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Štarvický panter

Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice

Slovo starosty

Uběhl další čtvrtrok od vydání posledního
zpravodaje a mezitím se udála spousta věcí.
Tou nejdůležitější je pokles nakažených Covid
19, kdy pandemie pomalu ustoupila a my se
postupně vracíme do běžného života, na který
jsme byli zvyklí. Uvolňují se opatření, otevřely
se služby a děti se alespoň na konec školního
roku vrátily do škol. Podobně to bylo i před rokem, jenže pak nás zaskočila druhá vlna. Dnes
už je velká část nejohroženějších skupin proočkována, a tím se zvýšila šance nemoc zvládnout. Doufejme tedy, že už další dramatická
vlna pandemie nedojde.
Pandemie nás důkladně prověřila a zjistili
jsme, že se bez mnoha věcí dokážeme obejít,
ale je přirozené, že na lepší se snadno zvyká,
a proto si myslím, že za chvíli budeme zase
v plném shonu a dohánět, co jsme zameškali.

Očkovací tým Girasole při očkování v obci

panter

V loňském roce, kdy byla kvůli koronaviru téměř pozastavena letecká doprava, se najednou vrátilo klima, které si pamatujeme z našeho dětství, tedy před 30 - 40 lety. Chladnější
počasí, časté bouřky, více srážek. Také počasí
letošního jara bylo opět chladnější a deštivější.
Že by opravdu letecký provoz měl vliv na počasí? V každém případě toto počasí více prospívá přírodě, která dnes hraje nádhernou škálou zelených barev a bujně roste, což nás více
zaměstnává na obci. Musím ale říct, že pro nás
je rozhodně lepší sekat trávu, jak bojovat se
suchem a zalévat. Před sezónou jsme pořídili
novou sekačku, a tak jsme na sečení vybaveni
a připraveni.

Údržba zeleně s novou sekačkou
V současné době má obec kromě paní účetní
tři zaměstnance, dva pracovníky z úřadu práce
a jednoho pracovníka na dohodu, kteří se starají o provoz obce a údržbu zeleně.
Začátkem roku jsme zahájili dvě větší investiční stavby. První stavbou je rozšíření sběrného
dvora a vytvoření zázemí pro zaměstnance,
druhou je stavba inženýrských sítí v lokalitě
BR3 na 0. řádku. Vysoutěžení staveb začátkem
roku se nám vyplácí, protože firmy s vědomím
zajištění práce na sezónu stanoví lepší ceny
než v plné stavební sezóně. Včasné zadání staveb mělo letos dvojí úsporu, protože během
pár měsíců podle slov dodavatelů došlo k výraznému navýšení cen stavebních materiálů
jako plastů, polystyrenů, dřeva, železa - u některých materiálů až o 50 %.
Sběrný dvůr je již dokončen a v průběhu roku
budeme pracovat na změně systému zpětného odběru na sběrném dvoře, protože někteří
občané neúměrně zaváží sběrný dvůr odpady
a prodražují tak výrazně náklady obce. Stavba
inženýrských sítí BR3 na 0. řádku jde také dle
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harmonogramu a po dokončení tak umožníme individuální výstavbu rodinných domů
v této části obce.

Přístavba přístřešků na sběrném dvoře
Také na čtvrtém řádku postupně vyrůstá výstavba prvních 21 domů, které vyčnívají nad
obcí, což se některým občanům nelíbí, ale
časem, až dojde k ozelenění, nikoho ani nenapadne, že tato část obce zde nebyla odjakživa.
Málokdo také ví o probíhající stavbě asfaltové
komunikace, která propojí naši obec s obcí
Popice od tzv. vyhlídky po vinařství Gotberg.
Komunikace je financovaná Státním pozemkovým úřadem jako stavba společného zařízení. Určitě přispěje k propojení obce s turisticky
atraktivní Pálavou, kdy umožníme turistům

Stručně o probíhajících
a připravovaných
projektech a činnostech
v obci
• Technické zázemí sběrného dvora –
dokončeno 05/2021
• Stavba Inženýrských sítí BR3 –
stavba probíhá, termín dokončení
08/2021
• Přístavba sokolovny – stavbu provede RUFA Velké Němčice, termín
dokončení 05/2022
• Workoutové a fitness hřiště ve sportovním areálu – výběrové řízení
na dodavatele stavby po uzávěrce
zpravodaje
• Rekonstrukce silnice na 3. řádku –
výběrové řízení na dodavatele stavby po uzávěrce zpravodaje
• Zpomalovací retardér na 3. řádku
– bude proveden před rekonstrukcí
komunikace
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lepší spojení s obcí, ale otázkou je, zda to
v dnešní době všichni občané vítají.

