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RUŽINDOL
V „údolí ruží“, na starej ceste z Bratislavy do Trnavy,
leží obec, ktorá bola kedysi najväčšou poddanskou obcou neďalekej Trnavy. Vinohradníctvo
tu má dlhoročnú tradíciu. Dve miestne vinárstva
a zastávky Malokarpatskej vínnej cesty
sú toho jasným dôkazom. Málokto však vie,
že práve odtiaľto pochádzali „posledné bosorky“,
ktoré boli v roku 1774 popravené v Trnave.

„ROŠINDOLSKÉ“ VÍNO

Archív Vinárstva Dobrý pocit
tvoria aj desiatky rokov staré
vzácne vína
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Vinárstvo
Dobrý pocit

Trnavský rodák Pavol Šulan
už v mladosti, cestou do vinársko-vinohradníckej strednej školy
v Modre, sníval o tom, že raz bude
v Ružindole vyrábať skvelé vína.
Sen sa mu splnil, a tak vás dnes
privíta vo vysnívanom vinárstve.
Pod pergolou vo dvore či v tradične
zariadenom dome s murovanou
pecou ochutnáte naturálne vyrobené vína - bez použitia náhradných kvasiniek, zbytočnej filtrácie
a fľašované až po dvoch rokoch
zrenia. Našim tipom je prastará
odroda tzv. Cyrifandel.

Kedysi a dnes

Víno a Ružindol patrili od nepamäti k sebe. Najmä v sedemnástom storočí, kedy miestne
vinice zaberali takmer tretinu
chotára. Obchod s vínom prekvital a plnil obecnú pokladnicu.
Koncom 19. storočia však prišla
nečakaná „pohroma“ v podobe
dovtedy nepoznaných chorôb
viniča. Obnoviť zničené vinice
bolo náročné a zdĺhavé. Dôkazom toho, že slávna vinárska
tradícia tu nevymrela, sú dnes
dve prosperujúce ružindolské
vinárstva.
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Vinárstvo
Rosenthal

Na dávnu tradíciu „rošindolského“ vína nadväzuje aj rodinné
vinárstvo Rosenthal. Skúsená
enologička a majiteľka Ingrid
Vajcziková, ktorá dodáva svojim
vínam všetky „ženské zbrane“
– podmanivú vôňu, očarujúce
zafarbenie a neopakovateľnú
chuť hovorí, že „najlepšie víno
je to, čo vám chutí“. Vinárstvo
produkuje limitované edície
odrodových i cuvée vín.
Skupinové degustácie prebiehajú pod pergolou starého
sedliackeho domu.

„Razna“ – pod týmto názvom
by sme jednu zo štyroch poddanských obcí Trnavy našli
v roku 1352. V 16. storočí
bola dokonca najväčšou.
Do trnavskej mestskej pokladnice odvádzala toľko daní ako tri
dediny dokopy. Niet divu, obec
prosperovala najmä z obchodu
s vínom. Začiatkom 19. storočia
sa stala poddanskou obcou
šľachtického rodu Brunšvik
- Chotek z neďalekej Dolnej
Krupej.
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Kostol
sv. Bartolomeja

Miestny kostol, pôvodne zasvätený
sv. Kataríne, postavili pravdepodobne už v roku 1215. Počas povstania
Gabriela Betlena ho vypálili.
Po oprave zostalo pôvodné len
presbytérium a kostol získal nového
patróna – sv. Bartolomeja. Klenotom interiéru je okrem kazateľnice,
hlavného oltáru a betlehemu z roku
1890, najväčšieho a najkrajšieho
v dekanáte, aj vzácny organ,
ktorý sem previezli z Liptovského
Mikuláša.

RUŽINDOLSKÉ BOSORKY
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Liečiteľky či bosorky?

Počuli ste o „Ružindolských bosorkách“? Už významný polyhistor
Matej Bel v roku 1736 v jednom zo
svojich diel uviedol: „Ružidolčania
sú do jedného Slováci a ich manželky sa venujú čarám“. Bez vetra
sa ani lístok nepohne a je teda isté,
že medzi miestnymi ženami boli
i tie s magickými schopnosťami.
Tieto ženy sa venovali liečeniu ľudí
a hosporárskych zvierat. Svojimi
vedomosťami a skúsenosťami
predbehli dobu a preto sa nestretli
s porozumením.
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Končili na hranici

V minulosti obyvatelia Ružindola
citlivo reagovali na výkyvy úrody
hrozna alebo škodcov parazitujúcich na viniči, keďže to bola ich
primárna činnosť a obživa. Preto
zvykli tieto škody pripisovať práve
bosorkám. História obce hovorí,
že štyri ružindolské ženy boli obvinené z bosoráctva. Súdny proces
sa „ťahal“ cez dva roky. Vypočúvaní
boli ich manželia a obyvatelia dediny. Napokon ich po „božom súde“
– skúške vodou „opatrný a múdry“
trnavský magistrát odsúdil a ženy
boli upálené na hranici.
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Poddanská obec

Umelecky hodnotné vitráže
skrášľujú interiér kostola

Posledná bosorka

Ružindolské bosorky sa objavili
aj na filmovom plátne, keď sa ich
osudom inšpiroval známy československý film „Posledná bosorka“
z roku 1956. Dej sa odohráva
v Trnave 18. storočia, kedy sa
v meste konala posledná poprava
bosoriek. Vo filme napríklad hrá
i Jozef Kroner. A ako je to s tunajším „bosoráctvom“ dnes? Na
adresu ružindolských veštíc
a kartárok sa jedna z miestnych
žien vyslovila: „Bosorky tu s náma
žijú stále, veď to máme v krvi, akurát dnes už nehoria na hranici“.

