Dětská cimbálová muzika
při ZUŠ Ždánice
vystupuje pod
vedením p. uč.
P. Švaňhala na
dětských pře−
hlídkách a festi−
valech na Slo−
vácku. V sou−
časné době má
10 členů a stále se rozrůstá. Repertoár muziky
zahrnuje jak písně ze Ždánicka, tak z Kyjovska,
Podluží a Slovenska.
Kontakt: vedoucí Petr Švaňhal,
tel. 776 831 186, e−mail: petr.svanhal@tiscali.cz

Prosinec – leden

Duben, květen, červen
O Velikonocích se obchází s žilou uplete−
nou z čerstvého vrbového proutí. V předvečer
1. května se schází omladina ke stavění máje,
v květnu se také koná Májová veselice. O filipo−
jakubské noci, která bývala opředena pověrami
se upalují čarodějnice. V červnu se v zámeckém
parku konají Písničky v trávě.

S adventním ob−
dobím se pojí mi−
kulášské obchůzky
a 13. prosince na
den sv. Lucie mož−
ná u nás potkáte
i bílé Lucie. V před−
večer Štědrého večera se celá obec setkává
na Zpívání u vánočního stromu. Na Štěpána
se chodí po koledě
a u nás na koncert do
kostela. Vánoční ob−
dobí končí po Novém
roku, kdy potkáte
6. ledna, na Tři krále,
malé koledníky.

Zdánice

městečko obklopené lesy a vinicemi...

Říjen – listopad

Lidové tradice
od jara do zimy...
Únor – březen
Karnevalové období z počátku roku vrcholí fa−
šankem s jeho bujarými maškarními obchůzka−
mi. Končí se v předvečer Popeleční středy zá−
bavou, na jejímž konci se pochovává basa.
V březnu se ve Ždánicích již po několik let koná
folklorní večer všech národopisných souborů.

Po sklizni hroznů
se slaví vinobraní.
Oslavou sklizené
úrody a hojnosti
jsou hody. Hodové
zábavě předchází
krojovaný průvod,
který na radnici žádá právo hody uskutečnit.
Hody trvají 3 dny − začínají v pátek stavěním máje
a končí v neděli „cho−
zením po stárkách“.
Koncem listopadu
pořádají Ženičky již
tradičně Kateřinskou
zábavu se zástěr−
kami a dámskou vo−
lenkou.

V říjnu 2007 vydalo Infocentrum Ždánice,
Městečko 18, tel. 518 633 412,
e−mail: infocentrum.zdanice@centrum.cz

živoucí

folklorní
Město Ždánice

tradice

Folklorní soubory
ve Ždánicích
Národopisný soubor Ždáničan

Kraj je takový,
jací tam žijí lidé...
Ždánicko a Ždánický les se vší svojí krá−
sou a důstojností je krajem, v němž dávná his−
torie a zvyky souzní s téměř nedotčenou příro−
dou a jejím bohatstvím. Neustále udivuje svými
proměnami ve všech ročních obdobích, houžev−
natostí a pracovitostí lidí na zahrádkách, polích
i vinohradech a neotřelou krásou a bohatstvím
folkloru, jímž
žijí zdejší oby−
vatelé po celý
rok. Vinařství
a víno určuje
rytmus života
dodnes, zdej−
ší vína jsou
vyhledávána
pro zvláštní a nezaměnitelný charakter. V celém
regionu je živá písňová a taneční tradice.
Přijměte pozvání do našeho kraje hanác−
kého Slovácka, ochutnejte zdejší vína a zano−
tujte s námi:
Hory, hory, hory, hory ždánské…

má nejdelší tradici a vystřídalo se v něm již
několik generací účinkujících. Vznikl v roce 1965.
Nyní má 28 aktivních členů, kteří se schází
nejen při nácviku
a vystoupeních,
ale společně trá−
ví i dovolené,
oslavy apod. Ve
svém repertoáru
má Ždáničan
tance a scénky
ze Ždánska, Ky−
jovska, Strážnicka, Uherskobrodska, Kopanic,
předvádí i tance z různých oblastí Slovenska.
Soubor vystupuje nejen na Moravě a na Sloven−
sku, ale i v Rakousku a ve Francii.
Kontakt: vedoucí J. Světlíková a Z. Duroň,
tel. 608 640 764, e−mail: zdanice102@seznam.cz
www.sweb.cz/zdanican

Ženský pěvecký sbor Ženičky
V r. 1998 se
skupinka žen za−
čala scházet, aby
si zazpívaly, za−
tančily a tak po−
máhaly udržovat
lidové tradice
hanáckého Slo−
vácka a Ždánic. Pořídily si sváteční a později
i pracovní kroje a začaly svým zpěvem těšit ná−
vštěvníky folklorních festivalů, občany okolních
obcí a měst, zazpívaly si i na krojovaném plese
Slováckého krúžku v Praze, na hradě Veveří, na
Slováckém roku v Kyjově a jinde.
V současné době sbor navštěvuje 18 žen růz−
ného věku. Ženičky se podílejí na všech akcích
ve Ždánicích a pravidelně v listopadu pořádají
Kateřinskou taneční zábavu. Jejich zpěv mů−
žete uslyšet i na již zmíněných CD.
Kontakt: vedoucí Mgr. Lenka Procházková,
tel. 518 633 217 a Soňa Matějková,
e−mail: zenicka@click.cz

Dětský národopisný soubor
Ždáničánek

Mužský sbor ze Ždánic
vznikl 1. března 1983. Občanské sdružení
Mužský sbor ze Ždánic má v současné době
16 členů, kteří se účastní mnoha folklorních akcí
na Slovácku, vystupovali také na Slovensku
a ve Francii. Jsou hlavními iniciátory vydaných
CD – Hory ždánské a Děťátko se narodilo.
Kontakt: vedoucí Mgr. Viktor Kuřímský
tel. 739 281 440, e−mail: viktor.kurimsky@seznam.cz

vznikl v roce 1988 z dětského souboru, který
vedl pan František Chalabala. Sdružuje děti od
3 do 15 let, v současné době čítá na 40 dětí,
které vy−
stupují jak
v našem
regionu,
tak i na
festivalech
ostatních
regionů.
Dětská vystoupení na hodech, Písničkách
v trávě nebo Májové veselici jsou vždy veselá,
milá a bezprostřední. Soubor Ždáničánek po−

řádá také se−
tkání s výmě−
nou zkuše−
ností s ostatní−
mi dětskými
soubory v mi−
kroregionu
Ždánicko.
Kontakt: vedoucí Soňa Matějková,
tel. 724 488 699 a Jana Duroňová
e−mail: zdanice102@seznam.cz

Cimbálová muzika Hradisko
doprovází od roku 1998 Mužský sbor i Že−
ničky ze Ždánic, má za sebou mnohá vystou−
pení na folklorních festivalech a přehlídkách
doma i v za−
hraničí, vystu−
puje na různých
společenských
akcích, rau−
tech, firemních
večírcích, ple−
sech apod.
Kontakt: primáš a vedoucí muziky
Zdeněk Józsa, tel. 732 780 900

Mladá cimbálová muzika
vznikla v roce
1995 při ZUŠ
Ždánice. Vystu−
puje na folklor−
ních akcích ve
Ždánicích a oko−
lí, spolupracuje
se Ždáničánkem
a Ženičkami. Mezi tradiční vystoupení patří vá−
noční koncert v kostele. MCM hraje písně ze Slo−
vácka a Slovenska.
Kontakt: vedoucí Jana Švaňhalová,
tel. 723 713 999, e−mail: svanhalovajana@seznam.cz