Stavba polní cesty Starovice - Popice
Na obecním úřadě průběžně připravujeme
se zastupiteli nové projekty a sháníme finance formou dotací. V současné době už víme,
že jsme získali dotace na tři podané projekty.
Prvním je obnova komunikace na 3. řádku
(dotace 1,6 mil. Kč), druhým je stavba Workoutového a fitness hřiště (dotace 462 tis. Kč)
a poslední obdržená dotace je na vybavení
jednotky hasičů ve výši 100 tisíc Kč. Navíc čekáme na rozhodnutí o přidělení dotací na akci
Chodník 1. řádek a rekonstrukci víceúčelového hřiště. Získané dotace mne vždy potěší,
protože nám umožňují investovat do obce, na
druhou stranu s sebou přináší spoustu práce
navíc a často i problémů k řešení.
Na obci jsme také pomáhali zájemcům o očkování s registrací online. Mimo běžnou agendu, přípravu projektů a zajišťování peněz se
toho ujala paní účetní a ochotně pomáhala
s registrací do očkovacího centra všem věkovým skupinám, od nejstarších občanů až po ty
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mladší ročníky. Jestliže nevíte, jak se zaregistrovat, dojděte, ráda pomůže i vám.
Pro lepší informovanost občanů jsme zmodernizovali Infokanál obce Starovice převedením do digitální podoby, takže kdo používáte
kabelovou televizi a ještě jste ji nepřeladili,
co nejdříve tak učiňte, abyste mohli přijímat
zprávy z úřadu ve vaší televizi. Pro zlepšení
poštovních služeb jsme schválili umístění automatu na balíky ZBox, o kterém informujeme
v samostatném článku.

Přeji vám hezké prázdniny, pokud vyrazíte, tak
hezkou dovolenou, pro nabrání tolik potřebné
energie do dalšího života. Jestliže zůstanete
doma, tak jsme pro vás připravili pláž na našem rybníce, kterou děti hojně využívají.

Koupání v rybníce, tak jako před lety

ZBOX
Rozvolnění opatření umožnilo i návrat k pořádání kulturních akcí, na které se většina lidí
těší. První uskutečněnou veřejnou akcí u nás
byl dětský den, následně Agrotec rally, Babské
hody a na obci jsme přivítali jedenáct nových
občánků. Po téměř roce tak měli občané možnost se veřejně setkat a začít se bavit.
Také veřejná sportoviště se otevřela, a tak začali malí i velcí fotbalisté znovu trénovat a shazovat přebytečná kila z období „nicnedělání“.
Přejme si, ať se pandemie Covid – 19 už nevrátí a my můžeme plně žít, pracovat a radovat se.

Na závěr bych chtěl ještě zareagovat na tragickou událost, která se stala nedaleko našich domovů. Opět se ukázalo, že v krizových
situacích umíme být my Češi velmi solidární,
semkneme se a pomáháme. Vznikají různé
sbírky a také my, obce Hustopečska, jsme se
rozhodly uspořádat sbírku s názvem Tornádo
ničí, my pomáháme. Každý můžete přispět na
účet (číslo najdete dále ve zpravodaji nebo
na stránkách obce) nebo donést peníze do
kasičky umístěné na obecním úřadě. Pokud
se chcete zapojit jako dobrovolníci přímo na
místě, krizový štáb vyzývá, aby se pomoc poskytovala organizovaně přes JMK a ne individuálně.
Všem velice děkujeme.
Antonín Kadlec, starosta obce

