
KÚTY
sprievodca obcou
300. výročie 

položenia základného kameňa 

farského Kostola sv. Jozefa v Kútoch

1717 – 2017

4. – 7. augusta

Kúty – sprievodca obcou

Vydavateľ:  
Obec Kúty, 2017 ©

ISBN 978–80–972706–9–8



KÚTY

sprievodca obcou

300. výročie 

položenia základného kameňa 

farského Kostola sv. Jozefa v Kútoch

1717 – 2017

4. – 7. augusta



2



3

Milí Kúcané, milí návštevníci Kútov!

Takto je to dobre! Že hody sú raz za rok. Že hody sú len raz za rok. 
Aj preto, aby sa nám nezunovali a aby sme sa na ne mohli celý ďalší rok tešiť. 
Lebo hody nie sú všetko. Ale niečo nám pripomínajú. 

Vitaj, milý hodovník, na kútskych hodoch. Azda ťa pozvala starenka 
a ty sa zas po roku vraciaš do rodnej viesky. Možno starý kamarát, čo chce pre-
hodiť pár slov pri dobrom vínku a možno tecinka, co ráda pobeseduje. Každý 
sa rád vráti k starým známym kútom, kde prežil kus mladosti alebo detstva. 
Možno si u nás prvý raz a možno si tu každý deň. Ale niečo si si azda málo 
všimol. Že Kúty sú naozaj pjekné mjestečko a je stále viac dôvodov, aby si tú 
krásu obdivoval. A nielen raz za rok. Ale dnes vitaj, lebo sú kútske hody, a to 
je teda dlhý víkend! 

Držíš v rukách brožúrku, ktorá chce byť sprievodcom po miestach, 
ktoré sú pripomienkou dôležitých vecí a udalostí našej obce a farnosti. Tých, 
ktoré nám pripomínajú, čo je krajšie ako najkrajšie veci tohoto sveta, čo je 
lepšie ako najlahodnejšie kútské drobné a čo je väčšie ako najväčšia mája, jaká 
kedy v Kútoch vyrostua. Kostolná veža nám to pripomína každý deň a celý deň. 
Niekedy aj hlasom zvonov. Aby sme nezabudli zdvihnúť hlavy od válova, lebo 
Ten, ktorý nám daroval všetko, je tam hore, ... ale je aj medzi nami. V chráme, 
ktorý postavili naši predkovia. Veď to je ten svátek, co robí hody hodama. Svia-
tok, keď stavba kostola dostala svoju prvú reálnu a viditeľnú podobu, deň, keď 
bol uložený základný kameň nášho krásneho kostelíčka, ktorý oslavuje nášho 
dobrotivého Pána Boha a dvoch najväčších svätých, Pannu Máriu a svätého 
Jozefa. 

Vitaj teda, pútnik hodový, a obdivuj krásy našej obce a farnosti, do 
ktorej naši predkovia vložili svoju dušu i srdce. Želám ti, aby si ich tam našiel 
a potešil sa s nami tak ako to len my, Záhoráci, umíme. 

K tomu ti žehná František MOŠKO, farár kútsky.
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„Na pamiatku. Položený základný kameň na stavbu kútskeho kostola 1717. 
8. augusta skrze dôstojného, výborného, veľmi učeného toho času dekana-
šaštínskeho Pavla Albrechtovich zároveň vicearchidiakona, udeliac plnú moc 
a fakultu pánovi farárovi bročanskému Martinovi Masarovičovi. Prípis osvie-
teného, najdôstojnejšieho generálneho vikára Ladislava Pybera bol ukázaný 
a prečítaný na hrade šaštínskom skrze veľkomožného a urodzeného pána Jozefa 
Leb (Löb), správcu všetkých majetkov osvieteného pána Marka Czobora de 
Czobor Szt. Mihály etc., ktorý (prípis) bol priložený kvôli kontrole u kameňa sa-
mého. Kameň ale položil osvietený pán Jozef Czobor, gróf v prítomnosti svojej 
osv. starenky Barbary z Erdöd. Povzniesol slávnosť svojou prítomnosťou dôst. 
pán Ján Valentín Krajčírovič, farár búr. sv. jurský, taktiež najdôstojnejší prefekt 
osvieteného pána Jozefa Czobora kaplán jeho osvietenosti, františkán od sv. 
Kateriny. Taktiež dal príklad dôst. p. Št. Baňovič, klerik zo Seminára sv. Štefa-
na. Veľkodušnú štedrosť preukázal veľkomožný a urodzený pán Leb, správca 
majetkov czoborovských, vložiac zlatý peniaz s nápisom na jednej strane: „Cti 
otca svojho i matku svoju“, na druhej strane: „Venované ku cti sv. Jozefa“. 
Potom jeho osvietenosť (Jozef Czobor) so všetkými svojimi dvoranmi pobieral 
sa do Belehradu s veľkým víťazstvom skrze princa Eugena Savojského.“

Takto pred tromi storočiami zachytil v stručnom opise udalosť polo-
ženia základného kameňa kútskeho chrámu vtedajší farár v Brodskom Martin 
Masarovič. Jej preklad do svojho rukopisného diela o Kútoch zahrnul v roku 
1954 vdp. Matej Hések, kútsky rodák, kňaz, stredoškolský profesor a zanietený 
nadšenec a bádateľ o dejinách, pamiatkach, zvykoch, ľudovej a slovnej kultúre 
Kútov. 

Kúty nemali vlastný sakrálny priestor, ktorý by slúžil cirkevným úče-
lom, nemali vlastného kňaza, učiteľa, cintorín ani matriky. Farská správa sídlila 
v susednom Brodskom, kde stál kostol pravdepodobne už na počiatku 14. sto-
ročia v roku 1317 a  istotne v roku 1397. Sem museli veriaci putovať na omše, 
krsty, sobáše i pohreby a deti do školy. Preto výstavba vlastného chrámu na 
počiatku 18. storočia bola významným medzníkom nielen v živote našich pred-
kov, ale predstavuje dôležitú udalosť aj v súčasnej dobe. Mať vlastný chrám, 



5

nie je ani v dnešnej dobe samozrejmosť. 
Je obdivuhodné, že naši predkovia sa 
do jeho budovania pustili v dobe, kedy 
ešte v živej pamäti mali nepokojné doby 
a výčiny soldatesky bojujúcej v povstaní 
Františka II. Rákociho (Rákoczy) v ro-
koch 1703 – 1711, ktorého smutným 
epilógom bola morová epidémia. O to 
viac si treba vážiť ich úsilie, ktoré dnes 
vnímame najmä cez tradičné „kúcanské 
hody“. 

