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„Deň so včelami“, aj takto by sa dala na-
zvať veľmi obohacujúca a nezabudnuteľná
návšteva u pána Jozefa Jozefíka, najskúsenej-
šieho včelára v obci Kolačkov. Žiaci 1. roční-

ka Základnej školy s materskou školou Ko-
lačkov navštívili, v rámci vyučovacej hodiny
Prírodovedy, veľmi známeho včelára z obce
Kolačkov, ktorý bol vo februári 2012 vyzna-
menaný Zlatou medailou Š. Závodníka. Pán
Jozefík sa záujmu žiakov veľmi potešil a je-
den svoj deň venoval žiakom a podelil sa
s nimi o svoje bohaté skúsenosti s prácou
so včelami. Veľmi ochotne žiakov oboznámil

so životom včiel v prírode, ich dôležitou prá-
cou v úli, ako aj žiakom odkryl možno nepo-
znané zákutia skutočného života včiel v úli.
Na záver žiakom predstavil aj včeliu kráľov-
nú, ktorá tam má nezastupiteľné miesto. Žia-
ci boli plní emócii a hneď po veľmi podnetnej
návšteve sa dohodli na ďalšej. Včelár, pán Jo-
zefík sa veľmi rád delí o svoje vedomosti prá-
ve s deťmi. Ako sám povedal: „Včelári po-
trebujú mladú krv. Základňa včelárov starne,
včely a včelárov potrebujeme všetci, pretože
bez včiel by život na Zemi zanikol.“

Ďakujeme pánovi Jozefíkovi, že nám ve-
noval svoj čas a všetkých nás obohatil o svo-
je včelárske skúsenosti.

PaedDr. Veronika Krajčovičová
 ZŠ s MŠ Kolačkov

Dňa 15.5.2012 navštívili moju včelnicu
v Malinovej po predošlej dohode s pani uči-
teľkou deti z materskej škôlky.

Na včelnici v Malinovej

Žiaci 1. ročníka základnej školy so včelárom
p. Jozefom Jozefíkom

Včelár pán Jozefík pri vyberaní plastov

Deň 19.4.2012 bol pre včelársku rodinu
priateľa včelára - Jozefa Jozefíka z Kolačko-
va trocha výnimočný. Jeho včelnica, na kto-
rej obhospodaruje 96 včelstiev v záhrade za
stodolou bola obohatená o jednú včeliu rodi-
nu, dovezenú priamo z lesa v dutine hrubého
bútľaveho smreka na vlečke za traktorom. Na
včely natrafili lesní robotníci náhodou pri
výrube chorých stromov.

V ten deň som začínal u priateľa Jozefíka
jarné prehliadky včelstiev a teda som bol pria-
mo účastný rozšírenia jeho včelnice. Teraz už
stojací kus smreka bol vtedy ešte ležmo na
vlečke traktora. Už vtedy bolo jasné, že sa
jedná o mimoriadne silné včelstvo. Priveze-
ná včelia rodina bola ihneď preliečená proti
varroáze a mierne prikrmená cukrovo-medo-
vým cestom.

 Dnes, ako vidieť z fotografií, je včelstvo
zdravé a kondične silné.

„Opakovane som včelstvo preliečil kyse-
linou mravčou a podľa aktivity letu včiel te-
raz patrí medzi najsilnejšie včelstvá na mojej
včelnici“, hovorí pr. Jozefík.

Deň so včelami

S priateľom včelárom sme im ukázali, ako
sa v skutočnosti vytáča med. Deti to videli
prvý raz. Boli veľmi zvedavé a na všetko sa
vypytovali.

Každé z detí si prinieslo svoju lyžičku
a jedli čerstvo vytočený med, ktorý im veľmi
chutil. Zvedavým otázkam nebolo konca-kra-
ja.

Na záver sme sa ešte spoločne odfotogra-
fovali do škôlkárskej kroniky a potom si už
len zamávali na rozlúčku.

Kto vie, možno je medzi nimi budúci vče-
lár…?!

Rudolf Schwarz, Prievidza

 Na návšteve u deda Jozefíka....
Príbytok včiel pr. Jozefík upravil tak, že

horný otvor rozšíril na kontrolu a kŕmenie
včelstva a spodný slúži ako letáč. Horný otvor
naviac prekryl nápisom: „Náš pradomov je
les, neničte nám ho! Včielky“.

Keď k priateľovi Jožkovi Jozefíkovi pri-
chádzajú na včelnicu návštevy - a tých je po-
merne dosť, - táto „atrakcia“ určite prispieva
ku propagácii včelárstva, hlavne na vzbude-
nie záujmu u detí i mládeže, a možno aj u časti
dospelej populácie. Veď každého zaujíma ako
včielky žili prv, než sa začalo včeláriť v úľoch
a čomu sa hovorí: „divé včely“.

Ako vidno - sú to tie isté včely ako
v úľoch!!.

Vincent Boleš
predseda R SVS Nová Ľubovňa

Deti na včelniciach




