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Dozrel čas chrániť včely
MICHAL PETRIKOVIČ

KALNÁ NAD HRONOM Už niekoľko rokov sa zaoberám
myšlienkou ako lepšie „chovať“ včely, ako sa o ne lepšie starať a ako ich lepšie chrániť pred
dvomi hlavnými nepriateľmi:
človekom a včelím klieštikom.
Človek sa od nepamäti pokúšal
získať sladkú pochutinu - včelí med. Spôsoby získavania medu sú rôzne. Dnes žijeme v 21.
storočí a ľudia chcú mať na stole kvalitu z prírody. Mnohí sa
vracajú k prírode a konzumujú len prírodné potraviny, ktoré
nie sú zaťažené chémiou, alebo
inak ovplyvňované. Na naplnenie tohto cieľa sú potrebné včely a včelár. Včelárstvo je závislé
od prírodných podmienok a tie
sú v našom regióne Tekova dobré. Tekovom preteká rieka Hron
s vŕbovým, topoľovým a jelšovým porastom vhodným pre
včely. V obci sú stále ešte záhrady s ovocnými stromami a kríkmi, je v nej vysadených niekoľko desiatok líp a javorov. Pozemky okolo Kalnej obhospodarujú
poľnohospodári, súkromní roľníci, ktorý pestujú plodiny zaujímavé pre včely. Jednotlivé polia sú lemované trnkami, agátmi
a ostatnými divo rastúcimi kríkmi. Tu všade nachádzajú včely
peľovú, ale aj nektárovú pašu.
Dozrel čas chrániť včely,
chrániť včelára pred vonkajším nepriateľom. Nepriateľom
je včelí klieštik, a chemické prípravky používané na ochranu
rastlín kríkov a stromov. Klub
chce komunikovať s poľnohospodármi, záhradkármi a vinohradníkmi. Chceme, aby všetci
používali chémiu vo vhodnom
čase, aplikovať postrek tak, aby
nedošlo k ničeniu včiel. Včela je
užitočný hmyz, ktorý zabezpečuje opeľovanie rastlín, kríkov
a stromov.

Neustále sa presviedčam
z rozhovorov s ľuďmi, či už včelármi alebo konzumentmi medu, laickej verejnosti, že včely sú
vzácny tvor, ale ľudia im nerozumejú. Všetci sa zhodujú v názore, že včiel je stále menej. Mnohí

nepríťažlivé. Pred niekoľkými
rokmi som vysadil záhon uhoriek (na sieť) v blízkosti dvoch
včelích úľov. Bol som zvedavý,
čo budú včely robiť. Ráno na
svitaní už včielky pracovali na
žltých kvietkoch a boli tam celé

Dozrel čas založiť Nezávislý klub
chovateľov-priateľov včiel
v Kalnej nad Hronom a okolí
spomínajú na časy, keď v Kalnej
bolo 18 včelárov. Na rozkvitnutých stromoch bolo počuť bzukot včiel a jablká boli veľké ako
päste. Bol to koncert pre dušu
a oko človeka. Dnes je ovocie
nepodarené, krpaté a na pohľad

RAŇAJKY V GASTROCENTRE

dopoludnie. Zo záhonu sa ozýval hlasný bzukot a uhoriek bolo neúrekom. Pri zbere ma žiadna nebodla, asi ma „poznali“.
Ľudia poznajú iba med a ten
je čoraz žiadanejší. Jeho spotreba podľa štatistiky za posled-
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ný rok stúpla. Počty včiel od roku 1990 klesajú, včelári vymierajú a veľakrát nástupcu nemajú. Včela však produkuje aj peľ,
vosk a žihadlo. Toho posledného sa ľudia najviac boja, mnohí
nepoznajú rozdiel medzi osou
a včelou. Včely čoraz viac vytláčajú zo záhrad a záhradkárskych osád. Dnes sa včely chovajú na okrajoch lesov a lúk.
Tieto skutočnosti chceme zmeniť. Chceme vrátiť včely do záhrad, chceme mať zdravé včely,
chceme mať pekné farebné úle,
chceme, aby ľudia mali včely radi. Chceme, aby poľnohospodári, vinohradníci a záhradkári
boli ohľaduplní voči včelárom
a ku včelám. Chceme ľuďom
vysvetľovať, že včielky na kvete sa báť nemusia. Ona má iné
starosti, pracuje, zbiera sladučký nektár a peľ. Chceme, aby ľudia vedeli, že včielka bez dôvodu neútočí – sama po bodnutí
zahynie. Včielka je stvorená pre
prácu, je usilovná a pracovitá.
Naučme sa včielky rešpektovať.
Včielka tu bola skôr ako človek
a dnes sa navzájom potrebujeme.
Klub svojou činnosťou
nechce konkurovať akémukoľvek včelárskemu subjektu, je len
PLATFORMOU ľudí, ktorí žijú
vedľa seba a uvedomujú si, že
DOZREL ČAS.
Túto myšlienku potvrdzuje fakt, že členovia klubu môžu
byť aj neorganizovaní včelári.
Členstvo je dobrovoľné. Počet
členov klubu nie je limitovaný.
Klub nemá členské príspevky,
činnosť je dobrovoľná, náklady
si hradí každý sám (prednášky,
občerstvenie, cestovanie). Dozrel čas chrániť včely, dozrel čas
mať krajšiu obec, dozrel čas mať
prosperujúcu záhradu, sad. Dozrel čas chrániť prírodu. Dozrel
čas.....
(autor z Kalnej nad Hronom je včelár – amatér)