Svadobná fotografia Jozefa Palkoviča 
(Miša) a Anny rod. Palkovičovej z r. 1926
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Kostol sv. Jozefa

Farský Kostol sv. Jozefa pred-
stavuje výnimočnú stavbu. Jeho výstavba 
prebiehala v rokoch 1717 – 1726. Tento 
barokový chrám je osadený v súčasnosti 
v centrálnej časti obce, v období výstavby 
však ležal na jej okraji, pritom ale na kri-
žovatke ciest vedúcich do Šaštína, Holíča, 
Mor. Sv. Jána, a cez Brodské na Moravu. 
Kostol má severojužnú orientáciu. Osobitnú 
pozornosť si zaslúži aj jeho architektonické 
riešenie. Hoci interiér a exteriér možno cha-
rakterizovať ako architektonicky a výtvarne 
chudobný, predsa neznámy architekt vtla-
čil kútskemu chrámu ojedinelý dispozičný 
výraz. Charakteristická preň je eliptická, na 
Slovensku zriedkavo sa vyskytujúca loď s vysokou kopulovitou klenbou s tro-
jicami okien nad rímsou, ktorú dopĺňa tunelové presbytérium so sakristiami 
a panskými oratóriami po stranách. Takéto riešenie poukazuje na zámer majite-
ľov Holíčsko-Šaštínskeho panstva, kam Kúty patrili, navštevovať budúci kos-
tol a bohoslužby v ňom. Otvorenou zatiaľ zostáva otázka, nakoľko bol inšpirač-
ným vzorom kútskeho chrámu trinitársky kostol v Bratislave. Nejednoznačná 
zostáva aj celková pôvodná podoba kostola, keďže v roku 1726 nebola stále 
dostavaná dvojica veží a miesto, kde mali stáť, sa provizórne prekrylo namiesto 
škridly šindľom. Situované mali byť po bokoch presbytéria nad oratóriami. 
K ich výstavbe však už nikdy neprišlo. Kostol tak zostal na vyše jedno storo-
čie bez tohto dôležitého identifikačného prvku. A hoci sa už v 20. rokoch 19. 
storočia uvažovalo o dostavbe veže, k jej realizácii pristúpili až po roku 1837 
v klasicistickom štýle. Situovaná je na priečelí kostola nad organovou emporou 
a má výšku 35,7 m. Hodiny na nej boli nainštalované v roku 1855. 
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Z mobiliára kostola si pozornosť zasluhuje rozmerný obraz nad hlav-
ným oltárom s ústredným motívom patróna chrámu sv. Jozefa na rukách s Jezu-
liatkom od Veroniky Kamily Planerovej.  Architektonicky cenné sú bočné dre-
vené barokové oltáre z roku 1733, pôvodne zasvätené Sv. Františkovi z Assisi 
a Panne Márii Nepoškvrnenej.  Prvý z nich dalo vyhotoviť kútske bratstvo, teda 
náboženský spolok zasvätený sv. Františkovi, druhý tunajší zemania Juraj Ba-
ňovič s manželkou Annou Papánkovou. Dnes sú oltáre dedikované Božskému 
Srdcu a Panne Márii. Súčasťou lode kostola je pri pohľade k hlavnému oltáru 
na ľavo situovaná baroková kazateľnica. Na vrchole rezonančnej striešky je 
umiestnená socha sv. Jána Evanjelistu. Pendantom oproti je klasicistická mra-
morová krstiteľnica, nad ktorou je príznačne umiestnená baroková socha sv. 
Jána Krstiteľa. Na rozhraní lode a presbytéria je osadený zaujímavý barokový 
obraz menších rozmerov Panny Márie Snežnej. S týmto sviatkom (5. august) 
sa tradične spájajú tunajšie hody ako pripomienka položenia základného ka-
meňa kostola. V zadnej časti lode sa nachádza spovednica a ďalší bočný oltár 
slúžiaci počas veľkonočných sviatkov ako Boží hrob. Terajší organ pochádza 
z roku 1985. Najcennejšiu súčasť kostolného mobiliára predstavuje strieborný, 
pozlátený kalich z roku 1612, ktorý pôvodne patril kláštoru na Hradisku pri 
Olomouci.   

Príbeh

„Kostol bol teda opatrený, vybavený ako sluší na nevestu Kristovu, ale nemal veže. 

Na to sa nemohli zmôcť Kúcania za celých 100 rokov. Pomohol Ferdinand V., ci-

sár, patrón chrámu. Keď r. 1839 cestoval z Bratislavy zo snemu do Holíča, zbadal, 

že kútsky kostol nemá veže, vyzerá ako sýpka. Ihneď nariadil šaštinskému správ-

covi cisárskych majetkov, aby bola veža postavený, tak sa i stalo r. 1841. Správcom 

bol Adalbert Khade, zbožný človek, i faru dal pokryť škridlicou, predtým bola 

slamou krytá.“ 
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Church of Saint Joseph

The Church of Saint Joseph in Kúty was built in 1717-1726 in baroque style. It 
stands in the centre of the village on the junction of roads to Holíč, Skalica, Bra-
tislava and Břeclav. Interior and exterior are both quite poor in architecture and 
art, but its architectonic disposition of aisle and ball-shaped arch is interesting. 

Originally church should have had two towers, situated along sides of presby-
tery, but they have never been built. Current tower in classicism style was built 
in 1837 and its height is 37.5 metres.

The large painting of Saint Joseph holding Little Jesus in his hands is dominant 
in the interior of the church. 
Other significant and precious 
objects are lateral altars from 
1731 and 1733, pulpit, classi-
cistic baptistery, modern organ 
from 1985 and small baroque 
image of Virgin Mary of the 
Snow. On her feast - 5th of 
August, the traditional feasts 
are celebrated in the village 
each year.

Pôvodný organ vymenený 
v roku 1985
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Kostol sv. Jozefa na pohľadniciach zo 
začiatku 20. storočia
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Plán dostavby kostolnej veže z rokov 1837 – 1841 
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Fara 

Postavenie budovy katolíckej fary 
v Kútoch súvisí s reformami Jozefa II., 
ktorý sa aj takýmto spôsobom snažil o po-
vznesenie širokých vrstiev obyvateľstva, 
a to prostredníctvom vzdelaných, štátu od-
daných kňazov a učiteľov v jednotlivých 
obciach. Kúty patrili na konci 18. storočia 
k pomerne veľkým obciam, v roku 1788 
mali 1465 obyvateľov. Preto je logické, 
že sa v roku 1784 stala obec miestnou kaplánkou s vlastným kňazom, ktorý 
však podliehal farárovi v Brodskom. Akonáhle sa tak stalo, pristúpila správa 
cisárskych majetkov – Šaštínskeho panstva, ako hlavný patrón k výstavbe fary, 
ktorá už v roku 1787 slúžila svojmu účelu. Samostatnou farnosťou sa Kúty 
stali v roku 1809. K prestavbe farskej budovy prišlo v súvislosti so stavbou 
chrámovej veže. Fara bola pokrytá namiesto slamy škridlou, vybudovaný bol 
múr okolo dvora a opravené hospodárske budovy, všetko v hodnote 1000 fl. 
Obytná časť fary dnes predstavuje prízemnú obdĺžnikovú stavbu s polovalbo-
vou strechou, orientovanou širšou stranou do námestia. Dvorový trakt tvoria 
hospodárske stavby.  

