Topole hučali
Topole hučali, rapotalo v mlyne
Keď som ja bol malý chlapec,
dávno,
dávno... Na dedine.

Uvädli topole
nerapocú kolá
už tá naša dedinôčka
dávno...
dávno
neni ako bola.

Nehučia, nezvonia.
Zbeleli mi vlasy.
Nechal som ťa, dedinôčka,
dávno...
Škoda takej krásy.

Zahučí, zazvoní, organy zahrajú
družice mi zaspievajú
ráno,
ráno, keď ma pochovajú.

F. Štefunko, 30. mája 1954

Myšlienka... nápad... možnosti... realizácia... výsledok
Milí Vlčkovania, spoluobčania, rodáci a návštevníci Vlčkoviec!
V rukách držíte malú publikáciu, ktorou Vám chceme priblížiť malú históriu Farkašína –
Vlčkoviec, a to otvorením „Vidieckeho domu Vlčkovce.“ Nebolo naším zámerom zrealizovať
profesionálne múzeum, ale snaha prezentovať a priblížiť život v našej dedine v prvej polovici 20.
storočia v rodine maloroľníka. Som veľmi rád, že sa našla podpora, pochopenie medzi
poslancami OcÚ Vlčkovce, ale aj niektorých spoluobčanov a aj vďaka nim sa nám podarilo
zrealizovať tento zámer. Začalo to zakúpením objektu, jeho rekonštrukciou a úpravou,
zabezpečením inventáru a zriadením nášho vidieckeho domu. Snahou bolo byť autentický
k životu na dedine vo Farkašíne v danej dobe. V prvom rade ďakujem mojej rodine, kde som
našiel veľkú podporu na zriadenie Vlčkovského vidieckeho domu a podieľali sa na zariaďovaní
interiéru. Ďakujem všetkým občanom (a je ich naozaj veľa), ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na tom, že sme mohli pripraviť a zariadiť dané priestory do funkčného stavu, a takto ich
sprístupniť nielen obyvateľom Vlčkoviec ale aj návštevníkom širokej verejnosti. Poďakovanie
patrí taktiež mojim priateľom a známym, ktorí mi boli v značnej miere nápomocní (materiálne,
finančne a technicky) a aj ich zásluhou sme to dotiahli až do otvorenia nášho Vidieckeho domu.
Ďakujem zamestnancom obce Vlčkovce a členom organizácií, ktorí sa v nemalej miere zapojili
do rekonštrukčných prác, do údržby a čistenia jednotlivých exponátov. Ďakujem MUDr. Darine
Marušiakovej, ktorá zabezpečovala úpravu krojov, ktoré sú vo vidieckom dome vystavené. Aj
keď je Vidiecky dom zariadený, verím, že i do budúcna budú prichádzať ďalšie prvky, ktoré
rozšíria jeho expozície. Náš Vidiecky dom Vlčkovce bude slúžiť ako spomienka pre tých skôr
narodených ale zároveň mladšie generácie sa môžu dozvedieť ako sa v období pred 80 až 100
rokmi žilo.
Súčasťou vidieckeho domu je aj otvorenie „Pamätnej izby Fraňa Štefunku“, nášho rodáka,
aby sme si pripomenuli jeho život a dielo. Touto cestou by som sa chcel poďakovať rodine
Rybářovej z Martina, ktorá poskytla časť zariadenia a originálne predmety z pracovne Fraňa
Štefunku a ďakujem Mgr. Zuzane Falathovej, ktorá s rodinou zabezpečovala časť expozície
„Pamätná izba Fraňa Štefunku.“
Zároveň Vás pozývam na prehliadku expozície Vidieckeho domu Vlčkovce.
Ing. Ivan Dobrovodský
Starosta obce Vlčkovce

HISTÓRIA
Zdokumentované názvy našej obce:
1336 – Forkoshyda
1347 – Farkashida
1561 – Farkashyda
1773 – Farkashida, Farkaschin,
Farkassin
1808 – Farkashida, Farkassiny
1863-1913 – Farkashida
1920-1948 – Farkašín
1948-1975 – Vlčkovce
1975-1991 – Dudváh
1991 – dodnes Vlčkovce
Premenlivé boli zistené počty obyvateľov Farkašín v rokoch 1921 (943 obyvateľov), ale
v roku 1930 (1 253 obyvateľov), čo bol značný nárast v období po I. svetovej vojne.
1940 – 1 300 obyvateľov
1948 – 1 426 obyvateľov
1961 – 1 413 obyvateľov
1970 – 1 365 obyvateľov
1998 – 1 120 obyvateľov
2016 – 1 327 obyvateľov
Vo Vlčkovciach bolo staré osídlenie zistené najmä podľa dávnych archeologických
nálezov. Náleziskom najstarších vecí v našej obci bola lokalita Vinohrádky a najmä Hliník
(teraz príjazd z cesty R1 od Trnavy do Vlčkoviec), kde sa vo vrstvách hliny našli úlomky
pazúrika a rohovca, bývalých nástrojov na rezanie a škrabanie.
V najspodnejšej naviatej vrstve Hliníka, ktorá je stará asi 90 000 rokov, sa našli pozostatky
sibírskej vŕby a taktiež kamenné nástroje opracované ľudskou rukou.
V ďalšej vrstve o približne 20 000 rokov mladšej sa našiel hrot zbrane z kameňa – listový
hrot oštepu a mnoho ďalších nástrojov, kamenných nožíkov, škrabadiel, rydiel a hladidiel
na opracovanie koží.
Najväčší archeologický výskum sa u nás robil Archeologickým ústavom SAV v Nitre
v roku 1956, o ktorom sú okrem iného aj zápisky v Kronike obce Vlčkovce v danom roku.
Naša zatiaľ naposledy nájdená prvá písomná zmienka je z roku 1336, ktorá je historicky
doložená a je ňou listina, ktorou uhorský panovník Karol Róbert stanovil výberčie miesto
mýta a konštatuje, že sa tak deje podľa starých zvyklostí, ktoré boli zavedené už za kráľa

