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Včelárska výstava v Želovciach
odmenou v podobe medu. Porota, taktiež ocenila individuálne výtvarné práce. Ceny víťazom odovzdal predseda SVS Ing. P. Kameník, ktorý bol čestným hosťom výstavy.

Už štvrtý rok, tradične pred blížiacimi sa
vianocami organizuje Regionálny spolok včelárov Slovenka v Želovciach včelársku výstavu pre deti.
Tohtoročná výstava sa uskutočnila dňa
12. 12. 2013 na Základnej škole v Želovciach.
Výstava sa niesla pod názvom „Význam včely medonosnej pre prírodu a človeka“. Naším cieľom bolo priblížiť život včiel a ich
význam pre človeka a spopulárniť včelárstvo
medzi mladšou generáciou.
Počas výstavy, deti si mohli vyskúšať aj
svoju zručnosť v zdobení perníkov. Odbornú
pomoc pri tejto činnosti poskytovala Ľubica
Mitterová, ktorá perníky vlastnoručne upiekla. Za jej obetavú prácu, pri ktorej strávila
nejeden večer pri pečení a zdobení perníkov,
jej patrí srdečná vďaka.

Výstavu otvorila Mgr. Anastázia Sedmáková riaditeľka školy v Želovciach. Po otvorení výstavy nasledovala prednáška o včelách
a včelích produktoch, ktorú viedol náš Krajský zmocnenec a poradca pre včelárstvo za
Banskobystrický kraj - RNDr. Jozef Žigo zo
Žarnovice. Pre poslucháčov to bola určite zaujímavá prednáška, čo dokazuje aj množstvo
položených otázok smerované na prednášateľa.
„Jožko, ďakujeme Ti, za Tvoju ochotu cestovať medzi nás a za Tvoju dlhoročnú odbornú
pomoc nášmu spolku.“

Po prednáške nasledovala prehliadka výstavy. Boli tu vystavované rôzne včelárske
pomôcky používané v minulosti, ale aj v súčasnosti. Nechýbala ani najnovšia prístupná
včelárska literatúra, ako rôzne odborné knihy
a časopisy. Sprestrením výstavy boli aj vystavované fotografie včiel, ale aj fotky zo života včelárov a nášho spolku. Ďalej boli vystavované aj rôzne včelie produkty. Veľký
záujem bol aj o ochutnávku medov. Deti si
mohli vybrať z nasledovných medov: agátový, slnečnicový, pastovaný a medovicový
med.

Sme nesmierne radi, že okrem našich včelárov sme mohli privítať na našej akcii aj priateľov včelárov z nášho najbližšieho spolku zo
Senohradu. Po ukončení výstavy domáci včelári spolu s našimi hosťami, s predsedom SVS
a s priateľmi zo Senohradu, mohli ešte dlho
diskutovať o neľahkých podmienkach včelárčenia. Predseda SVS nás informoval o bežných problémoch, s ktorými čelí naše Ú SVS.
Po vyše dvojhodinovej živej diskusie mohli
organizátori výstavy ukončiť tento vydarený
deň a rozlúčiť sa s účastníkmi.

Obohatením výstavy bola aj praktická
ukážka odlievania voskových ozdôb a sviečok. Za pomoci priateľky Kataríny Babkovej
- novej členky nášho spolku, deti si mohli
vyskúšať vyrobu sviečok a rôznych vianočnych ozdôb. Pestrý výber ozdobných sviečok
vystavoval aj náš dlhoročný člen, včelár priateľ Július Oravec.

Na konci výstavy bolo vyhodnotenie súťaže o najkrajšie výtvarné diela na tému „Včela medonosná“. Musíme uznať, že niektoré
práce boli naozaj výnimočné. Trojčlenná odborná porota to mala naozaj zložité, ale napokon si vybrala prácu: a to úľ z kartóna obsadený s papierovými včielkami. Toto nápadité dielo bolo vytvorené kolektívom žiakov
4. triedy. Za ich prácu boli odmenení sladkou

Tejto akcie sa zúčastnilo spolu 140 žiakov, pedagógov a včelárov. Môžeme konštatovať, že včelárska výstava organizovaná pre
deti zo ZŠ Želoviec sa nám úspešne vydarila.
Za tento úspech ďakujeme v prvom rade
Mgr. Anastázii Sedmákovej, riaditeľke školy,
že nám umožnila uskotočniť výstavu v priestoroch školy. Ďalej, ďakujeme všetkým tým včelárom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k uskutočneniu tejto výstavy.
Srdečná vďaka patrí aj nášmu predsedovi
R SVS Želovce, priateľovi Mikulášovi Kajtorovi, ktorý napriek svojim zdravotným
problémom pomáhal pri organizačných prácach. Prajeme mu skoré uzdravenie a skorý
návrat k svojim milovaným včeličkám.
Tibor Husár
R SVS Želovce