Prvý kňaz sa ako kaplán dostal do Kútov práve v súvislosti s reforma-
mi Jozefa II., ktorými okrem iného zrušil žobravé alebo spoločnosti neužitočné 
rehole. Bol ním Lucius Tureček (1784 – 1803), kapucín z kláštora v Holíči. 
K ďalším významným osobnostiam pôsobiacim v Kútoch patrili: Juraj Madov-
čík (1806 – 1811), Jozef Matejka (1844 – 1856), Andrej Radlinský (1861 – 
1879), Jozef Käsmayer (1922 – 1939), Štefan Žák (1958 – 1969).
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Príbeh

„Radlinský vystúpil za ablegáta v r. 1865 a 1869, ale ani raz nebol zvolený. Dňa 

16. marca 1869 pochodovalo 280 Kúcanov voličov za zvuku hrubolevárskej tu-

reckej muziky do Brockého. Spojený zástup Kúcanov a Bročanov tiahol do Kop-

čian. Bročania ostali v Kopčanoch na nov, Kúcania išli ďalej do Holíča. Muzika 

kútskych voličov postavila na nohy do tmy zahalený Holič.

Na druhý deň ráno okolo 7 hod. pridali sa Gbelani, Peroveščania, Uníňania, Kop-

čanáci, Vrbovčania a ostatní Chvojničania, pri muzike tiahol celý zástup do Ska-

lice.

Radlinského voličov nechceli do mesta pustiť. Kúcania nocovali na predmestí, tam 

pili, tancovali, verbovali. Najlepším tanečníkom bol Ján Čecha z Kútov. Samo-

zrejme, že sa pri tom aj pobili. Jozef Sofka mal v miešku mastné slíže. Jednoho 

Skaličana tak zbil s tým mieškom, že bol celý mastný. Ičinovi z Kútov polámali 

Skaličania rebrá.“

Clergy House

In 1784 Kúty became chaplaincy and construction of clergy house started, do-
nated by Šaštín County. It was completed in 1787. First chaplain was Lucius 
Tureček, Capuchin from Holíč monastery. 

Kúty became an autonomous parish in 1809. The reconstruction of clergy house 
was realized in the time when the church tower was built. During reconstruction 
the house was covered with roof tile, the wall was built around the courtyard 
and outbuildings were reconstructed. The most important priests who officiated 
in Clergy House Kúty were: Jozef Matejka (1844 – 1856), Andrej Radlinský 
(1861 – 1879), Jozef Käsmayer (1922 – 1939), Štefan Žák (1958 – 1969).
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Budova bývalej školy na dobovej pohľadnici zo začiatku 20. storočia



15

Oslavy T. G. Masaryka v Kútoch v roku 1920
Fara na dobovej pohľadnici zo začiatku 20. storočia
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Andrej Radlinský 
1817 – 1879

Osobnosť Andreja Radlinského 
a jeho pôsobenie v Kútoch v 60. a 70. ro-
koch 19. storočia zabezpečili obci popred-
né miesto v národnom hnutí. Prejavilo sa 
to už v roku 1863 púťou na Velehrad, ktorá 
vzbudila značnú pozornosť slovenských 
i moravských novín, i tým, že Kúty sa sta-
li zakladajúcou obcou Matice slovenskej 
a tunajší obyvatelia podporovali svojho 
duchovného pastiera vo volebnom boji 
v rokoch 1865 a 1869. 

Andrej Radlinský sa narodil 8. júla 1817 v národne uvedomelej rodi-
ne v Dolnom Kubíne. Otec Ondrej študoval na gymnáziách a zastával aj post 
kubínskeho richtára, matka Alžbeta bola neterou Antona Bernoláka. V roku 
1827 začal Andrej Radlinský gymnaziálne štúdiá v Ružomberku, neskôr 
v Kremnici a Budíne. V roku 1833 vstúpil do prípravného seminára v Bra-
tislave, teologické štúdiá však ukončil na Pazmáneu vo Viedni, v roku 1841 
získal titul doktor filozofie na univerzite v Pešti. Ako kňaz pôsobil v Budíne, 
Štefultove, Zlatých Moravciach, od roku 1843 v Banskej Štiavnici. Počas 
revolúcie 1848 – 1849 odchádza do Viedne, keďže za poburovanie ľudu mal 
byť uväznený  a postavený pred súd. Z obkľúčeného kostola, kde odbavoval 
bohoslužby sa mu podarilo ujsť preoblečenému v ženských šatách. Vo Viedni 
sa stal spolu s Danielom Gabrielom Lichardom redaktorom vládnych Sloven-
ských novín, ktoré na zásah Jána Kollára vychádzali v tzv. staroslovienčine 
– teda poslovenčenej češtine. V roku 1851 sa vrátil do Uhorska, do Budí-
na, nastúpil do štátnej služby, keď pracoval na preklade Zemského zákonníka 
do češtiny. V tomto roku sa Radlinský účastnil aj porady v Bratislave, ktorá 

Andrej Radlinský 1817 – 1879 
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znamenala úpravu Štúrovej slovenčiny a Radlinského príklon k nej ako spi-
sovnému jazyku Slovákov. 

Radlinský bol aj literárne, redaktorsky a vydavateľsky činný. V rokoch 
1848 a 1849 vydal prvé dva zväzky svojich kázní pod názvom Poklady kazateľ-
ského rečníctva, v rokoch 1855 – 57 bol redaktorom Maďarmi vydávaných Ka-
tolíckych novín pre Slovákov, od roku 1850 s prestávkami do roku 1870 vydá-
val časopis Cyrill a Method s prílohami Priateľ školy a literatúry a Slovesnosť. 
Dôležitým dielom pre slovenských katolíkov sa stali jeho Nábožné výlevy, kto-
ré sa dočkali od r. 1850, kedy vyšli prvý raz, do roku 1945 až štrnástich vydaní 
a bol tiež spoluautorom Katolíckeho spevníka z roku 1875.

Na poli národno-náboženskom sa mu po dlhých rokoch podarilo 
v roku 1869 získať od cirkevnej vrchnosti potvrdenie náboženského spolku pre 
slovenských katolíkov. Prvé valné zhromaždenie Spolku sv. Vojtecha sa konalo 
v Trnave 14. septembra 1870. Radlinský sa však z politických dôvodov, pre 
jeho veľkú angažovanosť v národnom hnutí, nestal správcom spolku, ale stal sa 
doživotným čestným podpredsedom. 

Zomrel v Kútoch ranený mŕtvicou 26. apríla 1879. Pochovaný je 
v areáli farského kostola. 