Zber obnoseného šatstva

Prosíme občanov aby posteľné prádlo, uteráky a utierky
zabalili osobitne a označili.
NEZBIERA SA: hračky, obuv, domáce potreby, matrace,
koberce (okrem tkaných) a veľmi znečistené veci.
Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete
pomôcť ľuďom, ktorí ho môžu potrebovať.
V neposlednom rade takouto likvidáciou pre Vás
nepotrebného textilu šetríte aj životné prostredie.
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Zber obnoseného šatstva

ne upravená zasnežená zjazdovka. Ani celodenná hmla
nepokazila radosť zo zimných
radovánok. Všetci sme si tento
zájazd užili a skvelo si zalyžovali. Komisii mládeže a športu
sme nesmierne vďační za skvelý výlet a veríme, že si niečo
podobné budeme môcť ešte zopakovať.

Výsledky zápasov 16. kola MO II
v pingpongu:
STK Tekovské Lužany C - STK Kalná nad Hronom B 7:11
Body za Kalnú: Lukniš L. 3, Uhliar M. 3, Zsigmond A. 3, Lukniš N. 2

Pozvánka na zasadnutie

ZBIERA SA: dámske, pánske, detské letné a zimné
oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy,
prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny,
hlavnice.
Nezáleží na tom, či je to posledná móda alebo už majú veci
možno i desiatky rokov. Veci môžu byť aj mierne znečistené,
nie však úplne špinavé.

Libuše Poturnayová, vedúca prevádzky

KALNÁ NAD HRONOM
(Alena Chlpačová) - Tí , ktorí mali chuť si zalyžovať a posánkovať sa v túto zimu (trochu skúpu na sneh ), sa v sobotu 8. februára vybrali do lyžiarskeho strediska SKI - Králiky neďaleko Banskej Bystrice.
Hoci tomu počasie veľmi nenasvedčovalo, čakala nás tu pek-

STAROSTA OBCE KALNÁ NAD HRONOM

Veci je potrebné zabaliť do igelitového vreca alebo iného
vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri
prevoze a priniesť ich na Obecný úrad počas stránkových
hodín DO 19.2.2014.

V našej prevádzke Vám ponúkame aj raňajky,
na ktoré vieme pripraviť rôzne druhy vaječných jedál,
výrobky z údenín, osúchy, desiatové polievky a našou
špecialitou budú aj plnené toasty.

Kalničania po roku
opäť na svahu
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Zapojte sa do
zberu obnoseného a nepotrebného šatstva,
ktorý sa bude konať v obci
Kalná nad Hronom.

Gastrocentrum Kalná nad Hronom
rozširuje svoju ponuku o raňajky !

Sánkovačka – lyžovačka SKI Králiky:

!

Obecného zastupiteľstva
v Kalnej nad Hronom

V zmysle §-u 13 ods. 4a zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zvolávam riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom dňa

11. februára 2014 (utorok) o 16.30 hod.
v Sobášnej miestnosti
Obecného úradu v Kalnej nad Hronom.

Program:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľa a zapisovateľky
3. Interpelácie poslancov a pripomienky občanov
4. Rôzne
5. Návrh Zmluvy o nájme bytov v 12 b.j. financovanej
		 z úveru ŠFRB
6. Schválenie členov správnej rady a dozornej rady NO
		 poskytujúcej sociálne služby v obci
7. Kontrola plnenia uznesení
8. Informatívna správa starostu obce
9. Návrh na aktualizáciu VZN o obecnej polícii a VZN
		 o nájme a prenájme nebytových priestorov
10. Diskusia
11. Záver

