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Za krásneho slnečného dňa sa účastníci zájazdu Slovenskej včelárskej spoločnosti Jána Čajdu
hneď v úvode podujatia previezli vláčikom po múzejnej železnici, ktorá slúži na prevážanie návštevníkov
romantickou trasou dlhou 3,6 km, prechádzajúcou cez areál Múzea kysuckej dediny.
Táto horská železnica je v súčasnosti jedinou fungujúcou historickou úvrať. železnicou v Európe
a jednou z mála vo svete (ďalšie sú v juž. Amerike a Indii). Vznikla v r.1926 a pôvodne dosahovala
dĺžku 110 km v kopcovitom teréne. Do 70.tých rokov železnica slúžila hlavne na prepravu kmeňov
dreva z lesa.Táto významná technická pamiatka - úzkokoľajná lesná železnica s úvraťovým systémom,
kedysi spájala Kysuce s Oravou.
Návštevníci sa v nedeľu 29. júla 2018 do Skanzenu Vychylovka – Nová Bystrica mohli prísť pozrieť
na prezentačné podujatie, kde bol pripravený od 10.00 hod. bohatý program s rôznymi zaujímavosťami
o mede.
Ten kto mal záujem dozvedieť sa o vzácnom dare viac, mohol si vypočuť nielen zaujímavú
a pútavú prednášku pána predsedu SVSJČ pána Miroslava Nováka o aktuálnej téme :
"Mor včelieho plodu" , ale aj o súčasnom stave a počtoch včelárov a včelstiev na Slovensku.
Počas celého dňa boli premietané aj ﬁlmy so včelárskou tématikou.
Najväčším záujmom návštevníkov Skanzenu bol pozorovací sklenený úľ Slovenskej včelárskej
spoločnosti Jána Čajdu so živými včielkami a označnou matkou, ktorému sa najviac potešili deti
a tých, ktorí nemali ani len predstavu ako včeličky v úli pracujú.
Ďalej bola pre návštevníkov pripravená laická degustačná súťaž v ochutnávke medov z bytčianského
regiónu, kde súťažných vzoriek bolo 26 . Návštevníci si mali z čoho vyberať a všetky medy boli naozaj
vynikajúce.
Po vyhodnotenísúťažných vzoriek boli predsedom SVSJČ Miroslavom Novákom udelené diplomy
týmto
našim včelárom :
Na I. mieste sa umiestnil

" kvetový med "

Štefana Komadu z Kolárovíc

Na II. mieste sa umiestnil

" medovicový med "

Mgr.ThDr.Štefana Topora z Bojníc

Na III. miestesa umiestnil

" kvetový med "

Pavla Mikolášika z Dlhého Poľa

Z anketných lístkovna záver dňa bol našou najmladšou účastníčkou zájazdu
3-ročnou Anetkou vyžrebovaný jeden respondent, a to návštevník Skanzenu
Ondrej Tholt z Trnavy, ktorého predseda SVSJČ obdaroval 2 fľaškami medu.
Všetkým, nižšie vymenovaným včelárom za vzorky svojich medov ktoré poskytnutých
do
laickej degustačnej súťaže o najlepší med bytčianskeho regiónuna toto podujatie
patrí srdečné poďakovanie, veľmi si vážime Vašu spoluprácu v našej včelárskej organizácií. Všetky
medy boli naozaj vynikajúce, no odmenené boli medy s najväčším počtom
anketových
lístkov od respondentov-návštevníkov Skanzenu -Vychylovka.
Zoznam
včelárov: Augustín J.,Bologová,Brezničan F.,Brezničan J.,Bulík, Ciesarik J.,Červenec S.,Červencová,
Čurajová,Danišek,Gumančík,Hrabovský, Hujo,Jedinák, Komada Š.,Mikolášik P.,
Miroslav Novák - SVSJČ,
Ing.Remeta,Štibor,Vároš J.,Vároš V., Mgr.ThDr. Topor,
Veľké poďakovanie patrí aj našej včelárke Evke Červencovej, ktorá napiekla veľmi chutné medové
rezy a medovníčky, ktoré mohli návštevníci ochutnať pri prednáške ale aj pri laickej degustačnej
súťaži „ O nalepší med bytčianskeho kraja“.

V objekte Stanica Skanzen na 1.poschodí sa tak predstavila Slovenská včelárska spoločnosť Jána Čajdu
z Veľkého Rovného, ktorá pre návštevníkov pripravila nielen svoju prezentáciu, ale aj predaj včelích
produktov - najmä predaj medov od včelárov Mgr.ThDr.Štefana Topora z Bojníc, Jána a Filipa Brezničana
(otca a syna) z Predmiera a Ing. Ľuboša Remetu z Kľačov pri Žiline, a tiež predaj sviečok
z včelieho vosku a prútených košíčkov od veľmi šikovného včelára Jozefa Augustína z Kotešovej,
akoaj krásne drevené betlehemy od nášho zručného včelára Jána Nováka z Mikšovej.
Pekným spestrením celej nedele bolo aj vystúpenie trojčlennej hudobnej skupiny heligonkárov
pod vedením Michala Majtána z Veľkého Rovného.
Prezentačné podujatie spojené predajom medu a včelích produktov pripravila Slovenská včelárska
spoločnosť Jána Čajdu z Veľkého Rovného, ktorá má celoslovenskú pôsobnosť
a jej podstatnú
časť tvoria včelári z bytčianskeho regiónu v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a Kysuckým
múzeom v Čadci .

Fotograﬁe z podujatia sa nachádzajú v prílohe.