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. 5. 2021
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
Usnesení č. 1/2/2021 Zapisovatele, ověřovatele, navržený program
Usnesení č. 2/2/2021 Účetní závěrku Obce Starovice za rok 2020
Usnesení č. 3/2/2021 Účetní závěrku Mateřské školy Starovice za rok
2020 a rozdělení výsledku hospodaření
Usnesení č. 4/2/2021 Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
obce Starovice za rok 2020 včetně zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 bez výhrad
Usnesení č. 5/2/2021 Výběrové řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce víceúčelového hřiště ve Starovicích“ a Smlouvu o dílo s vítězným
uchazečem společností Prostavby a.s., Dědina 447, 693 54 Otnice
Usnesení č. 6/2/2021 Starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo na akci
„Rekonstrukce víceúčelového hřiště ve Starovicích“ se společností s nejnižší nabídkovou cenou Prostavby a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice s cenou 3.811.693,91 Kč s DPH
Usnesení č. 7/2/2021 Podání žádosti o dotaci z programu Národní
sportovní agentury č. 162 52 – Regionální sportovní infrastruktura 20202024, výzva 12/2020 č.j. NSA-0007/2020/D/4 a souhlasí v případě obdržení dotace s úhradou vlastního podílu 30%, tj. 1.206.087 Kč
Usnesení č. 8/2/2021 Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
z programu Podpora jednotek SDH pro rok 2021 na obnovu prostředků
požární ochrany ve výši 100.000 Kč
Usnesení č. 10/2/2021 Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO014330071442/001-MDP se společností EG.D a.s. za jednorázovou úhradu 2.500 Kč
Usnesení č. 12/2/2021 Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO014330072822/001-MDP se společností EG.D a.s. za jednorázovou úhradu 2.500 Kč.
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Usnesení č. 14/2/2021 Prodej pozemku parc. č. 716/4 v k. ú. Starovice
o výměře 1 m2 za cenu 700 Kč. Kupující uhradí náklady za sepsání smlouvy 1.000 Kč a návrh na vklad 2.000 Kč
Usnesení č. 16/2/2021 Prodej pozemku parc. č. 4393/2 v k. ú. Starovice
o výměře 25 m2 společnosti EG.D a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno za
cenu 17.500 Kč.
Usnesení č. 18/2/2021 Smlouvu o zemědělském pachtu 882/2021 na
pozemek parc. č. 6096 o výměře 12277m2 za roční pachtovné 6.585 Kč se
společností Zemos a.s. Velké Němčice
Usnesení č. 20/2/2021 Dohodu o pracovní činnosti na obsluhu ČOV
Usnesení č. 21/2/2021 Dohodu o pracovní činnosti na obsluhu SDO
Usnesení č. 23/2/2021 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na části
pozemku parc. č. 4425 v k. ú. Starovice se společností AGRO Maryša SE,
Velké Němčice za jednorázovou úplatu 10.000 Kč
Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
Usnesení č. 9/2/2021 Starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z programu Podpora jednotek SDH
pro rok 2021 na obnovu prostředků požární ochrany ve výši 100.000 Kč
Usnesení č. 11/2/2021 Starostu obce k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: HO-014330071442/001-MDP se společností EG.D a.s.
Usnesení č. 13/2/2021 Starostu obce k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: HO-014330072822/001-MDP se společností EG.D a.s.
Usnesení č. 15/2/2021 Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 716/4 v k. ú. Starovice o výměře
Usnesení č. 17/2/2021 Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 4393/2 v k. ú. Starovice o výměře 25 m2 společnosti
EG.D a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno
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Usnesení č. 19/2/2021 Starostu obce k podpisu Smlouvy o zemědělském pachtu 882/2021 na pozemek parc. č. 6096 o výměře 12277 m2 se
společností Zemos a.s. Velké Němčice
Usnesení č. 22/2/2021 Starostu obce k podpisu Dohody o pracovní
činnosti na obsluhu ČOV a Dohody o pracovní činnosti na obsluhu
SDO
Usnesení č. 24/2/2021 Starostu obce k podpisu Smlouvy o zřízení slu-

žebnosti na části pozemku parc. č. 4425 v k. ú. Starovice se společností
AGRO Maryša SE, Velké Němčice
Zastupitelstvo obce Starovice bere na vědomí:
 Rozpočtové opatření č.1,2,3/2021
 Ukončení Dohody o pracovní činnosti na správcovství ČOV a SDO
uzavřenou dne 1. 7. 2020

Přehled dotací za poslední období
Dotační titul

JMK
JMK
MMR
MMR
SFDI
MŽP
JMK
NSA

Účel dotace

2020
Vybavení JSDH
Zasedací místnost OÚ
Starovice ul. 3. řádek, komunikace
Workoutové a fitnes hřiště ve sport. Areálu
2021
Zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu
Starovice - 1. řádek, chodník
Péče o krajinu v roce 2021
Starovice - Úpravy u kapličky
Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů Vybavení JSDH
Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 rekonstrukce víceúčelového sportoviště

