
Najmlad�ie
spomedzi
Plachtiniec

V údolí Plachtinského po-
toka v dávnej minulosti vznikli dve
osady: Dolné  a Horné Plachtince ,
písomne dolo�ené v roku 1243.
Stredné Plachtince vznikli ako po-
sledná obec v Plachtinskej doline
a� po roku 1439. A práve najmlad-

�ie spomedzi v�et-
kých Plachtiniec o�i-

li minulý víkend ru�-
ným kultúrnym �ivotom.

Pozornému èitate¾ovi urèite ne-
unikla upútavka na podujatie s
názvom Èipka v Honte -  tradièný
festival, ktorý sa doèkal u� svojho
siedmeho pokraèovania.

Skôr ako sa do S.Plachtiniec vy-

brali obdivovatelia tradiènej paliè-
kovanej èipky, uskutoènilo sa
v miestnom kultúrnom dome sláv-
nostné obecné zastupite¾stvo, na
ktorom starosta ocenil viacerých
obyvate¾ov, ktorí sa zaslú�ili o roz-
voj obce. Netradièné stretnutie o-
tvoril starosta obce Ján Naï prího-
vorom, po òom zástupca starostu
Mgr. Ján Horniak zhrnul celých
570 rokov �ivota obce do pútavého

rozprávania. História tejto obce je
skutoène ve¾mi bohatá a pestrá.
S.Plachtince  svojou náv�tevou
poctili, okrem �ijúcich rodákov (ku
vzácnym urèite patril i Ján Svák
docent, JUDr., CSc.), aj dcéry Júliusa
Pántika, ktoré asistovali pri otvorení
novej galérie venovanej ich otcovi, ná-
rodnému umelcovi, taktie� rodákovi
zo S.Plachtiniec.

(Pokraèovanie na str.8)
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Hontianska èipka v S.Plachtinciach bola 
pretkaná pestrými obecnými oslavami
l STREDNÉ PLACHTINCE -  Siedmy roèník festivalu Èipka v Honte sa usku-

toènil 20.6. 2009  v Stredných Plachtinciach a bol spojený s oslavami 570. výro-
èia prvej písomnej zmienky o tejto obci. Pre náv�tevníkov boli pripravené  uká�ky domácich remesel-
níkov, trh ¾udových remesiel, výstava Plachtinská vý�ivka, èi galéria venovaná majstrovi Júliusovi Pán-
tikovi. E�te pred otvorením festivalu sa uskutoènilo slávnostné obecné zastupite¾stvo, na ktorom sta-
rosta obce Ján Naï ocenil významných obyvate¾ov a rodákov zo S.Plachtiniec.
Festival  zaèal o druhej poobede sú�a�nou celoslovenskou výstavou klubov palièkovanej èipky pod

názvom �Krása letaèky�  - (letaèka - motý¾ v plachtinskom náreèí), náv�tevníci si mohli pozrie� aj obra-
zovú prezentáciu �Premeny èipky�, predvádzanie tradièných textilných techník èi trh ¾udových remesiel.
V kultúrnom programe vystúpilo ve¾ké mno�stvo folkloristov z východného Hontu. Oslavy zavà�ila ta-
neèná zábava so skupinou Fuma a na rados� v�etkých pri�la aj speváèka  Jadranka. Poèas celého dòa
vládla skvelá atmosféra, ako v kultúrnom dome, tak aj ved¾a neho na multifunkènom ihrisku, ktoré pri
tejto príle�itosti poslú�ilo ako miesto na spoloèné stretnutie pri chutnom obèerstvení a skvelom gu¾á-
�i. Podujatie sa uskutoènilo pod zá�titou predsedu BBSK Milana Murga�a a finanène ho podporilo aj
MInisterstvo kultúry SR.

