Vyhodnotenie včelárskeho podujatia organizovaného
v dňoch 5,6, a 7.12.2014 v Kultúrnom dome Nová Ľubovňa
Aj rok 2014 sa v prvý decembrový týždeň v Novej Ľubovni niesol v znamení vôni
medu a medového pečiva. Regionálny spolok včelárov Slovenska Nová Ľubovňa
organizoval III. Ročník podujatia „Medový perníček do srdca chodníček“. Toho
roku to bolo včelárske „trojdnie“. V piatok 5.12.2014 od 9,00 hod. vo veľkej
sále kultúrneho domu v Novej Ľubovni sa uskutočnila včelárska prednáška pre
žiakov II. stupňa ZŠ. Téma prednášky bola „Význam včely medonosnej pre
prírodu a človeka“ . Prednášku viedla paní Veronika Olšavská absolventka
ročného večerného štúdia odboru včelár - včelárka na SOŠ Pod Bánošom
v Banskej Bystrici. Prednášku viedla pútavým spôsobom a ukážka vystaveného
včelárskeho vybavenia , včelích produktov aj výrobkov z nich doplnená
premietnutím cez dataprojektor na plátno prispeli ku veľkému záujmu detí
o včelárenie. Na ich nespočetné otázky boli zo strany prítomných asistujúcich
včelárov potrebné vyčerpajúce odpovede a vystavené predmety si samozrejme
chceli aj odskúšať. Žiaci mali možnosť ochutnať rôzne druhy medu a pri
vyhodnotení podľa hlasovania im chutil najviac zmiešaný lesný med /malina,
lúčne kvety s prímesou medovice z ihličnanov/. V závere žiaci dostali zopár
otázok na overenie ich pozornosti pri prednáške a s prekvapením sme zistili, že
ich vedomosti o včelách sú naozaj dobré. Dobrým prekvapením bola
požiadavka niektorých žiakov na vytvorenie včelárskeho krúžku. O včelách
podľa slov učiteľov žiaci diskutovali aj po ceste pri návrate do školy. S dobrým
pocitom sme konštatovali, že také stretnutia zo žiakmi na tému včelárenia by
bolo potrebné organizovať viac krát v roku.
Druhý deň sobota 6.12.2014 bol v znamení vône medového pečiva. Od
14,00 hod. v kuchyni kultúrneho domu a v sále sa konal kurz pečenia medového
pečiva. Aj napriek tomu, že toto podujatie organizujeme už tretí rok za sebou
účasť je vždy dostatočne početná. Toho roku keďže sme chceli vyjsť v ústrety
mladým mamičkám s deťmi preto sa kurz konal skoro popoludní a účasť bola
lepšia než v roku minulom. Prišli aj staršie deti a vyrezávanie figuriek. Vaľkanie
medového cesta si doslova deti popri svojich mamách a babičkách doslova
vychutnávali. Najviac sa im samozrejme páčilo zdobenie medovníkov, ktorých
bolo napečených neúrekom na výstavu a na ochutnávku na nedeľné
popoludnie pre návštevníkov „Krajského medového festivalu“ Prešovského

kraja , ktorý sa toho roku konal v Novej Ľubovni. Počítalo sa s väčším počtom
návštevníkov aj z dôvodu, že súbežným podujatím bolo aj charitné podujatie
„Adventný kahanček lásky“ ku ktorému sme chceli aj my včelári prispieť svojím
pričinením pre sociálne slabé rodiny väčším množstvom medovníčkov, ale aj
finančne z predaja včelích produktov a sviečok čo sa nám aj podarilo. Hlavnou
organizátorkou pri pečení bola paní Veronika Olšavská. Po napečení prišla na
rad ochutnávka a posedenie pri dobrom čaji a koláčiku. Podľa odozvy
účastníčok a množstva zúčastnených môžeme popoludnie hodnotiť iba kladne.
Hlavným podujatím bola „Včelárska výstava“ včelích produktov, výrobkov
z nich a včelárskeho vybavenia spojená s „Krajským medovým festivalom
Prešovského kraja“ v nedeľu 7.12.2014.
Ako v minulom roku aj toho roku podujatie začalo o 10,30 slávnostnou Sv.
omšou za včelárov z príležitosti sviatku sv. Ambróza- patróna včelárov . Sv.
omšu celebroval pán farár Mgr. Marcel Bača, ktorý dôstojným spôsobom
podania sv. homílie premenil nedeľný deň na veľký sviatok včelárov. Od 14,00
hod. pokračovalo podujatie v kultúrnom dome Nová Ľubovňa. Podujatie zahájil
predseda Regionálneho spolku včelárov Vincent Boleš. V krátkom príhovore
vystúpil aj starosta obce Stanislav Turlík, ktorý vyjadril potrebu organizovania
podobných podujatí v obci pre spestrenie života v obci a okolí. Podujatie
s krátkym príhovorom otvoril predseda SVS Ing. Kameník.
Keďže tohto roku podujatie bolo v znamení Krajského medového festivalu
účastníci podujatia mali teda možnosť ochutnať vzorky rôznych druhov medu
z rôznych oblastí Slovenska, ktoré súťažili na medovom festivale SVS v Trstenej.
Samozrejme nechýbala súťaž o najlepší med z tunajšej oblasti „ Najlepší med
Levočských vrchov“. Prvé miesto s najväčším počtom hlasov obsadil med
včelára Ing. Milana Ryboviča z obce Jakubany. Posedenie návštevníkov pri čaji
a koláčiku spríjemnené vianočnými koledami a adventnými piesňami v podaní
ľudovej folklórnej skupiny „Kolačkovci“ z Kolačkova. Patrí im za to úprimné
poďakovanie, ako aj sponzorom podujatia firmám v Novej Ľubovni a to
Poľnohospodárskemu družstvu, Calendula, Pekáreň Goral, Pekáreň Kristián
a Catering. Podľa odozvy celé podujatie bolo zo strany občanov hodnotené
kladne, samozrejme pripomienok bolo tiež dosť. Či už ako organizovať ďalší
ročník, či niečo z programu vylúčiť, niečo doplniť, ale určite, že podobné

podujatia organizovať alebo nie odpovede boli jednoznačné áno. Takže
predpokladám, že dovidenia na budúci rok.

Vincent Boleš, predseda R SVS

