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Informace z činnosti obecního úřadu
V kulturním domě byla provedena výměna oken a osazen
roletový systém.
Výměnu oken a výmalbu včetně
generálního úklidu jsme stihli do pouti, škoda jen, že těch
pomocníků při úklidu bylo tak málo.
• Jak jsme již informovali v minulém čísle zpravodaje,
podařilo se Mikroregionu
Podhůří Mařenky, jehož jsme členem, získat
dotaci na realizaci řadu let připravovaného projektu výstavby rozhledny na
Mařence. Dotace z evropských fondů je ve výši 3 mil. Kč, což představuje cca
60 % způsobilých výdajů. Mikroregion vyhlásí na tento projekt veřejnou
sbírku, ve které osloví nejen podnikatelskou veřejnost, ale i okolní města a
obce a také občany regionu, s prosbou o finanční podporu. Zastupitelstva
zainteresovaných obcí rozhodla na svých zasedáních o finanční podpoře
tohoto projektu tak, aby se podařilo jej úspěšně zrealizovat.
• V současné době probíhá řada složitých jednání s představiteli Ředitelství
silnic a dálnic ( ŘSD) , v jehož správě je silnice I/23 protínající naši obec. ŘSD,
jako investor stavby rekonstrukce silnice, má zpracovaný projekt na její
stavební úpravu. Při projednávání technického řešení průtahu
zaujal
dopravní inspektorát Policie ČR Jihlava, do jehož kompetence průtah obcí
spadá, negativní stanovisko. Zejména ve věci současné technického řešení
autobusových zastávek, které nejsou v souladu s platnými technickými
předpisy. Alternativní řešení, které by splňovalo požadavky dopravního
inspektorátu v naší obci neexistuje. Buď je technicky neřešitelné, nebo naráží
na vlastnické vztahy.
S úpravou silnice I/23 úzce souvisí
projekt
připravovaný obcí, který řeší bezpečný levostranný chodník od č.p. 14 až po
č.p. 112. Zastupitelé vnímají tento projekt jako významnou prioritu, neboť si
plně uvědomují rizika pohybu zejména dětí a starších spoluobčanů podél této
velmi frekventované silnice. Náklady na tento projekt jsou vyčísleny cca na 8
mil. Kč s tím, že záměrem obce bylo v měsíci říjnu požádat o dotaci
z Programu rozvoje venkova, který je v dikci Ministerstva zemědělství a je
určen pro obce do 500 obyvatel. Aby mohlo dojít k umístění chodníku po levé
straně komunikace, musí dojít k vyosení stávající komunikace k pravé straně.
Bez realizace projektu ŘSD je tedy projekt výstavby chodníků
nerealizovatelný. V polovině července se uskuteční jednání všech
zainteresovaných přímo v naší obci. Snad se podaří několikaměsíční debatu
ukončit a najde se vhodné technické řešení.
• Nadace Veronica z Brna, která každoročně vypisuje grant na podporu aktivit
na ochranu přírody a krajiny, v letošním roce podpoří plánovanou obnovu
aleje v Kozině ve Štěměchách. Ve spolupráci ZO ČSOP Kněžice a obce byl
připraven záměr, který hodnotitele zaujal a získal tak finanční podporu ve
výši 40 tis.. Peníze byly využity na prořezání výmladků a náletových dřevin
•
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v části aleje, která bude ještě v letošním roce pokosena a na podzim zde bude
vysázeno 50 nových stromků, které doplní rozpadající se alej švestek. Jedná se
o prvotní impulz k obnově této zajímavé lokality, kterou si jistě většina
z nás pamatuje v lepším stavu. Cílem je vrátit tomuto místu charakter aleje,
která bude pěkným místem pro vycházky, zdrojem ovoce i prostředím pro
mnoho zajímavých druhů ptáků, hmyzu i rostlin
• Protože určité životní situace nás občas zaskočí nepřipravené a nevíme, kde
co řešit, máme pro Vás jednu informaci:V případě potřeby a Vaší vůle
zajišťuje zvonění umíráčku v naší kapličce p. Miroslav Trnka, č.p. 124. Číslo
mobilního telefonu p. Trnky je 721 305 218.

