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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEBOVIDY
DNE 14. 7. 2021 SE KONALO 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE.
Přítomno 6 z 8 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Nebovidy
schválilo:
- program 15. zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy
- smlouvu o právu provést stavbu
uzavřenou s Jihomoravským krajem na realizaci stavby „Chodníky
– 2. etapa v průtahu obcí Nebovidy“
- plánovací smlouvu uzavřenou s investory C.M. a Stavdevelop s.r.o.,
Šeránkova 490/42, 616 00 Brno
- prodej pozemku parc. č. 199/2
– orná půda o výměře 27 m2 v k. ú.
Nebovidy u Brna Mgr. P. P., za cenu
13 500 Kč a za podmínek uvede-

ných v návrhu kupní smlouvy
- poskytnutí finančního příspěvku
do veřejné sbírky městysu Moravská Nová Ves, zasaženého
živelnou pohromou (tornádem) dne
24. 6. 2021, ve výši 50 000 Kč
- smlouvu o dílo na vypracování
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) „Obec
Nebovidy – splašková kanalizace
a výtlak na ČOV Střelice“ se zhotovitelem VEGAspol v.o.s., Jiráskova
219/12, 602 00 Brno
- rozpočtové opatření č. 8/2021
Zastupitelstvo obce Nebovidy
souhlasilo:
- se záměrem prodeje pozemku
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parc. č. 658/1 – trvalý travní porost
v k. ú. Nebovidy u Brna
Zastupitelstvo obce Nebovidy
vzalo na vědomí:
- zprávu o kontrole plnění úkolů
uložených na 14. zasedání zastupitelstva
- možnosti nabytí pozemku parc. č.
387/367 v k. ú. Nebovidy u Brna
- informace o činnosti obecního úřadu a dění v obci
Zastupitelstvo obce Nebovidy
projednalo:
- sdělení Lesů ČR, s. p., LZ Židlochovice, k možnosti směny obecních
pozemků parc.č. 455/2 a 454 za

pozemky parc.č. 1115/9, 1115/12
a 1128 ve vlastnictví České republiky, vše v k. ú. Nebovidy u Brna,
a za daných podmínek se směnou
nesouhlasilo
- žádost o prodej části lesního pozemku parc. č. 1115/1 o výměře
cca 4 500 m2 a souhlasilo se záměrem prodeje za cenu 30 Kč/m2
- možnosti řešení úpravy provozu na
účelové komunikaci U2 za kostelem
a po řádném zvážení neshledalo
důvody pro omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci
- návrh změny ceníku pronájmů
Sportovní a společenské haly Nebovidy od 1. 9. 2021 a souhlasilo
s navýšením.
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NOVÝ ZÁKON O OBČANSKÝCH PRŮKAZECH
NOVÝ ZÁKON O OBČANSKÝCH PRŮKAZECH Č. 270/2021 SB. NABYL ÚČINNOSTI 2. 8. 2021 A MIMO JINÉ NOVĚ
UPRAVUJE DŮVODY, KTERÉ VEDOU KE SKONČENÍ PLATNOSTI OBČANSKÉHO PRŮKAZU (OP) VE LHŮTĚ 45 DNŮ
ODE DNE, KDY NASTALA PŘEDMĚTNÁ SKUTEČNOST.

•
•
•
•
•

JEDNÁ SE O:
ohlášení změny místa trvalého pobytu
změna jména nebo příjmení
změna rodného čísla
změna pohlaví
změna rodinného stavu (pokud je ve stávajícím OP uveden)

DÁLE JSOU ZÁKONEM NAVÝŠENY SPRÁVNÍ POPLATKY ZA:
• přijetí žádosti o vydání OP za OP poškozený, zničený, ztracený, odcizený,
zneplatněný, z důvodu nebezpečí zneužití dat – 200 Kč
• přijetí žádosti o vydání OP osobě mladší 15 let – 100 Kč
• přijetí žádosti o OP osobě od 15 let bez trvalého pobytu na území ČR
– 200 Kč.


