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ROZHOVOR S …
V našich rozhovorech se setkáváme s lidmi různých zajímavých profesí,
ale také s lidmi, kteří se věnují nějakému nevšednímu koníčku. Tentokrát
si budeme povídat o zálibě zvané včelaření s jedinými dvěma místními včelaři,
panem Miloslavem Maxou (M.M.) a panem Janem Havlíčkem (J.H.).
Jak jste ke včelaření dostali?
M.M.: Ke včelaření jsem se dostal ještě za života pana Mráze, který mě do toho
zasvětil. Po jeho úmrtí jsem vlastně včely zdědil.
J.H.: Již v mládí jsem se učil od svého otce (a ten zase od svého) zacházet se
včelami a později jsem se jim věnoval sám. Dá se říci, že i já jsem včely zdědil.
Kolik máte v současné době včelstev a proč?
M.M.: V současné době mám pět včelstev. Myslím, že pro vlastního koníčka je
to akorát.
J.H.: Mám troje včelstva, protože na práci a starost to stačí. Při dnešních cenách
cukru potřebného pro krmení včel je to optimální počet. (Na nakrmení jednoho
včelstva je třeba 10-15 kg cukru).
V čem vidíte přinos chovu včel pro okolí a v čem pro sebe?
M.M.: Včelařina vcelku hodně upadá a řekl bych, že je docela důležité se
k chovu včel vracet.
Ve vsi je dost ovocných stromů a těší mne, že je opylují právě moje včely.
Vždyť jsme v Kosově pouze dva včelaři.
J.H.: Pro okolí je důležité opylování včelami – díky tomu se zvyšují výnosy
ovocných stromů. A jak řekl Albert Einstein – tam, kde nebudou čtyři roky
včely, zahyne i člověk, protože by zahynuly bez opylování všechny kulturní
rostliny.
Díky tomuto koníčku máme pro svoji rodinnou potřebu a pro potřebu našich
přátel dostatek kvalitního medu, ale i např. propolisu nebo včelího vosku. Pro
naše děti je navíc každoroční medování velikým zážitkem.
Málokdo také ví, že je pro člověka nejlepší konzumovat med z bezprostředního
okolí – do cca 20-25 km, protože obsahuje pyl z místních rostlin a pomáhá tak
organismu zvykat na pylovou zátěž a zmírňovat různé alergické reakce na pyly
atd.
Jakou péči včely během roku vyžadují?
M.M.: Jestli si někdo myslí, že včely se o sebe postarají a
včelař jen stáčí med, tak se velice mýlí. Včely potřebují péči
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jako každý živý tvor. Aby bylo včelstvo zdravé, je třeba se mu opravdu pečlivě
věnovat. Ale to je na dlouhé povídání.
J.H.: Včely vyžadují celoroční péči, především je to neustálý boj s roztočem,
který včelstva ohrožuje. Je také nutné včely pravidelně léčit a v neposlední řadě
je dnes velkou hrozbou rozšíření moru včelího plodu, který se v současné době
vyskytuje v našem bezprostředním okolí (Plešovice atd.). V místě výskytu moru
se musí včelstva včetně úlů a všech včelařských potřeb spálit a na původním
místě se pak nesmí několik let včelařit.
Kdybyste měli zhodnotit - z pohledu včelaře – letošní končící rok, jaký by byl?
M.M.: Letošní rok byl velice špatný. Když kvetly stromy a měla být největší
snůška, nepřálo počasí. A aby toho nebylo málo, ocitli jsme se v epicentru
včelího moru, což vyžadovalo léčení, a tím se všechno zabrzdilo.
J.H.: Tento rok byl za poslední léta nejnižší svým výnosem medu – naopak
loňský rok byl výnosově nadprůměrný.
Co si myslíte o budoucnosti včelaření ve svém okolí a ve své rodině?
M.M.: Budu rád, když se v okolí najde mladý včelař, rád mu poradím a do
budoucna si můžeme vyměňovat zkušenosti jako s přítelem Janem Havlíčkem.
A rodina? Manželka mi docela úspěšně pomáhá.