Pozvánka k účasti na připravovaných akcích:

30.7. 2011

3.9. 2011
Září 2011

Štěměšský kačer – 13. ročník volejbalového turnaje, večer taneční
zábava, k tanci a dobré pohodě zahraje skupina LUCIFER ROCK,
ve které se vrátí na hudební pódium náš rodák Miloš Jeřábek, tak
se přijďte podívat a pobavit
Strašení – 3. ročník úspěšné akce nejen pro děti
Od začátku školního roku budou opět pravidelná zasedání členů
obecního zastupitelstva, a to jako v minulém pololetí vždy první
čtvrtek v měsíci se začátkem v 19.00 hod.

Ze zasedání zastupitelstva obce
5. 5. 2011

- ZO rozhoduje uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu
věcnému břemenu s budoucím oprávněným, E.ON Distribuce, a.s., F.A
Gerstnera 2151/6 , 37O 49 České Budějovice, IČ 28085400 spočívající
v umístění nového zemního kabelového vedení NN v délce 325 m na
pozemku parc. č. 1947/1, 496/8-PK, 522/2, 522-PK, 523/1 zapsané na LV
č. 10001 v k.ú. 763314 Štěměchy, včetně umístění jednoho pilíře a jedné
skříně na sloupě.
- ZO rozhoduje uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu s budoucím oprávněným p. Janem Mastným, Štěměchy č. 32,
spočívající umístění stožáru pro zajištění dodávky internetových
služeb pro osadu Dašov a obec Štěměchy, a to na parc. č. 523/1
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- ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1, dle přílohy č. 1
- ZO schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 1196/l4 – TTP o
výměře 261 m2 v obci a k.ú. Štěměchy ve prospěch pana Antonína
- ZO schvaluje příspěvek na výstavbu rozhledny mikroregionu Podhůří
Mařenky ve výši, která bude stanovena členskou schůzí mikroregionu a
bude vypočtena podle počtu obyvatel každé jednotlivé obce
2. 6. 2011

- ZO schvaluje uzavřít smlouvu na pronájem pozemku parc. č. 1196/l4
– TTP o výměře 261 m2 v obci a k.ú. Štěměchy ve prospěch pana
Antonína Růžičky, Štěměchy č. 14, na dobu neurčitou. Cena pozemku
bude 100,- Kč ročně.
- ZO schvaluje poskytnout spolku Liga na ochranu zvířat ČR se sídlem
Hrádek č. 964, Třebíč příspěvek ve výši 1.000,- Kč na úhradu nákladů
spojených s péčí o psa pí. Valentové, Štěměchy č. 67
- ZO schvaluje změnu č. 1 Územního plánu Štěměchy - viz samostatná
příloha usnesení