INFORMACE K VOLBÁM
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
1. Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR se uskuteční
• v pátek dne 8. října 2021 v době
od 14.00 hodin do 22.00 hodin
• v sobotu dne 9. října 2021 v době
od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb je malý sál
ve Sportovní a společenské hale
Nebovidy, Nebovidy 250.
3. Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství ČR platným
občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním
průkazem. (S účinností nového zákona o občanských průkazech byla
zrušena možnost vydání časově
omezeného občanského průkazu
bez biometrických údajů k výkonu
volebního práva.)
Neprokáže-li volič svou totožnost
a občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Volič
hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné.

4. Hlasovací lístky budou dodány
voličům nejpozději 3 dny přede
dnem voleb.
Na žádost voliče mu okrsková volební komise ve volební místnosti
dodá za chybějící hlasovací lístky
jiné.
5. Ve volební místnosti obdrží volič
úřední obálku, do které v prostoru
určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může volič zakroužkováním pořadového čísla nejvýše
u 4 kandidátů uvedených na témže
hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost.
Volič vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební
komisí do volební schránky.
6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů,
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu volebního okrsku.

strana 2 | www.nebovidyubrna.cz

INFORMACE PRO VOLIČE
V KARANTÉNĚ / IZOLACI
Z DŮVODU ONEMOCNĚNÍ
COVID-19
Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách umožní hlasovat
ve volbách do Poslanecké sněmovny 2021 i osobám, jimž bude v době voleb nařízena karanténa nebo
izolace z důvodu onemocnění covid-19. Zvláštní způsoby hlasování
se použijí, bude-li dne 15. září 2021
trvat stav pandemické pohotovosti
nebo nouzový stav vyhlášený alespoň pro část území České republiky
z důvodu ohrožení zdraví šířením
onemocnění covid-19.
• Hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního
stanoviště (tzv. drive-in hlasování) – tato volební stanoviště
budou zřízena pro každý okres.
Stanoviště budou uzpůsobena pro
průjezd motorového vozidla. Takto
může volič hlasovat ve středu ve
volebním týdnu (6. října) od 8 do
17 hodin.

• Hlasování do zvláštní přenosné
volební schránky – pokud volič
v nařízené karanténě či izolaci
nemůže využít drive-in hlasování,
může do čtvrtka volebního týdne
(7. října) do 20 hodin oznámit
krajskému úřadu, že žádá příjezd
speciální komise pro hlasování
s přenosnou volební schránkou.
Toto hlasování bude probíhat od
pátku volebního týdne (8. října) od
8 hodin do soboty volebního týdne
(9. října) do 14 hodin.
Umístění volebních stanovišť a kontakty na krajské úřady pro zažádání
o zvláštní přenosnou volební
schránku zveřejní krajské úřady 15
(umístění), resp. 10 (kontakty) dní
před prvním dnem voleb. Uvedené
informace budou též zveřejněny na
webových stránkách MV.
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
ZO ČESKÉHO SVAZU ŽEN
Vážení občané, po delší odmlce,
kterou všem způsobila koronavirová pandemie, se podařilo ZO Českého svazu žen v Nebovidech v roce
2021 do dnešního dne uskutečnit
tyto akce:
Dne 26. 6. 2021 jsme uspořádaly
pro děti akci Dětské odpoledne na
hřišti Slunečná. Na akci vystoupili
klauni Šáša a Váša se svým programem pro děti, velký skákací
hrad Dinopark poskytl dětem plno

zábavy a malování na obličej bylo
krásným módním doplňkem pro
všechny děti i rodiče! Pan Aleš
Brhel jako instruktor první pomoci
taky děti i rodiče seznámil s první
pomocí u dětí. U rodičů i dětí vyvolalo toto vážnější téma velký zájem.
Plno zábavy si děti také užily při spl-

ňování různých soutěží a her. Akce
se moc povedla, počasí všem přálo
a děti i rodiče byli moc spokojení!
Dne 21. 8. 2021 ZO Českého svazu
žen v Nebovidech za podpory obce
Nebovidy uspořádala tradiční Babské hody! Již druhým rokem jsou
Babské hody plné nových zajímavostí např. zvaní občanů na hody
po obci, při kterém sklepníci v kroji
nabízejí obyvatelům Nebovid víno
a stárky obyvatele zvou na hody,
nabízejí všem hodové rozmarýny
a taky nechybí taneček se stárkou!

