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Vážení spoluobčané,
vítám Vás u jarního čísla hlaveneckého zpravodaje. Dovolte mi, abych dnešní úvodník nazvala „Historie a hysterie okolo
Slepandy“ a abych se bez dlouhých okolků v několika větách věnovala „problému“, který již delší dobou hýbe naší obcí.
Každý z Vás již zcela určitě slyšel zaručené zprávy, a tak bych moc ráda vše uvedla na pravou míru.
Začnu trochu zeširoka:
Slepanda byla poslední neopravená, úvozová, dlážděná cesta v Hlavenci. Jak její pomístní název napovídá, byla pravděpodobně
slepá, neprůjezdná, využívaná pouze zemědělci jako cesta do polí za prací, či zamilovanými páry jako úkryt před zraky ostatních
lidí. V devadesátých letech minulého století, kdy došlo k rozparcelování pozemku Na Vinici, vydal stavební odbor Městského
úřadu Benátky nad Jizerou souhlasné územní rozhodnutí ke vzniku devíti stavebních parcel s mnoha podmínkami. Tyto podmínky
si mimo jiné stanovili občané obce, kterých se výstavba bezprostředně dotýkala. Jedna z podmínek zněla, že Slepanda bude pro
veškerý provoz uzavřena. Cesta byla osazena dopravními značkami – na to si jistě vzpomenou tehdejší obecní zastupitelé. Jak však
šel čas, v horní části značku někdo ukradl, zřejmě, aby mohl cestou beztrestně jezdit. A protože tato cesta nikdy nebyla stavěna
pro provoz jakýchkoli aut, brzy se to ukázalo na jejím technickém stavu. K vymílání kamenů pomohla také vodní eroze, která šla
ruku v ruce s neúměrným zatížením povrchu cesty.
V loňském roce se obecní zastupitelstvo rozhodlo Slepandu opravit v duchu historického významu, jako u jediné cesty
v Hlavenci zachovat žulové dláždění a vytvořit tak pěší propojku mezi původní zástavbou a novou výstavbou. Při opravě byla
šířka komunikace zachována či mírně rozšířena na šíři 2,8 m – jiná možnost nebyla, neboť rozšíření neumožňoval okolní terén.
Vznikla tak velmi malebná pěší zóna.
Slepanda však konstrukcí neodpovídá komunikaci, která by mohla být zatížena provozem aut. A tak bylo ve spolupráci
s odborem dopravy Městského úřadu v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi na základě všech zjištěných skutečností rozhodnuto
o opětovném umístění zákazových dopravních značek a značky slepá ulice. A aby nedocházelo k porušování pravidel silničního
provozu tak jako doposud, rozhodl Obecní úřad v Hlavenci jako místně příslušný silniční úřad o umístění sklopného sloupku do
středu cesty, aby se cesta nedala projíždět. Bylo však nutné zajistit vstup na pozemky majitelům sousedních domů, kteří zde mají
své garáže. Proto umístění sloupku přibližně v polovině délky cesty.
A jsme u samého jádra věci. Umístění sloupku rozdělilo Hlavenec, některým občanům se nelíbí, že jim obecní úřad narušuje
základní práva a svobody, jiní požadují dodržení rozhodnutí, které vzniklo téměř před dvaceti lety. Vždyť se tady prostě nikdy
jezdit nesmělo. Dokonce na toto téma vznikla i petice za zachování průjezdnosti Slepandy. Podepsalo ji přes 60 lidí včetně
nezúčastněných občanů z Lysé nad Labem, Prahy a z dalších okolních měst či obcí. A ti co jí nepodepsali, ti se nás prý bojí. To mě
zaráží, že by se mě někdo bál? Spíš se bojím já, bojím se zlých lidí.
Záměrně jsem na počátku svého úvodníku napsala slovo problém do uvozovek, jsem totiž přesvědčena, že se o žádný problém
nejedná. Skutečné problémy zůstávají v pozadí jedné bubliny zvané Slepanda.
Děkuji, že jste dočetli až nakonec.
Jarmila Smotlachová, starostka obce