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů
Podpora rozvoje venkova
Podpora obnovy místních komunikací
Podpora rozvoje venkova

žádost

20.02.2020
27.02.2020
07.12.2020
17.12.2020
26.01.2021
22.03.2021
15.02.2021
01.06.2021

2 436 961
92 118
250 000
1 632 843
462 000
7 678 803
4 514 923
249 682
100 000
2 814 198

04.06.2021
04.06.2021

24.05.2021
24.05.2021

obdržená
dotace
2 060 963
0
0
1 598 963
462 000
100 000
0
100 000

Mateřská škola
Malí vandrovníčci ze školky
Kvůli covidovým opatřením a uzavření školních zařízení jsme letos ve školce měli skluz
v projektu Malý vandrovníček. Díky tomuto projektu děti poznávají zajímavá místa
v blízkém okolí. Cíle volíme tak, aby byly pro
děti zajímavé a alespoň půl cesty zvládly „po
svých“, tedy pěšky. Po znovuotevření škol jsme
si tedy namazali pod kolínky a hned se vydali
vandrovat. Prvním cílem byla kaplička svatého Marečka, která leží poměrně daleko mezi
poli směrem na Uherčice, a proto jsme chtěli
stihnout pole ještě nezarostlé. Cestou jsme
zjistili, že část pole zůstala neosetá, protože
obec počítá se zbudováním přístupové cesty
ke kapličce a následnou výsadbou zeleně, což
nám určitě zpříjemní příští putování. Dalším
vandrováním byl Křížový kopec v Hustopečích
a jeho přírodní zahrada s přilehlou nádherně
rozkvetlou loukou. Tuto cestu děti zvládly
z poloviny pěšky a zpět se svezly autobusem,

což byl pro většinu nevšední zážitek. Posledním místem, kam jsme se letos s vandrovníčkem vypravili, byly tůňky za rybníkem. Tento
krásný kus přírody je rok od roku zarostlejší
a tím pro děti atraktivnější. V jedné z tůněk navíc obecní zaměstnanci postavili malé molo,
ze kterého je skvělá pozorovatelna vodních
živočichů.
Za uplynulý školní rok se z našich dětí stali zku-

šení vandrovníčci. Začátkem září sotva přešly
od zastávky k myslivně a teď už je neutahá ani
cesta do Hustopečí. Dalším přínosem našeho
vandrování je svačinka v přírodě. I zaručení
„nejedlíci“ spořádají všechno, co jim paní kuchařky a maminky připraví. V dalších letech
proto plánujeme ve vandrování určitě pokračovat a moc se na to těšíme.
Zdenka Kadlecová
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Rozloučení s předškoláky
Letošní rok vyprovázíme ze školky pouze šest předškoláčků. Rozloučení s nimi proběhlo v poklidné komorní atmosféře. Na školní zahradě
děti spolu se svými rodinnými příslušníky hledaly kousky duhy, která
je měla přivést za pokladem. Děti musely prokázat dovednosti hodné školáků a za každý splněný úkol si vysloužily část duhy. Společnými silami pak tyto části spojily a kompletní duha je přivedla k hrnci

s pokladem. Že poklad není jen zlato a drahé kamení, už děti zjistily
dávno. Zdraví, přátelství, láska jsou nad všechny poklady. To, že jeden
z největších pokladů v životě je chuť a ochota se učit nové věci, na to
asi přijdou až s věkem a my doufáme, že jsme v tomto směru dětem
vštípili dobré základy.
Zdenka Kadlecová

Uzavření školky a malé velké plány
Po jarním úplném uzavření škol se dveře
naší školky znovuotevřely 12. 4. 2021, ale
ne pro všechny děti. Do školky směli podle
vládních opatření jen předškoláci a děti rodičů vybraných profesí, a to pouze v omezeném počtu. A tak i když do kritérií spadalo
jen 17 dětí z MŠ, museli jsme otevřít obě třídy, protože počet dětí v jedné skupině byl
omezen na 15. Děti i paní učitelky si tak uži-

ly poklidnou atmosféru. Měli jsme možnost
posoudit práci v malém kolektivu, kdy jsou
děti mnohem víc v pohodě. To zažíváme jen
málokdy, většinou v době zvýšené nemocnosti. Na základě tohoto jsme se rozhodli,
že začneme pracovat na novém projektu,
a to je rozšíření školky. V případě, že se nám
podaří na projekt získat dostatek finančních
prostředků, plánujeme přistavět ještě jednu

