Hodějický
zpravodaj

ROČNÍK XIII
ČERVENEC 2015

Jarní turistický výšlap
V pátek 8. května pořádal TJ Sokol Hodějice jarní turistický výšlap. Cílem byl přechod Velkého Lopeníku v Bílých Karpatech.
Trasa pochodu měřila 15 km a začala u kapličky nad obcí
Výškovec, pokračovala na Mikulčin vrch, odtud přes Lopenické
sedlo a Malý Lopeník k nejvyššímu vrcholu trasy na Velký
Lopeník. Na Lopeníku měli účastníci možnost vystoupit na místní

rozhlednu a užít
si
nádherný
rozhled do širokého okolí na moravské i slovenské straně. Po krátkém občerstvení jsme sestoupili z vrcholu Lopeníku k obci
Březová a pokračovali k Janáčkovu pramenu, ze kterého jsme mohli ochutnat léčivou minerální vodu. Odtud nám zbývalo vystoupat na Novou horu a sejit do obce Strání, kde na nás čekal autobus. Po celý den nám přálo počasí, nádherný jarní
den strávený v nádherném moravsko-slovenském pohoří
byl odměnou všem účastníkům, kteří nelenili a absolvovali náročnou trasu.
Bylo jich 63, z toho 22
dětí a každému z nich byl
po zaslouženém občerstvení v motorestu Pepčín
předán na památku diplom. Jarní výšlap se
opravdu vydařil a těšíme
se a zveme příznivce
zdravého pohybu na ten
podzimní.
Pavel Sklenář
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Zahájení provozu ČOV se blíží
Jak napojení proběhne a co budu
potřebovat?
Vlastní kanalizační přípojku od
odbočky k domu si na své náklady
buduje sám, a to prostřednictvím objednané firmy nebo vlastními silami.
Musí přitom respektovat projektovou dokumentaci.
Zhotovenou kanalizační přípojku
bude přebírat zástupce svazku nebo
obce. Je nutné provést také fotodokumentaci pro případ, že nebude vše
možné včas zkontrolovat.
V rámci připojení na kanalizaci
bude mezi svazkem obcí Ligary a majitelem nemovitosti uzavřena smlouva a bude podepsáno čestné prohlášení, ve kterém majitel nemovitosti
stvrdí, že je přípojka provedena tak,
jak má být, a je do ní zaústěno jen to,
co do splaškové kanalizace patří.

Jak napovídá titulek, již brzy se bude možné napojit na nově budovanou kanalizaci v naší a čtyřech sousedních obcích. Dovolte mi
tedy Vás informovat o aktuálním stavu a podrobnostech postupného uvádění do provozu.
Ke konci měsíce června bylo v naší obci dokončeno cca 75 %
z celkem asi 5,5 km kanalizačních stok. Na těchto stokách bylo
zhotoveno již 50 % z cca 350 odboček pro kanalizační přípojky.
A další každým dnem přibývají. Na stavbě čistírny odpadních vod
finišuje montáž technologie a se stavebním úřadem a odborem životního prostředí probíhají místní šetření a předkládání dokumentů
nutných pro zahájení zkušebního provozu. Kdy vše dobře půjde,
očekává se zahájení zkušebního provozu ve druhé polovině července a napojování jednotlivých nemovitostí na kanalizace přibližně po 20. červenci. Přesný termín bude upřesněn minimálně týden
předem, a to prostřednictvím letáku do každé nemovitosti, která se
bude moci napojit.
I když to tak možná někomu nemusí na některých místech připadat, zhotovitel stavby dělá vše proto, aby byla stavbě dokončena
v plánovaných termínech. Je nutno si připomenout, že stavba, která běžně trvá 2 a více let, musí být dokončena ve 13 měsících.
Pro zahájení zkušebního provozu čistírny odpadních vod je třeba
minimálně 200 ekvivalentních obyvatel, tj. cca 70–80 nemovitostí.
Na začátek zkušebního provozu se počítá s napojením domů z částí obcí Hodějice, Křižanovice a Němčany.
V naší obci se to bude týkat nemovitostí podél hlavní stoky A
a k ní již napojených stok a dále se intenzivně pracuje na propojení stoky B a B1, aby bylo možné ve stejném termínu připojovat
taky nemovitosti ze stok v okolí sokolovny, které jsou již kompletně hotové a chybí jen dokončit 5 odboček pro přípojky.
Kdy se budu moci připojit?
Jak jsem již napsal výše. Každá konkrétní nemovitost bude písemně informována o datu, od kterého se bude možné fyzicky napojit. Na začátek zkušebního provozu navíc osobně navštíví zástupce
obce jednotlivé majitele nemovitostí s dotazem, jak je schopen
a v jakém čase majitel napojení na kanalizaci provést. Je to dáno
tím, že zahájení nátoku splašků do čistírny odpadních vod v průběhu zahájení zkušebního provozu musí alespoň v případě prvních
200 obyvatel proběhnout ve 2–3 dnech, aby mohla čistička začít
správně fungovat. Obchůzky plánujeme po 13. 7. 2015.

