Záverečná správa - OZ Chyzerovce

Občianske združenie „Chyzerovce" (ďalej len OZCH) vzniklo na jar v r. 2009 a má 120 členov.
Členskú základňu tvoria prevažne mladí ľudia, ale aj seniori.
Za obdobie svojej činnosti členovia OZCH zorganizovali viacero zaujímavých podujatí pre
širokú verejnosť.
Pod OZCH pracuje spevácka skupina „Chyzerovčanka" a „TRNKY" detské súbory „Lupienok"
a

„Lupstreet", spevácko-heligonkárske duo Romana a Lukáš.

Súbory pod hlavičkou OZCH reprezentujú naše OZ v rámci okresu Zlaté Moravce, ale aj mimo
neho. Ich repertoár tvoria piesne z Chyzeroviec a okolia.
Súbory vystupujú v pôvodných ľudových krojoch a zapožičaných kostýmoch.
OZ Chyzerovce pravidelne organizuje počas roka podujatia, na ktorých sa prezentujú členovia
OZ a ktorých súčasťou sú rôzne výstavy ručných prác, starých fotografií, historických
predmetov a ľudových krojov z Horného Požitavia. Takéto podujatie bolo zorganizované aj na
jeseň a ďalšie sa uskutoční začiatkom decembra - príchod Mikuláša. O organizované podujatia
je vždy záujem zo strany občanov mestskej časti, presný počet nie je známy, vstup na podujatia
je voľný.
Finančné prostriedky z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce formou refundácie boli použité na
opravu krojov a výrobu kostýmov na jednotlivé vystúpenia.
Cieľom podujatí je podnietiť záujem a upevniť vzťah mladých ľudí k ľudovým piesňam,
tradíciám a zvykom regiónu. Výstavou fotografií, krojov a rôznych historických predmetov
chceme pripomenúť obdobie, ktoré mladá generácia pozná už len z rozprávania starých
rodičov.
Cieľom predkladaného projektu je podpora kultúrneho dedičstva a tradícií nášho regiónu medzi
obyvateľmi a návštevníkmi podujatia. Podujatia zabezpečia úspešné šírenie kultúrnych,
duchovných a medziľudských vzťahov v regióne. Náš projekt je zameraný na všetky vekové
skupiny s cieľom osloviť mladých ľudí a podporiť seniorov v ich snahe zachovania tradícií
a

kultúrneho dedičstva našich predkov.

Cieľovými skupinami sú všetci občania mestskej časti Chyzerovce, rodičia, starí rodičia, rodáci
žijúci v iných regiónoch, návštevníci regiónu.
Podujatia sú propagované v mestských novinách, na web stránke Mesta Zlaté Moravce a FB
OZ Chyzerovce.