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HLAVENCI
ZA PŘISPĚNÍ OBCE HLAVENEC A OBECNÍCH SPOLKŮ
V HLAVENCI POŘÁDÁ

STAROČESKÉ MÁJE

P O Z VÁ N K A

sobota 18. 5. 2019

PRO VŠECHNY MUŽE A MLÁDEŽ Z HLAVENCE

NA KÁCENÍ SMRKU (MÁJKA)

12.30 PRŮVOD OBCÍ
v doprovodu kapely Přívoranka
(sraz před hostincem U Jelena ve 12.00)
Vystoupení nejmenších dětí –
„Tanečními krůčky k besedě“
Českou besedu zatančí starší děti.
(po ukončení průvodu asi v 16.00)

Středa 15. 5. 2019
18.00 (sraz)  Kácení smrku

Pátek 17. 5. 2019
15.00 (sraz)  Výjezd na břízky
19.00  Stavění smrku
Sraz vždy před hostincem U Jelena

17.30 DRAŽBA MÁJKY A JEJÍ KÁCENÍ
20.00 MÁJOVÁ ZÁBAVA

HLAVENECKÝ OBČASNÍK

s kapelou „HARMONIE“
hostinec U Jelena – vstupné: 100 Kč
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Poděkování občanům
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Obec Hlavenec ve spolupráci s paní poslankyní Veronikou Vrecionovou si Vás dovolují
pozvat na malý výlet nejen pro seniory

WƌŽŚůşĚŬĂWŽƐůĂŶĞĐŬĠƐŶĢŵŽǀŶǇ
WĂƌůĂŵĞŶƚƵZ
<ĚǇ͗ ƉŽŶĚĢůşϮϵ͘ϰ͘ϮϬϭϵ odjezd autobusu v 8 hod͘ z autobusové zastávky
WƌŽŐƌĂŵ͗ 10.00 ŬŽŵĞŶƚŽǀĂŶĄƉƌŽŚůşĚŬĂWŽƐůĂŶĞĐŬĠƐŶĢŵŽǀŶǇWĂƌůĂŵĞŶƚƵZ
11.00 posezení ƉƎŝŬĄǀĢƐ poslankyní /ng. Veronikou Vrecionovou
13.00 návrat do Hlavence

FOTOKNIHA
KE 130. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ SDH
HLAVENEC

Obecní úřad v Hlavenci děkuje
všem občanům, kteří řádně uhradili
poplatek za svoz komunálních
odpadů pro rok 2019.
Pro informaci uvádíme přehled
zakoupených známek pro jednotlivé
druhy svozu:
14 denní svoz – 99 nemovitostí
Sezónní svoz – 18 nemovitostí
Týdenní svoz – 25 nemovitostí
Majitelé rekreačních objektů
si zakoupili pytle na odvoz
komunálního odpadu.

Obecní tábor
u řeky Sázavy
Již tradiční prázdninový tábor pro
děti pořádá obec v Masarykově
táboře Soběšín na břehu řeky
Sázavy.
Termín konání je 3.–10. 8. 2019.
V letošním roce si užijeme hlavně
řeku Sázavu a nakoukneme pod
pokličku vodáckého sportu.
Přihlášky
je možno podávat nejpozději
do konce dubna 2019 v kanceláři
obecního úřadu.