Belu IV. V tejto listine sú presne vymenované všetky mýtne stanice od moravskouhorských hraníc až po
Budín.
Zároveň to bol výsledok
dohody
Karola
Róberta
s českým panovníkom Jánom
Luxemburským a v listine sa
odstránili
neprimerane
vysoké mýtne poplatky na
ceste vedúcej z českých
krajín na Balkán.
Budova starého mýta

Jednou z mýtnych staníc bola aj mýto – mýtna stanica vo Farkašíne, ktorá sa nachádzala
pri kostole, kde sa mýto vyberalo až do prvej polovice 19. storočia.
Prišla myšlienka, potom nápad a následne dohoda medzi starostom a poslancami, ale aj
dohoda s poslednými vlastníkmi rodinného domu č. 14 susediaceho s budovou Obecného
úradu Vlčkovce. Prísľub starostu z roku 2014, že pre zachovanie pamiatky na našich
predkov sa pokúsime zrealizovať a vybudovať priestory na prezentáciu histórie, života
našej obce. Následne vyčlenenie finančných prostriedkov, odkúpenie budovy a chuť do
roboty na zrealizovanie daného sľubu, aby sme zachovali niečo z farkašínsko-vlčkovskej
histórie, ako spomienku pre všetkých Vlčkovanov ale najmä pre naše mladšie generácie.
Prečo práve dom č. 14?
Uvedený dom bol dlhodobo
neobývaný.
Je
to
jeden
z pôvodných
najstarších
postavených rodinných domov,
ktorý sa nachádza v strede obce
s výhodnou
polohou
vedľa
budovy Obecného úradu. Dom,
ktorý neprešiel novodobými
rekonštrukciami ani stavebnými
úpravami. Aj napriek niektorým
nepriaznivým
názorom,
že
uvedený dom je súci len na

Dom č. 14 pred rekonštrukciou (rok 2016)

zbúranie obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach prehodnotilo všetky možnosti a zámer
vybudovania Vidieckeho domu Vlčkovce v tomto objekte. Hoci sme vedeli, že nás čakajú
dosť náročné a rozsiahle práce a stavebné zásahy, tak aby sme po rekonštrukcii maximálne
priblížili a vrátili dom do pôvodného stavu. Z pôvodného zariadenia nezostalo v dome
takmer nič až na jednu skriňu, stôl a regál.
Niečo z histórie domu č. 14
Dom č. 14 postavili v roku 1925 mladí
manželia Ján Šuran s manželkou Annou rod.
Dušanovičovou. Ďalšie informácie boli
získané od p. Anny Falathovej rod. Šuranovej
(1925) a Františka Šurana (1927).
Anna Falathová spomína: „Tento dom dali
postaviť moji rodičia Ján a Anna Šuranoví.
Otec Ján Šuran sa narodil v roku 1887 a
pochádzal z Farkašína a matka Anna rod.
Dušanovičová sa narodila v roku 1898 a
pochádzala zo Šelpíc. Dom si dali postaviť na
kľúč. Staval ho majster staviteľ Jozef Ivanič
z Farkašína spolu so svojimi pomocníkmi
Alojzom a Jozefom Madarovými a Gejzom
Ján Šuran pri výsadbe pred domom
a Jánom Péteryovými a spoločne s majstrom
zo Serede, na ktorého meno si už nespomínam.
Do domu sme sa sťahovali tesne po mojom narodení v novembri 1925. Sťahovali sme sa
piati, okrem rodičov a mňa ešte staršia sestra Sidónia (1921) a brat Ján (1923). V roku
1927 sa už v tomto dome narodil náš najmladší súrodenec František Šuran. Na mieste
súčasného domu bol predtým
postavený starý dom, v ktorom
bývala rodina Mišovičová, ale
na začiatku dvadsiatych rokov
bol už tento pôvodný dom vo
veľmi dezolátnom stave, bol na
predaj. Starý dom s pozemkom
kúpili moji rodičia, ktorí ho
zbúrali a dali si postaviť
kompletne nový dom na kľúč,
v takej podobe ako stojí v
súčasnosti.“
Sprievod Vlčkovcami, v pozadí dom č. 14

