
Okres Myjava 

1. 

Názov projektu: Varenie slivkového lekváru 

Navrhovateľ: Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n. o. 

Výška poskytnutej dotácie: 2 200 eur 

Popis realizovaných aktivít v rámci projektu: 

Varenie slivkového lekváru patrí na Myjave k dlhodobým tradíciám. Každoročne sa 

podujatie spojené s varením lekváru teší veľkej obľube a návštevnosti zo strany detí. 

Okrem varenia tejto sladučkej maškrty v rámci jedného z projektov v myjavskom okrese 

boli pre deti pripravené aj zaujímavé prednášky o pestovaní a spracovaní ovocia, 

rozprávanie o ovocinárskych tradíciách na kopaniciach aj škola tanca a spevu. Po 

uvarení slivkového lekváru si deti mohli to, čo si navarili, aj zjesť. Okrem lekváru si 

pochutili na slivkových guliach či koblihách.  

 



 

 

2. 

Názov projektu: Regionálna spomienka na národovca K. Ľ. Semiana  

Navrhovateľ: občianske združenie Turolúcky prameň  

Výška poskytnutej dotácie: 2 050 eur 

Popis realizovaných aktivít v rámci projektu: 

Zámerom projektu bolo prezentovať cez život a dielo K. Ľ. Semiana hodnoty štúrovskej 

generácie, ich zápasu za národ, budúce generácie a za materinskú reč. Celodenný 

program odštartovali slávnostné služby Božie, na ktorých bol odprezentovaný život 

a prínos Karola Ľudovíta Semiana. Priblížiť dielo tohto národovca pomohla aj expozícia 

s fotografiami nainštalovaná v kostole. V rámci celodenného programu sa tiež slávnostne 

odhalila pamätná tabuľa s gravírovaným portrétom Semiana. V úvode popoludňajšieho 

programu s názvom Popoludnie slova a hudby bola do života uvedená publikácia 

o živote a diele K. Ľ. Semiana s názvom Zwestoň. Jeho život v deviatich vstupoch 

autenticky priblížilo aj vystúpenie detí a dospelých z Myjavy a okolia, a to 

prostredníctvom recitácie, hry na hudobný nástroj, spevu či divadla.          



 

 

 

 



3. 

Názov projektu: Večer rómskej kultúry 2017 

Navrhovateľ: Osveta myjavských Rómov  

Výška poskytnutej dotácie: 2 200 eur 

Popis realizovaných aktivít v rámci projektu: 

Podujatie Večer rómskej kultúry 2017 aj tento rok opäť potvrdil, že hudba, tanec a spev 

ľudí spája. Akcia sa stretla s pozitívnym ohlasom a svoj cieľ – posilniť vzájomné vzťahy 

medzi rómskymi a nerómskymi spoluobčanmi – splnila. Takmer 500 návštevníkov si 

pozrelo prezentáciu rómskej kultúry a folklóru, spoznalo dejiny tohto národa, jeho 

symboly, zvyky či remeslá. Súčasťou podujatia bolo aj premietanie krátkeho filmu 

o histórii Rómov.        

 

 

 

 



4. 

Názov projektu: Doplnenie literatúry a počítačov do Mestskej knižnice Myjava 

Navrhovateľ: mesto Myjava 

Výška poskytnutej dotácie: 2 200 eur 

Popis realizovaných aktivít v rámci projektu: 

Zámer predloženého projektu mesta Myjava - zvýšiť záujem všetkých vekových kategórií 

o čítanie a štúdium v knižnici a prilákať do knižnice deti a mládež – sa plne vydaril vďaka 

nákupu nových titulov kníh pre deti i dospelých. Do internetovej čitárne sa doplnili dva 

počítače, aby si návštevníci na internete mohli vyhľadať, čo potrebujú. Mestu Myjava sa 

do projektu dokonca podarilo zapojiť aj návštevníkov knižnice. Tí sa podieľali na 

samotnom výbere titulov kníh, ktoré im v knižnici chýbali.    

 



 

 

5.  

Názov projektu: Zapojenie mládeže do činností súvisiacich s poľovníctvom ako 

forma vytvárania pozitívneho vzťahu k prírode a ochrane životného prostredia a 

tradíciám 

Navrhovateľ: Poľovnícke združenie Turá Lúka  

Výška poskytnutej dotácie: 2 200 eur 

 

Popis realizovaných aktivít v rámci projektu: 

Prínosom projektu Poľovníckeho združenia Turá Lúka bolo vytvorenie, príp. rozvinutie 

vzťahu mladých ľudí k prírode. V rámci neho sa realizovali tri akcie. Prvou z nich boli 

skupinové aktivity jednotlivých tried detí predškolského veku a prvého stupňa základnej 

školy, ktorých poľovník oboznámil nielen so zložkami ekosystému či životom 

a významom niektorých živočíchov v prírode, ale zapojené boli aj do udržiavania 

poriadku v lese, do zakladania a hasenia ohňa na miestach na to určených. Druhé 

podujatie „Poľovnícky deň“ priblížil dlhoročnú činnosť Poľovníckeho združenia i výsledky 

jeho práce za 70 rokov existencie. Pripravené boli aj ukážky sokoliarstva či stanovištia 

pre deti, na ktorých si mohli vyskúšať streľbu na terč zo vzduchovky, ale i atraktívnu 

streľbu z poľovníckeho luku na trojrozmerné makety zvierat. Poslednou súčasťou tohto 



projektu bolo vybudovanie pietneho miesta, ktoré poslúži najmä ako miesto spomienky 

a prejavu úcty voči zosnulým členom Poľovníckeho združenia Turá Lúka.  

       

 

 

 