Co do splaškové kanalizace není
možné vypouštět?
Do splaškové kanalizace nepatří
dešťové vody. Ty musí být dále odváděny do stávající dešťové kanalizace.
Dále do kanalizace mimo jiné nepatří ropné látky, barvy a oleje.
Do nové kanalizace se přísně zakazuje vypouštění obsahů stávajících septiků a jímek na vyvážení. Tyto splašky jsou již pro čistírnu nezpracovatelné. Pokud by k tomuto případu došlo, bude zničena chemická a biologická náplň jímek. Viník dostane k náhradě
zajištění nových náplní do jímek a ostatní vzniklé náklady.
Pro připomenutí doplňuji, že pro správnou funkci čistírny musí
splašky od nemovitostí dorazit do tří dnů. Starší splašky, a tedy
i splašky z výše zmíněných septiků a jímek, jsou již tedy pro čistírnu „nestravitelné“.
Projekty přípojek
O projektech by Vás lépe informoval projektant, ale dle našich
informací jsou projekty postupně předávány na stavební úřad a probíhá vyřízení územního souhlasu. Po vyřízení územního souhlasu
budete kontaktováni projektantem, který Vám projekt ověřený stavebním úřadem s územním souhlasem předá a poté bude hrazena
i cena za projekt.
Oprava komunikací
Ještě pár slov k tomu, jak bude probíhat oprava komunikací po
výkopových pracích. V současné době jsou výkopy provizorně zasypány tak, aby se komunikace do zmíněných oprav dala používat.
Toto provizorní zapravení a stavební činnost s sebou nese i zvýšenou prašnost v obci. Bohužel toto je při výstavbě podobných sítí
běžné a musíme to ještě chvíli vydržet. Vlastní opravy již v těchto
dnech plánujeme se zhotovitelem a jejich započetí by mohlo být již
koncem července. Vzhledem k nutnosti pracovat hlavně na dokončování stok ale maximum oprav proběhne v průběhu září.
S jakýmikoliv dotazy se obracejte na starostu a místostarostu obce.
Petr Plotěný

Bartolomějské hody
TJ Sokol Hodějice pořádá tradiční hody dne 30. 8. 2015.
Kdo má zájem z řad mladší generace účastnit se stárkování, ať
se nahlásí do 15. 7. 2015 u paní Vinklárkové osobně nebo telefonicky na číslo 608 309 052. Předem děkuje výbor TJ.
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Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce dne 20. 5. 2015
Zastupitelstvo obce Hodějice schvaluje:
Usnesení č. 1 ověřovatele zápisu Mgr. Lenku Záleskou a Václava
Jeřábka
Usnesení č. 2 program dnešního zasedání
Usnesení č. 3 Veřejnoprávní smlouvu o výkonu právní ochrany dětí
za paušální poplatek 2.000,- Kč ročně
Usnesení č. 4 Smlouvu o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení Hodějice – Vrchní Padělky
Usnesení č. 5 Prodej pozemku p.č. 566/3
Usnesení č. 6 Pachtovní smlouvu na pozemek p.č. 764
Usnesení č. 7 Pachtovní smlouvu na pozemek p.č. 758
Usnesení č. 8 Pachtovní smlouvu na pozemek p.č. 759/1
Usnesení č. 9 Pachtovní smlouvu na pozemek p.č. 9
Usnesení č. 10 Pachtovní smlouvu na pozemek p.č. 11
Usnesení č. 11 Pachtovní smlouvu na pozemek p.č. 14
Usnesení č. 13 Pachtovní smlouvu na pozemek p.č. 17
Usnesení č. 14 Pachtovní smlouvu na pozemek p.č. 32/1
Usnesení č. 15 Pachtovní smlouvu na pozemek p.č. 37/3
Usnesení č. 16 Pachtovní smlouvu na pozemek p.č. 19
Usnesení č. 17 Rozpočtové opatření č. 3/2015