V danej dobe sa stavali podobné domy. V dome sa nachádza predná izba, gánek, spálňa,
kuchyňa, komora, pivnica, vonkajšia komora a maštaľ. V kuchyni je postavená murovaná
pec, ktorá je ešte aj dnes funkčná. „V peci naša mama piekla 5 až 6 žitných chlebov, ale
okrem toho sme tam piekli aj mäso a iné potraviny,“ spomína Anna Falathová. Pod
forhauzom je výstup na hóru. Za maštaľou bola ešte šopa, chlievy a latrína,. V zadnej
časti domu chovali drobné domáce zvieratá (prasatá, sliepky, husi, kačky, zajace).
Pri maštali ešte aj teraz rastie veľký strom malina – moruša. Môže mať aj viac ako 120
rokov.
František Šuran hovorí: „už keď
som bol malý chlapec bol z tejto
maliny veľký strom. Na malinu
som vyliezal spolu s deťmi zo
susedného obecného domu (na
mieste vtedajšieho obecného
domu je v súčasnosti postavený
Kultúrny dom). V obecnom dome
bývali viaceré rodiny, spomínam
si, že tam bývali Ondrejkoví,
Ondrejičkoví,
Mydlárikoví,
Mĺkvi, Antaloví a Šípkoví, bola
tam aj kováčska dielňa. Medzi
Malina – moruša vo dvore domu č. 14
nami a obecným domom nebol
plot a preto sa k nám chlapci ľahko dostali
a oberali sladké moruše. V súčasnosti je moruša
vo veľmi zlej zdravotnej kondícii a očakávame
výsledok z dendrologického posudku, či je možné
ju zachrániť, resp. akým spôsobom predĺžiť jej
životnosť. V roku 1940 bol susedný obecný dom
zbúraný a postavili nám tu vysoký Kultúrny dom,
kde sme videli z nášho dvora len vysokú stenu, a
to už sme nemali vo dvore takmer žiadne slnko. Z
druhej strany nášho domu bývali Páleníkoví, a v
zadnej časti Hrotíkoví a Purgyoví. Aj tento dom
bol zbúraný a postavili tam súčasný dom. Nový
Kultúrny dom bol kolaudovaný v roku 1941 za
veľkej slávnosti a účasti štátnych funkcionárov.
Pamätám si, že bol postavený zo štátneho
príspevku, a preto bol otváraný najvyššími
štátnymi funkcionármi.“

Ján Šuran pri zvoze obilia do dvora

Anna Falathová a František Šuran pokračujú vo svojich spomienkach...
„Naši rodičia boli ako rodina maloroľníka, ktorí obhospodarovali 7 katastrálnych honov
poľnohospodárskej pôdy (čo je asi 3,5 ha), k čomu im pomáhal jeden kôň, chovali sme
jednu kravu, 3-4 jalovice, prasiatka a drobné domáce zvieratá. Všetci moji súrodenci
navštevovali ako mladí školy a ja som zostala pomáhať našim s hospodárstvom až do
svojej svadby, keď som odišla za nevestu Falathovcom. Poľnohospodárstvu som zostala
„verná“ po celý môj pracovný život,“ hovorí Anna Falathová.
František Šuran pridáva: „otec
okrem rolí vlastnil aj 1/36
Vlčkovského hája – urbariát
a obrábal 6 árov vinohradu
v lokalite Vinohrádky. Doma sme
mali všetky potrebné veci na
obrábanie
poľnohospodárskej
pôdy (voz, pluh, brány, sejačku),
kosačku, rajtár, sečkovicu, avšak
z uvedeného sa na dome nič
nezachovalo. Mláťačku sme
nemali, tá sa na žatvu
Žatva – zber obilia
požičiavala
od
bohatších
sedliakov, potom, keď už oni mali porobené. Keďže my sme nemali veľa obilia, toto sa po
kosbe zvážalo do dvora a nám malú mláťačku požičiaval Beno z Trakovíc, ktorý chodil do
Vlčkoviec mlátiť aj iným maľoroľníkom do dvorov. V našom dome, resp. v jeho blízkosti
nebola žiadna zbožná jama. Najbližšia bola pred domom z druhej strany obecného domu
(pred Križanovičovými). My sme zbožie ukladali na povalu, či už nad domom alebo
maštaľou. Zemiaky sme dávali na uskladnenie do pivnice. Celý dom sme neobývali, ale
pamätám si, že gánek bol spoločný a v prednej izbe za prvej republiky bol ubytovaný a mal
svoju dielňu krajčírsky majster Rybanský, u ktorého sa učil za krajčíra Emil Sivák. To bolo
v rokoch 1934 – 1936. Spomínam si, že určitú dobu v tejto prednej izbe bývali učitelia
Farkašínskej školy. Ich ubytovanie zabezpečoval správca školy a súčasne riaditeľ Műller,
ktorý u nás ubytoval cezpoľných učiteľov Františka Kučeru a neskôr Ernestínu Nádaskú.
Takto boli v tej dobe ubytovaní aj v rôznych iných domoch vo Farkašíne. Ešte sme
ubytovávali aj rodinu z Abrahámu, chlapcov, ktorí dochádzali do školy do Trnavy. Až
v neskoršom období po II. svetovej vojne sme mali v užívaní celý dom pre našu rodinu.“
Tento dom Šuranových zostal ako posledný z domov vo Vlčkovciach, na ktorom sa do
našej rekonštrukcie, ktorú sme začali v roku 2016 nevykonali žiadne zmeny – stavebné
úpravy novej doby. V dome nebola zavedená voda ani kanalizácia, nenachádzala sa
kúpeľňa ani WC. Na dome zostali pôvodné okná, dvere a tiež aj fasáda. Keďže bol objekt