J.H.: Většina včelařů je pokročilejšího věku a bylo by třeba vychovat více
následovníků tohoto potřebného koníčka. Velkovčelařů sice přibývá, ale
malovčelařů je stále nedostatek. Jistě by včelařů bylo více, kdyby včely neměly
žihadla…
A budoucnost včelaření v naší rodině? Ta je zatím nejistá – jisté je jen jedno –
med našim dcerám velmi chutná.
Děkuji vám oběma za rozhovor a přeji meduplný a spokojený rok 2013.
Vladimíra Havlíčková
RECEPTOVÝ KOUTEK
Basilejské perníčky
500g neloupaných mandlí, 60g kandované směsi, 500g medu, 250g cukru,
15g skořice, špetka muškátového oříšku, 2 lžíce švýcarské třešňovice
(dávám griotku nebo rum), 710g hladké mouky (rozdělíme ji na 560g a
150g)
Poleva: 150g moučkového cukru, 1 lžíce vody
Mandle nasekáme nahrubo, kandovanou směs na kostičky. V kastrolu zahřejeme
med s cukrem a promícháme. Přidáme mandle, koření, třešňovici a 560g mouky.
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Zbytek mouky dáme na vál, přidáme těsto a do hladka uhněteme. Necháme 24
hodin odpočinout.
Z těsta vyválíme plát asi 1 cm vysoký a přeneseme na vymazaný plech,
vysypaný hladkou moukou.
Pečeme v předehřáté troubě asi 180 stupňů přibližně 20 minut. Teplou
perníkovou placku přelijeme cukrovou polevou a z ještě vlažného (!) perníku
vykrajujeme čtverečky, trojúhelníky, obdélníky.
Horký dech aneb Něco na zahřátí
1 l červeného vína, 1 citron, 3 hřebíčky, kousek celé skořice, 15-20
dkg cukru + 1 vanilkový cukr, 125-250 ml rumu, kandované ovoce,
citronová kůra
Do vína vymačkáme šťávu z citronu, přidáme hřebíček, skořici a oba cukry a
rum. Zahřejeme k bodu varu a odstavíme. Do sklenic dáme kandované ovoce a
přes sítko zalijeme nápojem. Ozdobíme plátkem citronu.
Zapečená kuřecí prsa
kuřecí prsa, houby, olej, cibule, brambory, zakysaná smetana, jedno vejce,
50g másla, sůl, kmín, pepř, pažitka, 100g strouhaného sýra
Brambory uvaříme ve slupce, oloupeme a nakrájíme na kolečka. Houby očistíme
a nakrájíme na větší kousky. V kastrůlku rozpustíme máslo a zpěníme v něm
nakrájenou cibuli. Přidáme houby, sůl, kmín a dusíme, dokud se neodpaří voda.
Kuřecí prsa opečeme na rozpáleném oleji. Houby, brambory a kuřecí prsa
zlehka promícháme, osolíme a opepříme a směsí naplníme zapékací misku.
Vložíme do trouby a zapékáme pět minut.
Zakysanou smetanu promícháme s vejcem a pažitkou a omáčkou přelijeme
houbovou směs, posypeme nastrouhaným sýrem a pečeme dozlatova při 180
stupních.
Hana Maxová
OHLÉDNUTÍ ZA PROBĚHLÝMI AKCEMI
Kosovský čtyřboj, III. ročník 2012
Letošního třetího ročníku Kosovského čtyřboje, který se konal
28. července u rybníka Punčocha, se zúčastnilo 11 družstev – první
místo obsadilo družstvo EL RAPIDO EQIPO, na druhém místě se
umístilo domácí družstvo KOSOV a na třetím místě skončilo družstvo
HASIČI KRASEJOVKA.
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Vítězné družstvo získalo sud piva, medaile, pohár, diplom a drobné
upomínkové předměty – podobně tak i další družstva.
I letos připravili organizátoři Kosovského čtyřboje bohatou tombolu, která
mj. obsahovala poukaz pro 3 osoby na vyhlídkový let v délce 1/2 hodiny,
poukaz pro dvě osoby v penzionu Teddy v Českém Krumlově p. Slavíka,
výměnu motorového oleje pro osobní automobil (autodílna Rašek), přezutí a
vyvážení 4 ks pneumatik (vrakoviště Kaliště, p. Lavička) nebo např. nabídla
kurzu sebeobrany pro dvě osoby v délce jednoho měsíce (p. Galbač) a mnoho
další hodnotných cen.