Usnesení č. 7 Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ Hodějice
za rok 2014
Usnesení č. 8 Účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Hodějice
za rok 2014
Usnesení č. 9 Závěrečný účet obce za rok 2014
Usnesení č. 10 Rozpočtové opatření č. 4/2015.

Nabídka zájezdů
Ve spolupráci s cestovní kanceláří Kamibus nabízíme možnost
zúčastnit se těchto zájezdů. V případě zájmu se prosím hlaste
u paní Komárkové vedle OÚ Hodějice.

Dobříš – Jablonná nad Vltavou
Neděle 12. 7. 2015, odjezd 6.30 h.
cena: doprava + průvodce
470 Kč/osobu
450 Kč/děti, senioři

Bere na vědomí:
vrácení dotace TJ Sokol ve výši 35 000 Kč
vrácení dotace TJ Sokol ve výši 5256 Kč
změnu ve výpočtu pachtovného Obec Hodějice od 1. 1. 2015 –
částka 1403 Kč a 3909 Kč
bod č. 12 dnešního programu – pachtovní smlouva na pozemek
č. 16

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Hodějice dne 24. 6. 2015
Zastupitelstvo obce Hodějice schvaluje:
Usnesení č. 1 ověřovatele zápisu Blahoslavu Suchánkovou
a Mgr. Vladimíru Durdovou
Usnesení č. 2 program dnešního zasedání
Usnesení č. 3 Změnu č. 2 územního plánu obce Hodějice
Usnesení č. 4 Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě –
QUANTUM a.s.
Usnesení č. 5 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – kabel NN
Usnesení č. 6 Účetní závěrku obce za rok 2014

Karlova Studánka – hrad Sovinec –
Loštice – Muzeum tvarůžků
Sobota 25. 7. 2015
cena: 400 Kč/dospělí
380 Kč/senioři, děti

Plavba lodí údolím Dunaje
(soutěska Wachau)
Sobota 15. 8. 2015
cena: 930 Kč/dospělí
700 Kč/děti 10–15 let
400 Kč/děti do 10 let
880 Kč/senioři

Paměti stařečka Jakuba Sedláčka (1863–1959)
Stavba silnice r. 1895 (tedy před 120 lety – pozn. A. W.)
Dlouhou dobu byl v silničním výboru předsedou starý pán
Koláček, nechal opravit jen to nejnutnější na silnicích a peníze ze
silničních přirážek ukládal, takže po jeho odchodu z úřadu byl již
větší kapitál. po něm se stal předsedou J. Péza, mladý energický
člověk, a ten se rozhodl, že peníze nemají nečinně ležet a zahálet,
ale má se pomocí nich pracovat. A taky pracoval. Tam, kde silnice nebyly, je stavěl, kolem nich sázel stromy, ze kterých pozdější dobu tržil peníze. Stavěl silnice k Vážanů, ke Kobeřicím,
k Heršpicím, ke Křižanovicím, Rašovicím až k Jalovému dvoru,
do Hodějic, do Němčan a dále až do Rusínova, z Rousínovce pak
polem serpentinami přes slavkovské vinohrady do Slavkova.
Podnikatelem a stavitelem těchto silnic byl J. Horák z Kobeřic.