dlhodobo neobývaný a neudržiavaný, zub času, voda a príroda si vyžiadala svoje následky,
a to škodami na streche, stropoch, podlahách, stenách ale najmä na statike celého objektu.
Strechu nad domom sme ponechali pôvodnú, vykonali sme len nutné opravy (vymenené
boli poškodené strešné laty, oplechovanie, dažďové zvody a výmena poškodenej krytiny).
Museli sme vykonať kompletnú opravu stropov v predných troch miestnostiach,
kompletnú výmenu drevených podláh aj s podkladom v dvoch izbách, ktoré boli prehnité
a prepadnuté, čím sme zároveň odizolovali steny od vlhkosti. Taktiež sme museli
zabezpečiť statiku stien prednej časti domu. Nad hospodárskou časťou budovy vzhľadom
k značnému poškodeniu strechy sme museli vymeniť celý krov a strešnú krytinu. Taktiež
bolo potrebné zabezpečiť statiku odtrhnutej steny hospodárskej budovy. Samozrejmosťou
boli murárske opravy stien a následné vymaľovanie celého objektu, a to nielen interiéru
ale aj exteriéru. Upravili sme terén celého dvora a pristavili prístrešok na vonkajšie
expozície a uzavreli sme dvor, kde sme použili vyradenú bránu a materiál z Vlčkovských
domov, z ktorých ich pri rekonštrukcii noví majitelia vyradili.
Poďakovanie patrí zamestnancom obce, ktorí sa podieľali na rekonštrukčných prácach, i
firmám a jednotlivcom, ktorí zabezpečovali stavebné práce a taktiež všetkým, ktorí
darovali jednotlivé prvky na expozíciu Vidieckeho domu Vlčkovce. Všetky práce boli
finančne zabezpečené z rozpočtu obce Vlčkovce, ale taktiež aj vďaka dotácii
z Ministerstva financií Slovenskej republiky. Niektoré práce a materiál boli zabezpečené aj
vďaka sympatizantom a sponzorom, ktorí sa stotožnili s myšlienkou zriadiť Vidiecky dom
Vlčkovce. Ďakujeme!
Veľké poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí darovali resp. zapožičali rôzne komponenty
ako nábytok, riady, sklo a keramiku, oblečenie, náradie, knihy, výšivky, nielen v interiéri
ale aj na vonkajšiu expozíciu, ktoré sú vystavené v priestoroch Vidieckeho domu
Vlčkovce.
Zabezpečenie statiky prednej časti domu

Rekonštrukcia podláh v dvoch miestnostiach

Rekonštrukcia stropov v troch miestnostiach

Výmena krovu a strechy v hospodárskej časti

Terénne úpravy dvora

Interiér domu po rekonštrukcii a zariadení

V rámci kultúry našu obec uviedli do popredia

Fraňo Štefunko – profesor, národný umelec,
slovenský sochár, výtvarný pedagóg a redaktor

...domov je miesto, kde sa na chodníčku i po
tme pozná každý kameň,
každá jamka a kde si ani nepomyslíš, že by si
mohol zablúdiť...

Významnou osobnosťou kultúrneho života bol
náš rodák, vlastenec, sochár a výtvarník Fraňo
Štefunko. Narodil sa 4. augusta 1903. Výtvarný
talent videli učitelia u neho už od detstva, preto
v r. 1922 začal navštevovať rezbársku školu,
neskôr študoval v Prahe rezbárstvo a sochársku
tvorbu. V roku 1932 sa usadil v centre
slovenského kultúrneho diania, v Martine, kde žil a tvoril až do jeho úmrtia. Toto
prostredie uňho prehlbovalo záujem o históriu i národnú kultúru.
Počas svojho tvorivého života vytvoril množstvo búst slovenských dejateľov, venoval sa
i tvorbe pre rímskokatolícke kostoly. Neskôr vytvoril množstvo monumentálnych
pomníkov a pamätníkov, venovaných najmä Slovenskému národnému povstaniu, ktorého
sa sám aktívne zúčastnil. Jeho
diela
zdobia
mnoho
významných budov a námestí
na Slovensku.
V
roku
1949 sa
stal
profesorom na Vysokej škole
výtvarných
umení
v Bratislave.
V roku 1959 dostal za svoju
tvorbu
titul
„zaslúžilý
umelec“ a v roku 1968 mu
prezident
udelil
titul
„Národný
umelec“
za celoživotné dielo.
Po celý život mal svoju rodnú
dedinu nesmierne rád a nikdy na ňu nezabúdal. V roku 1970 napísal a Vlčkovanom
venoval knihu Vlčkovce – kronika starého Farkašína, v ktorej spracoval všetky dostupné

informácie o našej obci. Pochovaný je medzi ostatnými slovenskými dejateľmi
na Martinskom cintoríne.
Na spomienku tejto významnej osobnosti v oblasti kultúry obec Vlčkovce zriadila
,,Pamätnú izbu Fraňa Štefunku,“ ktorá je ako súčasť Vidieckeho domu Vlčkovce.
V pamätnej izbe sa nachádza pôvodné zariadenie, ktoré bolo v jeho pracovni v Martine
a ktoré do pamätnej izby venovala rodina Rybářová (Terézia Rybářová, rod. Štefunková,
neter Fraňa Štefunku). Zároveň sú tu umiestnené originálne diela autora, ktoré venoval za
svojho pôsobenia obci Vlčkovce. Ďalšie diela a dokumenty z jeho života boli získané od
rodiny Fraňa Štefunku. V roku 2018 si pripomenieme 115. výročie narodenia Fraňa
Štefunku, a k tejto udalosti pripravujeme samostatnú publikáciu o jeho živote a tvorbe –
Fraňo Štefunko Vlčkovciam – Vlčkovce Fraňovi Štefunkovi.
Z tvorby Fraňa Štefunku
Moja matka