Kronika
Před 150 lety - 1861

Původ „Sejpek“
Jelikož se zrušením roboty přestala i u nás podpora poddaných, rozhodli se
gruntovníci štěměšští, že v čas nouze a neúrody budou si vypomáhati sami. Usnesli
se, že každý k tomu účelu složí určitou část obilí a sice žita, ovsa a ječmene na sýpce
u starosty. A tak se skutečně i dálo. Ale časem se tyto reservní zásoby tak zvětšily, že
jednotlivci v jeho stavení počaly býti obtížnými. Usneslo se tedy tehdejším obecní
zastupitelstvo postaviti si slušnou budovu, neboli sýpku, kde by se toto obilí mohlo
uchrániti. A to se stalo skutkem r. 1861.Když později nastaly o obilí na sýpce uložené
spory, rozhodlo v dubnu 1868 obecní zastupitelstvo, že právo na toto obilí mají
pouze gruntovníci, kteří se stavby „sejpek“ účastnili. Byli to: Matěj Sochna celoláník
č. 3, Matěj Vládeka ½ láník č. 49, Jan Dokulil ½ láník č. 4, Ant. Musil 1/3 láník č. 46,
Pavel Hobza celoláník č. 6, Martin Kasáček č. 7, Antonín Janík 1/3 láník č. 9, Josef
Hrůza 1/3 láník č. 10, Tomáš Vrzal celoláník č. 11, Martin Špaček 1/3 láník č. 13,
Marie Voburková celolánice č. 15, František Vondráček celoláník č. 16, Josef Brabenec
celoláník č. 17, František Trnka ½ láník č. 19, František Dokulil ½ láník č. 20,
František Šindelář celoláník č. 22, František Hobza ½ láník č. 23, Ondřej Kovář
celoláník č. 27, Josef Kasáček celoláník č. 25, Matouš Trnka ½ láník č. 26, Karel
Sochna ½ láník č. 30, František Machovec ½ láník č. 31, Martin Bobek ½ láník č. 50,
Tomáš Zvěřina ½ láník č. 51, Tomáš Voburka ½ láník č. 53, Tomáš Bobek ½ láník č.
54 a Josef Šoustal ½ láník č. 55. Z obilí složeného na sýpce si pak jednotlivci
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půjčovali. Z míry půjčeného obilí musel pak každý dáti„mejtník“ obilí úroku. A tak
se to dělalo až asi do roku 1890, kdy obilí si jednotlivci rozebrali, poněvadž dlužníci
vypůjčené obilí liknavě odváděli.
Pozn. „Sejpky“ stávaly na místě dnešní hasičské zbrojnice. Výměra lánu 18 – 20 ha.
Před 100 lety - 1911
Rok 1911 se vyznamenal velikým suchem. Stromy kvetly přímo nádherně, ale
velikým suchem květy opadaly. Otavy jetelové ani trávové nebyly žádné a pokud
byly, byly vyschlé – učiněná dřevina. Poněvadž vypukla v obci ve větší míře u
hovězího dobytka slintavka a kulhavka, příčítali lidé tyto nemoci příliš suché píci.
Žně byly toho roku o 14 dní dříve než v letech normálních.
Nedlouho před světovou válkou jednalo se o stavbě železnice Třebíč –
Želetava. Již v roce 1911 podávala obec štěměšská žádost o zřízení nádraží ve
Štěměchách. V roce 1911 se již vše ke stavbě dráhy připravovalo a na počátku roku
1914 upisovány byly již kmenové akcie pro stavbu této dráhy. Celkový náklad
rozpočtu byla na 3, 600 . 000 Kr., z čehož měly připadnout 2,860.000 Kr. k úhradě
státu, zemi pak 460.000 Kr. Obec štěměšská v lednu 1914 upsala na stavbu místní
dráhy Třebíč – Želetava kmenových akcií za 3.000 Kr. Dále pak se obecní
zastupitelstvo usneslo, že k výstavbě dráhy za přiměřenou cenu odstoupí veškeré
pozemky náležející ke kmenovému jmění obce, pokud jich ke zmíněnému účelu bude
zapotřebí. Ovšem potřebí jich nebylo, neboť stavba dráhy vypuknutím světové války
byla na dlouhou dobu oddálena, ne-li úplně zmařena.
Před 50 lety - 1961
K 1.březnu 1961 bylo provedeno na území našeho státu sčítání obyvatel.
V naší obci k tomuto dni bylo 241 mužů a 244 žen. Celkem 485 obyvatel. Na celém
území ČSSR 13 741770 obyvatel.
V měsíci červnu byl rozkopán a obnoven rybníček na návsi. Stěny starého
rybníčka, kterými unikala voda, byly nahrazeny novými stěnami betonovými. Práce
byly zčásti provedeny brigádně a zčásti hrazeny MNV.
Za dřevěný most, který nevyhovoval zatížení, byl v srpnu silniční správou
postaven nový most betonový a vyasfaltována přípoj od státní silnice až za školu.
Dne 27. září v 8.15 hodin projížděl naší obcí směrem k Třebíči autobus
z Českých Budějovic obsazený vojáky v činné službě. Autobusu z kopce nad obcí
přes ves selhaly brzdy, takže obcí projížděl velikou rychlostí. Na dolním konci vsi
v zatáčce řidič již vozidlo nezvládl a narazil na domek pí. Fatrdlové, který byl úplně
demolován. Autobus byl též rozbit. Při této nehodě přišel o život jeden voják a 19
ostatních bylo různě zraněno. Pro více nehod, ku kterým v této zatáčce docházelo,
bylo nadřízenými úřady nařízeno, tento domek zbourat a odklidit.
(doslovný výpis z kroniky)
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Co nového v obci?
Zelená je tráva ………..
Tak jsme se konečně dočkali, už
se nám na fotbalovém hřišti pozvolna
klube
trávník.
Při
schvalování
obecního rozpočtu pro rok 2011 jsme
mimo jiné živě diskutovali, co s tím
naším fotbalovým klubem a co s tím
hřištěm. Paradoxně zejména mužská
část zastupitelstva se k našim hochům
stavěla velmi skepticky.
Musím
připustit, že co se týče jejich nasazení
v tréninku, asi měli trochu pravdu.
Ale protože osobně fotbal není až tak
můj šálek čaje, vnímám naše fotbalisty
z pohledu jejich pracovního nasazení
na rekonstrukci fotbalového hřiště.
Na zastupitelstvu jsme se tehdy
svorně shodli v tom, že jsou v obci
potřebnější věci, než zrovna super
trávník na hřišti. Podle toho rozpočet
také dopadl a museli jsme se
spolehnout převážně na vlastní ruce
našich fotbalistů. Dnes můžu zodpovědně prohlásit, že kluci nezklamali. Na hřišti
odvedli pořádný kus práce, čehož si nesmírně vážím, a jménem zastupitelů děkuji.
Abych byla zcela upřímná, někteří zklamali, ale tak jako v jiných spolcích,
zafungovalo dobré silné jádro. Ještě nás na hřišti spousta práce čeká, věřím, že vše,
co jsme si naplánovali, společně i úspěšně dokončíme, a že od jarní sezóny si získají
naši fotbalisté a fotbalistky opět řadu příznivců, kteří je přijdou na domácím hřišti
povzbudit, aby s lepší trávou přišly i lepší výsledky. Velký dík patří také vstřícnému
přístupu a podpoře vedení našeho (opatovského) zem.družstva a společnosti Korekt.
Marie Báňová