Milí občané a přátelé obce Hlavenec, většina z vás má již doma fotoknihu Hlavenec – minulost a současnost, která
vznikla ke 100 letům samostatnosti Československa. Protože 14. 9. 2019 oslavíme 130. výročí založení hasičského sboru
v Hlavenci, vzniká v mé „literární dílně“ k tomuto výročí nová fotokniha, tentokrát o historii dobrovolných hasičů v naší
obci v letech 1889 – 2019. V knize naleznete fotografie z hasičských soutěží, staročeských májů atd. s průvodním textem.
Cena knihy se bude opět pohybovat dle počtu objednaných výtisků. Předpokládaná cena v současnosti je cca 600 Kč.
Pokud máte o tuto knihu zájem, můžete si ji u mne závazně objednat na telefonu 702 002 417, případně na e-mail
info.zimova@seznam.cz . Konečný termín objednávek je 14. 5. 2019.
Zdena Zimová

Podpora spolkové činnos pro rok 2019
Obecní zastupitelstvo schválilo pro rok 2019 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnu neinves ční dotace z rozpočtu
obce Hlavenec v celkové částce 176 000 Kč, jedná se o ﬁnanční příspěvky pro spolky či fyzické osoby na kulturní
a sportovní činnost:
Sbor dobrovolných hasičů – příspěvek na celoroční činnost a oslavy 130 let SDH v Hlavenci . . . . . . . . . . . 100 000 Kč
Sportovní klub Nohejbal Hlavenec – příspěvek na pronájem tělocvičny a na sportovní činnost . . . . . . . . . . 25 000 Kč
Zelené srdce z.s. – příspěvek na výsadby stromů v katastrálním území obce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kč
Bratrstvo Kobylí hlavy z.s. – příspěvek na pořádání besed a na další činnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 Kč
Monika Jedličková – podpora pravidelného cvičení pro ženy a dívky ve výši . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 Kč
Zdeněk Syrový – příspěvek na činnost místních rybářů při přípravě hlavenecké pou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 Kč
Naděžda Šimerková Kastnerová – příspěvek pořádání Kvě nkového plesu (kvě nová výzdoba) ve výši . . . . 5 000 Kč
Obecní zastupitelstvo dlouhodobě podporuje kulturní, společenskou a sportovní činnost místních spolků i jednotlivců. Velice si vážíme snahy a energie každého občana, který má chuť pro svou obec pracovat nad rámec svých povinnos . Jen pevně doufáme, že se tato snaha ze života vesnického lidu v budoucnos nevytra .
J. Smotlachová
HLAVENECKÝ OBČASNÍK
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Milí sousedé, kamarádi a přátele obce
Hlavenec, srdečně vás zveme na oslavu
130. výročí založení našeho hasičského sboru, která bude zahájena v sobotu 14. září 2019 v 9.30 slavnostním
položením kytice k pomníku padlých
v I. světové válce.
Dopolední program na hasičském hřišti nabídne netradiční soutěž pro pětičlenná družstva všech obecních spolků,
obecního zastupitelstva a dalších zájemců. Do soutěže se mohou přihlásit
i družstva maminek, tatínků či družstva
rodinná …
Svoji účast v soutěži můžete nahlásit písemně na e-mail info. zimova@seznam.
cz. do 30. 5. 2019.
Odpoledne od 15.00 bude hrát k poslechu kapela Přívoranka a večer v 18.00
nám zahraje Petr Vrána. Kromě toho
se můžete těšit na bohatý doprovodný
program a dobré občerstvení.
V neděli 15. září se setkáme v hostinci
U Jelena, kde proběhne od 15.00 slavnostní křest fotoknihy Dobrovolní hasiči v Hlavenci 1889–2019 a promítání
ﬁlmů o Hlavenci.

ŽELEZNÝ ŠROT

–

v sobotu 27. dubna 2019
od 9.00 pořádají hasiči
sběr železného šrotu.
Prosíme o přípravu sběru
před vrata.

