Při medovém dnu světili nový prapor
MIROSLAV JEÚNEK. Mladošovice

Váženi přátelé včelaří, milí
čtenáři, dovolte mi, abych Vás
informoval o průběhu 3. ročníku Medového dne Mladošovice,
který se uskutečnil 21. srpna
2011.

Již od časného rána se mla-

došovíčtí včelaři připravovali
na tento pro ně vpravdě slavnostní den. Ve spolupráci s
hasiči v Petrovicích a Lhotě byli postaveny na návsi v Mladošovicích stanové přístřešky
sloužící jednak pro prodej medového pečiva, ale i pro výstavku včelařských pomůcek a
také pro naše nejmenší, kteří
pod vedenim Mgr. Nikoly Hovorkové strávili hezké dopoledne, když tvořili svoje výrobky na téma "Včely a my".
Vlastní trh byl zahájen v devět
hodin dopoledne. Nutno po-

"Medové pečivo bylo
skutečně domácí, neboť
jej tak jako každoročně,
připravovaly šikovné
ruce manželek našich
včelařů".
dotknout, že medové pečivo bylo skutečně domácí, neboť jej
tak jako každoročně připravovaly šikovné ruce manželek
našich včelařů. Samozřejmosti
byl prodej medu od domácích
včelařů a medoviny. Včelařský
trh byl obohacen i dalším
drobným doplňkovým zbožím
od stánkařů.
Něco málo po desáté hodině
dopolední byla malá jihočeská

vELKA sLÁVA. Dne 21. srpna se uskutečnilo v Mladošovicích slavnostní svěcení nového včelařského praporu.
V úlu na praporu jsou vepsána jména mfst. kde působí včelaři sdruženi v mladošovické organizaci_ Jedná se o
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vesnice Mladošovice poctěna
významnou návštěvou našich
nejvyšších představitelů, předsedou ČSV Ing. Josefem Mandíkem, tajemníkem svazu Ing.
Rudolfem Peleškou, členem republikového výboru ČSV Ing.
Petrem Stiborem a předsedou
Okresni organizace včelařů Josefem Zimenem.
Na pozváni starosty Mladošovíc pana Miroslava Leštiny
byla v budově obecního úřadu
uspořádána přátelská beseda
zástupců včelařů se starosty
obcí, na jejichž teritoriu žijí a
pracují včelaři ZO Mladošovíce. Kromě již zmíněného pana
Miroslava Leštíny byli pří-

tomni starosta obce Libín pan
Václav Ludvík a starostka obce
Jílovice paní Věra Jindrová.
Starostové obcí seznámili přítomné se základními charakteristikami a údaji o svých obcích. Rovněž tak představitelé
včelařů předseda Ing. Mandík,
a tajemník Ing. Peleška pohovořili o současném děni ve svazu a úkolech, které před ním
stojí. V průběhu tohoto setkáni
byl Ing. Peleškou uskutečněn
zápis do včelařské kroniky.
Po mši svaté, okolo poledne,
bylo přistoupeno k hlavnímu
bodu programu, představeni a
vysvěcení praporu včelařů ZO
Mladošovice. Předseda ZO Ing.

Miroslav Jelínek ve svém projevu přivítal všechny přítomné
včelaře a ostatní návštěvníky.
Vysvětlil jim symboliku prvku,
které se vyskytují na obou
stranách praporu. V závěru
svého vystoupeni poděkoval
všem, kteří se podíleli na tvorbě a realizaci tohoto projektu a
přítomné pozval na 4. ročník
Medového dne Mladošovice,
který se uskuteční v roce 2012
přibližně ve stejnou dobu jako
letos.
Paní Mgr. Nikola Hovorková
jako spoluautorka návrhu vysvětlila přítomným kompozici
a smysl uspořádání jednotlivých prvků na praporu.

Starosta obce Mladošovice
vyzdvihl práci včelařského
spolku a jeho přínos pro obec.
Vyjádřil přesvědčení, že vzájemná budoucí spolupráce bude i nadále tak úspěšná jako dosavadní.
Předseda Okresní organizace včelařů přítel JosefZimen se
rovněž tak pochvalně vyjádřil
na adresu funkcionářů
ZO
Mladošovice, kteří svým přístupem a poctivou prací dělají
dobré jméno nejen sami sobě,
ale všemjihočeským včelařům.
Dále vystoupil tajemník ČSV
Ing. Rudolf Peleška, který zmínil, že mladošovičtí včelaři reálně naplňují stanovy ČSV a že
velmi dobře propagují včelařskou práci na veřejnosti. Ve
svém vystoupení poděkoval
funkcionářům ZO za dobře odvedenou práci.
Ing. Karel Veverka přednesl
pro všechny přítomné
text
"Náš kraj", který vyjadřuje jeho charakteristiku a chrakteristiku lidí, kteří zde od pradávna žijí. Všichni přítomní
pozorně jeho slovům naslouchali.
Na samotný závěr požádal
předseda ZO Mladošovice Ing.
Miroslav Jelínek pátera Mgr.
Ivo Prokopa o slavnostní akt
vysvěcení včelařského praporu.
A tak byl završen celý proces
od vzniku myšlenky o praporu
až k její realizaci a uvedení do
života. I počasí všem přálo a dozajista si mnozí návštěvnici
odnesli hezkou vzpomínku na
Mladošovice a zpestřili si tak
závěr času prázdnin.
Včelaří a pozvaní hosté se
zúčastnili slavnostního oběda v
místním pohostinství.