Mladé fotbalistky

Fotbalový klub děvčat pokračuje úspěšně ve své činnosti. Tým je složen ze
členek obcí Štěměchy, Chlístov, Heraltice, Stařeč, Opatov a Rokytnice.Trenérem je
Stanislav Augustin, který jim předává své letité fotbalové zkušenosti. Sama děvčata
si již domluvila dvě přátelská utkání, a to v Okříškách, kde výsledek skončil 2:0 pro
soupeřky. Sám trenér protihráček mluvil o kvalitách, které naše fotbalistky
předvedly, a pokud budou takto pokračovat, mohly by dosahovat stále lepších
úspěchů. Kněžice patří mezi lepší týmy, a přesto naše sportovkyně obstály se ctí
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výsledkem 3:1 pro soupeřky.
V současné době probíhají poslední úpravy na nově
zrekonstruovaném fotbalovém hřišti, na kterém budou moci děvčata v příštím roce
trénovat i hrát. Přejeme jim hodně úspěchů v tomto sportu a spoustu diváků, kteří je
podpoří.
Ivana Kovářová

Výroba tepla z OZE v naší obci
Na úvod tohoto článku bych chtěl podotknout, že jeho účelem není reklama
spojená s mým jménem, ale vyzvednutí povědomí našich občanů o možnosti výroby
tepla z obnovitelných zdrojů energie tedy ve zkratce „OZE“. V loňském roce bylo
v naší obci, díky podpoře ze Státního fondu životního prostředí v programu „Zelená
úsporám“ instalováno do domácností 12 ks solárních zařízení pro celoroční přípravu
teplé vody. Celkem je v naší obci instalováno 14 ks zařízení o výkonu 49 kW.
Celková solární absorpční plocha činí 61,7 m2. Z pohledu ročních úspor energie
vychází v průměru na jednu domácnost 2000 kWh energie, v celkové bilanci tedy
28 000 kWh/rok. Ať už se jedná o úsporu energie elektrické nebo jiné (přepočet na
spotřebu zemního plynu - 3300 m3), určitě to není zanedbatelné číslo. Vždyť ročně se
ušetří takové množství energie, že by stačila na celoroční vytápění zemním plynem
středně velkého rodinného domu. V okresním měřítku, v přepočtu na počet
domácností, patří Štěměchy mezi ty nejlepší.
Svoboda Radek