Na Hané měl 2 páry koní, s kterými dovážel materiál. My jsme
mu vozili štěrk a při měření viděli, jak měří nám a jak Horákovi
a jak jeden druhému přeje.
Péza tou dobou postavil tři domy vedle sebe, jeden synovi
a dva dcerám. Skupoval a sceloval pozemky na Zahrádkách a jinde. Hatě zdědil po Mezníkovi, pak to pronajal Dofkovi
a Zlámalovi. Pak, když těch silnic nastavěli, Péza měl syna
a Horák dceru, a tak dali ty děti a ten výdělek dohromady, ale ať,
jen když posloužili dobré věci. Péza si zasloužil, že i nám silnice
postavil, aby se na něho v dobrém s láskou vzpomínalo. Ale že
tomu Mezníkovi ty jeho vzácné zápisky spálil, zasloužil tenkrát
lískovkou na gatě.
A. Winterová, vnučka
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Akce pořádané Obecním úřadem Hodějice
Pálení čarodějnic
Dne 30. 4. 2015 se konal čarodějnický slet
v Hodějicích. Čarodějky
mladé i starší, krásné
i ošklivé, se přiletěly pobavit, zatančit a nakonec
došlo i na upálení čarodějnice Hodějany. O hudební produkci se staral
p. Charvát a také bychom
chtěli poděkovat našim
čarokrásným kolegy ním
z TJ Sokol Hodějice za
pomoc.

Koncert
ke Dni matek
Dne 10. 5. 2015 byl
uspořádán koncert hudební skupiny Frajarečka, který byl zpestřen vyprávěním lidové vypravěčky.
Škoda jen, že vás nepřišlo
více.

Den dětí
Dne 30. 5. 2015 se pořádal jako každý rok ve spolupráci s místními organizacemi den pro naše nejmenší. Celé odpoledne probíhalo v indiánském duchu. Počasí nám sice nepřálo, ale i to se nakonec umoudřilo a naše děti si vyzkoušely řadu indiánských

aktivit a soutěží. Došlo i na tanec
a odměny.
Totem a týpí byly dílem
p. V. Jeřábka, velký dík patří i pí
J. Kučerové, pí P. Holoubkové
a pí V. Floránové, které nám ušily indiánské čelenky a pro pořadatele
slušivé oblečky. Hudební kulisu zajišťoval p. Charvát a musím zmínit
i p. O. Vykouřila, p. L. Plcha a zástupce místních organizací, kteří
nám také velmi pomohli. Těším se
na další spolupráci v příštím roce.
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Vítání občánků
Obecní úřad se rozhodl obnovit tradici Vítání občánků a dne 13. 6. 2015 přivítal
naše nově narozené občánky. Byly pozvány děti narozené od listopadu 2014 do
května 2015, kterých bylo 11 – 7 chlapců a 4 děvčátka. Setkání s rodiči i jejich nejmenšími bylo velmi příjemné a obohacené vystoupením dětí ze ZŠ Hodějice.
Přejeme všem hodně zdraví a ať se jim v naší obci líbí.

Hastrmanský bál
Ukončit školní rok a zahájit letní
prázdniny přišly děti na hodějické
koupaliště 27. 6. 2015. Sešli se hastrmani i čarovné víly, zpestřením byla
tombola. Všem sponzorům děkujeme.
Rádi pro vás tyto akce pořádáme
a vždy nás potěší vaše účast.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají.
Mgr. Vladimíra Durdová
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Zprávičky z mateřské školy
Měsíc červen již tradičně patří výletům za poznáním a sbíráním
nových zážitků. I v letošním roce pro naše děti zorganizoval zřizovatel výlet „koňmo“ na Jalový dvůr. Tento výlet se stal tradicí
a naše děti se vždy moc těší na vyhlídkovou jízdu naší obcí i obcí