Súčasťou priestorov fary je i Pamätná izba Andreja Radlinského. Náv-
števníci sa tu môžu na paneloch oboznámiť so životnými osudmi tejto výnimoč-
nej osobnosti slovenského národa, jeho náboženskými aktivitami, pôsobením 
v slovenskom národnom hnutí, starostlivosťou o farnosť a farníkov v Kútoch 
i jeho úspešným úsilím o založenie Spolku sv. Vojtecha. Textovú časť dopĺňa-
jú predmety dochované z čias pôsobenia Radlinského v Kútoch, ako i ďalšie 
viažuce sa k dejinám farnosti. Súčasťou pamätnej izby je tak baroková skriňa 
s knižnicou, vystavené sú tlačené diela Radlinského, noviny, ktoré redigoval, 
bohoslužobné predmety – svietniky, kalichy, bohoslužobné rúcha, písací mat-
ričný pult, kanonická vizitácia z r. 1788, osobný ruženec Radlinského.

Andrej Radlinský 1817 – 1879 
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Andrej Radlinský

Andrej Radlinský, catholic priest, journalist, religious writer and national revival-
ist was born in 1817 in Dolný Kubín. After studies on grammar school, he studied 
theology on University of Vienna and he earned Doctor of Philosophy degree 
in Pest. During the revolutionary years (1848-1849) he became the redactor of 
Slovak newspapers in Vienna, since 1861 he had worked in government service 
in Pest and Budín. In 1861 he was sent to parish Kúty, what was a sanction for his 
significant involvement in national movement of Slovaks. Andrej Radlinský co-
operated on definitive codification of Slovak literary language in 1852. Tirelessly 

Maľby zo 
zástavy 
kútskych 
pútnikov na 
Velehrad 
v roku 1863 
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he edited Slovak religious literature and print e.g. Treasures of Preacher Rheto-
ric (’Poklady kazateľského rečníctva’), ’Nábožné výlevy’, Catholic newspapers 
(’Katolícke noviny’), magazine Cyril and Method with supplements ’Priateľ ško-
ly a literatúry’ and ’Slovesnosť’. His most significant act was the establishment 
of religious movement for Slovak Catholics in Hungary – Association of Saint 
Vojtech (Adalbert) in 1872. In Kúty he was engaged in social, religious but also 
in political field. In 1863 he organized pilgrimage of his parishioners to Velehrad, 
during 1000th Anniversary of St. Cyril and Method´s arrival to Great Morava. In 
1865 and 1869 he was running for the member of Hungary parliament in Skalica, 
but unsuccessfully. He died in Kúty in 1879.

Maľby zo 
zástavy kútskych 
pútnikov na 
Velehrad v roku 
1863 
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Pomník Andreja 
Radlinského

 Mohutný pieskovcový pomník 
osadený na vyvýšenej kocke z umelého 
kameňa je symbolicky umiestnený pred 
farským Kostolom sv. Jozefa v centre obce 
na križovatke ciest na Brno, Bratislavu, Ho-
líč a Senicu. Samotná kompozícia sochár-
skeho stvárnenia v nadživotnej veľkosti 
je pomerne zložitá. Predstavuje ju sediaca 
postava dlhovlasého starca v čižmách a 
halene s otvorenou modlitebnou knihou, 
ku ktorému sa vinie sprava bosé dievčat-
ko v ľudovom odeve. Nad nimi dôstojne 
bdie pomerne vysoká postava v kňazskej 
reverende s ľavou rukou na pleci starca 
a pravou držiacou noviny, predstavujúca Andreja Radlinského. Na zadnej stra-
ne podstavca pomníka je umiestnená mramorová tabuľa s nápisom: „TENTO 
POMNÍK JE VYBUDOVANÝ OBEŤAMI SPOLKU SV. VOJTECHA, MIEST-
NEJ OBCE KÚTY, PRÍSPEVKAMI KÚTSKYCH RODÁKOV ŽIJÚCICH VO 
VIEDNI A V AMERIKE A PODPOROU SLOVENSKEJ KRAJINY 1930.“

 K odhaleniu sochy prišlo 20. júla 1930 pri príležitosti 60-teho výročia 
založenia Spolku Sv. Vojtecha. Autorom sochárskej kompozície bol akademic-
ký sochár Andrej Kováčik. S vybudovaním pomníka sa rátalo od roku 1928. 
Celkové náklady dosiahli sumu 88 500 Kč. Na financovaní sa podieľal Spolok 
Sv. Vojtecha, Obec Kúty, Slováci z Viedne a USA, časť peňazí pochádzala z da-
rov súkromných osôb, zbierky vo Viedni a zbierok Andreja Hlinku a Ferdiša 
Jurigu. Na samotnom akte slávnostného odhalenia sa zúčastnilo viacero vý-
znamných osobností náboženského, politického a kultúrneho života vtedajšej 
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doby. Slávnostnú sv. omšu celebrovali banskobystrický biskup Marián Blaha 
a spišský biskup Ján Vojtašák, prítomní boli senátor Ján Kovalík, poslanec Ná-
rodného zhromaždenia Štefan Danihel, zástupca krajinského prezidenta Jozef 
Bellai, generálny vikár trnavskej apoštolskej administratúry Karol Nečesálek, 
správca Spolku sv. Vojtecha Ján Pöstényi, sochár Andrej Kováčik, za rodinu 
Milan Radlinský, viceprezident štátneho pozemkového úradu v Prahe, zástup-
covia amerických a viedenských Slovákov, ako i predstavitelia učiteľov a kňa-
zov Skalického okresu. Súčasťou slávnosti bolo aj cvičenie Západoslovenskej 
orolskej župy. Starostlivosť o pomník prevzala obec v osobe starostu Matúša 
Héska.

Príbeh

„Výkaz milodarov na pomník Dr. Radlinského. Sbierka Andreja Hlinku 1950 

Kčs; základina Dr. Ferdiša Jurigu 1545 Kčs; Sbierka v r. 1926 Kčs 150; Úverkový 

spolok Šaštín Kčs 300; Západoslovenská orolská župa Kčs 1000; Florián Tomá-

nek Kčs 150; P. Pavlačka Kčs 500; Dr. Viktor Ravasz Kčs 100; Matej Ralbovský 

Johnsown N. J. Kčs 100; Slovenská katolícka Jednota Viedeň Kčs 3000; Dr. J. 

