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Drevená dedina         
 

Slávnostné otvorenie expozície drevených plastík na verejnom priestranstve v obci 
Brutovce 

 
 
 

 
Dňa 27. októbra 2013 o 13:30 hod sa v obci Brutovce starými brutovskými piesňami slávnostne 
otvorí Drevená dedina – expozícia drevených plastík na verejnom priestranstve pred Obecným 
úradom a kultúrnym domom.  
 
Tento nápad finančne podporila Nadácia Orange v rámci programu Šanca pre váš región 2013 
a konkrétnu podobu dostal vďaka Regionálnemu rozvojovému partnerstvu (RRP), obci Brutovce, 
umeleckému rezbárovi J.Školníkovi a dobrovoľními z obce.  
 
Obec Brutovce, v ktorom sa projekt realizoval sa nachádza v Levočských vrchoch. Táto obec si 
zachovala vo veľkej miere svoju rázovitosť a vidiecky spôsob života, čo je zrejmé z pôvodnej 
architektúry (drevenice, hospodárske budovy, hospodárske dvory), čiastočnému samozásobiteľstvu, 
chovu dobytka (ovce, kravy, kozy), vďaka špecifickému štýlu obliekania i nárečia, susedským 
vzťahom a vďaka zachovávaniu tradícií spojených s ročnými obdobiami, z ktorých najzaujímavejšou 
je fašiangova slávnosť nazývaná Koza. Brutovce sú horským krajom, pre ktorý je typické bačovstvo, 
pastierstvo a s tým spojené hudobné tradície, najmä výroba píšťal. Jej bohatstvom je unikátne 
prírodné okolie – horské lúky, pasienky, z ktorých sa každodenne ozývajú zvonce pasúceho sa 
dobytka a oviec.  
Okrem idylického charakteru obce Brutovce môžeme v obci nájsť tiež prvky, ktoré nekorešpondujú s 
jej celkovým charakterom. Tieto sa snažíme postupnými skrášľovať a zároveň im vytvárať vlastné 
príbehy, ktoré zaujmú domácich obyvateľov i turistov, ktorí obec navštevujú alebo ňou prechádzajú. 
Drevená dedina je tak len jedným z mnohých čiastkových krokov, ktorými sa RRP v spolupráci 
s obcou Brutovce snaží prinavrátiť jej charakter (symbolmi a príbehmi). Od roku 2007 sa RRP 
podarilo zrevitalizovať časť neobývanej lokality obce Pod skalou, vybudovalo navštevovanú 
oddychovú zónu Drevený košiar, zastrešilo brutovské pramene šindľom a využilo miestny kameň na 
ich obloženie, zbiera informácie o kultúre a histórii obce (nahrávky spomienok starších obyvateľov 
obce, nahrávky brutovských piesní, zber fotografického materiálu), vrátilo sa k chovu oviec a koní, 
podieľa sa na tradičných slávnostiach obce, založilo horskú prírodnú záhradu, prevádzkuje Múzeum 
ľudových hudobných nástrojov a realizuje vzdelávacie, kultúrne a komunitné aktivity. 
Projektom Drevená dedina RRP znovuoživilo ďalší príbeh a priestor v obci Brutovce, ktorá sa 
nachádza v regióne Levočských vrchov. Drevené postavy drevenej dediny sú ukotvené na mieste, 
ktoré si žiadalo stať sa atraktívnejším a živším Okrem drevených plastík sú v Drevenej dedine 
vysadené stromy a kríky typické pre tento región a dôležité v živote človeka Levočských vrchov. 
Počas celej realizácie projektu boli do aktivít zapojení obyvatelia obce a obzvlášť mládež, ktorej RRP 
sprostredkovalo niektoré zručnosti potrebné k občianskemu aktivizmu (komunikačné, prezentačné a 
PR zručnosti). Drevená dedina má i funkciu oddychového priestoru a je v nej možné získať zaujímavé 
informácie a fotografie o obci. 
 

Drevené plastiky znázorňujú tieto postavy: 
Brutovská matka s dieťaťom -  Husličkár - Dvaja písťalkári - Pastier s ovcou 

 
Zostavila: Lenka Smetanková, Regionálne rozvojové partnerstvo – 0908 317 286 

 

V Brutovciach, 20.10.2013 
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