sousedních. Opět jsme o sobě dávali patřičně vědět hrou na kytaru,
zpěvem a doprovodnými hudebními nástroji. Pan Musil a pan
Kučera nám zajistili bezpečnou jízdu a pan Kozmon se vzorně staral o oheň, aby paní kuchařka Růženka připravila pro všechny vynikající špekáčky.
Celodenní výlet byl nasměrován do Boskovic, do westernové
vesnice. Ujali se nás indiáni, učili děti střílet z luku, rýžovat drahé
kovy, Mexičan nás provedl labyrintem a dokonce přišel i kouzelník. Prostě den nabitý zážitky i překvapením.
Závěr školního roku patří také statečným a hrdinům! Letošní ročník „nocležníků“ byl velmi úspěšný, sešlo se 14 odvážných se spacáky a po pohádkovém večeru všichni spokojeně usnuli bez slziček
a smutnění. Dokonce i paní učitelky Hana a Mirka byly vyspané dorůžova. Všichni dostali diplom za statečnost a malou sladkost.
Na prázdninové měsíce máme naplánováno mnoho práce.
Budeme demontovat veškeré vybavení ve třídách a seškrabávat staré vrstvy malby na stěnách, které vytváří nevzhledné vlny, a pořizovat malbu novou i do kuchyně a přilehlých prostor. V novém
školním roce děti přivítáme v čistých a barevných třídách. Přejeme
všem pěkné prázdniny.
Mirka a Hana
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Návštěva v Chorvatsku
Jak to všechno začalo?
Když jsem si asi tak před
rokem přečetla v mailové
poště obecního úřadu nabídku na partnerství s chorvatskou obcí Predavac, říkala jsem si, proč si vybrali
zrovna naši obec? Vysvětlení jsem se dozvěděla
vzápětí: oslovovali obce
v Česku, ze kterých přišli
kolem roku 1880 lidé
a osídlili tuto pohraniční
oblast. Z naší obce to byly
rodiny Staffova a Buigrova,
jejich potomci dodnes
v Predavci žijí. (Byli jsme
ubytovaní u p. Stefanie Bujger, její předci odešli z Hodějic se čtyřmi dětmi, tři nejstarší dcery zůstaly provdané v Hodějicích –
Františka si vzala Františka Cigánka, Vincencie Jakuba Petráše
a Marie Petra Skokana.)
Po dopisování přes p. Janu (překladatelka) v říjnu 2014 navštívil
Hodějice pan Lovric, velitel hasičů v Predavci. Prohlédl si hasičskou zbrojnici, cvičiště, navštívili jsme pomník hasičů na místním
hřbitově. Na oplátku pozval místní hasiče do jeho obce. Po několikerém přesouvání termínu jsme v pátek 5. června vyrazili.

Kde vlastně Predavac leží? U maďarské hranice, asi 50 km od
města Daruvar, kde žije největší česká menšina v Chorvatsku. Náš
program byl nabitý – prohlídka zbrojnice a techniky v Predavci,
prohlídka Bjelovaru, návštěva Daruvaru a prohlídka místní hasičské zbrojnice s historickou technikou. Chorvaté byli velmi srdeční
a pohostinní, doufáme, že také navštíví naši obec a my jim budeme
moci vše oplatit.
L. Záleská

Závěr školního roku
Školní rok 2014/2015 byl pro hodějické školáky plný nových poznatků, znalostí a vědomostí. Nezískávali je ale pouze v lavicích
nad sešity a učebnicemi, ale také při různých akcích a programech,
které škola zajistila.
V dubnu se žáci pod odborným vedením seznámili se zásadami
zdravého stravování, takže už si dokáží sestavit zdravou svačinu do
školy. Zdravověda pokračovala povídáním o škodlivosti kouření
a tvorbou plakátů. Ty byly vyvěšeny v blízkosti školy a měly upozornit kolemjdoucí na nebezpečí, která s kouřením souvisí. Velkým
zážitkem byla návštěva zdravotníků ze ZZS, se kterými si žáci vyzkoušeli základy obvazové techniky, předlékařské první pomoci
a seznámili se s vybavením záchranářského vozu. Zdravotníci velmi ochotně zodpověděli na všetečné otázky a všichni žáci si kromě
nových znalostí a dovedností odnesli také diplom. Chtěli bychom
touto cestou poděkovat celé posádce za ochotu a nasazení při seznamování dětí se zdravotnickou problematikou.
V květnu opět navštívili naši školu členové Mysliveckého sdružení. Seznámili děti se zásadami ochrany životního prostředí, prací členů této organizace a některými mysliveckými pomůckami.
Velký úspěch měla u dětí ukázka výcviku loveckého psa. Tu předvedl dlouholetý člen Mysliveckého sdružení ze Slavkova pan
Zdeněk Mařík, který myslivost dokonce dlouhá léta vyučoval. Jeho
německý krátkosrstý ohař nám předvedl, jak má reagovat na pove-

