
Tisková zpráva 
 
Ve dnech 23.-24.7.2020 se uskutečnil v Bioklimatickém parku Drieňová v Rajci mezinárodní 
seminář  na téma "Láska k pôde - kľúčová pre zmenu klímy vo Vyšegradských krajinách". 
Akci organizovalo Občianské združenie  EKOENERGIA z Rajca.   
 
Semináře se zúčastnili partneři projektu  V-4 z: 

 Polska – Fundacja Lidé - Inovace - Dyzajn z Bielsko - Biela, ESÚS TRITIA z polského 
Cieszyna,  

 České republiky – ZO ČSOP VERONIKA centrum z Hostětína,  TRIANON, z.s. z Českého 
Těšína, 

 Maďarska – Új Város Alapítvány (Foundation New City ) Ádám Attila István z 
Budapešťi, 

 Slovenska -  OZ Chováme  doma z Čierneho, 
 
V průběhu semináře partneři představili vlastní aktivity a zkušenosti z oblasti ochrany 
životního prostředí, návratu k tradicím, chovu domácích zvířat, pěstováním starých odrod 
stromů a zpracováním dopěstovaných produktů. 
 
Pak vedly kroky všech do prostředí BIOKLIMATICK0HO parku, kde prošli rozlehlými loukami 
plných života a léčivých rostlin. Na části zemědělské půdy pěstují plodiny jako je špalda,  
pohanka, brambory, a další zeleninu. Seznámili se s chovem ovcí, koňů, krav, včelek, hus, slepic 
a kachen.  
Součástí Bioklimatického parku je sad ovocných stromů.  Jedná se o mladé roubované stromy 
starými zapomenutými odrůdami. Sad bude přínosem pro příští generace.  
Největší zájem byl o program zachytávání vody v krajině s podrobným odborným výkladem 
Ing. M. Kravčíka. Lokalita s vybudovanými záchytnými jezírky, vytvořenými hrázemi a tůňky 
z přírodních materiálů neskutečně ožila vodními živočichy, ptactvem a zvířaty, jako liška, 
divoká kočka, lasice, kuny… 
Součásti parku jsou objekty jako např.   Api domeček, Školící domek, Velké jezero, Malé spodní 
jezero, Stáje, Jezero s ostrovem, Chlívky pro drůbež, Pustovňa Antona Srholca, Zvonice sv. 
Ladislava, Památné místo Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, Zeleninová zahrádka.  Tyto 
objekty jsou na trase opatřeny  estetickými informačními  panely popisující jejich smysl a 
význam. 
Celou pochůzkou Bioklimatickým parkem doprovázeli erudovaným  výkladem a dosaženými 
výsledky RNDr. Ladislav Židek a Ing. Michal Kravčík. 
 
Výstupem semináře je výměna zkušeností ekoaktivistů ze zemí Višegradskej čtyřky, kteří  
implementují v podmínkách své státní legislativy  skutečně udržitelný ekologický prostor.  
V závěru semináře účastníci obdrželi drobné dárky, mezi nimiž byla velice cenná publikace 
Park Drieňová miesto pre každého od Ladislava Židka a kol. 
 
Akce byla podpořena z Mezinárodního Vyšehradského fondu.  
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