
 R SVS  Nová Ľubovňa   -   príspevok do časopisu
„Slovenský včelár“
-----------------------------------------------------------------------------------------

„Medový perníček do srdca chodníček“ Pod týmto

názvom usporiadal  R SVS Nová Ľubovňa v dňoch 1, 5,6, a 7.
decembra už druhý ročník  včelárskeho podujatia venovaného
medu a včelárstvu, ako jednému z najdôležitejších
a najprospešnejších činnosti v oblasti poľnohospodárstva.
Podujatie bolo organizované s veľkou podporou Obecného úradu
Nová Ľubovňa, ale tak ako v minulom roku podujatie podporili aj
sponzori a to Pekáreň „Goral“, Pekáreň „Kristián“,
Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa a firma „Calendula“
Nová Ľubovňa. Do podujatia sa s veľkým zanietením zapojila aj
Základná škola, ale aj MŠ Nová Ľubovňa.  Tohto roku si Včelársku
výstavu spojenú aj s ochutnávkou medu  pozreli aj žiaci Cirkevnej
ZŠ Cyrila a Metóda zo Starej Ľubovne a zúčastnili sa aj“ Prednášky
pre začínajúcich včelárov“. Keďže v minulom roku priestory Klubu
dôchodcov boli stiesnene, tento ročník sa konal vo veľkej sále“
Kultúrneho domu Nová Ľubovňa“. Programom  prvého dňa
1.12.2013 od 14,00 hod. bol kurz pečenia medového pečiva
a ukážkou vzorov zdobenia pečiva. Keďže medzi účastníčkami
kurzu bolo veľa mladých mamičiek s deťmi,  tak do zdobenia
pečiva sa zapojili aj malé  ratolesti  s veľkým zanietením.
Účastníčky kurzu si hneď napečené a aj vyzdobené pečivo mohli
ochutnať a pri posedení pri dobrom čaji vymeniť rady na spôsob
zdobenia, ako namiešať dobré cesto, ohodnotiť najkrajšie pečivo
a z napečeného pečiva si zobrali účastníčky aj na ochutnanie
domov do svojich rodín. Ukončenie prvého dňa podujatia bolo
krátko pred devätnástou hodinou. Hlavnou organizátorkou kurzu
bola včelárka Veronika Olšavská, čerstva absolventka večerného
jednoročného študia v odbore včelár- včelárka na SOŠ Pod
Bánošom, Banská Bystrica. Svoje nadobudnuté vedomosti zo školy
včelárstva si vyskúšala aj pri stretnutiach s malými nádejnými
včelármi v nasledujúcich dňoch podujatia. Ďalšie dva dni 5. a 6.-
tého decembra boli v znamení predstavenia včelárstva ako takého
deťom. Najprv  5.12. od 8,00 hod. dopoludnia to boli deti MŠ



a najmenšie deti prvého stupňa ZŠ, ktorým sa predstavilo
včelárstvo zábavnou formou slovne a prezentáciou cez
dataprojektor na plátno s prehliadkou výstavy včelárskeho
zariadenia, základného vybavenia včelára, včelárskych produktov
a ochutnávkou medu.. Aj ti najmenší si mohli  vyskúšať zdobenie
pečiva, potom ho ochutnať  a zapiť dobrým čajíkom. Potom už
nasledovali prednášky „Školenie pre začínajúcich včelárov“ -
žiakov ZŠ.,     Druhý deň 6.12. zo začiatkom znova o 8,00 hod
a prednáškami pre tri skupiny deti druhého stupňa ZŠ a mladých
včelárov. Záujem o prednášku potvrdený účasťou žiakov na
včelárskom podujatí prejavila aj Cirkevná škola zo Starej Ľubovne.
V závere v neskoršom popoludní ešte deti zo školskej družiny
prišli si zdokonaľovať zdobenie pečiva. Pri každej prednáške bola
aj veľmi rozvinutá diskusia a v spojení s výstavou a ochutnávkou
medu zo vzoriek prakticky všetkých možných slovenských medov
bola veľmi široká a deti s veľkým záujmom kládli otázky na
prítomných včelárov a prednášajúcich. Možno povedať, že bez
výstavy by prednášky a celé podujatie u detí nemalo požadovaný
výsledok. Prítomní včelári museli deťom dopodrobna vysvetľovať
účel a použitie  vystavených exponátov. Veľkým lákadlom pre deti
ale  bolo zdobenie pečiva, názorné ukážky výroby sviečok
z medzistienok, ochutnávky medu, ovoňanie plástu s medom ale aj
vyskúšanie si včelárskeho klobúka i podržať v ruke niečo zo
včelárskeho naradia a vybavenia včelára. Prednášky viedol  Ing.
Kameník a dobre pripravená prezentácia v podaní cez
dataprojektor s premietaním na plátno priniesla dobrú odozvu u
mladých poslucháčov.