ly dobře vycvičený pes.
Další atraktivní ukázku
předvedl pan Marek
Wünsch z obce Javůrek
na Vysočině, který je
odborníkem na tradice
v myslivosti a vynikajícím hráčem na borlici.
Na ni zahrál několik
ukázek loveckých signálů, které pak doprovodil zvučným zpěvem. Potěšilo nás, že se
této besedy zúčastnil také bývalý žák naší školy, pan Libor Florián,
člen hodějického Mysliveckého sdružení, který zajišťoval program
pro děti z MŠ. Všem za milou besedu mnohokrát děkujeme a vážíme si toho, že ve svém volném čase přišli dětem přiblížit činnost
MS. Možná se některé z dětí stane časem také jejich členem.
Dne 1. června jsme všichni slavili MDD. Již tradičně se hodějická škola proměnila v kasino, kde se sázely „hodějické dolary“, za
které bylo pak možno nakupovat skvělé zboží ve školním obchodě.
Následovala volba Miss Hodějice, kterou si soutěžící i diváci velmi užili. Všechny zúčastněné krásky dokázaly, že nejen krása, ale
i um a smysl pro legraci jsou v životě velmi důležité.
Závěr školního roku patří vždy školním výletům. My jsme letos
zvolili výlet na hrad Buchlov, na nějž jsme dorazili turistickou cestou z Buchlovic. Děti se poutavou formou dověděly základní údaje
o historii hradu a vyslechly si několik pověstí, které se k hradu váží.
Pro žáky 5. ročníku připravujeme každoročně rozloučení s naší
školou. Žáci přespali v tělocvičně a chytali „školního strašidla“.
I letos jsme si prošli školu po setmění, zahráli si hry s baterkami
a všichni prokázali svou odvahu při noční procházce kolem setmělé budovy školy.
Po prázdninách budou na naše žáky čekat nově vymalované učebny, jídelna i tělocvična a zrenovovaná družina. Všem dětem a jejich
rodičům přejeme krásné prázdniny a mnoho načerpaných sil do
školního roku 2015/2016. Všechny důležité informace a fotogalerii
naleznete na webových stránkách školy: www.zs-hodejice.cz
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Fotbal v Hodějicích
Sezona 2014/2015 byla pro hodějický fotbal jedna z nejúspěšnějších za několik posledních let.
Po nepříliš vydařeném začátku sezony, kdy tým mužstva „A“
prohrál první tři utkání, se podařilo hráčům vyhrát svou skupinu
III. třídy a postoupit do okresního přeboru. Všem, kteří se podíleli,
gratulujeme a děkujeme za odvedený kus práce a volný čas, který
fotbalu a přípravě věnovali. Věřím, že postup je pro všechny odměnou. Nejlepším střelcem III. třídy dospělých skupiny B se stal
náš hráč Zdeněk Prokop s 22 nastřílenými brankami, gratulujeme.

Tým mužstva „B“ se umístil ve své skupině na krásném druhém
místě. Nejlepšími střelci mužstva s 8 nastřílenými brankami byli
Miroslav Burian a Ladislav Zápotočný. Dle umístění obou týmů je
tedy patrné, že fotbal je v Hodějicích oblíbeným sportem a muži se
mu plně věnují.
Mladší žáci zakončili letošní sezonu na krásném třetím místě své
skupiny. Mezi nejlepší střelce se prostříleli Uhlíř Štěpán 13, Novák
Richard 12 a Blaha Vojtěch 9 gólů.
Fotbalové soutěže se také zúčastnili naši nejmenší. V souboji
mladších přípravek se umístili na pátém místě. Mezi nejlepšími
střelci se umístili Pazderka Lukáš a Drinka Daniel. Dobrý výkon,
jen tak dále.
Roste nám tady generace kvalitních hráčů, je tedy dobře, že mají
velkou podporu rodičů, trenérů a ostatních příznivců fotbalu
v Hodějicích.
Víme, že se do fotbalového hřiště v posledních letech investovalo a bude investovat kvůli kvalitě trávníku, a to jak do zavlažování i do odvodnění. Investice jsou pouze za materiál, většinu prací si oddíl kopané zajišťuje brigádami, proto bychom chtěli
poděkovat všem, kteří se podílí na opravách, údržbě a renovaci našich sportovních zařízení. Děláme to nejen pro sebe, ale i pro další generace.
Monika Zápotočná
za výbor Sokola TJ Hodějice