K tomu všemu veselí hraje Dechová
hudba Střeličáci!
Ve 14 hodin vychází průvod stárek
po domech, kde čekají nastrojené
stárky v krojích a nabízejí pro přihlížející obyvatele hodové buchty,
různé občerstvení a nápoje. Průvo-

dem se přidávají další stárky a tak je
krojovaný průvod stále mohutnější
a pestřejší! Také jsou již mimo kyjovské kroje zastoupeny nebovidské kroje, jak dětské, dívčí a také
ženské. Všichni doufáme, že se
podaří záměr obce i svazu, aby bylo
nebovidských krojů stále více!
Po položení kytice k pomníku
padlým a na památku osvobození
Nebovid se průvod stárek vydal na
prostranství u kostela, kde se představil shromážděným obyvatelům.
Po focení hlavní stárka požádala

starostu obce Milana Mojžíše o povolení pořádat Babské hody a ten jí
dal souhlas a předal stárkám malované a opentlené Babské právo…
HODY MOHLY ZAČÍT!
Starosta a hlavní stárka měli své taneční sólo uprostřed kruhu stárek
a také jedna ze stárek, která zrovna
v tento den slavila krásné narozeniny, měla své sólo!

Zábava se rozproudila, stárky předvedly své taneční vystoupení, které
pro hody nacvičily, večer i mladé
stárky předvedly hodové překvapení, lidé se bavili, vínko teklo
proudem, Dechová hudba Střeličáci vyhrávala, v tombole se rozdávaly
ceny a bylo krásně a veselo! Akce se
vydařila i počasí nám přálo!
Dne 25. 9. 2021 nás čeká kácení
máje, kde se předvedou nebovidští
chlapi v celé své kráse a šikovnosti!
Májka půjde k zemi a k tomu jim
bude hrát pan Ševčík z Moravan,

stárky zatancují hodový tanec, také
mladé stárky zatancují svoje překvapení a doufáme, že bude hezky
a dobře se všichni pobavíme!
A pak, jestli vše půjde dobře,
uspořádáme na přelomu října
a listopadu lampionový průvod pro
děti i pro dospělé v maskách. Dne
11. 12. 2021 bude čekat na všechny
děti Mikuláš se svou nadílkou a bohatým programem ve Sportovní
a společenské hale v Nebovidech!
A už tu budou Vánoce a Nový rok
a dne 26. 2. 2022 masopustní
průvod, který bude doprovázet
harmonikářka Tereza Škrháková,
a Masopustní zábava s pohřbíváním
basy, kde bude hrát kapela Doušek
z Moravan.
Doufáme, že se vše podaří a že se
všichni sejdeme ve zdraví na všech
našich akcích, které jsme pro Vás
připravily a nadále rády připravujeme.

Děkujeme Vám všem
za Vaši přízeň
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SPOLEK NEBOVID
V MĚSÍCI ZÁŘÍ SE, JAKO JIŽ TRADIČNĚ, KONAL KOZÍ BĚH. BYL TO JIŽ TŘETÍ ROČNÍK A Z MÍSTA STARTU OD KOSTELA
VYBÍHALO 89 REGISTROVANÝCH ZÁVODNÍKŮ.
Byli jsme moc rádi, že se běhu
v hojném počtu zúčastnili i mladí
závodníci a to konkrétně 36 dětí
v kategorii 1 km a 500 m a 9 závodníků v nové kategorii 11–15 let. Ti
běželi trať dlouhou 5 km.

Počasí přálo, atmosféra byla výborná. Pro účastníky byly připraveny
pěkné ceny, drobné pohoštění,
ručně vyráběné medaile a také
nechyběl maskot celého závodu,
koza Líza.
Uspořádali jsme také promítání
v letním kině. Během letních měsíců se promítaly tři filmy. Největší
úspěch měl film Bohemian Rhapsody a jako rozloučení s prázdninami
film pro celou rodinu Gump – pes,
který naučil lidi žít. A jako v každém
správném kině zde nechyběl ani
popcorn, pití bylo možno zakoupit
v hale.
Během měsíce října bychom chtěli
uspořádat akci Ukliďme Nebovidy!,
v prosinci nás čeká charitativní
jarmark u příležitosti rozsvícení vánočního stromu a v březnu příštího
roku Noc s Andersenem.
Těšíme se na setkání s vámi.
Za Spolek Nebovid
Marta Šamánková
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TYDLIDŮM
CHUŤ PODZIMU

Tvořivě kulinářské odpoledne s ochutnávkou podzimního ovoce a zeleniny. V sobotu
9. 10. 2021 v době 15–18 hodin. Vstupné
dobrovolné. Pro malé i velké pořádá spolek
Tydlidům, Nebovidy 67. Rezervace na tel. čísle:
721 421 107.