___________________________________________________________________________

Z obecního života dnes
Stavění máje
Tak letos nám počasí opravdu nepřálo. Nevíme,
kterápak čarodějnice se na nás rozzlobila a poslala nám takové
počasí! Pršelo a pršelo. Naše statné hasiče však déšť neodradil
a mája se opět stala dominantou dolního konce Štěměch.
Pohoštění doprovázené tradiční hudbou (bubeník a
harmonikář) bylo pro všechny připraveno v obecní garáži. A na zapálení hranice
s čarodějnicí na Pasíku nakonec také došlo. Škoda jen, že kvůli dešti nebyla účast
občanů tak veliká, jakou by si tato tradiční májová veselice zasloužila.
Radka Řepová
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Bylo jich pět aneb Vítání občánků
Mezi nejkrásnější okamžiky v práci starosty bezesporu patří Slavnost vítání
občánků do života. Pro nás to znamená, že v obci žijí a chtějí žít mladí lidé, ale je to
v dnešní době i dobrou známkou toho, že naši mladí lidé v době, kdy v hlavní roli
společnosti jsou peníze a kariérní růst, upřednostňují rodinný život. S narozením
děťátka přichází veliká radost, ale ruku v ruce s ní i každodenní starost a odříkání,
aby se těm maličkým dařilo co nejlépe. Řečeno ústy klasika: „To jediné, co pro
společnost může udělat každý, je dobře vychovat své děti“. Nerada bych to zakřikla,
ale zodpovědně mohu prohlásit, že těm štěměšským rodičům ve všech generacích se
to vesměs úspěšně daří. My jsme u příležitosti oslavy svátku Dne matek, tedy 8.
května 2011, přivítali letos hned pět nových občánků: Katku Južaninovou, Filipa
Binku, Kristiána Svobodu, Davida Svobodu a Emu Zelenou. Tak ještě jednou všem
hodně štěstí, zdraví, radosti a trpělivosti!
Marie Báňová

Pouťová zábava

Ke kulturním akcím v obci patří pouťová zábava. Ta letošní se konala dne
14. 5. 2011. Jako každým rokem pořádali tuto akci sportovci, kteří zajistili kvalitní
hudbu, bohatou tombolu i občerstvení. Před poutí byly v kulturním domě
prováděny velké úpravy týkající se výměny oken a malování. Vše dalo spoustu práce
se zajišťováním úprav a brigád. Ani nové úpravy v KD a velká snaha sportovců
připravit pěknou zábavu nenalákaly místní občany střední generace zúčastnit se této
akce. Díky mladým lidem i z okolních vesnic se ale sál nakonec zaplnit podařilo, a
díky hudbě, kterou zajišťovala hudební skupina Phoenix, byla atmosféra v KD skvělá
a sportovcům se vrátilo vynaložené úsilí spojené s přípravami. Poděkování patří také
všem, kteří pomohli při úklidu kulturního domu.
Pavel Kovář
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Vycházka za přírodou do okolí Štěměch

V sobotu 4. 6. 2011 se uskutečnila vycházka do přírody v okolí Štěměch
pořádaná ZO ČSOP Kněžice v rámci projektu „Podpora biodiverzity na Vysočině“,
jehož cílem je mimo jiné informovat veřejnost o zajímavých přírodních lokalitách
v jejich okolí. Trasa dlouhá asi 3 km vedla do blízkého okolí obce a byla zaměřena na
poznávání starých pastvin, mezí a úvozů. Na těchto lokalitách se vyskytuje velké
množství zajímavých a ohrožených druhů rostlin, hmyzu i dalších živočichů, z nichž
k nejvýznamnějším patří kolonie mravence Formica foreli na lokalitě Na Vrchách. Na
rozkvetlých suchých loukách si účastníci prohlédli a naučili se poznávat typické
rostliny suchých luk a pastvin a díky krásnému počasí bylo možné pozorovat značné
množství hmyzu, především denních motýlů a brouků. Ze zajímavých druhů byly
k vidění rostliny kociánek dvoudomý, smělek jehlancový nebo hadí mord nízký,
z motýlů modrásek lesní, perleťovec dvanáctitečný a mnoho dalších. K vidění byly
také ještěrky obecné a řada druhů ptáků. Dále trasa vycházky po květnatých mezích
a úvozech na lokalitu Davdovec, která je ukázkou dosud tradičně obhospodařované
suché květnaté louky. Na vycházku přišlo 20 účastníků především ze Štěměch a
okolních obcí.
Václav Křivan

