
Slovenský
v elár 02, 03 /2013 - 5Z innosti našich R SVS

V septembri v roku 2012 vznikol pri CV
v Drahovciach nový krúžok – krúžok v elá-
rov. Jeho vedenia sa ujal pr. Miroslav Habr
st. Najskôr prišli mladí žiaci zo zvedavosti
nie o sa nau i  o v ielkach. Zoznámili sa
s pomôckami, ktoré sa používajú pri spraco-
vávaní medu. Videli ako vyzerá naozajstný ú
so v ielkami. Boli užasnutí pri poh ade na
plásty plné medu a prekvapení, aké ve ké,
krásne a úžasné dielo vie vytvori  malá v iel-
ka. Ve mi im chutil med priamo z plástov.

Regionálny Spolok v elárov Slovenska
v Želovciach v spolupráci so Základnou ško-
lou v Neninciach usporiadali d a 15.12.2012
v priestoroch školy, v elársku výstavu s ná-
zvom „Život v ely medonosnej“. Výstavu
otvoril pr. Mikuláš Kajtor, predseda R SVS
Želovce, ktorý prítomných srde ne privítal.

Po úvodných slovách predsedu nasledo-
vala prednáška o v elách, ktorá bola tiež sú-
as ou výstavy. Prednášajúcim bol RNDr. Jo-

zef Žigo zo Žarnovice, ktorý upútal mladých

posluchá ov svojim zaujímavým výkladom
o v elách a ich význame pre loveka i pre prí-
rodu, o v elárení, a o v elích produktoch. Pre
sprestrenie prednášky bola použitá aj audio-
vizuálna technika.

Na výstave nechýbali ani rôzne exponá-
ty, informácie o histórii v elárstva, a tiež ani
o histórii R SVS Želovce. Deti si mohli po-
zrie  v akých ú och sa v elárilo v minulosti
a v akých v sú asnosti. alej ú astníci výsta-

vy sa mohli oboznámi  so životom v iel
prostredníctvom vystavovaných fotiek našich
v elárov. Najviac zaujali nieko konásobne
zvä šené fotografie v iel, ktorých autorom bol
mladý v elár a príležitostný amatérsky foto-
graf Štefan Nozdrovicky ml.

Žiaci základnej školy sa mohli zapoji  do
sú aže o najkrajšiu kresbu, ktorá bola sú as-
ou výstavy. Troj lenná porota vybrala naj-

krajšie a najzaujímavejšie výtvarné diela a od-
menili ich autorov formou sladkej odmeny.

Tri najkrajšie kres-
by budú zaslané do
sú aže o najkrajšiu
kresbu s v elárskou
tematikou, ktorá sa
bude kona  na Kraj-
skom medovom
festivale Bansko-
bystrického kraja
v Žarnovici v polo-
vici leta 2013.

Organizátori
výstavy z dôvodu
sprestrenia výstavy
zaradili do progra-

mu aj ochutnávku medov. U itelia, rodi ia
a žiaci si mohli ochutna  z viacerých druhov
medu z ktorých mohli vybra  med, ktorý im
chutil najviac.

Ve ká pozornos  bola venovaná aj prak-
tickej ukážke odlievania voskových viano -
ných ozdôb a svie ok, ktoré predviedol len
nášho v elárskeho spolku pr. Gabriel Babka.
Deti si mohli vyskúša  výrobu týchto viano -
ných ozdôb, ktoré si mohli ponecha  a tak ob-

V elárska výstava a prednáška o živote v iel medonosnej v Neninciach

dari  svojich rodi ov. U itelia a rodi ia si zase
mohli kúpi  v elie produkty a výrobky, rov-
nako voskové medové svie ky a viano né
ozdoby.

V elársku výstavu navštívil aj predseda
SVS Ing. P. Kameník spolu s vedúcou sekre-
tariátu s L. Kubinovou, ktorí po ukon ení
výstavy preberali bežné problémy SVS
s miestnymi v elármi R SVS Želovce. Po vyše
dvojhodinovej živej diskusii lenov s predse-
dom SVS mohli organizátori výstavy ukon-
i  tento vydarený de  a rozlú i  sa s jeho

ú astníkmi.
R SVS Želovce, touto cestou po akuje

vedeniu  ZŠ v Neninciach, RNDr. Jozefovi
Žigovi za hodnotnú prednášku, Ing. P. Kame-
níkovi a L. Kubinovej za ich osobnú ú as  na
našom podujatí. alej naše po akovanie pat-
rí v elárom nášho spolku, ktorí na výstavu
zapoži ali exponáty a fotografie a ktorí sa po-
die ali na realizácii tejto vydarenej výstavy.

Tibor Husár
hospodár R SVS Želovce

Noví v elári na obzore...
Ke  sa už nedalo nazera  do ú a, ítali si

zaujímavosti o živote v úli. Nau ili sa robi
ozdoby na viano né strom eky, vyrába  svie -
ky z vosku, zdobi  medovníky. Pri tejto in-
nosti ich prekvapil aj Mikuláš, ktorý mal
z mladých v elárov rados  a musel sa s nimi
odfoti , aby mal pamiatku na šikovné deti.
V elári si nachystali výrobky na školskú aka-
démiu a potom svoje výrobky predávali. Chcú
si našetri  na exkurziu do v elína skuto ného
uja v elára.

Takto sa skon il rok 2012 a všetci mladí
v elári sa tešia, kedy za ne v elárska jar, nech
sa môžu zblízka pozrie  na život v iel. Zatia
sa budú u i  všetko o živote v elstva, aby sa
mohli zú astni  na sú aži mladých v elárov.
My všetci sa tešíme, že nám v Drahovciach
vyrastá generácia nových zanietených v elá-
rov.

R SVS Pieš any

Prednáška RNDR. Žiga sa de om pá ila.

Kresby našich žiakov.