72 HODIN – ÚKLID PUSTÝCH HROBŮ NA
MÍSTNÍM HŘBITOVĚ
V pátek 15. 10. 2021 v 17 hod., pracovní rukavice s sebou. Pořádá spolek Tydlidům, Nebovidy
67 v rámci celostátní akce POMÁHÁM, PROTOŽE
CHCI.

ANGLIČTINA HRAVĚ PRO DĚTI 6 –7 LET

Vždy v úterý 15.30–16.30 hod Tydlidům, Nebovidy 67, poprvé 5. 10. 2021. Rezervace na emailu:
magdalena.kozuska@gmail.com

VZPOMÍNKA NA PANA AKADEMICKÉHO MALÍŘE
A RESTAURÁTORA FRANTIŠKA SYSLA
škole výtvarných umění v Bratislavě. Specializoval se na restaurování obrazů u prof. Bohuslava
Slánského. Dva roky pracoval na Akademii
výtvarných umění jako aspirant. Byl členem
Ústředního svazu československých výtvarných
umělců a restaurátorské komise Svazu československých výtvarných umělců, později členem komise restaurátorské Českého fondu výtvarných

umělců. Jako externista přednášel v letech 1968
až 1971 o restaurátorských technikách na Katedře výtvarné tvorby a výchovy Filosofické fakulty
University Palackého v Olomouci.
V sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století se staral o sbírky hradu Červený Kameň. Svých
znalostí a zkušeností využíval také jako soudní
znalec v oboru oceňování uměleckých děl a restaurování. Dne 28. 11. 2011 převzal u příležitosti slavnostního setkání Klubu UNESCO Kroměříž
Cenu biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu.
Jeho mnohé restaurátorské práce jsou známé po
celém světě, připomeňme alespoň restaurování
obrazu světoznámého italského malíře Tiziana
Vecellia Apollón a Marsyas z obrazárny Arcibiskupského zámku v Kroměříži a v neposlední řadě
restaurování gotických nástěnných maleb v kostele sv. Kříže v Nebovidech u Brna.
Letos 23. září 2021 jsme si připomněli osm let od
jeho úmrtí. Čest jeho památce.

Akademický malíř a restaurátor se narodil 8. října 1927 v Prostějově. Na středoškolské vzdělání
navázal studiem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a následně na Akademii výtvarných umění v Praze. Studia dokončil na Vysoké
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PÁTRÁNÍ PO NEBOVIDSKÉM KROJI,
TENTOKRÁT KONZULTACE V ETNOGRAFICKÉM ÚSTAVU
S paní doktorkou Novákovou jsme
si domluvily termín konzultace na
pátek 18. 6. 2021 po 12 hodině.
Nabalila jsem si obrovskou tašku, za
kterou jsem nebyla skoro ani vidět.
Byly v ní části ušitých krojů, kniha
a disk s fotkami.
Etnografický ústav je v centru Brna,
na začátku Kobližné ulice. Parkování je v centru nemožné, musí se
parkovat v některém z parkovacích
domů. Vybrala jsem si parkovací
dům na ulici Husova. Představila
jsem si vzdálenost, kterou budu
muset zdolat s obří taškou, naštěstí
už nejsou venku povinné roušky,
protože právě začaly padat teplotní
rekordy, a já po cestě asi „padnu za
vlast (Nebovidy)“. Zjistila jsem, že
ani nemám na sebe nic vzdušného
a slušného. V obchodě s oblečením
jsem nebyla přes rok. Co teď! Podívala jsem se, jestli mám nějakou
vhodnou látku na letní šaty, a ještě
ráno před schůzkou jsem si je ušila.
Příprava dopadla dobře a cesta
byla nakonec příjemná.

