650 let obce Mladošovice
9.ročník Medového dne Mladošovice
Dne 19.srpna 2017 se uskutečnil již 9.ročník Medového dne Mladošovice, který byl zároveň
součástí oslav 650 let trvání obce Mladošovice. Tento pro nás včelaře tak významný den byl
poznamenán nepřízní počasí z pátku na sobotu 19.srpna, kdy silné poryvy větru nadělaly v přírodě a
na stavbách mnoho škod. I v Mladošovicích došlo k vyvrácení statné lípy v blízkosti kostela sv.
Bartoloměje. Ta svým pádem poškodila nejen obvodovou zídku, ale i střechu kostela. Byla to jedna
z mála, ne-li vůbec jediná velkolistá lípa v obci. Škoda jí i toho, co svým pádem způsobila. Přesto
všechno včelaři i hasiči, kteří nesli hlavní odpovědnost za zdárný a důstojný průběh oslav dostáli
svému slibu, úkoly před ně postavené splnili beze zbytku a stálo je to nemalé úsilí. Za to patří dík
všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu oslav.
Dopolení program oslav byl jako již tradičně zahájen v režii včelařského spolku. Na
samotném začátku jsme přivítali delegaci z okresu České Budějovice pod vedením člena PRV ČSV
přítele ing. Petra Stibora, dále pak místopředsedu okresní organizace přítele ing. Josefa Linharta,
zdravotního referenta okresní organizace přítele Josefa Durčanského a v neposlední řadě
včelařského odborníka přítele ing. Václava Kříže. Prodávalo se výborné pečivo vyrobené
manželkami včelařů. Svými cukrářskými výrobky přispěla i nevčelařka, hasička paní Petra
Dvořáková. K vidění byl i stánek se včelařskými pomůckami a samozřejmě nechyběly ani živé
včely. O odborný výklad se prvotřídně postaral ing. Vácvlav Kříž, včelařský odborník z Českých
Budějovic. Zájemci o včelařskou problematiku se našli a tak i toto pracoviště naplnilo své poslání.
Jako každoročně včelaři nezapomněli ani na nejmeší a pod vedením Mgr. Nikoly Hovorkové
vyráběly včelky. Za odměnu dostávaly děti pexeso a samozřejmě i své vlastní výrobky.
Od 10,00 hodin začal v kostele sv. Bartoloměje koncert barokní hudby v podání orchestru
Žestědvěstě z Českých Budějovic. Zažitek z profesionálně odvedeného koncertu si návštěvníci
oslav nenechali ujít. Koncert skončil v 10,45hodin a už od 11,00 hod. následovala mše svatá, kterou
celebroval borovanský farář P. Andrej Ulrisz. Začátku mše ještě předcházelo slavnostní přenesení
spolkového praporu do kostela. Mše svatá byla sloužena za včelaře. Po jejím skončení následovalo
slavnostní odnesení praporu před budovu Obecního úřadu. Zde proběhl slavnostní ceremoniál, v
jehož průběhu promluvil startosta obce pan Miroslav Leština, dále následovaly projevy předsedy
včelařského spolku ing. Miroslava Jelínka a zástupce hasičů pana ing. Jandy. Starosta obce
slavnostě předal včelařskému spolku stuhu na jejich prapor, která bude připomínat oněch 650 let
trvání obce. Včelaři na oplátku předali obci Stručnou kroniku obce, která rovněž připomíná tento
slavnostní den. Po ukončení ceremoniálu následoval slavnostní oběd pro včelaře a pozvané hosty v
místní hospodě. O skvělou tabuli a vynikajícví jídlo se postaral přítel Štěpán Hanzal.
Po celý den měli návštěvníci slavnosti možnost prohlédnout si výstavu obrazů malíře Jana
Kojana, historické fotografie dokumentující život na vesnici. Byla otevřena hasičská zbrojnice,
mateřská školka a v budově Obecního úřadu – bývalé škole, si bylo možno prohlédnout knihovnu,
kde byly k vidění obrazy mladošovického rodáka a zároveň spolkového kronikáře přítele Jiřího
Melichara. Rovněž tak si bylo možno prohlédnout spolkovou kroniku včetně jejích obrazových
částí. Pro starší a méně pohyblivé bylo připraveno hasičské auto, které obstarávalo přepravu po
obci.
Odpolední program byl již v režii mladošovických hasičů a celý se odehrával na fotbalovém

hřišti. Nechyběla živá hudba, občerstvení, včetně opečeného prasete. I zde byla dobrá nálada, která
trvala až do pozních večerních hodin.
Závěrem je možné říci, že oslavy 650let trvání obce se vydařily a úsilí vložené k zdárnému průběhu
nebylo marné.
Poděkování patří velařům, hasičům, Obecnímu i Farnímu úřadu.
V Mladošovicích 24/08/2017
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