Pohádková cesta
Jestlipak víte, na který den v roce se každé dítě těší? Určitě se nemůže dočkat
Štědrého dne, svých narozenin, prvního dne letních prázdnin… Štěměšské děti a
jejich kamarádi z okolních vesnic by mezi tyto oblíbené dny určitě zahrnuly i Dětský
den. A jelikož to jejich rodiče i větší kamarádi moc dobře ví, nemohli je ani letos
zklamat. Letošní Dětský den spojený s pohádkovou cestou se uskutečnil v sobotu 25.
června 2011. Tentokrát si ho vzaly pod patronát dvě známé kreslené postavičky Pat
a Mat. Tak už po šesté se děti vydaly na dlouhou cestu, která je zavedla do
pohádek. V centru dění opět stála naše krásná tvrz, kde probíhaly nejrůznější
soutěže a hry. Moderování se s velkou profesionalitou ujal jako vždy pan učitel
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Augustin, jemuž byla protentokrát nápomocna i paní Michaela
Pivonková ze Želetavy, a samozřejmě Pat a Mat, patroni
Dětského dne, bez kterých by to opravdu nešlo. Naše
pohádková cesta měla
šestnáct stanovišť, které obývaly
pohádkové bytosti či filmové postavy. Tak se děti mohly setkat
s Rumcajsem, Mankou a Cipískem, s Karkulkou a vlkem,
Beruškou a mravencem, čarodějnicemi, vodníky, hejkaly, vílou,
Křemílkem a Vochomůrkou a mnohými dalšími. Nezapomenutelná pro mnohé byla
jistě Sněhurka se sedmi trpaslíky či Fiona a Shrek. Na děti nečekaly jen pohádkové
postavy, ale také divoši, loupežníci či indián s kovbojem. Jedno ze stanovišť patřilo
kamarádům ze Záchranné stanice ochránců přírody v Pavlově, kteří k nám přivezli
živá zvířátka - lišku a sovy. Na každém stanovišti byly připraveny různé úkoly, za
jejichž splnění získali malí účastníci razítka do kartičky, kterou pak vyměnili za tašku
se sladkostmi, medaile i drobné dárky, tombolu a občerstvení. Novinkou na
pohádkové cestě byla pohyblivá lávka a chůdy, které pro děti vyrobil pan Pavel
Vídenský.
Po návratu do tvrze děti nejen soutěžily, ale hledaly i truhličku s pokladem.
Na závěr Dětského dne se naši malí mohli ještě pořádně vyřádit v pěně, kterou pro
ně zajistili želetavští hasiči. Dětský den se letos opravdu po čertech vydařil, dokonce
nám přálo i počasí, což ve Štěměchách nebývá vždycky zvykem. Součástí Dětského
dne byla veřejná sbírka pro děti nemocné cystickou fibrózou, vybralo se 2086, Kč.
Pořadatelé děkují každému, kdo tímto přispěl nemocným dětem. Velké poděkování
patří také všem, kteří jakkoli přispěli ke zdárnému průběhu této akce .
Radka Řepová