ré fotografie, které jsem nasbírala
od nebovidských občanů. Fotografií je hodně, takže jsme se ani ke
všem nedostaly. Paní doktorka si
udělala představu, komentovala
oblečení a řadila snímky do určité
doby. Byla velice mile překvapená,
že se fotografie dochovaly a také
ji potěšilo zjištění, že ještě v druhé
polovině 20. století měly některé
babičky oblečený tradiční oděv.
Shodly jsme se na některých znacích oděvu, typických pro Nebovidy. Jedním z nich je hranatý výstřih,
ke kterému měla paní doktorka na
začátku výhrady, ale po prostudování fotografií řekla, že se na
Brněnsku vyskytuje minimálně,
ale jak je vidět, v Nebovidech ho
tradičně měli.

na rozdíl mezi dívčím a ženským
krojem, o kterém jsem samozřejmě
věděla, ale žádné připomenutí není
na škodu. Hlavně mně řekla, že
vdaná žena nemohla mít rukávce

(takové ty baňaté nařasené rukávy).
Vloni jsme měly dívčí kroje i vdané
ženy, chyba, ale poučila jsem se. Na
letošní hody jsem připravila i vzorky
ženských krojů. Trošku jsou podle

Dalším znakem nebovidské ženy je
šátek, který byl bílý, uvázaný pod
bradou a na horní části hlavy nad
čelem byl vytvarovaný do špičky.
Ženy si vázaly tradičním způsobem
i uzel pod krkem, ale tento způsob
už dnes asi nezjistíme.
Ke konzultaci jsem přidala i knihu
Vlastivěda Moravská, ve které je
popsaný nebovidský kroj. Tím jsme
si ujasnily používané materiály.

Dorazila jsem do Moravského
zemského muzea, ve kterém ještě
probíhá rekonstrukce a prochází se
staveništěm. Paní doktorka Nováková mě mile přivítala, je to velice
příjemná dáma. Je již v důchodě,
ale dochází stále dvakrát týdně do
muzea, jako externí konzultant.
Konzultace začala tím, že jsme
usedly k počítači a prohlížely si sta-

A v této chvíli přišly na řadu moje
výrobky. Měla jsem trochu obavy,
zda nebude mít paní doktorka
výhrady k použitým materiálům.
Snažila jsem se sice vybrat materiály podobné dříve používaným,
ale současná nabídka na trhu je
přizpůsobená poptávce a trendům.
Obavy byly zbytečné, materiály mi
paní doktorka schválila s komentářem, že na fotkách vidíme vývoj
a i v muzeu ho mají zdokumentovaný v docela dlouhé časové ose.
Ráda bych některou z expozic na
toto téma viděla a věřím, že se do
muzea ještě vrátím.
Hodnotím konzultaci jako velice
příjemnou a úspěšnou. Hezky jsme
si s paní doktorkou Novákovou
popovídaly o tradičním oděvu v Nebovidech. Ujasnily jsme si některé
rysy a materiály. Upozornila mě
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doporučení upravené. Výsledek
jste mohli vidět na vlastní oči na
nebovidských Babských hodech.
Paní doktorka mě na konci schůzky
požádala o fotografie, chtěla by
jejich kopie pro muzeum, aby mohli

září 2021

rozšířit stávající sbírku ohledně
Brněnska o Nebovidy, jelikož žádné
záznamy ani dochované exponáty
nemají. Velice si považovala dochovaného kroje a dalších součástí
oděvu paní Černohorské. Byla jsem
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spokojená a trochu i hrdá. Konzultace s odborníkem splnila moje
očekávání. Mám jasnější pohled na
tradiční oděv v Nebovidech. V příštím čísle vám už přepíšu část textu
z Vlastivědy Moravské, ve které pan

učitel Podlézl popisuje kroj dívek,
v jakém na konci 19. století chodily
oblékané.

