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V Kláštore pod Znievom privítali zaujímavého hosťa 

 Koncom júla privítali záhradkári v ovocnom sade rodiny Gulasovcov, na pomedzí obcí Kláš-
tor pod Znievom a Slovany, zaujímavého hosťa. Známy a uznávaný ovocinár, pán Ján Urbá-
nek zo Židlochovíc, tu viedol praktickú inštruktáž k letnému rezu kôstkovín. V rámci akcie, 
ktorá niesla názov Československá praktická ukážka letného rezu kôstkovín, vysvetlil prin-
cípy, ktoré treba v prípade kôstkovín dodržiavať, ale venoval sa aj zásadám rezu jadrovín, či 
výchovnému rezu mladých výpestkov. Akcia bola sprevádzaná aj diskusiou a množstvom otá-
zok. Konala sa v tomto regióne Turca po prvýkrát a na jej organizácii sa podieľali slovenský 
a český zväz záhradkárov, konkrétne ZO SZZ Vrútky KB, OV SZZ Martin a obec Slovany. ZO SZZ 
Vrútky KB pokračuje v organizovaní rôznych podujatí, v septembri to bol III. ročník výstavy 
ovocia a zeleniny, kvetov, kaktusov a včelárstva pod názvom „Farmárske dni“ vo Vrútkach, 
na ktorej sa zúčastnili a odborné rady poskytli Ing. Marián Komžík, Ing. Eva Šidová PhD, 
Stanislav Stroška a Bohumír Mojžiš. Ďalšou zaujímavou akciou bola ukážka opravného rezu 
ovocných stromov v Martine pod vedením pána Bellu a pána Bobockého. A v októbri si záu-
jemcovia mohli pozrieť výsadbu ovocných drevín - ázijských hrušiek, spojenú s prednáškou 
o humínových kyselinách a mykoríznych hubách v Žabokrekoch pri Martine. en

Oblasť v okolí rieky Dunaj na slovensko-maďar-
skom pomedzí poskytuje výborné podmienky 
na pestovanie viniča aj výrobu vína. Napriek 
bohatej histórii je to však v súčasnosti trochu 
zabudnutá oblasť, v ktorej cezhraničná spolu-
práca veľmi neprekvitá. S cieľom zlepšiť tento 
stav a zviditeľniť miestnych vinárov sa spojili 
producenti z oboch strán Dunaja a vznikol 
projekt so skráteným názvom DUNAVIN. Je 
financovaný z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja a zapojili sa doňho vinári zo strekovské-
ho a štúrovského vinárskeho regiónu na našej 
strane hranice a z oblasti Neszmély, Mór a Eyek 
u našich susedov. Na vzniku tohto zaujímavé-
ho projektu sa podieľala z maďarskej strany 
Katedra vinárstva na Univerzite sv. Štefana 
v Budapešti a na slovenskej strane Občianske 
združenie vinárov a vinohradníkov SZKALA 
v Kamenici nad Hronom. Realizácia začala v 

januári tohto roka, končí v auguste a zahŕňa 
viacero aktivít. V letnom období tak mohli náv-
števníci zavítať do kultúrneho domu v Kamenici 
nad Hronom, kde sa 6. augusta konal Festival 
Podunajských vín a pri rytme krásnej muziky tu 
bolo možné ochutnať pestrú paletu vzoriek vín 
zúčastnených vinárstiev. Na túto akciu priamo 
nadviazalo otvorenie miestnych pivníc, kde 
bolo možné od 6. do 7. augusta navštíviť viná-
rov priamo v ich kráľovstve. Atmosféru tohto 
výnimočného podujatia dotváral aj sprievodný 
program v podobe hudobných vystúpení.   red

Dni sliviek 2021

V sobotu 11. septembra 2021 sa Gazdovský 
dvor v myjavskej mestskej časti Turá Lúka opäť 
po čase stal dejiskom slávností sliviek. Akcia sa 
konala už po dvanástykrát a bola zameraná na 
prezentáciu a revitalizáciu tradičného ovoci-
nárstva, prednostne pestovania a spracovania 
sliviek v myjavskom regióne. Súčasťou poduja-
tia boli prednášky, filmové premietania, ukáž-
ky prípravy ovocných koláčov, slivkových gulí 
a iných regionálnych špecialít, ovocná tržnica, 
či riadená degustácia destilátov. Atmosféru 
v Gazdovskom dvore svojimi vystúpeniami 
dotvárala Ľudová hudba Mlynári z Trenčína a 
Prietržskí heligonkári. Súčasťou podujatia bolo 
aj tradičné varenie lekváru, či škola varenia 
pre deti, alebo koštovka páleného. Akcie sa zú-
častnili aj pestovatelia, napríklad spoločnosť 
OVOSAD MYJAVA, ktorá má v regióne ekolo-
gické slivkové sady a ponúka okrem čerstvého 
ovocia v biokvalite aj rôzne pochúťky. Dni 
sliviek pripravilo Centrum tradičnej kultúry 
Myjava, mesto Myjava, nezisková organizácia 
Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc s 
podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja 
a Fondu na podporu umenia.  red
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