
Pľechocicki dobroty 2022 

Čakali sme viac ako tri roky, aby sme konečne mohli pokračovať v začatej tradícií z roku 2019, 

keď sa uskutočnili premiérovo  folklórne slávnosti regiónu Dolného Zemplína pod názvom  

Pľechocicki dobroty. Za termín sme si určili aj vzhľadom na zostavený kalendár folklórnych 

slávností v okolitých regiónoch poslednú júlovú nedeľu, ktorý už budeme dodržiavať aj 

v nasledujúcich rokoch, teda posledná júlová nedeľa bude v budúcnosti pre folkloristov, ale aj 

všetkých priaznivcov tradičného ľudového umenia  spojená s našou obcou Plechotice a jej 

dobrotami. 

Vráťme sa však k nedeli 31.7. 2022, keď sme po druhýkrát privítali na „Pľechocickich 

dobrotoch“ ďalších účinkujúcich. Nedá sa nespomenúť, že táto slávnosť mala prebehnúť na 

miestnom futbalovom štadióne, kde bolo postavené na hracej ploche pred tribúnou aj pódium 

na vystupovanie, či ďalšie zabezpečené atrakcie pre detskú časť publika, avšak tak dlho 

očakávaný a prepotrebný  dážď sa zlial práve v tento deň. Napriek vzniknutým problémom, 

však vďaka za nenahraditeľnú vlahu z neba. Podujatie sa začalo v plánovaný čas o 14,30 hod., 

ale nie na ihrisku, ale v našom kultúrnom dome a vonku v tento čas lialo ako už dávno nie, čo 

sťažovalo príchod všetkých účastníkov. Po úvodnej piesni našej folklórnej skupiny 

„Studzenka“ s regionálnym podtextom  program pokračoval príhovorom starostu, ktorý okrem 

iného spomenul, že Pľechoticki dobroty sú  príležitosťou ako prebudiť záujem o kultúrne dianie 

v našej obci a zároveň sú aj možnosťou ako oživiť dedičstvo našich predkov ukryté nielen 

v namáhavej práci prevažne na poli, ale aj piesni, tanci či kroji. Zaželal všetkým účinkujúcim i 

divákom príjemnú atmosféru a výbornú náladu, lebo entuziazmus,  nadšenie, radosť z folklóru, 

dobrosrdečnosť a pochopenie v Plechoticiach  nikdy nechýbali. A potom to už všetko naplno 

prepuklo. Naša „Studzenočka“ to rezko začala svojím pásmom, kde umne spojili spev a tanec. 

Pri pohľade na ich snahu, o budúcnosť pokračovania folklórnej tradície v Plechoticiach obavy 

nemusíme mať. Po nich vystúpila mužská spevácka skupina „Brežina“ z Bertotoviec, ktorej 

silné hlasy navodili tu správnu folklórnu atmosféru. Nasledovala ženská spevácka skupina  

Čajanske ňevesti z obce Vyšný Čaj, ktorá sa prezentovala podmanivými piesňami z regiónu 

Abov. V pokľudnej nálade nasledovala aj folklórna skupina Krasnobridčanka z obce Krásny 

Brod, ktorá svojimi temperamentnými piesňami bohatých rusínskych tradícií zapálila srdcia 

prítomných divákov. Po druhom uchvacujúcom výstupe Brežiny už nasledovala skupina 

Porubjan z Poruby pod Vihorlatom, ktorá spojila v svojom umelecko - hodnotnom vystúpení 

nádherný spev s prvkami typického zemplínskeho humoru. Záverečné vystúpenie patrilo našej 

folklórnej skupine Studzenka, ktorá urobila skutočnú umeleckú bodku, lebo jej piesne boli 

návštevníkom hádam najbližšie a z publika okrem potlesku, ktorý doprevádzal všetky 

vystúpenia sa k ich vystúpeniu spevom pripojili aj mnohí z diváckeho publika.  Po poslednom 

vystúpení  šarmantná moderátorka podujatia pozvala na pódium miestneho rímskokatolíckeho  

duchovného otca, ktorý posvätil pripravené pokrmy, ale aj účastníkov tohto milého podujatia, 

lebo kým vystupujúci šírili z pódia chytľavé melódie žánrovo rôznych ľudových piesní, 

z kotlíkov a šporákov sa po priestoroch kultúrneho domu šírila nezameniteľná charakteristická 

vôňa pripravovaných jedál. Každá folklórna skupina totiž pripravila tradičné regionálne jedlo 

a tak návštevníci mohli ochutnať  tatarčané pirohy, tradičnú šarišskú kapustnicu, zemiakové 

lokše, holúbky (plnené kapustné listy), fazuľovicu ale aj cukrovú vatu, o ktorú mali záujem 

najmä detí. Netreba hovoriť, že k takýmto dobrotám sa nedostaneme každý deň a tak možno 



povedať, že návštevníci, ale aj účinkujúci naplnili do posledného slova cieľ tohto podujatia, pri 

počúvaní krásnych regionálnych piesni, pohladiť rovnako aj žalúdok, veď nie nadarmo sa 

hovorí, že práve cez neho prechádza láska a tú vzájomnú bolo cítiť z každého kúta. 

    Je našou povinnosťou chrániť si toto ľudové dedičstvo našich otcov a mám a zveľaďovať ho. 

Potrebujeme ho ako spojenie, most, ako základ našej nádeje a viery do budúcnosti. Potrebujeme 

ho zachovať  najmä kvôli deťom a mládeži a tak obnovovať pamäti národa a nezabúdať na 

svoje korene.      