/$03,2129ê35ĩ92'

Exkurze v pivovaru HUBERTUS
a v ovocném lihovaru KÁCOVKA
KďĞĐƉƎŝƉƌĂǀŝůĂŶĂsobotu 4. ŬǀĢƚŶĂ 2019 ŶĄǀƓƚĢǀƵ
pivovaru a lihovaru v <ĄĐŽǀĢ
9:00 ŽĚũĞǌĚĂƵƚŽďƵƐĞŵ z ,ůĂǀĞŶĐĞ
10:45 ƉƌŽŚůşĚŬĂŽǀŽĐŶĠŚŽůŝŚŽǀĂƌƵ<ĄĐŽǀŬĂ
12:00 ƉƌŽŚůşĚŬĂƉŝǀŽǀĂƌƵĂƉŽƚĠƉŽƐĞǌĞŶşǀ ƉŝǀŽǀĂƌƐŬĠ
ƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝaĂůĂŶĚĂ.
EĄǀƌĂƚĚŽ,ůĂǀĞŶĐĞǀĐĐĂϭϵ͗ϬϬ͘
jēĂƐƚŶŝĐŬǉƉŽƉůĂƚĞŬϮϬϬ<ē͕ĚŽƉƌĂǀƵŚƌĂĚşŽďĞĐ͘
ĄũĞŵĐŝƐĞŵŽŚŽƵƉƎŝŚůĄƐŝƚǀ ŬĂŶĐĞůĄƎŝKjēŝŶĂƚĞů͘ϳϮϯ ϴϴϵ Ϯϳϳ
ŶĞũƉŽǌĚĢũŝĚŽ28.4.2019.
HLAVENECKÝ OBČASNÍK

POZVÁNKA NA OSLAVU
130 LET SBORU
DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ V HLAVENCI
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Upozornění:
Pro velký zájem nechala obec Hlavenec
vyhotovit dotisk fotoknihy Hlavenec –
minulost a současnost. Knihu je
možné zakoupit v kanceláři obecního
úřadu. Cena 1 knihy je 800 Kč

Volby do Evropského
parlamentu 2019
Volby do Evropského parlamentu
proběhnou v České republice
24. a 25. května 2019. Češi
budou volit svých 21 zástupců.
Pro volební okrsek Hlavenec je
volební místností budova bývalé
obecní školy Hlavenec 82 –
dětské centrum Hlaveneček.

HLAVENECKÝ OBČASNÍK

KALENDÁŘ AKCÍ DUBEN – ZÁŘÍ 2019

HLAVENEČTÍ JUBILANTI

(Hlavenec, hostinec U Jelena – pokud není uvedeno jinak)

V nadcházejících jarních dnech se významného životního
jubilea dožívají tito hlavenečtí občané:
15. května • Miluše Svobodová
17. května • Mária Dohnalová
25. června • Václav Nypl
Připojujeme se ke všem gratulantům a přejeme
pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a rodinné pohody.

Zelené srdce se zazelenalo v JESENÍKÁCH
V sobotu 6. dubna 2019 hlavenecký spolek Zelené srdce spolu s přáteli pomohl zalesňovat paseku v Jeseníkách v katastru
Černá Voda. Připojili jsme se tak k místnímu spolku Rychlebské
stezky, který v okolních lesích spravuje na 80 cyklistických stezek a tento den otvírali sezónu brigádou zahrnující právě výsadbu stromků ale také úklid. Nabídku ke spolupráci jsme přijali
od správce lesa z Lesní správy Jeseník pana Filipa Beneše. Sázeli
jsme prostokořené duby, jilmy a lípy do jamek, které jsme hloubili vlastní motykou na vysekanou nezoranou paseku s hromádkami klestí ponechanými pro drobné živočichy. Nad hlavami na
nás z výšky shlížel vysoký modřín zachovaný pro samovýsev.
Vše napovídalo šetrné péči o les. Pod laskavým dohledem Filipa, který neúnavně po celou dobu dbal na správnou hloubku
jamek, důkladné přihrnutí a přimáčknutí, ale i na správnou vzdálenost stromků v řadě, se nám podařilo zasadit asi 650 stromků.
Celkem jich bylo tento den dobrovolníky vysazeno cca 1500.
Den jsme zakončili na Základně Rychlebských stezek se zaslouženým oroseným půllitrem a zelňačkou. No a k večeru, celí
příjemně unavení, jsme se vydali na zpáteční cestu domů vlakem
(někteří ovšem zůstali a ještě následující den užívali krásných
jesenických lesů) z nádraží Žulová přes Zábřeh na Moravě do
Prahy na Hlavní nádraží a domů do Hlavence.
Než jsme se s Filipem a jeho kolegy rozloučili, zabrousila
jsem na téma guerilla foresting neboli partizánského vysévání
semen z místních dřevin (jeřáb, bříza, javor…) na paseky. Filip
nás upozornil, že všechny lesy mají svého majitele a není správné bez jeho souhlasu nejen semena vysévat, ale ani je sbírat.
Že je důležitá komunikace jsme ale věděli, našemu výletu do
Jeseníků právě předcházela. My dobrodruzi si prostě musíme počkat, až nás správci lesa sami osloví s žádostí o pomoc.
Vzhledem ke stavu našich lesů to asi nebude dlouho trvat…
Následující den nám ještě mailem přišlo od lesního správce
Filipa upřímné poděkování.
Ája Vrtišková

