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Včelárska nedeľa

v Zuberci Brestovej
Každoročnou pomyselnou bodkou za Slo-

venským medovým festivalom v Trstenej je
aj Včelárska nedeľa v Múzeu oravskej dedi-
ny v Zuberci Brestovej.

Aj tento rok sa v nedeľu 17. 7. 2011 v rám-
ci podujatia Oživené remeslá konala v tomto
prekrásnom prostredí oravského skanzenu
včelárska akcia, nad ktorou aj tento rok pre-
brali patronát spolu s Ústredím Spolku vče-
lárov Slovenska aj členovia Regionálneho
spolku včelárov Dolný Kubín a Hornoorav-
ského včelárskeho spolku Trstená.

Včelárska nedeľa začala slávnostnou
sv. omšou v historickom drevenom kostole
priamo v Múzeu oravskej dediny, pokračovala
ochutnávkou súťažných medov a medovín
a vyvrcholila videoprodukciou zameranou na
priblíženie cesty „výroby medu“ od fázy zro-
du včelieho života, jeho pretvárania v orga-
nizme včely až po servis na náš stôl.

Je treba poďakovať predsedovi R SVS
Dolný Kubín Ing. Martinovi Kosovi, krajské-
mu zmocnencovi za Žilinský kraj p. Pavlovi
Murínovi i predsedníčke Hornooravského
včelárskeho spolku Trstená p. Lýdii Kubino-
vej, a tiež členom oboch Regionálnych spol-
kov a im rodinným príslušníkom, že opätov-
ne zorganizovali prekrásne podujatie zame-
rané na propagáciu slovenského medu pre ši-
rokú laickú verejnosť spestrovanú v celom jej
priebehu hudobným vystúpením členov
R SVS Dolný Kubín.

 Neutíchajúci záujem návštevníkov pod-
ujatia o ochutnávku medov a medovín, per-
manentná účasť prítomných na premietaní vi-
deoprodukcie i plný prezentačný stánok Spol-
ku včelárov Slovenska počas celého včelár-
skeho odpoludnia svedčí o tom, že organizo-
vanie takéhoto podujatia je opodstatnené a má
veľký význam pre propagáciu pravých sloven-
ských medov i slovenského včelárenia ako ta-
kého.                                                   RR SV

Krajský medový festival SVS
Banskobystrického kraja

13. august 2011 sa stal jedným z pamät-
ných dní včelárskej rodine v regióne Žarno-
vica.

V pekné slnečné ráno sa začali schádzať
včelári z R SVS Želovce, R SVS Senohrad
a R SVS Žarnovica na Mestskom trhovisku
v Žarnovici, aby zrealizovali podľa vopred sta-
noveného programu 1. ročník KMF SVS Ban-
skobystrického kraja. Všetko bolo priprave-
né, úlohy rozdelené a tak o 9.30 hod. v kosto-
le sv. Petra a Pavla začala svätá omša, ktorú
slúžil dp. PhLic., Ing. Mgr. Branislav Kop-
pal, MA, za čo mu patrí veľká vďaka.

Po jej skončení sa sprievod včelárov i ne-
včelárov presunul za doprovodu dychovky
Hodrušanka námestím na Mestské trhovisko,
kde o 11.00 hod. zaznela včelárska hymna.
Za tým nasledovalo privítanie všetkých prí-
tomných, krátky príhovor primátora mesta
p. Kamila Danku a slávnostné otvorenie
1. ročníka KMF v Žarnovici p. Ing. Pavlom
Kameníkom, predsedom SVS. Ďalej festival
pokračoval nerušene podľa stanoveného
programu:
• súťaž o najlepší med
• súťaž o najlepšiu medovinu
• súťaž o najkrajší medovník
• ochutnávka medu a medoviny
• výstava výrobkov z vosku
• výstava a predaj včelárskych pomôcok
• multimediálna prezentácia o včelárení

Po obede prostredie spríjemňovala aj co-
untry skupina ORION

Na záver súťažiaci boli ocenení diploma-
mi aj vecnými cenami.

Všetci zúčastnení vyjadrili veľkú spokoj-
nosť, že spoznali rôzne druhy medov, medo-
vinu a ostatné včelie produkty. Už teraz sa te-
šia na 2. ročník.

Záverom mi ako krajskému zmocnenco-
vi prichodí v prvom rade poďakovať p. Kami-
lovi Dankovi – primátorovi mesta Žarnovi-
ca, p. Ing. Kameníkovi, predsedovi SVS,
p. Lýdie Kubinovej vedúcej sekretariátu
Ú SVS, p. Ing. Špacírovi, predsedovi DKR
SVS, p. Ing. Alene Kazimírovej – viceprimá-
torke mesta Žarnovica, p. Ing. Judite Džado-
ňovej – prednostke MsÚ Žarnovica, p. Miku-
lášovi Kajtorovi , predsedovi R SVS Želovce

p. Jánovi Vildholdovi, predsedovi R SVS Se-
nohrad za ich účasť, čím prispeli na dôstoj-
nosti podujatia. Tak isto ďakujem všetkým
včelárom za ich pomoc pri príprave i pri sa-
motnej realizácii podujatia a mnohým man-
želkám, ktoré napečením medovníkov a iných
dobrôt spestrili občerstvenie všetkých zúčast-
nených.V neposlednom rade ďakujem aj
p. Mgr. Františkovi Geletovi, ktorý z poduja-
tia robil dokumentačné materiály.
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