
35. výročie vzniku FSk Praznovanka, Praznov
Folklórna skupina Praznovanka z Praznova, mestskej časti Považskej Bystrice, vznikla

v roku 1980. Zo skupiny 10 žien, ktoré v tom čase spievali pod záštitou SZŽ, svojim spevom získavali
popredné umiestnenie. To ich motivovalo o rozšírenie skupiny o ďalších členov i obohatenie repertoáru
o zvykoslovné pásma. FSk Praznovanka od svojho vzniku zbiera a udržiava bohatú klenotnicu ľudových
piesní a zvykosloví súvisiacich s každodenným životom i významnými udalosťami vo svojej obci. Počas
svojho účinkovania vystupovali na Folklórnych Festivaloch Východná, Detva, Myjava a v moravských
mestách Starý Hrozenkov a Holešov. Podieľa sa na všetkých podujatiach v obci Praznov, v meste
Považská Bystrica, v regióne i na regionálnych folklórnych festivaloch. Zúčastňuje sa na všetkých
regionálnych prehliadkach a súťažiach a viac krát FSk postúpila na krajské i celoslovenské prehliadky.
V roku 1991 sa FSk Praznovanka zúčastnila krajskej súťažnej prehliadky, kde postúpila
na celoslovenskú súťažnú prehliadku a získala jednu z hlavných cien Matice Slovenskej. Skupina má
v súčasnosti 32 členov  vo veku od 19 do 84 rokov. Vedúcou FSk Praznovanka je pani Anna Bazalová,
ktorá spolu so súčasnými a bývalými členmi skupiny skúma, zaznamenáva a spracováva folklórny
materiál svojej rodnej obce. Veľkým prínosom pre folklórnu skupinu i obec ako takú, je vynikajúci
rozprávačský talent, ktorý pani Hanka zúročuje v ochotníckych divadlách obce od malička až po
súčasnosť.

Ocenenia:
V novembri 2015 získala

FSk Praznovanka od Generálnej
riaditeľky Národného osvetové strediska
Jany Kresákovej POCTU NÁRODNÉHO
OSVEROVÉHO CENTRA, pri
príležitosti 35. výročia vzniku folklórnej
skupiny za uchovávanie a prezentáciu
ľudových piesní a zvykoslovia regiónu
Považskej Bystrice.
Na stretnutí priateľov kultúry
MÚZY NÁS SPÁJAJÚ v Nimnici,
20. 11. 2015, bolo udelené Trenčianskym
samosprávnym krajom a Považským
osvetovým strediskom v Považskej
Bystrici, ocenenie pani Anne Bazalovej, vedúcej FSk Praznovanka pri príležitosti životného jubilea
a 35. výročia vzniku FSk Praznovanka za osobitý prínos pri zachovávaní a šírení ľudovej kultúry
regiónu.
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