Každý čtvrtek

19:00

Aerobic a body styling pod
vedením Moniky Jedličkové

Každou středu

17:00
18:00

Dramatické tvoření pro děti
od 4 do 6 let
Cvičení pro děti od 7 do 9 let
pod vedením Moniky Jedličkové
v Mateřském centru Hlaveneček

DUBEN
Výsadba stromků (Zelené srdce) – termín bude upřesněn později
neděle

21. 4.

sobota

27. 4.

pondělí

29. 4.

úterý

30. 4.

Velikonoční procházka na
Cecemín – setkání obcí DSO
Cecemínsko
9:00

Sběr železného šrotu
Návštěva Poslanecké sněmovny
nejen pro seniory (odjezd 8:00)

18:00

Čarodějnice (hasičské hřiště)

KVĚTEN
sobota

4. 5.

Pivovar Kácov – výlet

sobota

11. 5.

11:00

Memoriál Jana Hlaváčka (hasičská
soutěž v Sudově Hlavně)

středa

15. 5.

18:00

Příprava Staročeských májů –
výjezd pro smrk

pátek

17. 5.

15:00

Příprava Staročeských májů –
výjezd pro břízky, po návratu
stavění májky

sobota

18. 5.

13:00

Staročeské máje – průvod, večer
Májová zábava

ČERVEN
sobota

1. 6.

Den dětí aneb Setkání tří
vesnic – tentokrát v Poříčí

sobota

8. 6.

Okrsková soutěž (hasičská
soutěž v Sojovicích)

sobota

15. 6.

Závod Dračích lodí (Lhota)

sobota

22. 6.

Houštecký cyklomaraton

SRPEN
3. 8. – 10. 8.
sobota

17. 8.

Obecní tábor
17:00

Hlavenecká pouť a Poutní mše
(18:00)

ZÁŘÍ
sobota

14. 9.

9:30

Oslava 130. Výročí založení SDH
Hlavenec

Příspěvky do Hlaveneckého Občasníku můžete posílat na emailovou adresu: obec.hlavenec@hlavenec.cz
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Na návštěvě v Hlavenečku
Druhý dubnový den jsem se vypravila na návštěvu nové
části Dětského centra Hlaveneček v budově bývalé
školy. Obec Hlavenec, jako provozovatel DC Hlaveneček, zajistila a financovala rekonstrukci rozšířených
prostor, která probíhala od září 2018 do konce února
2019. První březnový den byla slavnostně otevřena centra aktivit, která jsou nedílnou součástí programu Začít
spolu. Hlaveneček navštěvuje v letošním školním roce
19 dětí ve věku 3-6 let. Děti jsem zastihla v plné práci – Eminka, Adélka, Saša a další děti společně malovaly
ptáčky, květiny … U dalšího stolku Anetka s Májou připravovaly ovocný salát pro všechny děti. Tobík a ostatní
kluci se pochlubili stavbou komína s čapím hnízdem. Paní
ředitelka Veronika Matulová mi vysvětlila, že předškolní
vzdělávací program Začít spolu podporuje vlastní volbu
dítěte k dané činnosti, vzájemnou spolupráci mezi dětmi, partnerský vztah mezi učitelem, dítětem a rodinou
a učí děti hodnocení sebe sama. Tématem týdne, které
se prolínalo do všech center aktivit bylo – Jarní přírodou se stálými a stěhovavými ptáky.
Děti mi ukázaly nové učebny i sociální zařízení. O krásnou výzdobu na stěnách se postarala druhá paní učitelka – Adéla Šimková. Na závěr mé návštěvy mi děti
přinesly ochutnat ovocný salát, který se Anetce a Máje
opravdu povedl .
Zdena Zimová
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POVÍDÁNÍ SE SOUSEDY ANEB OTÁZKY PRO …