Na prvním místě děkují pořadatelé letcům a parašutistům z letiště Hosín,
jejichž ukázka letecké akrobacie byla pro účastníky soutěže neopakovatelným
zážitkem. Především děkujeme p. Pavlu Píglovi za umožnění této podívané,
ještě jednou děkujeme!! Zajímavým doprovodným programem byly bezpochyby
i ukázka izraelského obranného systému Kraft maga, který byl přijat s velkým
ohlasem, dále atrakce elektrický býk a rychlostní souboj dostihového koně ze
stáje Šebelka s terénní čtyřkolkou.
Dále děkujeme všem ostatním sponzorům za podporu: Obecní úřad
Kamenný Újezd, Pension Teddy – p. Vlastimil Slavík, Auta – Rašek - p.
Michal Rašek, Vrakoviště Kaliště Č. Budějovice - p. Tomáš Lavička, Jihostroj
a.s. Velešín, Sportovní klub bojového umění Taekwon-do - p. Miroslav
Galbač, Letiště Hosín – p. Pavel Pígl, Spojovací materiál – p. Luboš Pícha, SIG
CZECH – Novohradská p. Zdeněk Šerý, Mattoni p. Milan Slavík, Restaurace
Český mlýn p. Podruh, Velkostatkář Zevl a.s., Restaurace pension Bartochov,
Radek Samborský, PUB restaurace Č. Budějovice, Tipsport, AKO servis – p.
Pavel Reitinger, DK Open Jindřichův Hradec, Řeznictví Antoni, VIVA vitnes
IGY Č. Budějovice, Grafika Č. Budějovice, Cukrovinky Havel, CITRO p.
František Marek, Sportovní vybavení DAJA, Farma ANGUS Šebelka, Lešení
Jaromír Kalkuš, Ekoprim – Miroslav Kopačka, DKO Milan Nejedlý, Firma
ISABE p. Dan, p. Hossenseidel, KS elektro p. Kříž.
Občerstvení pro cca 120 lidí (diváků i samotných soutěžících) zajistila
cateringová firma z Českých Budějovic a ozvučení akce bylo v domácí režii.
Miroslav Šubjak
OKÉNKO PRO MILOVNÍKY HISTORIE
(Pokračování č.2)
Nadšené rybáře jistě potěší zpráva, že jejich předkové mohli
v Třebonínském potoce chytit pstruha, jenž se zde vyskytoval v dosti početném
množství, dále tlouště, okouna nebo Kosovští mohli u břehu potoka spatřit raka.
A kde bylo možné svůj úlovek patřičně zapít?
V Kosově můžeme ve dvacátých letech dvacátého století zajít do hostince
U Žižků v č.p. 5, kde byl výčep piva 100 hl, nebo k Vlčkům do č.p. 9, kde
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čepovali pivo do 25 hl, nebo do mlýna, v němž se nacházel výčep s 50 hektolitry
piva.
Ze zmiňovaného období pochází i velice půvabný popis kronikáře, jímž
zachytil proměny odívání svých spoluobčanů, zvláště spoluobčanek.
„Obyvatelstvo naší obce přizpůsobilo se již krojem většinou kroji
městskému. Rozpoznání venkovana a člověka městského néni sice žádným
uměním již dle pohybů tělesných a chůze, ale člověk venkovský nyní má stále
snahu přizpůsobiti se, pokládaje člověka městského za lepšího.
Látky na šaty pro jejich dostupnou cenu kupují se člověkem městským
jako venkovským bez ohledu na trvanlivost a nebylo snad nikdy více
rozhazování penězi jako nyní, kdy textilní továrny hledí vyráběti přerůzné druhy
tenkých látek, které mnohdy stačí na jeden neb dva plesy. To děje se od
bohatších i chudých, muži nejsou, co se týče výběru, tak nároční jako ženy.
Ženy módou jsou čím dál více méně oblékané, sukně krátké do kolen,
výstřihy u krku hluboké, ruce nahé a což ty obleky plesové! Jsou to hotové cáry
látek s přerůznými pentličkami, které visí na páscích přes ramena, záda i prsa
obnažena…“
Takto viděl proměny ženského odívání na počátku dvacátého století
opalický kronikář. Jak by se asi díval na dnešní módu?