Jana Menšíková
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PROČ JSOU VČELY TAK DŮLEŽITÉ A CO JE OHROŽUJE?
Jsou malé a nenápadné, takže nám
často ani nedochází, co všechno
díky nim máme. Nedávají nám totiž jenom med, díky nim máme na
stole třeba i ovoce, zeleninu nebo
kávu. A díky včelám také celá příroda vlastně vypadá tak, jak ji známe.
Nebo aspoň dosud vypadala…
Jsou pravděpodobně tím nejdůležitějším pomocníkem na našich
zahradách, přesto je vídáme stále
méně. Řeč je o včelách. Zhruba
jedna třetina produkce našich potravin je závislá na jejich opylování.
Přesto jsou včely v ohrožení. Jen
v Evropě vymřelo za poslední roky
53 % včelstev.
Čtyři pětiny kvetoucích rostlin
jsou opylovány hmyzem. Bez včel
bychom přišli téměř o třetinu
úrody — některé plodiny bychom
přitom nesklidili vůbec, protože
jsou na opylení hmyzem závislé
téměř výhradně, například rybíz
a jiné drobné ovoce. Z krajiny by
se zcela ztratily některé kvetoucí
rostliny a postupně by nejspíš zanikly celé vzácné ekosystémy, třeba
vřesoviště. Bez včel bychom nejspíš
čelili ekonomické krizi, proti které
se ta současná zdá být pouhou
předehrou.
Na venkově jsou včely paradoxně
ve větším ohrožení než ve městech.
Z krajiny postupně mizí důležité
druhy rostlin, ze kterých včely
získávají živiny, jako je třeba mák.
Včely likvidují různí parazité, ale
také nedostatek potravy. Ztráta
biodiverzity v krajině způsobuje,
že včely hladoví a nemají dostatek

vhodné potravy. Stejně jako lidé,
i včely potřebují různorodou stravu. Čím pestřejší je jejich strava,
tím odolnější jsou vůči nemocem.
Změnily se osevní plochy a zúžil se

výběr plodin, co zemědělci pěstují.
Na polích se většinou objevuje
řepka, kukuřice, obilí, pokud vysejí
pícniny, jako třeba vojtěšku, posečou ji dříve, než vykvete a než by
z ní měly včely užitek. Samozřejmě
pěstují to, z čeho mají peníze. Konvenční způsob zemědělství včelám
nesvědčí, včely tráví chemické
postřiky rostlin a hojně používané
pesticidy. V dnešní době, kdy postřiky jdou jeden za druhým, aby

měli zemědělci co největší výnos,
tak včely trpí. V tu chvilku, kdy jsou
napadeny třeba varoázou, stávají
se terčem různých infekcí a viróz
a zemřou.

Albert Einstein jednou
řekl, že až vymřou
včely, lidstvo je přežije
o čtyři roky. Bez opylení
nebude úroda, zvířata
pojdou hlady a lidé
s nimi.
JAK DOMA POMOCI
VČELÁM?
• Na vaší zahradě by mělo od časného jara až do podzimu stále
něco kvést, aby měli opylovači co
jíst. Ponechte část trávníku kvetoucím lučním rostlinám a koste
ho postupně, aby hmyz neztratil
naráz všechny zdroje potravy.
Létající hmyz nepotěšíte nakrátko
zastřiženým a dokonalým trávníkem. Naopak raději si pěstujte
květinovou louku, na které kvete

velký počet rostlinných druhů.
A samozřejmostí je také omezení
chemických přípravků a postřiků
na plevel, ty včelám rozhodně
dobře nedělají.

• Pěstujte květiny, obrubte jimi i na
hmyzí potravu chudé zeleninové
záhony. Květiny vhodné pro včely: krokusy, plicníky, pampelišky,
hluchavky, kopretiny, slunečnice,
hvozdíky, náprstníky. Z bylinek
meduňka, rozmarýn, šalvěj, levandule, dobromysl. Z popínavých
rostlin na pergoly pak zimolez,
z okrasných keřů vrba jíva nebo
dřín (svída).
• Hmyz potřebuje na zahradě také
zdroj vody, například ptačí pítko.
• K hnízdění potřebují divocí
opylovači různé dutiny a otvory
ve dřevě, hlíně, mezi, cihlách
a podobně. Můžete jim připravit
nejrůznější domečky.

Ing. Pavel Kapoun
jednatel Včelařského spolku ve
Střelicích u Brna
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