Mestečko

Ľudový kroj obce

Obec leží na predele Bielych Karpát a Javorníkov.
Tu sa dajú pobadať aj mierne rozdiely v ľudovej tradícií a obliekaní.
Podľa dochovanej povesti bola založená husitom
Špalkom, ktorý pre svoj hrob vybral „místečko“ práve na území dnešnej obce. Druhá verzia, obsahom
rovnaká, hovorí o husitovi Kuchtovi a jeho synoch,
ktorí sa pred nepriateľmi husitstva ukryli v hustom
bukovom poraste a založili osadu Bukoviny. Názov
obce Mestečko je očividne poslovenčený z „ místečka“. Obec bola až do 60. - 70. rokov prísne protestantská.
Nález kamennej sekerky poukazuje, že územie
bolo známe už prvým roľníkom v dobe kamennej.
Mestecká skala, ktorá sa týči nad obcou, bola osídlená aj ľudom púchovskej kultúry. Vykonaný zaisťovací výskum potvrdil existenciu opevnenia s rozlohou
30 x 50 m. Nálezy predmetov: motyka, krojidlo pluhu, dláto, žarnov, praslen, keramika a mazanica sú
dôkazom, že na rozhraní letopočtov sa tu obrábala
pôda, stavali obydlia, vyrábala keramika, zhotovovali odevy a mlelo obilie. Podstatná časť dôkazov bola
zničená ťažbou kameňa v 60.-tych rokoch minulého
storočia. V časti Škalianovec bolo objavené popolnicové pohrebisko lužickej kultúry z neskorej doby
bronzovej s popolnicami naplnenými spálenými
kosťami a bronzovými ozdobami.

Významné osobnosti

V Mestečku pôsobil významný národovec, učiteľ
Michal Kuzma, ktorý sa zaslúžil o hospodárske a kultúrne povznesenie obce. Na jeho pamiatku Mestečania inštalovali jeho portrétny reliéf, umiestnený
na budove kultúrneho domu. K Mestečku patria
osady Bukoviny a Háj.

Remeslá a obchod
Papuče vyrábané v Mestečku

z Moravy. Na valche sa tu valchovala riedka vlnená
tkanina na husté súkno, z ktorého sa šili hlavne haleny, papuče a gate.

Zachované tradície

Občania dodnes ctia ľudovú tradíciu, preto
takmer v každej domácnosti opatrujú pôvodný ľudový kroj a iné staré predmety používané vo dvore
i na poli.
Rodina Ofúkaná uchováva v starom rodičovskom
dome, ktorý sa zachoval ako jediný zo štyroch objektov starej židovskej usadlosti, nástroje a náradia
dennej potreby z čias našich predkov.
Zachovávaniu ľudových tradícii sa aktívne venujú
členovia FS Mestečko, Detská folklórna skupina
Hájiček, Spevácka skupina Zacelinka, a je im venovaná akcia Deň obce Mestečko, ktorá sa koná
každoročne v predposlednú júlovú nedeľu. Okrem
folklórnych vystúpení je zameraná na ukážky remesiel.

Mestečko dnes

Mestečko je v súčasnosti rozvíjajúca sa obec,
ktorá je sídlom prospievajúceho PD. To sa neustále
modernizuje. Má vlastnú Bioplynku. Jeho existencia
sa zakladá na 3 pilieroch: rastlinnej, živočíšnej a pridruženej výrobe viacerých odborností.
V obci vyrástla nová STK a dlhé roky poskytuje
ľudom službu široko-ďaleko známa obecná Mestecká pálenica. Pôsobí tu viacero súkromných podnikateľov. Napreduje tiež výstavba rodinných domov, čím rastie aj počet obyvateľov. Z Mestečka sa
teda stáva obľúbená obec pre rodiny s deťmi, ktoré
chcú žiť v pokojnom prostredí, ale i v bezprostrednej blízkosti okresného mesta Púchov.

Múzeum u štyroch muzikantov

Pravidelné podujatia
Január
- Novoročná turistika.
Február
- Fašiangové tradície + Koštfest - súťaž ovocných destilátov
Marec
- Oslavy MDŽ -festival „Deti ženám.“
Marec, apríl - Jarné dekorácie.
Jún - MDD - Popoludnie ukážok a súťaží.
Júl
- Deň obce Mestečko
August
- Včelárska nedeľa
November - Stretnutie starších spoluobčanov.
December - Od adventu do vianoc - predvianočná
		 ukážka zručných tvorcov.

Mestečania sa v minulosti zaoberali chovom dobytka, tkáčstvom, papučiarstvom, výrobou sudov,
kolies , pletením košíkov. Bola tu aj píla, mlyn, kováčska vyhňa, kolárska dielňa a valcha.
Cesta, na ktorej leží obec Mestečko, a ktorá spája Púchov s Moravou, bola aj obchodnou cestou.
Mestečania v minulosti chodili nakupovať rôzne
výrobky hlavne do Púchova, Valašských Klobouk
, na Vsetín a na jarmoky do susedných obcí. Svoje
výrobky tiež predávali. Maslo, tvaroh aj prasiatka
najčastejšie na trhoch na Morave. Suché hrušky kupovali susedia z Moravy, nie na kilečká, ale celé noše.
A z nich potom piekli hruškové frgále.
Predávali sa nielen tovary, ale aj služby. Remeselníci ako kováč, mlynár, kolár, bednár či pekár poskytovali služby pre Mestečanov a blízke okolie.
Do Taškov sa však schádzali zákazníci zo širokého
okolia, a to nielen z Púchovskej, Zubáckej, Papradňanskej, Marikovskej doliny, z okolia Žiliny, Trenčína,
dokonca z Podolínca, Ľubice pri Kežmarku, ale aj

Kultúrno - spoločenské centrum, zrekonštruovaná budova
Pletené koše