„Bosorky“ žijú v obci
Ružindol dodnes
POSKLADAŤ DO MINISPRIEVODCU
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Obyvatelia Ružindola – členovia folklórneho súboru Rošindolčané,
ktorí sa zabávajú ešte aj dnes v ľudových krojoch

Rytiersky hrob

Objavy keramiky a štyroch
kamenných sekier datujú
osídlenie územia dnešnej
obce do neolitu. Pred 5 500
rokmi tu stála rondela – zemné
kruhové opevnenie s vnútorným priemerom 80 a vonkajším
150 metrov. O tom, že zanikla
násilne, ešte pred dokončením,
svedčí nález kostí v jej okolí.
Vzácnou spomienkou na stredovek je nález dvoch prílb, meča
a gule z hrobu rytiera.

RUŽINDOL
Turistický minisprievodca

Fašiangový sprievod prechádzajúci obcou počas slávnosti Pochovávania basy.
Každoročne sa nesie v duchu tradičných masiek. Bosorácke nemôžu chýbať...

Vyhotovil: Trnava Tourism - oblastná organizácia cestovného ruchu, Hospodárska 33, 917 01 Trnava
Zdroj foto: Trnava Tourism, Obec Ružindol; s finančnou podporou MDVRR SR 2016

KDE SA ZABAVIŤ A NASÝTIŤ
10

11

TOP PODUJATIA

Penzión & Reštaurácia
Rosenthal

Ak máte chuť na dobré jedlo,
zastavte sa v štýlovej reštaurácii
s priliehavým názvom Rosenthal.
Okrem jedál medzinárodnej
kuchyne vám v sezóne ponúknu
aj husacie či divinové hody, taliansku i slovenskú kuchyňu.
V čase obeda oceníte bohatý
výber z denného menu, ktoré
servírujú aj počas víkendov.
Reštaurácia je súčasťou rodinného penziónu s kapacitou šestnásť
lôžok. Nezameniteľný charakter
dotvára nová presklená terasa.

Gastro podujatia

K miestnemu koloritu patrí
aj tradičná zabíjačka spojená s
pochovávaním basy. Ak v tento
deň prídete k obecnému úradu,
pochutnáte si nielen na zabíjačkových špecialitách,
ale stanete sa aj súčasťou tradičného sprievodu v maskách.
O dobrú náladu sa už pravidelne
stará folklórny súbor Rošindolčané.
„Súťaž vo varení guláša“ (september) je zábavné podujatie, ktorého
sa zúčastňujú najmä výhry chtiví
gurmáni. Ak k nim patríte, neváhajte a prihláste sa do súťaže.

RÔZNE
O tom, že obec „žije“ športom svedčí
množstvo aktivít, ktoré v tomto
duchu iniciuje. Medzi najvýznamnejšie patria:
„Ružindolský Víchor“ (jún) je populárny cestný beh merajúci až 5 km
trasu. Zúčastňujú sa ho všetci aktívni
bežci z obce i okolia. Preteky nesú
názov podľa pomenovania jednej
z tamojších obecných štvrtí.

Reštaurácia Rosenthal
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Vianočné trhy

Nenechajte si ujsť čaro
vianočných trhov (december),
ktoré sú už každoročne súčasťou
predvianočnej atmosféry.
Ak hľadáte darčeky pre svojich
najbližších, tu ste na správnej
adrese. Priestor tu totiž dostanú
všetky kreatívne a šikovné ruky.
Medzi nimi nechýbajú domáci
včelári, oplatkári, vinári,
ale aj deti z miestnej školy.
Okrem nákupov, si môžu návštevníci už tradične pochutnať
na výbornej kapustnici, varenom
vínku a mladých vínach od
miestnych vinárov.

Memoriál Emanuela Mihálka
(júl) – futbalový turnaj na počesť
futbalovej hviezdy - rodáka, ktorý
hral v legendárnom klube Spartak
Trnava, v Trenčíne i Vsetíne. Sútaže
sa zúčastňujú futbalové družstvá
okolitých obcí.

KONTAKT
RUŽINDOL
Obecný úrad Ružindol
Ružindol č. 130, 919 61
Tel.č.: +421 33 55 49 121
E-mail: obec@ruzindol.sk
www.ruzindol.sk

KONTAKT
Turistické informačné centrum – Región TIRNAVIA
Trojičné námestie 1, Trnava,
tel.č.: +421 33 32 36 440,
e-mail: info@trnavatourism.sk
- je divíziou Trnava Tourism
(oblastnej organizácie cestovného ruchu).
Obec Ružindol je súčasťou
turistickej destinácie TIRNAVIA
– Trnavy a okolia. V rámci
regiónu TIRNAVIA odporúčame navštíviť aj atrakcie
a zaujímavosti v meste Trnava
a v obciach: Smolenice, Suchá
nad Parnou, Jaslovské Bohunice a Špačince.
Tešíme sa na vás! V TIRNAVII –
regióne svetových vín!

Beh ,,Ružindolský víchor“
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