Michálek, kanonik v Bratislave Kčs 100; Štefan Pukančík, farár v Brockom Kčs 

600; Imrich Tomeček, správca školy Kčs 100; obec Kúty Kčs 5000; obec Brocké 

Kčs 100; Úverkový spolok Šaštín Kčs 500; Dr. Matej Hések, profesor Skalica Kčs 

200; Slov. ľudová banka, Bratislava Kčs 200; Úverné družstvo pre Kúty a okolie 

Kčs 1500; Obec Kuklov Kčs 500; Mons. Ján Pöstényi, správca Spolku sv. Vojtecha 

Kčs 500;  Dr. Štefan Hések, farár Udavské Kčs 200; Karol Medvecký, Bojnice 

Kčs 200; Dr. Gustáv Košík, redaktor Kat. Sokola Kčs 1000;  Vendelín Palkovič 

(Pytlík), náčelník kat. Sokola Amerika, rodom z Kútov, Kčs 1000; Rev. Pánik 

Kčs 1000; Jednota Orla Holíč Kčs 200; Pavel Blaho, kanonik Bratislava Kčs 200, 

Sbierka vo Viedni Kčs 3553.“
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Memorial of Andrej Radlinský

Memorial of Andrej Radlinský, made of sandstone, stands in the centre of the 
village in front of the Church of St.Joseph. A sculptural composition in over 
life-size depicts an elderly man from Kúty, sitting with prayer-book in his hands 
and a small girl nestling close to him. Over them, the figure of Andrej Radlin-
ský, in a long robe holding a newspaper in his hands, keeps ward. The author 
of the statue is academic sculptor Andrej Kováčik. Memorial was unveiled on 
20th of July in 1930 and the maintenance over it was taken by Municipality of 
Kúty. Funding of the memorial was realized through Association of St. Vojtech, 
Municipality of Kúty, Slovaks from Vienna and USA, public collections and 
gifts from people.  

Pomník Andreja Radlinského po odhalení v roku 1930
Náčrt pomníka z r. 1928 – 1929
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Zvonica

V centrálnej časti pôvodného 
jadra obce (Dedina – Dzedzina), kde na 
hlavnú cestu dodnes vyúsťuje cesta z Bor-
ského Sv. Jura stojí zvonica.  Postavená 
bola, ako svedčí nápis na priečelí, v roku 
1826, teda presne 100 rokov po dokon-
čení kostola. V súčasnosti z celého ob-
jektu stojí len veža v tvare štvorbokého 
hranola s fasádou členenou jednoduchý-
mi lizénovými pásmi, štyrmi oblúkovito 
ukončenými oknami, s podstrešnou 
profilovanou rímsou, zalomenou na mieste 
slepých hodín a prehýbanou strechou veže. 
Na južnej strane sú umiestnené slnečné 
hodiny. Pôvodne vežu dopĺňali po stranách 
miestnosti slúžiace jedna ako útulňa pre žobrákov, druhá ako krátkodobý žalár, 
zozadu bolo pripojené skladisko miestnych hasičov. K asanácii týchto častí 
prišlo v roku 1969. Podľa názoru Mateja Héska, jej predchodkyňou bola zvoni-
ca drevená. Oprávnenosť tohto tvrdenia podporuje existencia kamenného kríža 
pri zvonici, ktorý sa spomína už v zápisnici z vizitácie z roku 1788, a najmä 
zvon umiestnený aj v terajšej zvonici, dedikovaný sv. Jánovi Nepomuckému, 
ktorý ulial v roku 1785 bratislavský zvonolejár Ján Christelly. V období pred 
postavením kostola mala zvonica nezastupiteľnú funkciu. Zvon zvolával veria-
cich na bohoslužby do susedného Brodského, oznamoval úmrtie v obci, zvonilo 
sa proti búrke, pri požiaroch, poludňajšie a večerné zvonenie dávalo obyva-
teľom predstavu o čase a umožňovalo im jeho lepšie rozvrhnutie vzhľadom 
na ich prevažne poľnohospodárske zamestnanie. Jeho užitočnosť ocenilo ešte 
i v 20. storočí susedné Brodské. Pri prechode frontu v apríli 1945 tu totiž vy-
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horela kostolná veža a zničené boli aj zvony. A tak kútsky zvon bol zapožičaný 
do Brodského. Tu plnil svoju funkciu až do 7. novembra 1948, kedy bola veža 
opravená, opatrená novými zvonmi a zvon bol slávnostne vrátený do Kútov. 

Príbeh

„Matrika kútska hovorí, že 26. apr. 1826 zahynul František Fukar, 40-ročný, na-

hýbajúc sa zo zvonice. Keďže zvonica bola postavená v tom istom roku 1826, je 

možné, že nešťastník bol jedon z remeselníkov, murárov, tesárov, alebo dajaký 

zvedavec, ktorý chcel premerať výšku veže.“

Bell-Tower

Bell-tower in Kúty was built in 
1826 in the centre of the village 
on the place of its older wood-
en ancestor, which existence 
is supported by the bell from 
1785, dedicated to Saint Ján 
Nepomucký and a stone cross 
from 1788, standing next to the 
bell tower. From the original 
building, only the tower has re-
mained. Originally, there were 
also rooms on both sides of tower 
that served as a prison and a dor-
mitory for beggars; at the back 
the fireman’s storeroom was at-
tached. Bell-tower had irreplace-
able function, mainly before the 
church was built.

Zvonica na fotografii Mateja Hé-
ska z prvej polovice 20. storočia 
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Kaplnka sv. Anny

 Podobne ako zvonica i Kaplnka sv. 
Anny jestvovala už pred postavením kosto-
la a pomáhala tak pri absencii tohto najdô-
ležitejšieho sakrálneho priestoru suplovať 
v obmedzenom zmysle jeho funkcie. Do-
kladajú to náboženské úkony, ktoré sa v nej 
alebo pri nej sporadicky vykonávali. Dňa 
10. júla 1706 tu bolo pochované trojročné 
dieťa Juraja Šimunovich, 8. marca 1717 
vojak Ján Baltazár Betner. V tomto roku sa 
tu aj krstilo, sviatosť tu prijali Ján, syn Jaku-
ba Maczejku a Alžbety Heskovej, Ján, syn 
Antonína a Alžbety Papánkovcov. Spomí-
najú sa i fundácie, teda darovania majetku 
na kaplnku, pričom najstaršia z nich, ktorá 
jestvovanie kaplnky posúva do 17. storočia, 
je z roku 1686, keď na ňu odkázal šaštínsky 
dekan Pavol Stephanovics 18 fl.  Aké osudy mala kaplnka v druhej polovici 
18. a prvej polovici 19. storočia nevedno. V roku 1852 počas pôsobenia Jozefa 
Matejku vo farnosti pracoval na jej obnove Anton Veszely. Nevedno však, či 
išlo o znovu postavenie kaplnky, jej prestavbu alebo len novú výmaľbu. 

 Kaplnka obdĺžnikového tvaru má fasádu členenú nárožnými lizénami, 
sedlovú strechu ukončenú na priečelí štítom a profilovanou rímsou. V interiéri 
sú umiestnené obrazy sv. Rocha – ochrancu proti moru, sv. Anny a sv. Vende-
lína – patróna pastierov. Na sviatok sv. Rocha (16. augusta) sem v minulosti 
chodievala procesia a na sv. Annu (26. júla) sa tu odbavovali bohoslužby. 