A jak to vypadalo s dalšími tanečními či zábavnými akcemi v této době?
Konec masopustu se slavil na v Kosově a okolí tři dny, taneční zábavu
organizovali mládenci a vybírali za ni od děvčat poplatek (do věnečku). O
masopustě se konaly také spolkové plesy, které organizovaly střídavě místní
spolky – např. sbor dobrovolných hasičů (v Opalicích byl založen v roce 1900, a
jak se v kronice píše, členy byli i občané z okolních osad), ochotnický spolek
nebo politická sdružení. Také se drželo havelské posvícení, několikrát do roka
se konaly taneční zábavy. Po sklizni se lidé veselili na dožínkách a v létě byly
organizovány spolkové výlety, což byly velice oblíbené taneční zábavy na
zahradě při hudbě doprovázené různými zábavnými atrakcemi. Dle kronikáře
„nebohatý společenský život“ pak už jen doplňovala dvě představení
ochotnického spolku „Tyl“, jež byla v průběhu roku odehrána.
A příště nás čeká povídání o svatebním veselí, zpěvech a oslavách
narození dítěte.
Zdroj: Třeboňský archiv
POZVÁNKA NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Předvánoční setkání
Ve čtvrtek 20. 12. se v 16 hodin sejdeme na návsi a zazpíváme si koledy,
ochutnáme přinesené vánoční cukroví a punč, děti pak ozdobí vánoční stromek
ozdobami, které si doma vyrobí.
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Tříkrálová sbírka
V neděli 6.1.2013 od 13 hodin proběhne v Kosově
Tříkrálová sbírka.
Tři králové (místní děti) budou chodit po vsi a koledovat pro
potřebné lidi nejen v České republice, ale i ve světě. Svůj
finanční příspěvek budete moci vložit do zapečetěné
pokladničky, kterou s sebou ponesou. Pokladnička pak bude
otevřena na OÚ v Kamenném Újezdě a celkovou výši koledy
potom zveřejníme na nástěnce v Kosově, popř. v kamennoújezdských
obecních listech.
Na rok 2013 se připravují oblíbené akce – stavění májky
(30. dubna), předvelikonoční tvoření (konec března),
dětský den (začátek června), Kosovský čtyřboj atd. Více se
- jako vždy - včas dočtete na nástěnce na návsi, popř. na
webových stránkách naší osady www.kosov-cb.cz.

Apel na Kosováky
Jak jste si jistě všimli, začaly chladné, mnohdy mlhavé dny a s nimi
nastoupil čas inverze. Především však začalo období topné sezóny. Věřím, že i
Kosovákům záleží na tom, aby dýchali i v zimních měsících co nejčistší vzduch,
bez jedovatých spalin vyvolávajících astma a jiné dýchací potíže, či bez spalin,
které obsahují rakovinotvorné látky nebo jež mohou vést k poškození jater atd.
Netopte proto, prosím, ve svých kotlech PET-lahvemi naplněnými nejrůznějším
obsahem ani jinými plasty (mikrotenové sáčky, kelímky od jogurtů atd.). Při
jejich spalování se uvolňují oxid uhelnatý, chlorovodíkový plyn, dioxiny,
chlorované furany, kyanovodík, fosgen, těžké kovy…
Zhoršenou kvalitu ovzduší v Kosově registrují mnozí z nás, všimněte si,
prosím, toho i vy, kteří ji způsobujete, a pokuste se, prosím, o nápravu. Jde nám
všem přece o zdraví!
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A na závěr občasníku nesmí chybět tradiční omalovánka pro nejmenší čtenáře:

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA OBČASNÍKU
Uzávěrka příspěvků a informací do 9. čísla bude 15. 5. 2013, aby číslo
mohlo vyjít před prázdninami, obdobím dovolených. Příspěvky lze poslat emailem na adresu kosovsky.obcasnik@ seznam.cz, popř. doručit v Kosově na
č.p.7 (na návsi) V. Havlíčkové.

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti v novém roce 2013 vám přejí všichni, kteří se podílejí
na vydávání Kosovského občasníku.
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Na přípravě občasníku se podíleli autoři článků, Vladimíra Havlíčková a
Obecní úřad Kamenný Újezd, který zajistil nakopírování občasníku v počtu 55
ks.

9

