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Výstava a oslava patróna včelárov
sv. Ambróza v Novej Ľubovni

…pod týmto názvom usporiadal Regio-
nálny spolok včelárov Slovenska Nová Ľu-
bovňa dvojdňové včelárske podujatie. Podu-
jatie zorganizoval v súčinnosti s Klubomu dô-
chodcov, Klubom mamičiek a Obcou Nová
Ľubovňa. Do podujatia sa s veľkým zaniete-
ním zapojila aj Základná škola Nová Ľubov-
ňa. Program bol počas prvého dňa 6. 12. 2012
naplnený kurzom pečenia medového pečiva
a jeho zdobením.

Kým mamičky a babky piekli medové
pečivo, žiaci základnej školy so včelármi od
10.30 hod. do 12.30 hod. absolvovali „Pred-
nášku pre začínajúcich včelárov“. Prednáša-
júci učiteľ včelárstva priateľ Ing. Štefan Lu-
káč dobre zvoleným prístupom k svojim mla-
dým poslucháčom a prezentáciou doplnenou
o krátke úryvky z filmov zo života včiel upú-
tal pozornosť žiakov ZŠ, ale aj zúčastnených
poslucháčov z radov včelárov.

Výsledkom pútavej prednášky bola aj veľ-
mi živá diskusia nielen počas tohto dopolud-
nia, ale aj ich neplánovaným zopakovaním
formou popoludňajších prednášok a násled-
ných prednášok na druhý deň podujatia.

Súčasťou celého podujatia Medový per-
níček do srdca chodníček.... bola aj výstava
včelárskych produktov, bez ktorej by pred-
nášky a celé podujatie nemalo požadovaný
výsledok a atraktivitu. Deťom museli včelári
dopodrobna vysvetľovať včelársky význam
a využitie vystavených včelárskych exponá-
tov v praxi. Počas prednášky deti ochutnáva-
li nielen sladučký med, ktorý pre ne pripravi-
li včelári z tohtoročnej – nie veľmi úspešnej
včelárskej sezóny, ale ochutnávali aj z už na-
pečených dobrôt - závinov a plnených kolá-
čov, ktoré im pripravili ich mamy a babky -
účastníčky kurzu pečenia cukrovo – medové-
ho pečiva.

Na občerstvenie bol pripravený výborný
a na toto podujatie špeciálne namiešaný čaj
z firmy Calendula Nová Ľubovňa, ktorá sa za-
oberá spracovaním liečivých rastlín a bola
jedným z hlavných sponzorov nášho krásne-
ho podujatia.

Popoludní sa v Klube vystriedali ešte ďal-
šie skupiny detí zo ZŠ, u ktorých bol záujem

Medový perníček – do srdca chodníček...
o včelársku problematiku, ale aj o zdobenie
suchého vykrajovaného medového pečiva.
S veľkým záujmom si aj ďalšie skupiny detí
vypočuli skrátené prednášky o včelárení, a po-
zreli si krátke filmy zo života včiel. Aktívne
boli aj v diskusii, kde im na ich otázky odpo-
vedali starí skúsení včelári, medzi ktorými ne-
chýbal ani náš najstarší včelár R SVS Nová
Ľubovňa - priateľ Jozef Jozefík - včelár oce-
nený na 20. VZ SVS Zlatou medailou Štefa-
na Zavodníka.

 Aj popoludní si s veľkým záujmom deti
prezreli vystavené včelárske produkty, ale aj
najzákladnejšie časti včelárskeho inventáru
potrebného ku včeláreniu v miere ako nám to
priestory Klubu dôchodcov a Klubu farnosti
Nová Ľubovňa dovolili. Najväčší nápor náv-
števníkov nastal po 16-tej hodine, keď do klu-
bu poprichádzali mamičky s deťmi a napeče-
né medovníky dostávali svoju tvár podľa pred-
stavy desiatok detí. Malých návštevníkov veľ-
mi zaujala výroba sviečok z medzistienok
a najmä radosť z toho, že si ju mohol vyrobiť
každý sám, - samozrejme pod dozorom skú-
sených včelárov.