Kaplnka na fotografii Mateja Héska 
z prvej polovice 20. storočia 
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Príbeh

„Povesť rozpráva, že tam pochovávali nepokrstené deti. Jedon kútsky pacholok 

vraj chodieval na besedu do Brockého a keď šiel v noci okolo kapličky, vždy počul 

detský plač:

Moja mamička nedbauá 

opaku mi nedaua.

Na to strhol mládenec mašlu zo širáka a hodil smerom, odkiaľ vychádzal plač. 

Plač prestal. Dieťa malo opasok. O tom mi rozprával Anton Ondriska a jeho žena 

Patková-Michalková. Podľa inej verzie išiel akýsi rybár Vávra okolo kapličky, vi-

del tam dve deti, veľmi plakaly. Pýtal sa ich: Dcerušky proč puačete? Odpovedaly: 

Lebo nemáme fjertušky. Na to odviazal rybár špagáty okrútené okolo klobúka 

a uviazal ich deťom okolo pása. Už maly fjertušky, prestali plakať.“

The Chapel of Saint Anna

The Chapel of St. Anna existed already 
at the end of 17th century before the 
church was built. Over time, Chapel 
had probably dilapidated or was com-
pletely abolished. Current appearance of 
the object with square floor plan, dou-
ble-pitched roof and gable comes from 
1852. Back then, the reconstruction was 
held by Anton Veszely. Inside, the paint-
ings of St. Rochus – guardian before 
plague, St.Anna and St. Vendelín – pa-
tron of shepherds are placed.
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Výpravná budova 
železničnej stanice 
a vodojem

 Po vzniku ČSR v roku 1918 sa 
Kúty ocitli na hlavnej železničnej trati no-
vého štátu spájajúcej Prahu s Bratislavou. 
Zvýšený objem prepravy nákladov a osôb 
vyžiadal si stavbu novej výpravnej budovy 
a ďalších stavieb slúžiacich technickému 
zabezpečeniu dopravnej obslužnosti, ako 
vodojem a budovu depa. Proces výstavby 
výpravnej budovy v Kútoch bol pomer-
ne zdĺhavý a od počiatočných návrhov po 
samotnú realizáciu uplynulo desať rokov. 
Prvý náčrt pochádza už z roku 1920 a pomerne rozložitá budova tvaroslovne 
vychádzala z architektúry Dušana Jurkoviča. Pri ďalších dvoch prepracovaných 
návrhoch z rokov 1923 a 1926 došlo k redukcii zastavanej plochy a úspornejšie 
bola poňatá aj fasáda s minimom drevených prvkov ľudovej architektúry 
oproti pôvodnému náčrtu. Definitívne bol však schválený až štvrtý návrh, 
ktorý vypracoval odbor pozemných stavieb Ústrednej stavebnej správy pri 
Ministerstve železníc na čele s Ing. Kulhavým. Podpivničená budova mala tri 
podlažia, zo strany od koľajiska rozsiahle kryté nástupište, v ľavej časti reštau-
ráciu II. a III. triedy so zázemím, v strede vestibul, čakárne I., II. a III. triedy, 
a napravo miestnosti vlakových čiat, kanceláriu prednostu, dopravnú kance-
láriu, priestory pošty a WC. Nadzemné podlažia zaberali byty železničných 
zamestnancov. Tie boli prístupné schodiskom zakomponovaným do veže so 
stanovou strechou prístupnou z uličnej strany. Hlavný vstup do vestibulu je de-
korovaný polstĺpmi s polkruhovými hlavicami. Pre celú fasádu budovy je cha-
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rakteristické okrem veže členenie pásovým režným tehlovým murivom, strecha 
členená drevenými štítmi inšpirovanými ľudovou architektúrou a výzdobnými 
rondokubistickými detailami. Stavebné práce začala 4. apríla 1928 realizo-
vať na základe úspechu vo verejnej súťaži firma Ing. B. Matuna z Bratislavy 
s rozpočtom 630 553,- Kč. Do užívania bola stavba odovzdaná 11. januára 
1930. 

 V obdobnom duchu je poňatá aj budova vodojemu. Monumentálnej 
architektúre dominuje tehlové murivo vysokého sokla štvorcového pôdorysu, 
na ktorom je umiestnená valcová nádrž podopretá konzolami so svetlou omiet-
kou ukončená kupolovou strechou s vežičkou. Jeho výstavba prebiehala v ro-
koch 1931 – 1934.

Príbeh

Výpis z pamětní Knihy za rok 1936. 

Novým jízdním řádem zaveden nový pár rychlíku motorových na trati Bratislava 

– Praha, (175/176) průměrnou rychlostí 110 km/hod, tak že tuto trať projede za 4 

hod 51 min. V novém jízním řádu bude snad rychlost ještě zvýšena. Vlaky nazvány 

„Slovenská strela“ a těší se u cestujících velké oblibě.

Dne 1. XI. Projížděl zdejší stanicí na okružní cestě naši republikou rumunský Král 

Carol II. Všechny stanice byly vyzdobeny vlajkami v obou státních barvách. Také 

květinové výzdoby přes pokročilou dobu roční bylo hojně použito. Průjezdu byla 

přítomna i zdejší školní mládež v národních krojích. Škoda, že nepříznivé počasí 

tuto slavnost obou sbratřených národů v Bratislavě značne omezilo. 
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Railway dispatcher building and Water Tank Tower

After the formation of Czechoslovakia in 1918, Kúty was on the main railway 
junction of roads to Prague and Bratislava. Since the number of transported 
passengers and charges raised, it was necessary to widen the rail yard, to build 
technical buildings and also new dispatch building. However building plans for 
new dispatch building come from 1920, 1923, 1926 and 1928, it was actually 
built only according to the last one. Building was completed in January 1930. It 
had three floors and covered platform from the rail yard side. On the first floor, 
at the left side there was restaurant for 2nd and 3rd class, in the middle there 
was an entrance hall and waiting room for 1st, 2nd and 3rd class and on the 
right side there were  rooms of train crew, office of station master, post office 
and rest rooms. On the upper floors, which were latticed on the facade with 
brickwork, the flats of railway employees were situated. 

Water Tank tower was built in 1931-1934 in similar architectonic style.