V SKRATKE: 

Starosta Ján Naï

Na slávnostnom obecnom zastupite¾stve boli ocenení viacerí obyvatelia
i rodáci, ktorí sa zaslú�ili o rozvoj obce a �írenie jej dobrého mena

Z otvorenia festivalu Èipka v Honte: z¾ava M.Mur-
ga�, J.Naï a I.Le�ková

Výstavu si so záujmom pozrel aj  
doc. JUDr. Ján Svák, CSc. rodák, na ktoré-
ho sú Strednoplachtinèania právom hrdí

Aj vïaka týmto dievèatám vyjadrili organizátori nádej, 
�e palièkovaná èipka nezanikne

Pútavú obrazovú prezentáciu
pripravila pre náv�tevníkov

I.�lnková

Dcéra J.Pántika poïakovala starostovi a J.Mäsiarovi za realizáciu galérie 
venovanej jej otcovi a spoloène so starostom ju prestrihnutím pásky otvorila



(Dokonèenie 
zo str.8) 
Po slávnostnom
obede sa hostia i
náv�tevníci presu-
nuli do miestnej
�koly, kde bolo
v�etko pripravené
na otvorenie festi-
valu Èipka v Hon-
te. Starosta priví-
tal hostí, prítom-
ným sa prihovoril
predseda BBSK
M.Murga� a histó-
riu podujatia, jeho
ciele i význam pri-
pomenula  Ivana
Le�ková z Hon-
tiansko - ipe¾ského
osvetového stre-
diska vo V.Krtí�i.
Zdôraznila, �e toto
vzácne dedièstvo
na�ich predkov  si
zasú�i pozornos�,
aby sa prezento-
valo vlastným fes-
tivalom. Ka�dý,
kto uvidel nádher-
nú výstavu, kreh-
kos� a pôvab èip-
ky, jej musel da� za prav-
du. Vystavené èipky boli
krásne ako krehká pavu-
èina, ktorej oèká skrýva-
jú v sebe èarokrásnu his-
tóriu.  Otvorenie festivalu
umocnilo aj vystúpenie
plachtinsko-príbelského

folklórneho súboru sú-
stredeného okolo Juraja
Matia�a  - Ba�alièky, kto-
rá zbiera ocenenia v
rámci republiky ako na
be�iacom páse.

Po oficiálnej èasti si
ka�dý mohol zblízka po-
zrie� majstrovské     die-

la èipkárok z
Hontu, ale aj
�ivé    uká�ky
palièkovania dievèat
- pokraèovateliek tejto
tradície, ktoré sa tejto
èinnosti venujú pod ve-
dením �.Selskej. Púta-
vou formou pripravila pre
divákov prezentáciu o
èipke v Honte Iveta �ln-
ková, ktorú svet palièko-
vanej  èipky    oèaril na-
to¾ko, �e jej zasvätila ve¾-
kú èas� svojho �ivota. 

Vo ve¾kej, ale aj tak
preplnenej sále kultúrne-
ho domu , sa v devä�de-
siatminútovom pásme

predstavilo viac
ako 150 folkloris-
tov z Hontu. Na
jeho zaèiatku sa
v�etkým prihovori-
la Anna Triznová,
starostka Suchá-
òa a predsedníèka
Mikroregiónu Vý-
chodný Hont.
Program pokraèo-
val zábavou pri tó-
noch miestnej
skupiny Fuma a
veèer zavà�ilo
vystúpenie plné

melodických hitov
voòavého Jadranu v

podaní temperamentnej
speváèky Jadranky. 

Organizátori, hostia i
náv�tevníci si urèite pri�li
na svoje aj napriek ab-
sencii slneèných lúèov.
Spojenie strednoplach-
tinských obecných    o-
sláv s festivalom Èipka v
Honte  malo urèite ma-
gickú atmosféru hodnú
podujatia, ktoré má vo
svojom pokraèovaní èísli-
cu sedem. 

