Rajeckí včelári oslavovali.

V sobotu 22.09.2018 sa v Kultúrnom dome v Konskej stretli včelári ZO SZV
Vojtecha Križana Rajec, aby oslávili 80. výročie založenia svojej organizácie.
Na oslavu si prizvali svojich rodinných príslušníkov, včelárov z družobnej moravskej
včelárskej organizácie z Pozlovíc a ďalších hostí.
Program sa niesol v slávnostnom duchu, kde pred slávnostným obedom privítal
predseda ZO, priateľ Fero Maňák prítomných hostí. Nasledovala včelárska hymna v
podaní PaedDr. Mariána Reméniusa riaditeľa ZUŠ v Rajci, po ktorej mladý poet Filip
Balvan predniesol vtipnú a poučnú včelársku básničku.
Po chutnom obede (hubová omáčka bola úžasná - pozn. autora článku) sa včelárom
prihovorili hostia osláv: priateľ Alojs Mališka, predseda ZO včelárov z Pozlovíc a
starostka obce Konská Ing. Janka Stupňanová.
Prvým vrcholom programu osláv bolo oceňovanie včelárov.
• Medailu Juraja Fándlyho - in memoriam, za významný podiel na rozvoji
Slovenského včelárstva udelenú Vojtechovi Križanovi pri príležitosti 110. výročia
narodenia prišiel osobne prevziať jeho vnuk Viktor Križan

• Medailu Štefana Závodníka - in memoriam, k jubilejnému 80. výročiu založenia ZO
SZV v Rajci, udelenú Romualdovi Čestislavovi Zaymusovi, pri príležitosti 190.
výročia narodenia, prišiel osobne prevziať priateľ Marek Mucha, farár z Rajca, kde sa
ocenený včelár narodil.

• Medaila za zásluhy o rozvoj včelárstva I. stupňa (zlatá včela) - in memoriam bola
udelená:
- priateľovi Antonovi Koledovi, dlhoročnému bývalému predsedovi ZO do roku
1993, vedúcemu včelárskeho krúžku a neúnavnému prvotnému kronikárovi.
- priateľovi Karolovi Mišovi, dlhoročnému bývalému tajomníkovi ZO (39 rokov),
kočovnému včelárovi a šíriteľovi včelárskej osvety.

• Medailu za zásluhy o rozvoj včelárstva I. stupňa (zlatá včela) si prevzal:
- priateľ Ing. Ján Putera, ktorý sa zaslúžil o činnosť predsedu ZO, bol členom
revíznej a kontrolnej komisie ZO, dlhoročný AÚVL, dôverník a kronikár posledných
25 rokov.

• Medailu za zásluhy o rozvoj včelárstva II. stupňa (strieborná včela) si prevzali:
-

priateľ Jozef Zvrškovec, dlhoročný AÚVL a dôverník ZO,

-

priateľ Michal Zvrškovec, dlhoročný AÚVL a dôverník ZO,

- priateľka Helena Vráblová, bývalá dlhoročná hospodárka ZO a organizátorka
včelárskych podujatí pre včelárov ako aj širokú verejnosť počas včelárskych nedelí v
Rajeckých Tepliciach,
-

priateľ František Mičúch, dlhoročný AÚVL a dôverník ZO.

• Medailu za zásluhy a rozvoj včelárstva III. stupňa (bronzová včela) si prevzali:
-

priateľ Jozef Jakubský

-

priateľ Ignác Knapec

• Medaila k okrúhlemu životnému jubileu III. stupňa ( bronzová včela) bola udelená:
-

priateľovi MUDr. Pavlovi Lenhartovi

• Čestné uznanie - diplom - za dlhoročnú spoluprácu so ZO SZV v Rajci bolo
udelené:
-

Českému svazu včelařů, z.s., základní organizace Pozlovice

Cenu prevzal priateľ Alojs Mališka , predseda ZO Pozlovice.

• Čestným uznaním - diplomom - za aktívnu prácu v SZV boli ocenení:
-

priateľ Ing. Marian Stránianek

-

priateľ Milan Vysoký

-

priateľ Albín Kupka

-

priateľ Ľudovít Hodás

-

priateľ Marián Remenec

-

priateľ Pavol Machút - in memoriam (cenu prevzala dcéra Alena Dolinayová)

• Čestným uznaním - diplomom - za dlhoročné členstvo a aktívnu prácu s mladými
boli ocenení:
-

priateľ Andrej Slyško

-

priateľ Jaroslav Súkeník

-

priateľ Vladimír Kavecký

• Ústne poďakovanie priateľovi Karolovi Zemkovi za dlhoročnú prácu AÚVL a
dôverníka ZO a prianie sily na prekonanie zdravotných obtiaží.

Druhým vrcholom programu osláv bolo vyhodnotenie súťaže o “Najlepší med
Rajeckej doliny”, kde poradie na prvých troch miestach bolo nasledovné:
1. priateľ František Maňák
2. priateľ Pavol Hollý
3. priateľka Marta Puterová

Tajomník ZO priateľ Laco Balvan pripravil pre včelárov Výročný včelársky almanach,
v ktorom je na 24 stranách stručne zdokumentovaná história fungovania ZO. Pre tých
včelárov, ktorí chceli podrobne viac vedieť o činnosti včelárov v ZO priateľ Laco
pripravil Kroniku včelárov ZO (vo viacerých výtlačkoch).
V ďalšej časti osláv nasledovala voľná zábava a nechýbali ani spevácke dvoj až
trojhlasy v sprievode harmonikára z Pozlovíc a šarmantnej harmonikárky Moniky
Balvanovej z Fačkova.
Nechýbali ani zákusky, ktoré napiekli samotní včelári, domáca medovina a teplé
švédske stoly á la podniku Michelinskej hviezdy, ktoré pripravil priateľ Fero Mańak.
Včelársky rok síce nebol priaznivý, napriek tomu včelári veria, že ten budúci bude
taký vydarený, ako oslavy 80. výročia založenia rajeckej včelárskej organizácie.
J. Drobúl, člen výboru ZO