Môj otec

Hedviga Kyselicová – výšivkárka, "Majster
ľudovej umeleckej tvorby"
Významnou osobnosťou nášho kultúrneho
života bola ľudová umelkyňa Hedviga
Kyselicová, ktorá prispela k šíreniu slávy
nielen vlčkovského, ale aj slovenského
výšivkárstva.
Narodila sa 26. januára 1901 vo Vlčkovciach
(vtedajší Farkašín) v sedliacej rodine ako
druhé dieťa. Otec František Mercel, matka
Rozália
rod.
Šuranová
(pochádzala
z Klčovian). Mala dvoch súrodencov. Staršia
sestra Terézia zomrela ako 18-ročná, brat
František žil vo Vlčkovciach. Vyšívala
od mala, k čomu ju viedla matka. 8-ročnej jej
rodičia dali urobiť rám a vtedy vyšila svoju
prvú dečku. Odvtedy sa venovala vyšívaniu
počas celého svojho života. Poslednú výšivku vyšila ako 82-ročná pre pravnučku Danielu.
Vychovala 2 deti – dcéru Máriu Rozáliu a syna Františka. V roku 1929-1932 si postavila
v dedine dom a dochovala v ňom svojich rodičov. Na dom si peniaze zarobila predajom
svojich výšiviek, ktoré, ako hovorila, vyšívala po nociach, aby mala na splátky domu.
Chýr o krásnych výšivkách sa dostal do Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave
a od začiatku päťdesiatych rokov 20. storočia patrila medzi prvé pracovníčky ÚĽUVu.
Zároveň pracovala ako jeho faktorka, to znamená, že rozdeľovala vlčkovským vyšívačkám
prácu, dávala im materiál na výšivky. Tie sa potom u nej zhromažďovali a ona ich
po kontrole odovzdávala aj s výkazom o práci ÚĽUVu, ktorý následne cez ňu vyplácal
peniaze za vyhotovené výšivky. Zároveň robila faktorku pri MNV Vlčkovce (Dudváh).
Jej výšivky boli unikátne, ovládala všetky druhy dierkovej výšivky aj typickú gatru so
zriedkavou dokonalosťou. Za svoje majstrovstvo získala v roku 1965 osvedčenie
o priznaní kvalifikácie (titulu) "Majsterka ľudovej umeleckej výroby" v odvetví výšiviek,
ktoré udeľuje Komisia pre posudzovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov ľudovej
umeleckej výroby. Cestou ÚĽUVu jej výšivky zdobili sály vo vládnych budovách,
výstavy doma i v zahraničí (napr. v Montreale). Vlastnia ich však aj naše popredné múzeá,
kde nimi reprezentuje dedinu, v ktorej sa narodila a žila. Pri 25. výročí ÚĽUVu jej riaditeľ
udelil "Pamätnú medialu ÚĽUV" za spoluprácu a zásluhy pri zachovávaní a rozvíjaní
ľudovej umeleckej výroby na Slovensku.
Niekoľkokrát reprezentovala Trnavský kraj v rôznych súťažiach, ako napr. "V znamení
trojky", súťaž "Krása životu" a v roku 1969 získala titul "Babička roka" v Trnavskom
kraji.

Zomrela dňa 29. júna 1990 v kruhu rodiny svojho vnuka Jána Rastislava Krajčoviča, ktorý
ju spolu s manželkou dochoval a býva v jej dome. Zomrela o 17.00 hod. a práve vtedy
prišla Slovenská televízia z podnetu ÚĽUVu natáčať s ňou medailón k 90. narodeninám.
Pochovaná je na miestnom cintoríne vo Vlčkovciach.
Bola to statočná žena, ktorá sa napriek nepriazni osudu borila so životnými prekážkami
sama, dochovala rodičov, vychovala 2 deti, pomáhala pri výchove vnukov, ba dokonca
i pravnukov. Popritom si uchovala veselú povahu, stihla pracovať na JRD, okolo domu
a ešte aj vyšívať po večeroch krásne výšivky, ktoré sú skvostom pre slovenské výšivkárske
umenie.
Niektoré práce Hedvigy Kyselicovej zapožičala rodina do expozície Vidieckeho domu
Vlčkovce.