Pôvodná budova stanice na pohľadnici z prelomu 19. a 20. storočia
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Novostavba výpravnej budovy  
na pohľadnici z roku 1930
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Pôvodná budova stanice na pohľadnici z rokov 1891 – 1910
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Staničná budova s výzdobou pri návšteve rumunského kráľa v roku 1936
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Hasičská zbrojnica 
a Dobrovoľný  
hasičský zbor Kúty

 Počiatky organizovanej protipo-
žiarnej ochrany v Kútoch sa datujú do záve-
ru 19. storočia. V súvislosti s veľkými po-
žiarmi, ktoré Kúty postihli v rokoch 1858, 
1861, 1872, 1877, 1878 a 1885, pristúpili 
v obci k založeniu hasičského zboru 31. 
júla 1885. Hasičské skladisko bolo zriadené 
v zadnej časti zvonice. Tu vykonávali vždy 
v dobe od 4. mája (sv. Florián) do 1. októbra 
dvaja muži vystrojení prilbou, opaskom 
a halapartňou nočnú strážnu službu. Okrem 
toho sa členovia hasičského zboru účastnili 
cirkevných slávností na sv. Floriána a procesie na Božie Telo. V hasičskom 
skladišti boli uložené lopaty, háky, rebríky a dve striekačky – jedna ručná, 
druhá ťahaná koňmi. Cvičenia hasičov prebiehali v tomto období najčastej-
šie v nedeľu po nešporoch. V roku 1969 bola prístavba hasičského skladis-
ka pri zvonici asanovaná a hasičský sklad sa provizórne presunul do bývalej 
obecnej „býčnice“ na Malom hliníku na Záhumní. Už v roku 1965 mali hasiči 
k dispozícii modernú striekačku a auto. V rokoch 1975 – 1976 bola vybudo-
vaná nová hasičská zbrojnica nákladom 579 000,- Kčs v „akcii Z“. V tomto 
období  (1964 – 2002) zastával post predsedu zboru Milan Orel, ktorý sa zaslú-
žil o zaktivizovanie mládeže, vytvorenie mládežníckych súťažných družstiev 
i ďalšie zabezpečenie potrebnej hasičskej techniky. V súčasnosti má dobrovoľ-
ný hasičský zbor okrem historickej striekačky za konský záprah k dispozícii 
Tatru 148, Aviu 30 a deväťmiestnu dodávku značky Opel. Zázemie predstavuje 
zrekonštruovaná a zmodernizovaná hasičská zbrojnica, ktorej oprava prebehla 
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v roku 2012 s nákladom 343 760,- €. V priestoroch okrem zboru dobrovoľných 
hasičov, ktorý má 70 členov, sídli aj profesionálny Hasičská stanica Krajského 
riaditeľstva Hasičského záchranného zboru v Trnave. Predsedom DHZ je v sú-
časnosti p. Jakub Pavelka, podpredsedom – veliteľom p. Juraj Bílek.

Príbeh

„Z Kútov, d. 10. dec. 1862. Obec Kútska behom jednoho roku viac razí vyhorela, 

nie z neopatrnosti, lež zo zlosti ľudskej z podloženia ohňa. Hrubé podozrenie tlačí 

jednoho tunajšieho žida, ktorý, jako z vyšetrovania vysvitá, svoj chatrný majetok 

mal vo veľmi vysokej cene a na krátku dobu proti ohňu zabezpečený, a tak ho 

zyskuchtivosť primela k tomu. Podozrenie proti nemu rozmnožuje i jeho pred po-

žiarmi nočné po dedine túlanie a tá okolnosť, že vždycky v blízkosti jeho stavänia 

už vybuchly zo striech nad výpustkami požiare, už zase boly nalezené podložené 

ohne; ktoréžto podozrenie je aj obecnou mienkou u ľudu zakorenené. Strach, hrúza 

a zúfalstvo obyvateľov, pres celý čas pokladania požiarov trvavšie, nedá sa opísať, 

tak že už v Kútoch obstávať nemožným sa byť zdalo, ani nikto si netrúfal na od-

počinok nočný bezpečne sa položiť. Nočné varty nestačovaly, lež krom toho každý 

hospodár si musel dom svoj deň i noc strážiť. Po vyšetrovaní ale podozrelého, ktorý 

svoj zločin tvrdošijne tají, jakoby odsekol, prestaly, chvála Bohu, všetke požiare ... 

Následkom nedbanlivého vymetania komínov kroz kominárov obec Kútska od 

záväzku kominárskeho bola odstúpila, od toho súc aj kroz slúžnovský úrad oslo-

bodená, a predstavenstvo obecné, jako voľakedy predtým, samo pilne dohliadalo 

k domu, chodiac časami z domu do domu, aby každý hospodár sám poriadne 

vymetal a v čistom a bezpečnom stave udržiaval komíny svoje, nedbanlivého ale 

hospodára peňažite pokutovalo.“
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Fire Station and Voluntary Fire Brigade

Fire brigade in Kúty was established in the times of Austro-Hungarian Empire 
on 31st of July 1885. Each year during the period between 4th of May and 1st 
of October two men held the night guard near the firemen storage which was 
situated near the Bell Tower. Members of the fire brigade also joined church 
celebrations on the Feast of St. Florian and the Feast of Corpus Christi. In 
1975-1976 new fire station was built. Nowadays Voluntary Fire Brigade has 
70 members and the chairman is Jakub Pavelka. The fire house, which was re-
constructed and brought up to date in 2012, 
is the background for voluntary brigade but 
also the domicile of Fire House Kúty that 
belongs to Regional Office of Fire and Res-
cue Service in Trnava. 
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Kútsky dom  
a stodola

V 19. a zač. 20. storočia sa domy 
v Kútoch bežne stavali zo surovej veprovej 
tehly. Vápnom obielený dom mal do ulice 2 
mrežované okná a latkovú záhradku, z boku 
výpustok – žudro. Strešnú krytinu predstavo-
vala v drvivej väčšine slama, až neskôr bola 
nahrádzaná ohňovzdornou škridlou. Vnútor-
né usporiadanie domu korešpondovalo čo 
najviac s úžitkovými potrebami jeho majite-
ľov. Dom mal kuchyňu, označovanú v minu-
losti ako síň, komoru a izbu. V kuchyni býval 
otvorený komín, a pod ním pec, kde sa vari-
lo, v komíne údilo. V izbe bola kachľová pec 
– tzv. kamna a okolo nich drevená lavička. 
Zem bola vymazaná hlinou, ktorá sa posýpala každú sobotu bielym alebo žltým 
pieskom. Podlaha bola z dosiek, ktoré držal rošt, často s dátumom, kedy bol dom 
postavený. Z kuchyne – síne bola prístupná komora, odkiaľ sa po schodoch vy-
stupovalo na povalu – húru. 

Na dvore tvorili príslušenstvo domu maštaľ s komorou, okol na voz, 
chlievy, hnojiská. Dvor uzatvárali vráta, aby sa hydina z dvora nedostala do hu-
mna. Studne bývali spoločné na úžitkovú vodu, pitná voda sa nosila s hákmi zo 
Studénky alebo Mišárne. Studne boli ohradené, voda sa vyťahovala hákmi, alebo 
aj vahadlom. 