Ukliďme si Hlavenec

VČELAŘENÍ A OTÁZKY PRO JIRKU

V sobotu 13. dubna proběhl v obci již tradiční
úklid odpadků. Po ránu se u kapličky sešla pěkná řádka dospělých i dětí, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijí. Rozdělili jsme se do
čtyř skupin a vydali se na místa, která jsou vždy
nejvíce znečištěna výdobytky naší společnosti.
Dospělí směřovali uklízet příkopy podél komunikace směrem k dálnici D10 a na Kostelní Hlavno.
Tyto úseky bývají pro sběrače nebezpečné, neboť jen málo řidičů je ohleduplných a při průjezdu kolem uklízejících lidí dostatečně zpomalí svá
rychlá auta. Někdy to bývá naopak.
Maminky s dětmi a se psy vyrazily do polí a na
lesní cesty tak, aby byly v bezpečí. I v těchto
místech se jim podařilo nasbírat několik pytlů
plechovek, plastových lahví a jednorázových kelímků. Člověk si nevybírá, kde po sobě zanechá
stopu.
Po dobře vykonané práci jsme si na ohni opekli
buřtíky, od znamenité kuchařky jsme ochutnali
mexické fazole a buřty na pivu a ke kávě jsme si
dali sladké moučníky.
V letošním roce se Hlavenec přidal k celostátní
akci „Ukliďme Česko“, na stejnojmenném portálu jsme nahlásili počty účastníků i přibližné
množství nasbíraného odpadu a tím jsme přispěli ke zdárné akci . K datu 16. 4. se konalo v celé
republice 3 476 úklidů, což je už nyní více než
za celý rok 2018. Jsme rádi, že jsme také přispěli
svou trochou do mlýna.
J. Smotlachová