Ľudový odev vo Vlčkovciach
V krátkej informácii o ľudovom odeve používanom vo Vlčkovciach sa nechcem zaoberať
odevmi, ktoré boli používané v 19. storočí a začiatkom 20. storočia. Chcem sa venovať iba
kroju, ktorý sa používal po prvej svetovej vojne.
Ľudový odev používaný skôr máme dobre spracovaný v monografii „Vlčkovce“,
spracovala ho etnografka PhDr. Drahomíra Pilová v roku 1998.
Dnes už v celej obci používa kroj iba jedna obyvateľka, v zjednodušenej forme s blúzkou,
sukňou, zásterou a ručníkom. Kompletný kroj sa už používa iba pri rôznych slávnostných
príležitostiach a vystúpeniach. Originálnych krojových súčastí sa už v dedine nájde veľmi
málo, nie sú už u nás ani ženy, ktoré predkresľovali vzory na vyšívanie a žiaľ už je ťažké
nájsť i vyšívačky a krajčírky, ktoré by boli schopné pôvodnými technikami zhotoviť kroj.
Kroj používaný vo Vlčkovciach patrí k „trnavskému kroju“, ktorý bol veľmi podobný
materiálmi, i typom výšivky v celom okrese a tento spôsob odievania zasahoval i do
okrajových obcí susedných okresov a má dosť podobných súčastí i s piešťanským krojom.
V 19. a začiatkom 20. storočia sa na zhotovovanie ľudového odevu i na potrebný bytový
textil používal prevažne materiál, ktorý sa dal dopestovať doma, konope, ľan, ovčia vlna.
K zmenám prišlo až v čase, keď boli dostupné i ďalšie materiály, brokát, atlas, hodváb.
Najjednoduchšie bolo detské oblečenie, po narodení sa dieťa iba zabalilo do plienok,
obliekla sa košieľka a zavinulo do perinky, na hlavu sa dával čepček, rovnaký pre
dievčatká i chlapcov. Keď dieťa začalo chodiť, tak mu ušili košieľku rozstrihnutú vzadu.
Až po prvej svetovej vojne sa začali používať i hotové, kupované košieľky, ktoré mohli
byť i zdobené „krézlom“ a obliekali sa sukničky s „dríčkom“. Po treťom roku života sa už
dievčenské a chlapčenské oblečenie začalo odlišovať. K zmene prišlo hlavne po druhej
svetovej vojne, keď sa už
začali vyrábať pletené
súpravičky. Na detský
odev sa dovtedy používal
prevažne kartún, kanafas,
barchet a flanel.
Väčším dievčatkám sa
vyšívali rukávce podobne
ako
ženám,
malým
chlapcom sa šili košieľky
so širokými rukávmi
a obojkom,
ktorý
sa
uväzoval pod krkom
stužkou. Košieľka bola

tiež zdobená výšivkami. Chlapci dostávali nohavice s driekom, výnimočne i nohavice do
pása s jedným trakom.
Tradičný kompletný kroj sa zhotovoval až v dospelosti. Počas prvej ČSR, najmä chlapci
začali už nosiť odevy tzv. mestského strihu, počas druhej svetovej vojny sa prispôsobuje
i oblečenie dievčat tzv. mestskému
strihu, hlavne pre nedostatok
vhodných materiálov na ľudový
odev. Aj po druhej svetovej vojne
sa šili niektorým dievčatám
a chlapcom
kroje,
ktoré
sa
používali hlavne na rôznych
slávnostiach
a vystúpeniach.
Chlapcom sa šili košele podobné
košeliam mužským, k tomu prucel
a mašľa a nohavice z konopného
plátna.
Mužský prucel

Dievčatám sa robil kroj podobný
ako pre dospelé ženy, líšil sa iba
pokrytím hlavy, miesto čepca
a ručníka sa na hlavu dávala
strojovo tkaná alebo vyšívaná
stužka.

Dienko tylového čepca

Dienko zlatom vyšívaného čepca

Vyšívané: tylový ručník, vľavo hore krézel, vpravo hore tacle

Mužský kroj sa v ľudovom odievaní nezachoval
tak dlho ako ženský. Ako som už spomínala,
začiatkom 20. storočia sa používali na ľudové
odievanie hlavne materiály, ktoré sa dali doma
zhotoviť. Na vyšívanie košieľ sa používala
vlnená priadza, tzv. kamrhól, v oblasti Trnavy,
teda i u nás žltočierna, oranžovo čierna, menej
často i červeno čierna kombinácia. Túto výraznú
kombináciu farieb nosili prevažne mládenci
a mladší muži. Ženatí muži a starší muži nosili
výšivku bielu, žltú a jemnejšiu oranžovú,
prevažne
plnú,
najčastejšie
s rastlinnými
motívmi. Široké rukávy košieľ boli zakončené
farebnými čipkami alebo „ošvingluvané“. Obojok
bol farebnosťou prispôsobený výšivke.
Po prvej svetovej vojne sa od použitia kamrhólu
upustilo, začala sa používať bavlnená alebo
hodvábna priadza, ale okrem rastlinných
ornamentov sa začala uplatňovať i výšivka na

„dzírky“ i gatre. Rukávy košieľ sa tým stávali ľahšími, podobnými čipke. V tom čase
u mladých mužov bola výšivka
pestrá, používala sa i zelená
a modrá farba, tiež červená,
u starších
boli
farby
striedmejšie, najmä biela. Občas
sa na obojok používala i výšivka
zlatou alebo striebornou niťou.
Starí muži nenosili košele
s bohatou výšivkou, vyšitý bol
iba obojok a do hladkého rukáva
bola vložená strojová výšivka, i
„vláčková“ čipka. Obojok sa
obyčajne zapínal na gombičku,
Obojok mužskej košele
pod obojok sa pripínala
„mašľa“, zdobená výšivkou a sklenými ozdobami. V robotný deň alebo i na muziku sa
nosili konopné gate, dole ostrapkané, na sviatok sa nosili čierne súkenné nohavice úzkeho
strihu, ktoré sa zastrčili do čižiem. Na páse boli 2 rázporky, tzv. jasličky, ktoré boli
ozdobené našívanými čiernymi „šujtášami“. Do rázporku sa nosila biela vyšívaná šatôčka.
Na košeľu sa obliekal brokátový prucel s kvetovaným vzorom, ktorý bol pretkávaný
zlatými niťami, tzv. stromový prucel alebo lajblík. Prucle boli prevažne modrej alebo
zelenej farby, zdobené ešte našívanými šnúrkami, sklenenými farebnými ozdobami,
cínovými spinkami. Stromový brokát bol drahý, preto sa prucle šili i z atlasu a hodvábu.
Na pokrytie hlavy sa nosili „širáky“, pôvodne so širšou strechou, ale neskôr najmä mladší
muži nosili klobúky menšie s úzkou strieškou. Sviatočné „širáky“ sa zdobili stužkami,
pérkom často z rozmarínu, v lete i so
živými kvetmi, i s kytičkou kvetov,
niekedy i umelou „bukrétou“. Hlavnú
výzdobu klobúka robili „kosírky“ bielej
farby z peria kohúta, bažanta i páva.
Starší muži nosili čierne klobúky, menej
zdobené. Nepoužívali pestré prucle, ale
čierne vesty. Na nohách nosili mládenci
i starší muži čierne čižmy s tvrdou sárou,
ktoré mali podrážky prišívané dratvou,
neskôr sa nosili „štíble“, ktoré mali
podrážky pribíjané drevenými klinčekmi.
Tým, že po prvej svetovej vojne muži
začali chodiť pracovať do miest, i do