                        Pre širokú verejnosť dňa 7.12. v sobotu  nasledovala
„Výstava včelárskych produktov  medového pečiva, včelárskeho
náradia a zariadenia, spojená s ochutnávkou medu. Keďže v našej
oblasti sa v tomto roku produkovali spravidla iba medy
medovicove, doplnením medov z iných oblasti Slovenska sme
mohli predstaviť verejnosti aj jednodruhové medy v našej oblasti
sa nevyskytujúce. Ochutnať si mohli z viac než tridsiatich vzoriek
medov.



               Keďže podujatie bolo organizované aj so zámerom
poďakovania sa Pánu Bohu za dary zeme a patrónovi včelárov sv.
Ambrózovi, ktorého sviatok je práve 7.12.  o 14,00 hod. zahájením
štvrtého dňa bola ďakovná „Slávnostná svätá omša“ za včelárov,
ktorú celebroval pán farár Mgr. Slavomír Gallik. Homília bola
venovaná zmienke o živote sv. Ambróza – biskupa čím rozšíril
obzor vedomosti včelárov, ale aj ostatných ľudí o našom patrónovi.

                  Po sv. omši pokračovalo podujatie v Kultúrnom dome, ktoré
otvoril predseda R SVS Nová Ľubovňa Vincent Boleš. S krátkym
príhovorom vystúpili aj predseda SVS  Ing. Pavol  Kameník, ved.
sekretariátu SVS  Lýdia Kubinová a krajský zmocnenec za
Prešovský kraj,  Andrej Fedkov. K účastníkom sa prihovoril aj
starosta obce Nová Ľubovňa p. Stanislav Turlík, ktorý konštatoval,
že  podujatie je veľkým prínosom pre obec hlavne z pozície
rozšírenia vedomosti detí a mládeže o potrebe včelárstva, ale aj
spestrenia života v obci. Potom nasledovala ochutnávka medu,
prehliadka výstavy včelárskych produktov s možnosťou zakúpenia
medu od našich včelárov, dekoratívnych sviečok zo včelieho vosku,
konzultácie a výmena skúsenosti medzi včelármi, ale aj odpovede
prítomných včelárov na rôzne otázky  účastníkov z včelárskej
tematiky. Súčasne  boli premietané filmy s včelárskou tematikou.
Posedenie pri dobrom čajíku a koláčiku prispelo k príjemnej
atmosfére. K výbornej nálade na podujatí prispela aj ľudová hudba
folklórnej skupiny „Javorina“ z Kolačkova, ktorú zabezpečil včelár
a náš aktivista za obec Kolačkov priateľ Pavol Dziak. Svojimi
pesničkami vytvorili predvianočnú atmosféru. Kto neprišiel môže
ľutovať, s takými slovami odchádzali viacerí účastníci. Príďte
preto nabudúce.  V závere stretnutia bolo vyhodnotenie
štvordenného podujatia zo stanoviskom, že o podujatia
s včelárskou tematikou je veľký záujem hlavne u detí. Tešíme sa
teda na budúci ročník. Všetkým ktorí prispeli pri organizovaní
veľké Ďakujem. Štvordňový maratón  nás organizátorov trocha
vyčerpal, avšak  s určitosťou nás od organizovania budúceho
ročníka neodradil.                                        

Vincent Boleš, predseda R SVS Nová Ľubovňa   