Dobrý teplý čaj Calendula osladený sla-
dučkým medíkom, orechové i makové závi-
ny, medovníky a koláče napečené zo surovín
sponzorov (pekáreň Goral a pekáreň Kristi-
án) boli odmenou pre snaživých rodičov, detí
a ostatných zúčastnených.

Skvelá atmosféra prvého dňa a pozitívne
ohlasy návštevníkov nedali na seba dlho ča-
kať a vedenie Základnej školy v Novej Ľu-
bovni nás požiadalo o možnosť navštíviť
s ostatnými žiakmi toto vydarené podujatie.
A tak sa rozbehol opäť kolotoč aj keď neplá-
novaných prednášok o včelárení, ale veľký zá-
ujem detí o život včiel, zdobenie pečiva, vý-
robu sviečok i samotnú výstavu určite stál za
vynaloženú námahu. A tak na druhý deň
v piatok, aj keď program podujatia sa mal ofi-
ciálne začínať až o 15.00 hod., začínali sme
už ráno o deviatej hodine ďalšími tromi skrá-
tenými prednáškami pre žiakov a samozrej-
me zdobením perníkov (ešte dobre, že ich naše
mamičky a babičky napiekli dostatok), ale aj
výrobou sviečok z medzistienok. Na výstavu
vyzdobeného pečiva peknými výtvormi
prispeli aj deti Základnej školy z krúžku pe-
čenia.

Program druhého dňa pokračoval pre ši-
rokú verejnosť od 15.00 hod. „Výstavou me-

dového pečiva, včelárskych produktov, nára-
dia a zariadení, spojenou s ochutnávkou
medu“.

Tak ako v predchádzajúci deň počas pod-
ujatia pre oživenie a pútavejšiu atmosféru,
boli premietané filmy s včelárskou tematikou.
Nanovo sme museli konštatovať, že priestory
na uskutočnené podujatie sú tesné. Pri odcho-
de detí a ostatných účastníkov, s dobrým po-
citom sme počúvali priania detí na stretnutie
pri podobnom podujatí v budúcom roku.

Keďže podujatie bolo organizované aj so
zámerom poďakovania sa Pánu Bohu za dary
zeme a rovnako poďakovania sa aj patrónovi
včelárov sv. Ambrózovi, ktorého sviatok je
práve 7. 12. konala sa v rímsko-katolíckom
kostole v Novej Ľubovni o 17.30 ďakovná
slávnostná svätá omša za včelárov, ktorú ce-
lebroval pán farár Mgr. Slavomír Gallík. Vo
svojom príhovore (homílii) ku včelárom svia-
tok sv. Ambróza nazval odpustovou slávnos-
ťou včelárov a zmienkou o živote sv. Ambró-
za rozšíril obzor i vedomosti včelárov i prí-
tomných veriacich o živote tohto nášho pat-
róna.

Po svätej omši sa v priestoroch Klubu
dôchodcov konalo stretnutie včelárov a hos-
tí, medzi ktorými nechýbal ani predseda Spol-
ku včelárov Slovenska Ing. Pavol Kameník ,
vedúca sekretariátu SVS pr. Lýdia Kubinová
a krajský zmocnenec a poradca pre včelárstvo
za Prešovský kraj pr. Andrej Fedkov.

Programom tohto stretnutia bolo vyhod-
notenie dvojdenného podujatia a všetci sme
sa zhodli na jednoznačnom závere, - že také-
to podujatie zamerané na včelársku tematiku,
propagáciu včelích produktov a včelárenia má
svoj význam a rovnako, že je oň veľký záu-
jem - najmä u detí.

Zistili sme, že detí zaujíma hlavne tá prak-
tická časť - čo je to úľ, aké je zloženie dna úľa,
chceli vedieť ako sa odoberá včelám med
a peľ, ako med včely nanosia do úľa, ako včiel-
ky urobia vosk, čo robí ujo včelár na včelnici
a najmä fascinoval ich život včiel.

Naše spoločné, povedal by som, že až ro-
dinné stretnutie včelárov bolo ukončené so
želaním, aby sme mali rovnaký elán a chuť na
zorganizovanie rovnakého podujatia v budú-
com roku a urobiť z osláv patróna včelárov
sv. Ambróza v našom Novoľubovianskom
regióne každoročnú tradíciu.

Vincent Boleš,
predseda R SVS Nová Ľubovňa