cudziny, pôvodný odev ustupoval tzv. mestskému oblečeniu a kroj sa používa iba pri
folklórnych vystúpeniach.

Základom ženského odevu bol takmer do polovice 20. storočia u starších žien rubáš, u nás
sa nazýval rubáčom. Šil sa z konopného plátna, nebol šitý tesne na telo, v dolnej časti,
ktorú tvorila sukňa bol drobno „narásený“. Slúžil ako spodná bielizeň, ale i ako pracovný
odev.
Ako vrchný odev sa nosili
rukávce, pôvodne z konopného
plátna, v 20. storočí sa už
používalo najmä po prvej
svetovej vojne jemnejšie plátno.
Tak
ako
na
konopných
rukávcoch
i na
jemnejších
rukávcoch sa šili s krátkym
driekom, rukávce sa nedali
zapásať do sukne.
Pri šití sa vkladá štvorec látky
medzi rukávový diel a driek,
aby sa dosiahla väčšia voľnosť
Zlatom vyšívané tacle
pri pohybe. Rukáv bol pôvodne
z jedného kusu, neskôr sa však začalo ukončenie robiť zvlášť, tzv. tacle sa na rukávce
pripevňovali až po oblečení rukávcov. Určite šlo o praktický dôvod, lebo tacle boli bohato
zdobené z jemných materiálov, takže by sa neboli mohli často prať. Na krku sa zdobili
„krézlom“, ktorý mal vyšívaný obojok a bohato nazbieranú bielu čipku. Na rukávy sa tiež
používala
výšivka
v tvare
štvorca,
u mladších
žien
farebná,
u starších
i biela.
Podobne ako na rukávoch
mužských košieľ sa používala
na vyšívanie vlna, tzv. kamrhól,
ale i bavlna. Používala sa najprv
prevažne červená farba, potom
i kombinovaná so žltou, pri
vyšívaní
hodvábom
sa
používala väčšinou žltá farba.
V 2. polovici 19. storočia sa
začína objavovať i výšivka
zlatou alebo striebornou niťou

Detail výšivky rukávca

cez vysekávaný vzor z kartónu. Techniku vyšívania zlatou niťou ovládalo iba málo žien,
preto sa obojky so zlatou výšivkou kupovali na jarmokoch. Krézel so zlatou niťou
vyšívaným obojkom a širokou cverennou čipkou bol v tom čase najdrahšou súčasťou
kroja. V 20. storočí sa na niektorých dedinách už zlatom vyšívali rukávce a tacle. Na
vyšívanie sa používala technika hrachovinky, na krížiky, neskôr i plná výšivka
kombinovaná s obnitkou, s bohatým štylizovaným rastlinným ornamentom.
Často sa objavuje i výšivka na „dzírky“ i na pavúčiky – gatre. K rukávcom vyšívaným na
tyle sa používali tacle s tzv. vláčkovou
čipkou.
Už počas prvej ČSR začali ženy
používať k širokým sukniam „blúzne“,
ktoré boli zdobené zámikmi, nemali
golier, zapásavali sa do sukní, tak je to
až doteraz u žien, ktoré chodia
v ľudovom odeve. „Blúzne“ sa vpredu
zapínali na gombíčky, šili sa z rôznych
materiálov, často zladené farebne
a materiálovo so sukňou.
Iným typom oblečenia bola jupka, ktorá
sa niekedy nosila i na blúzku, v páse bola
priliehavá, v prednej i zadnej časti mala
Ženský prucel

od pása dole vypustené protizáhyby, vpredu sa
zapínala na drobné gombičky. V chladnejšom
počasí sa používala podšitá flanelom, alebo
barchetom, materiál jupky býval tiež zladený
s materiálom sukne.
Na rukávce sa obliekal prucel, šitý z rôznych
materiálov, podobne ako mužské prucle z atlasu,
hodvábu, brokátu s kvetinami pretkávanými
zlatou niťou, tento bol nazývaný stromový a bol
najdrahší.
Pod obojkom sa pod hrdlo pripínala „mašľa“,
zdobená výšivkou zlatom alebo rôznym iným
zdobením,
prípadne
ušitá
z konfekčnej
kvetovanej stuhy.
Nevyhnutným doplnkom odevu bola sukňa
bohatá na drobno zberaná v hornej časti, na zbery