Myslivost v létě
Červen byl měsícem senoseče a přípravy letniny.
Členové mysliveckého sdružení se intenzivně věnovali
doplňování zásob sena do krmných zařízení. Dobře usušené
seno bylo uskladněno do seníků a krmelců, aby nedošlo k jeho
znehodnocení. Umístění krmelců, krmných zařízení a zásypů
je zvoleno tak, aby soustředění zvěře nepůsobilo škody na
lesních porostech, aby zvěř měla v době nouze klid a zároveň
přehled na všechny strany. Nevhodné umístění krmných zařízení je v blízkosti
mladých lesních porostů nebo v blízkosti frekventovaných cest a turistických tras, na
zamokřených místech nebo v mrazových kotlinách. Nejenom umístění, ale i kvalita a
estetika zařízení pro péči o zvěř svědčí o vztahu uživatele honitby ke zvěři k
životnímu prostředí v krajině. Polorozpadlá zařízení, která však v naší honitbě
nenajdete, často přikrytá zbytky linolea nebo jiných materiálů, které byly zrovna po
ruce, nesvědčí o dobrém vztahu uživatele k životnímu prostředí a ke zvěři v honitbě.
Pro stavbu používáme nejlépe přírodní materiál a zařízení budujeme tak, aby se stala
"součástí" prostředí v honitbě. Nejenom podle našeho chování, ale i podle zařízení v
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honitbách nás veřejnost posuzuje. A ta trocha více nákladů či práce snad za dobrou
pověst myslivců není až tak moc.
V červenci začíná ve většině honiteb srnčí říje, kterou, při troše štěstí, může
pozorovat i laická veřejnost. V červenci se zaměřujeme na lov dospělé srnčí (samčí)
zvěře a intenzivní lov černé zvěře, zejména tam, kde jsou na polích atraktivní
obiloviny v mléčné zralosti, jde zejména o pšenice a žito. Černou zvěř lovíme
především z tlup, kde máme srovnání hmotnosti a velikosti. Pokud je to možné,
snažíme se černou lovit zejména na příchodech k polím v lesních okrajích.
Předmětem lovu by měli být především lončáci a vyspělejší selata. Zásadně šetříme
dospělé kusy této zvěře. Vzhledem k teplému letnímu počasí je nutno každou
ulovenou zvěř, okamžitě po ulovení řádně ošetřit a co nejdříve zpracovat. Červenec a
srpen je dobou dovolených a začíná houbařská sezóna. Při lovu, zejména tedy večer a
brzy ráno, je nutná nejvyšší opatrnost.
A na závěr krátký úryvek z historie lovectví. Kdo z Vás by věděl, co to byl
„kapkan“. Kapkan - past v podobě udice na zvěř, která lapala lišky (dříve též vlky)
za mordu. Základní typ kapkanu byl tvořen čtyřmi obloukovitě prohnutými
železnými ramínky se zpětnými háčky na konci, které jsou upevněny v ramenech
železného kříže. Ten se posunuje po středové ose (tyčce s očkem na konci).
Vytažením kříže nahoru se kapkan zavřel a upevnila se na něj masitá návnada.
Zatažením dolů se kříž posunul na doraz tvořený druhým křížem s průchozími
otvory v ramenech a háčky se rozevřely zvěři v mordě. Z historie jsou známy také
kapkany se dvěma (tzv. francouzské) a třemi hroty rozevíranými perem. Příprava i
líčení kapkanu bylo obdobné jako u želez s jedinou výjimkou - kapkany se líčily
zavěšením do výše, do které dokázala liška pohodlně vyskočit. Kapkan nedosáhl v
našich podmínkách tak plošného rozšíření jako např. železa, protože představoval
extrémně drastický způsob lapání zvěře.
Svoboda Radek – MS Štěměchy

_________________________________________________________________________

Činnost mladých hasičů

Letošní sezónu začali mladí hasiči v plném nasazení. Jejich tréninky pod
vedením Jirky Sochny a Pavla Kováře jsou pravidelně každý týden. Družstvo se
skládá z mladých hasičů různých věkových kategorií, a proto se mohou rozdělit na
mladší (6-11 let) a starší žáky (11-15 let). Příprava začala již v zimním období
v tělocvičně ZŠ Předín. Jakmile bylo vhodné počasí pro trénování, začal nácvik
útoků na hasičské dráze v Předíně. Závodění začalo dne 11.6.2011 okrskovou soutěží
v požárním útoku v Opatově, kde pořadatelé i přes počáteční potíže nakonec vše
v pořádku zvládli. Okrsku se zúčastnili mladší i starší žáci, muži do 35 let a muži nad
35 let. Žáci si zaběhli slušné časy, ve své kategorii neměli soupeře a získali 1. místo.
Po okrsku v Opatově následovala noční soutěž v Kněžicích. Vzhledem k tomu, že se
noční soutěže zúčastnilo méně družstev, mohli si žáci zopakovat požární útok
dvakrát. Byla to pro ně opět nová zkušenost, neboť noční závodění si mnozí
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vyzkoušeli poprvé. Mladší žáci zde získali 5. místo a starší 7. místo. Následovaly
soutěže: Heraltice – 18. místo, Dolní Vilémovice – 11. místo, Kojetice – 5. místo. Závěr
sezóny uzavřeli mladí hasiči v Markvarticích, kde z 20 družstev každé věkové
kategorie skončili starší žáci na 7. místě a mladší na 6. místě.
Žáci dokázali, že jsou hasiči duchem i tělem, ostatně i jejich stále lepší
výsledky mluví za vše. Starší generace může být pyšná na své následovatele, má
komu předávat své zkušenosti a doprovázet je na soutěžích. Na našich mladých
hasičích se nám líbí jejich nadšení a bojovnost. Pokud nezanedbají tréninky, mají
šance na výhry.
Všem blahopřejeme k letošním úspěchům a děkujeme za
reprezentaci hasičského sboru a naší obce.
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