Osobitne treba spomenúť stodoly – drevené. V rámci záhorského regió-
nu ide o konštrukčne osobitný typ, ktorý sa okrem Kútov vyskytuje ešte v Brod-

Dvor kútskeho domu v roku 1955
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skom, Kuklove a Čároch. V Kútoch stávali takéto stodoly vo väčšom počte na 
Sigeckej ceste, za Lednicami u Obrázka, na Záhumní a u Kapličky na suchých 
miestach. Kútska stodola má podlhovastý tvar, pokrytá bola slamou, dnes škrid-
licou, na užších koncoch s jednokrídlovými vrátami, uprostred s mlatovňou 
z ubitej hliny. Tu sa cez zimu mlátilo zožaté obilie. Boky vymedzené stĺpovou 
nosnou konštrukciou sa označovali ako úrebrá, povala – holoví. Strecha v kon-
coch mala štryri nárožníky. Hrebeň strechy sa volal kálenica. Samotná stolica 
stodoly a dôležité nosné časti boli z tvrdého dreva – dubového alebo agátového, 
pomúrnice najčastejšie topoľového, konštrukcia strechy a vonkajšie opláštenie 
borovicového. 

 O celý areál situovaný „u Floriánka“ s domom rodiny Ondriskovej, 
datovaným v štíte do roku 1887, ktorý bude postupne doplnený drevenou sto-
dolou rodiny Héskovej z roku 1820 a rekonštruovanej v roku 1932, sa stará ob-
čianske združenie Pjekné mjestečko. V obci pôsobí od roku 2012 a cieľom jeho 
činnosti je zachovanie a obnova tradičnej kultúry, zachovanie kútskeho kroja, 
a starých piesní záhorského regiónu, propagácia týchto hodnôt nielen v Kútoch, 
ale i v rámci Slovenska i susedných štátov a ich odovzdávanie mladšej generá-
cii. V tomto duchu zastrešuje aktivity miestnej krojovej chasy, Mužského zboru 
Kúcané, ženského zboru a podporuje Detský folklórny súbor Kúcánek. Súbor 
stavieb kútskeho domu a stodoly poskytuje plnohodnotné zázemie pre takto kon-
cipovanú činnosť a zároveň predstavuje turisticky atraktívny cieľ návštevníkov 
obce. Združenie má v súčasnosti 50 členov, predsedom – štatutárom je Richard 
Drška.

Príbeh

„Kútske dvory (intravilán). Výmera dvorného gruntu, stavebného miesta v obci pre 

dom, dvor, maštal, stodolu, záhradu, jednej sedliackej usadlosti (sessie) bola stano-

vená urbárom Márie Terézie (1767). Bol to jedon uhorský hon 1200 štvor. siah. Ze-

mepán nedovoloval, aby sa stavebná plocha domových gruntov rozširovala, preto-

že sa z tejto plochy neplatil desiatok ani iné žiadne iné dávky. Keď pribývalo ľudí, 

pomáhali si tak, že široký dvor rozdelili na dva úzke. Neskôr rozdelili spoločný 

Dvor kútskeho domu v roku 1955
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Dom rodiny Ondriskovej na fotografii Mateja Héska z prvej polovice 20. storočia
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dvor na dĺžku, dvor ostal široký, ale spoločný. Vpredu od ulice boly obytné domy, 

4-5 až 10, celá ulička. Vzadu smerom k humnu boly maštale, okole, naproti nim 

hnoje, chlievy, kurníky. V spoločnom dvore bolo veselo, ale často bývali i zvady. 

Kútsky dvor má do ulice výjezd, bez brány, je otvorený, pretože má mnoho obyva-

teľov. Častým otváraním by sa brána skazila a nemal by ju kto spraviť. Jedon by 

sa spoliehal na druhého.

Jakub Mančík si postavil dom v roku 1871. Čo koštovalo stavanie? 

5000 pálených cihel 56 zl. 20 kr.; formanka 20 zl. 20 kr.; vápno 12 zl. 80 kr.; 

desky na podlahu 32 zl. 30 kr.; rošt a trámy 10 zl. 30 kr.; remesníci 45 zl. 20 kr.; 

borovička 19 zl. 10 kr.; veprové cihly 8 zl. 10 kr.; dvere a okna 23 zl. 40 kr.; plechy 

a pánty 7 zl. 50 kr.; sklo do oken 2 zl. 50 kr.; komínové cihly 3 zl. 10 kr.; chléb 14 

zl. 50 kr.; odomáš hrebíky 10 zl. 80 kr.; spolu 276 zlatých. Dom stojí podnes, je na 

Kaniži, má číslo 569,  je pod slamou. Dátum 1871 má na rošte.“  

Traditional Kúty House and Barn

The complex of buildings – a traditional house and a barn, gradually built and 
reconstructed on Bratislavská 210, represents the traditional way of living on 
the turn of 20th century. House, which front face was oriented to the street, was 
covered with hay, later with roof tile. It had two windows and a shelter above the 
door at the side called ’žudro’. At the yard there were animal sheds, a barn with 
storage room, and a dunghill.

Interior structure of the house was quite sim-
ple. House had a kitchen – so called ’síň’, a 
store room and a bedroom, rarely also the 
second smaller room. Floor was spread with 
clay and covered with wooden boards, which 
were held by wooden grate, very often with 
the date when the house was built.
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Special attention should be dedicated to wooden barns. In Kúty, barns always 
had oblong shape with a single-wing gate door on the narrower back and a 
flailing unit for grain at the middle. The lateral parts were marked with pillar 
construction called ’úrebrá’ and attic was called ’holoví’. Ridge of the roof was 
called ’kálenica’

Whole complex is under the care of citizen association Pjekné mjestečko. Its 
aim is to preserve and renew a traditional culture, traditional folk costumes 
and old songs from the region Záhorie, which they want to promote not only 
in Kúty but also within the whole Slovakia and in the neighbouring states. 
Association Pjekné mjestečko has 50 members and it covers the activities of 
’Krojovaná chasa’ – group 
of young girls and boys who 
practice traditional customs 
in folk costumes, Men Choir 
Kúcané, Women Choir and 
Children Folklore Ensemble 
Kúcanek.

Izba v Kútoch na fotografii 
Dušana Jurkoviča na začiat-
ku 20. storočia

Kuchyňa v Kútoch na začiat-
ku 20. storočia
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Dom na mieste terajšieho pohostinstva Indián 
na fotografii Mateja Héska pred rokom 1945

vpravo - Ten istý dom na fotografii Dušana 
Jurkoviča na začiatku 20. storočia 

vpravo dole - Svadobná fotografia Hypolita 
Palkoviča so Serafínou Vávrovou a Remígiusa 
Vávru s Margitou Pavelkovou z r. 1924

Stĺpy pod roštom na fotografii Dušana Jurkovi-
ča na začiatku 20. storočia

dole -  Dom Jána Ralbovského v roku 1955
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Hladíkových stodola z roku 1797 na fotografii Mateja Héska z prvej polovice 20. 
storočia
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