
Celosvětový den včel a 100let repubnliky

Vážení  přátelé,  dovolte  abych Vás přivítal  na naší  malé  slavnosti,
kterou jsme uspořádali k připomenutí dvou důležitých událostí letošního
roku.

Tou první a pro nás včelaře velmi důležitou je Celosvětový den včel,
který připadá právě na 20.května. 

Slavíme jej teprve od roku 2016. Rok před tím jej schválila,Valná hromada
Apimondie během kongresu v Jižní Korei. 

Proč právě 20.květen – je  to den,  kdy se narodil  průkopník moderního
včelařství, slovinský rodák, Antonín JANŠA. (20.5. 1734 – 13.9. 1773)
Právě slovinští včelaři byli iniciátory a velkou mírou se zasloužili o to, že
právě 20.květen se stal celosvětovým dnem včel.

Pro objektivnost ještě dodávám, že myšlenka na celosvětový den včel se
zrodila  už v roce  2012 u nás v České republice,  ale  bohužel  tak,  jako
mnoho jiných věcí nebyla dotažena do konce a byli to slovinští včelaři ,
kteří   celou záležitost realizovali a uvedli v život.
K tomu ještě malá poznámka pro nevčelaře. Včela, kterou chováme u nás
má svou pravlast  ve Slovinsku a pochází z  oblasti  Kraňska. Proto tedy
když někdy slyšíte kraňka, je to pojmenování podle oblasti původu včely..

A druhou neméně významnou událost, kterou si dnes připomínáme,
je 100le trvání Československé republiky, respektive České republiky.

Všichni  víme  za  jak  složitých  a  dramatických  událostí  naše  republika
vznikala a jak náročná a složitá jednání tomu předcházela. Připomenu tři
nejdůležitější  osobnosti,  které  se svým osobním přičiněním o její  vznik
zasloužily.
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V první řadě to byl prof. T.G. Masaryk a jeho nejbližší spolupracovníci dr.
Edvard Beneš a dr. M.R. Štefánik. Zejména posledně jmenovaný umožnil
svými mezinárodními kontakty uznání našeho státu světovými mocnostmi.

Náš včelařský spolek
se u příležitosti 100let trvání České republiky a Celosvětového dne včel

r o z h o d l

zasadit dvě památné lípy, které budou současným i budoucím generacím
připomínat tyto významné události našich i světových dějin.

A kámen s pamětní deskou nechť zde  zůstanou jako trvalé monumenty
událostí dnešního dne. Zasazeným lípám jako stromům charakteristickým
pro českou krajinu přeji nejméně dalších 100let života,  právě jako těm,
které lemují silnici vedoucí sem z vesnice a dále do světa a dožívající se
100let  svého  života.  Byly  zasazeny   před  sto  roky  jako  symbol
osamostatnění  se  a  vzniku  Československé  republiky  po  rozpadu
Rakousko-Uherska, kdy skončila 1.světová válka.
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