Včelařský kroužek mládeže z Němčan
Jsme skoro v půlce roku 2015, a co se ve včelařském kroužku
mládeže událo? Pokusím se to v několika větách shrnout. V lednu
jsme odebrali u našich včelstev ze dna úlů zimní měl, kterou jsme
odevzdali na vyšetření ke zjištění přítomnosti roztočů Varroa destructor a včelomorky. Právě počet roztočů varroa je důležitým
ukazatelem zdravotního stavu včelstva s účinností léčení v předešlých měsících. Bohužel se toto potvrdilo na podzim loňského
roku, kdy některým včelařům v naší obci uhynulo několik včelstev.
O jedno včelstvo přišel i kroužek. Není to ostuda, ale poučení, jak
tomu do budoucna předcházet.
Od ledna do poloviny dubna jsme se intenzivně připravovali na
oblastní kolo soutěže Zlatá včela 2015, které proběhlo 25. 4. 2015
v Základní škole Vejrostova v Brně-Bystrci. Tohoto klání se účastnilo celkem 78 dětí a mládeže z dvaceti včelařských kroužků.
Včelaříci absolvovali písemný test ze všeobecných znalostí, mikroskopování s určením preparátu, správné pojmenování deseti rostlin a deseti včelařských pomůcek a předvést na fotorámcích v ukázkovém úlu práci se včelami. A jak jsme tedy dopadli? V mladší
kategorii dětí do páté třídy se nám umístila Viktorka Svobodová na
třetím místě, Martinka Teclová na druhém místě a Jakub Šidlík na
prvním místě. Ve starší kategorii mladých včelaříků se umístil
Samuel Hyryč na 23. místě, Sofie Čolakova na 15. místě, Milan
Nepožitek na 7. místě a Milan Kučera na 3. místě. Děti, které se
umístily na prvních třech místech, si domů odnesly hodnotné včelařské pomůcky a úly. Odpoledne po obědě se všechny děti přesunuly k brněnské přehradě, kde nastoupily na loď. Následovala
plavba k hradu Veveří. Na hradě nás čekaly různé soutěže, vystoupení šermířů a procházka po nádvořích hradu s poutavým výkladem. V podvečer jsme se vrátili lodí do přístaviště, kde jsme se
všichni rozloučili a rozjeli se k domovům. Dětem se soutěžní den
moc líbil. Společně nás doprovázela paní Zdeňka Svobodová s malým včelaříkem Tadeášem Ondříkem, který na soutěži vše pozorně
sledoval. S dopravou dětí nám pomohl Pavel Svoboda a Jaromír
Kyjovský.

Milan Kučera z Hodějic postoupil z oblastního do ústředního kola
Zlaté včely v Nasavrkách, kde se ve dnech 15.–17. 5. setkal s dalšími
třiceti šesti nejlepšími včelaříky z celé České republiky. Zde opět absolvoval všechny výše uvedené disciplíny, které byly o poznání těžší.
Nejtěžší asi byla samostatná písemná práce se včelařskou tematikou,
kterou musel za krátkou dobu vypracovat a tuto následně před ostatními obhájit. Nejlepší na soutěži byla ochutnávka různých medů s určením druhu a stloukání rámků na čas. Odpoledne soutěžící navštívili místní zámek s keltskou expozicí. Milanovo umístění na 31. místě
jsme se dozvěděli v neděli dopoledne, kde si převzal osobně od senátora Ing. Jana Veleby, místopředsedy ČSV Mgr. Václava Sciskali a ředitele SOUV v Nasavrkách Josefa Lojdy pamětní list s medailí
a drobnou cenou. Musím říci, že výkon všech byl obdivuhodný.
Velké poděkování patří obcím Němčany a Hodějice, které finančně podpořily oblastní kolo soutěže Zlatá včela 2015 v Brně.
Fotografie z obou kol můžete najít na internetových stránkách ZO
ČSV Slavkov u Brna ve fotoalbu včelaříků 2015.
vedoucí VKM Roman Šidlík
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