
Ovčiarske obyčaje

Rôsadz v Zázrivej
Uzavretie pastierskej a salašníckej sezóny  

v mikroregióne terchovskej doliny

27.októbra 2018 - amfiteáter Zázrivá
„Rôsadz“ – rozsad salaša je jesenné sťahovanie salaša, keď sa bača s pastiermi vracali so salašným riadom 
a ovcami do dediny, kde delili ovce medzi majiteľov. Tradičné salašníctvo na Slovensku je dedičstvom 
dávnej valaskej kolonizácie, ktorá od 15. storočia výrazne ovplyvnila kultúru i krajinný ráz v celých Kar-
patoch. Podujatie chce prispieť k zachovávaniu miestnych jedinečných tradícií a podporiť spoluprácu 
ovčiarov, bačov a gazdov v regióne pre rozvoj miestnej ekonomiky, krajinotvorby a cestovného ruchu. 

11:00 -12:00 Ovčiarska svätá omša – poďakovanie za salašnícku sezónu 
(Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Zázrivej)

13:00 – 18:00 Rôsadz v Zázrivej
(amfiteáter Zázrivá, Pastierske centrum v Zázrivej)

- Otvorenie Pastierskeho centra v Zázrivej
- Kráľ Matej Korvín a valaská pospolitosť v Zázrivej  
 (Udelenie výsad liptovským a oravským valachom)
- Ukončenie pastierskej a salašníckej sezóny  
 v mikroregióne terchovskej doliny
- Rôsadz salaša, zúčtovanie a valaská veselica

Vystúpia a zahrajú: 
• Ľudová hudba Zázrivá  zo Zázrivej
• Folklórna skupina Kýčera zo Zázrivej
• Goralská kapela Bukóń z Jablunkova
• Kapela Walasi z Istebnej z Poľska
• Ľudová hudba Javorníček z Hvozdnice

TRADIČNÁ  KULTÚRA OVČIAROV NA SLOVENSKU:
- výstava OVČIARSKEHO MÚZEA v Liptovskom Hrádku 
v spolupráci s občianskym združením Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny

Počas akcie ukážky práce tradičných ľudových remesiel a zručností (kováčstvo, zvonkárstvo, rezbárstvo, 
spriadanie vlny, a iných), ochutnávky baraniny a syrových výrobkov a miestnych starosvetských jedál.

Poľsko-Slovensko
Európsky fond regionálneho rozvoja

EURÓPSKA ÚNIA

Przy publikacji prosimy zwracać uwagę na pole ochronne znaku
(zaznaczone jako prostokąt bez obrysu i wypełnienia)

Znak promocyjny w polu ochronnym
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Projekt „Trasa valašskej kultúry“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Projekt realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” v partnerstve s Detskou organizáciou Fénix, o.z. Územnou or-

ganizáciou Snina, Województwem Podkarpackim, Regionálnou rozvojovou agentúrou Svidník, Województwem Małopolskim, Związkiem Podhalan w Polsce, 
Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, Obcou Oravská Polhora, Obcou Malatiná a Obcou Zázrivá.