-sedma-
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l SAMUEL GODRA (25. 8.1807 - 4. 5.
1873) ako kaplán a farár pôsobil v Stred-
ných Plachtinciach od roku 1841 do 22.
mája 1870 kedy prepustil svoje miesto
svojmu nástupcovi. Pochovaný je pri kos-
tole.

l JÚLIUS PÁNTIK, Doc. národný ume-
lec (15. 1. 1922 - 25. 8.2002).  Do èes-
kých, ale hlavne slovenských hier vniesol
èrty národného charakteru, alebo ako
èasto hovorieval �plachtinského� a Plach-
tinèania mu na odplatu hovorili �ná� Ïus-
ko�. Dòa 21.6.1997 starosta obce  Ján
Naï odovzdáva národnému umelcovi Jú-
liusovi Pántikovi z príle�itosti 75. výroèia
narodenia �Èestné obèianstvo Stredných
Plachtiniec�.

l Ing. IGOR VAJDA, DrSc �
(20.10.1942) vedúci vedecký pracovník
Akadémie vied v Prahe. Celú mlados�
pre�il v Stredných Plachtinciach, a aj te-
raz pravidelne, ka�dé leto, túto obec na-
v�tevuje.  Pracuje v Ústave teórie, infor-
mácií a automatizácie. Napísal a vydal 4
odborné monografie, napísal viac ako 100
pôvodných prác v medzinárodných èaso-
pisoch. Je èlenom medzinárodných prog-
ramových výborov.

l JÁN SVÁK , docent, JUDr, CSc.
(26.5. 1960) a� do skonèenia gymnaziál-
nych �túdií �il v Stredných Plachtinciach.
Od roku 1989 a� do súèasnosti pôsobí
ako vysoko�kolský uèite¾. Pôsobí aj ako
generálny riadite¾ sekcie evidenèných èin-
ností na Ministerstve spravodlivosti SR.
Je autorom a spoluautorom ôsmich mo-
nografií, desiatich uèebníc a uèebných
textov a vy�e 50 - tich odborných èlánkov.
V roku 2002 bol vládou SR vymenovaný
za èlena súdnej rady SR. V roku 1997 mu
bola udelená cena èasopisu Právnik a v
roku 2003 sa stal nominantom Ceny Ka-
rola Planka èasopisu Justièná revue. Do
Stredných Plachtiniec sa vracia ka�dý
rok.

l OSKÁR FERIANC, profesor, DrSc,
RNDr., univerzitný profesor, nestor slo-
venskej ornitológie. Narodil sa 8.7. 1905 v
Cerove. I keï nebol rodákom z Plachti-
niec, ale sám pí�e: �...�e mal po starom
otcovi Ondrejovi Feriancovi aj domovskú
príslu�nos� a sám bol v roku 1923 - 1929
obyvate¾om Stredných Plachtiniec.�

l JÁN BIBZA (26.6.1911 Mo�ovce -
3.2.1982 Modra) uèite¾ a kantor pôsobil v
rokoch 1932 - 1939 v Stredných Plachtin-
ciach. Zavádzal nové formy do vyuèova-
nia, ale hlavne sa venoval nácviku spe-
vokolu nielen v �kole, ale i medzi mláde-
�ou. Zaslú�il sa o vybudovanie kultúrneho
domu (opravou budovy Potravinného
dru�stva 1936).

l JÁN MÄSIAR ( 3. 10. 1939). - Po
skonèení základnej �koly pracoval na rôz-
nych miestach v okrese. Od skonèenia
�koly sa zaujímal o regionálnu históriu
nielen obce, ale i okolitých obcí. Sám tvo-
ril, alebo bol spoluautorom niektorých ná-
uèných chodníkov, napríklad  na Pohan-
ský Vrch, Hornoplachtinské lazy a v sú-
èasnosti chodník do M.Kameòa. V rámci
obce oznaèil najvýznamnej�ie èasti náuè-
nými tabu¾ami a vytvoril Múzeum Samue-
la Godru. Èinný je aj po stránke literárnej.

Významné osobnosti zo
Stredných Plachtiniec

Pred zaèiatkom kultúrneho
programu sa prítomným
prihovorila A.Triznová

S.Plachtince a folklór patria k sebe ako
Manchester a futbal. Plachtinsko-príbelská
Ba�alièka, ktorú vedie J.Matia�, sa stáva

známou aj v rámci celého Slovenska

�armantná a temperamentná
Jadranka rozihrala  taneèné 

�ilky celému h¾adiskuGu¾á�ová aróma sa �írila celým areálom. Len málokto jej odolal.

Dynamický kultúrny program, ktorý ani na sekundu nenudil,
si pri�lo pozrie� mnoho náv�tevníkov