Mezi nejstarší obory lidské činnosti patří včelařství. Alfou a omegou tohoto oboru je chov
včely medonosné, díky které sladíme medem, získáváme vosk, pyl, včelí jed, mateří kašičku
a léčíme se propolisem. Mezi našimi sousedy v Hlavenci je hned několik nadšených včelařů.
Mezi ně patří Jiří Zatloukal mladší.
■ Jirko, co tě přivedlo ke včelařství a jak dlouho se tomu věnuješ?
Po dědečkovi zůstal u nás starý včelín. Už jako kluk jsem navštěvoval v Jelence pana Kopeckého,
který mi po dvou letech věnoval dva úly včetně včelstva. Opravdu včelařit jsem začal zápisem
do Včelařského spolku v Předměřicích. Velký koníček se změnil před pěti lety v pracovní profesi.
Prodávám med, propolis a vosk.
■ Co si musí obstarat včelař kromě úlu?
Základem je dobrý ochranný oděv – klobouk se závojem, rukavice, oděv s uzavřenými dlouhými
rukávy a nohavicemi, uzavřené boty. Včelařství není levná záležitost. Kromě úlů je nutné příslušenství – medomety, krmítka, vařák, tavidlo, lis, mřížky atd.
■ Je nějaký rozdíl v kvalitě medu, a kdy se stáčí?
Kvalitní med musí zcukernatět, získá bílou barvu a ztuhne. K jeho roztavení v domácnosti je nejlepší vodní lázeň zahřátá na mírnou teplotu. Med se stáčí po odkvětu akátů.
■ Kdy probíhá včelařská sezóna? Jak probíhá život včel v úlu?
Ta probíhá každý rok na přelomu března a dubna a trvá do konce července. Do začátku září musí být
včely nakrmeny cukerným roztokem a připraveny na zimu. Já připravuji pro jedno včelstvo 16 litrů
tohoto roztoku. V jarním období je nejdůležitější na krmení voda a pyl. Asi za tři týdny začnou včely
nosit nektar. Každá včela nese nektar v kapce ve velikosti špendlíkové hlavičky, z ní musí vysát vodu
a zbytky pylu, aby při vytáčení med nezačal kvasit
V jednom úlu přes sezónu žije 60-80 tisíc včel. Kromě matky žijí v úlu pilné dělnice a trubci, ti mají
větší křidélka, kterými vhánějí do úlu vzduch. Protože v úlu při takovém množství včel začne být
těsno, dochází k rojení. Půlka včel si hledá nové místo.
V průběhu září dělnice trubce z úlu vyženou. V období říjen – prosinec včely léčím kyselinou mravenčí. Napadá je totiž parazit kleštík včelí, který se usadí na těle včely a vysává ji.
■ Co dělá včelař, když mu ulétnou včely? Co máme dělat, když je roj blízko nás?
Pokud ulétnou včely, je to špatné. Včelař je bez medu, protože ulétne matka a mladá matka, tzv.
„mladuška“ se nestačí „zapracovat“. Matka musí naklást v době kvetení denně až 2 000 vajíček.
Před rojem je nejlépe utéct, případně lehnout si na zem a zakrýt si hlavu. Musíte doufat, že si na vás
nesedne matka, protože tu vždy sleduje celý roj. Včelař se snaží co nejrychleji najít matku, protože
ví, že se k ní roj vrátí.
■ Máš zaručený recept na poštípání od včel?
Osvědčené je potírání postiženého místa rozkrojenou syrovou cibulí. Včelař však tento lék nemůže
použít, protože by u včel pachem cibule probudil agresivitu. Zrovna včera jsem dostal do ruky tři
žihadla. Jsem na to zvyklý, ale jednou jsem skončil v nemocnici kvůli silné kožní alergické reakci.
■ Myslíš si, že má pravdu známý britský zoolog Sir David Attenborough, že včely vymírají?
Vymírají nejen včely, ale i ostatní hmyz. Nedostatkem vody trpí rostliny a stromy. Hmyz přichází
o potravu i ochranu tím, že se na polích používají chemické postřiky, díky orbě mizí remízky . . .
Aby se včely dostaly k pylu, je vhodné mít na našich zahradách i rostliny kvetoucí na přelomu srpna
a září. Důležité jsou starší lípy, které mají hluboko zapuštěné kořeny, a tak získávají lépe vláhu. Tím
je zajištěno pro včely dostatečné množství nektaru v lipovém květu.
■ Co tě baví kromě včelaření? Máš ještě nějakého koníčka?
Zřejmě po dědečkovi mne baví myslivost, připravuji se na myslivecké zkoušky. Pohodu a klid nacházím při rybaření. Jsem členem Rybářského spolku ve Staré Boleslavi.
■ Jirko, děkuji ti za zajímavé a poučné povídání a přeji ti za redakci Hlaveneckého občasníku
úspěšné složení mysliveckých zkoušek.
Zdena Zimová

Pečené hrušky na medu
Pekáček vymažeme máslem, na dno položíme oloupané a rozkrojené hrušky
(vykrojíme jádřinec) tak, abychom do otvoru mohli dát půlku vlašského ořechu.
Posypeme skořicí a troškou mletého zázvoru, potřeme medem a přidáme na každý
kus hrušky kousek másla. Dáme zapéct.
Porci pro dospělé můžeme doplnit hruškovicí :-).
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