas 

cesty mi pán učiteľ Mego v mene všetkých zablahoželal a potom mi spoločne zaspievali.  

 Čo ti DFS dal a čo naopak  vzal?  

Dal obrovské množstvo zážitkov, naučila som sa tancovať, vystupovať pred ľuďmi. Spoznala som veľa nových 

kamarátov z rôznych kútov Slovenska ale aj iných krajín. Vzal mi zopár sobotňajších rán, keď sme museli posilniť 

nácviky pred vystúpením. Ale bez toho by to nešlo.  

 Keby môžeš vrátiť čas, prihlásila by si sa do súboru ešte raz?  

Určite áno. Ale oveľa skôr. Prihlásila by som sa už v 1. triede.  

 Čo by si chcela odkázať ďalším štvorlístkovým generáciám?  

Decká, určite sa prihláste. Hlavne chalani. Nehanbite sa! Potrebujeme vás. Zažijete tu veľa zábavy, navštívite 

zaujímavé miesta. Stojí to za ten čas, strávený na nácvikoch.                                      Kristína Humeníková, 9.B 



  

So Všadebolkom na ľudovú nôtu... 

   

 
    V Tej Trenčanskej Turnej...   
 

V tej Trenčanskej Turnej 
Štvorlístok si spieva, 

radost a veselost 
všade on rozdáva. 

 
Do Trenčanskej Turnej 

prišiel Světlovánek, 
z tej peknej Moravy 

spievat jak škovránek. 
 

Žochárik k nám prišiel, 
z mesta Topoľčany 
spievat a tancuvat 
a byt tri dni s nami. 

 
Zo srdca vítame 

našich milých hostí, 
tancujte, spievajte, 

šetci do sýtosti. 
 

                  Šetkým našim hostom 
            pekne dakujeme, 

               s pesničku veselú 
               sa dnes rozlúčime. 

 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

 

Anička, dušička... 
 

Anička, dušička, 
poj si ke mne hopkat 
kúpim ti čižmičky, 

ej, čo ti budú klopkať. 
 

A ja si nesannem, 
ku tebe moj milý, 
lebo by ma tvoje 
ej, očká očarili. 

 
Moje čierne očká 

sú jak lúče z neba, 
ach bože, prebože, 

ej, dajže mi len teba. 
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