Ženská mašľa

sa našíval obojok z rovnakého materiálu. V rozpustenej dolnej časti sukne sa vytvárali
oblé sklady, pravidelné, ktoré sa upravovali horúcim železom „kulmajzom“. Takáto sukňa
vpredu nebola obyčajne zošitá, vzadu bola z drahších materiálov, vpredu sa používalo
plátno, kartún, iný lacnejší materiál. Často sa šili i sukne zo súkna, ktoré slúžili na celý
život, alebo štofové. Na sukňu sa obliekala zástera, prevažne čierna, výnimočne
tmavomodrá, ktorá sa uväzovala na šnúrku. Zástera bola po stranách i dole vyšívaná
väčšinou rastlinným motívom alebo na „dzírky“, na „rezance“, alebo iba „ošvingluvaná“, z
glotu, listeru, neskôr i z
tesilu, alebo aj drahšia
s plyšovými kvetmi.
Zástera
bola
vpredu
hladká, zbieraná bola iba na
bokoch, aby rozširovala
líniu bokov. Vpredu sa
nosila previazaná a voľne
spustená na zásteru mašľa
so strojovou výšivkou. Pod
sukňu a zásteru sa používali
ešte škrobnice, chudé ženy
i viacero škrobníc, aby sa
sukne
pri
chôdzi
„hinčuvali“.
Vlasy boli upravované
podľa toho, či šlo o dievča, či vydatú ženu. Dievčatá mávali v strede hlavy pútec a na obe
strany upletené vrkoče, ženy nosili vrkoče uviazané šnúrkou, zatočené okolo hlavy, na
hlave
mali
čepiec
a ručník.
Čepce boli z dvoch
dielov, zo štvorcového
dienka a obdĺžnikovej
čelenky. Používali sa
s rôznou výzdobou, na
robotný
deň
iba
olemované čipkou, na
sviatok vyšívané na tyle
bielou alebo zlatou
výšivkou. Ručníky boli
bohato zdobené v rohu
a po stranách bielou
výšivkou, na jemnom

materiáli, väčšinou to boli „vaperové“ alebo „tylangrové“ ručníky, tieto sa nosili na veľké
sviatky. Nosili sa ručníky hodvábne, brokátové, tiež tzv. hábešské, volali sa tiež „dupláky“
a šáfolové – kašmírové ručníky. Pod hrdlom sa zapínali špendlíkom, až potom sa uviazal
uzol. V zime sa nosili i ručníky so strapcami a vlniak.
Čižmy sa nosili na vyššom opätku s tvrdou sárou, ozdobne preštepované, neskôr sa nosili
i poltopánky šnurovacie, alebo s remienkom. V zime, najmä v 2. p olovici 20. storočia
staršie ženy s obľubou používajú súkenné papuče
s gumenou podrážkou. Dnes už vo Vlčkovciach
tradičné
čižmy
v domácnostiach
takmer
nenájdeme.
V zime sa používali kacabajky, v páse zúžené od
pása dole boli záhyby, podšité tvrdším
materiálom. Zapínanie bolo iba do pása, materiál
bol väčšinou zo súkna čiernej farby, na lemoch
bývali ozdobené barančinou, alebo plyšom.
Takýchto kacabajok u nás ešte niekoľko nájdeme.
V posledných rokoch, keď sa ešte nosili kroje sa
najčastejšie používali „vlnáky“, najmä hnedé
a čierne, tkané, i pletené. Známe sú u nás i
„vlnáky tabluvané“, vlniakov sa v našich
domácnostiach nájde ešte dosť.

Ženská kacabajka

Je mi ľúto, že originálnych odevných súčastí je už
vo Vlčkovciach veľmi málo, veď tvoria súčasť
našej histórie a výšivky sú dôkazom toho, že i keď
bol život ťažký, ľudia nestrácali zmysel pre krásu.
Pri popise ľudového odevu som využila
informácie od svojej nebohej matky Kvetoslavy
Juračkovej, ktorá krásne vyšívala a „vypisovala“
(predkresľovala) vzory na rukávce, tacle a zástery
na mnohé kroje, vďačná som za informácie
Františke Šuranovej, ktorá doteraz pomáha
členkám Vlčkovanky pri obliekaní do krojov
a pozná i názvy, ktoré sa už dnes nepoužívajú.
Z odbornej literatúry som čerpala informácie
najmä z publikácie „Vlčkovce“ z kapitoly „Zo života ľudu vo Vlčkovciach“ autorky PhDr.
Drahomíry Pilovej z r. 1998 a z knihy „Ľudový odev v okolí Trnavy“ autorky Jarmily
Pátkovej, vydanej v r. 1957 v Slovenskom vydavateľstve krásnej literatúry v Bratislave.
Darina Marušiaková
(autorka textu Ľudový odev)

Rodinka vo Vlčkovských krojoch

Spevácka skupina Vlčkovanka v krojoch (Abrahám 2017)
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Táto publikácia bola vydaná za finančnej podpory Trnavského samosprávneho kraja
v rámci programu „Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 1/2017“
projekt „Príprava a tlač publikácie Vidiecky dom vo Vlčkovciach“

Rekonštrukcia Vidieckeho domu bola vykonaná:
z finančných prostriedkov obce Vlčkovce

z finančných prostriedkov Ministerstva financií Slovenskej republiky v rámci
projektu: „Oprava budovy vidieckeho domu č. 14 vo Vlčkovciach“

OBEC VLČKOVCE JE ČLENOM A ÚZKO
SPOLUPRACUJE S:
TTSK, ZMOS, ZMO Región Jaslovské Bohunice,
Mikro Región Dudváh, Mikroregión 11 Plus