Spolupráce s místními seniory
Spolupráce s rodinou a místními občany je pro děti ze školky velkým přínosem. K tématickým blokům Moje rodina,
Zvířata a jejich mláďata jsme využili spolupráci s místními
občany. K tématu zaměřenému na rodinu jsme oslovili
Honzíkovu babičku, paní Proškovou, s prosbou o návštěvu školky s besedou „Babičko, vyprávěj“. Paní Prošková si
s dětmi povídala, jaké to bylo, když byla ještě malá, přinesla
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třídu a rozdělit tak děti do menších skupin.
Každoročně musíme zřizovatele žádat o výjimku z počtu dětí. Třídy jsou pak přeplněné,
hladina hluku vyšší a děti se tak necítí zcela
komfortně. Každoročně se snažíme zlepšovat podmínky pro vzdělávání a doufáme, že
i tento projekt se nám podaří zrealizovat.
Zdenka Kadlecová
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dětem ukázat fotky z mládí a přečetla jim pohádku z její oblíbené
knížky Dášeňka. Společné povídání děti velice zaujalo. K tématu
o zvířatech jsme přijali pozvání
od pana Hanuše a přišli jsme se
podívat se na mladé křepelky,
paní Chloupková nám ukázala
narozená koťátka a vydali jsme se
na také na návštěvu k panu Matějů, který dětem ukázal zvířata na
jeho dvorku a povídal si s dětmi
o zvířatech. Děti byly nadšené,
moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Leona Braunová

Vzhůru na palubu, dálky volají... Jaké dálky? No přece Baťův kanál v Hodoníně!
Od pondělí se v obou třídách stavěly pirátské lodě, upevňovala kormidla, utahovala lana, natahovaly vlajky a děti se na malou chvíli
staly posádkou na pirátské lodi. Učily se spolupracovat, zachraňovat
druhé, rozpoznávaly zvuky moře, hučící řeky a vodopádu, zkoušely
vlastnosti materiálů (co na hladině plave a jaký materiál se naopak
potopí) a dokonce ochutnaly sladkou i mořskou vodou. Na mapách
a glóbusu poznávaly podle barvy moře, oceány, jezera, pevninu a učily se zacházet s kompasem.
Pátek 10. 6. byl dlouho očekávaným dnem našeho výletu. Hned po
příchodu do školky jsme nasedli do autobusu, nasadili jsme si vlastnoručně vyrobené pirátské šátky a za zpěvu Pirátské hymny „Joho
ho, joho ho, piráti si zpívají, joho ho, joho ho, strach z ničeho nemají“,
jsme dorazili do přístaviště v Hodoníně. Uvítal nás pirátský kapitán
Černovous, který dětem namaloval na obličej správné pirátské vousy
a vybavil je pravými bambitkami. Někteří z nich se po celou dobu vý-

pravy stali jeho pomocníkem, vlajkonošem a navigátorem. Vystoupali
jsme i na horní palubu a s bambitkami kontrolovali, zda nám ze břehu
nehrozí nějaké nebezpečí. Podle detailní mapy jsme přistáli na ostrově, kde se nám podařilo objevit ukrytou pirátskou pokladnici s pokladem, který jsme si odnesli zpátky na loď a všichni se rovným dílem
rozdělili. Pirátský kapitán dětem věnoval pamětní list a v přístavu se
s naší bandou pirátů rozloučil: „Tak zas někdy na viděnou, piráti ze Starovic, ahooj“. My jsme poobědvali správné pirátské menu (řízek mezi
dvěma chleby a kyselou okurku ), nastoupili do autobusu a vydali
se zpátky k domovu. Ačkoliv až do této doby svítilo sluníčko, v tento
moment se obloha zatáhla a začalo vydatně pršet. Snad aby se dětem
cestou domů v autobuse hezky odpočívalo… Po příjezdu do Starovic
děti utíkaly za svými rodiči, aby jim povyprávěly svoje pirátské zážitky
a že jich bylo!
Kateřina Kapečková
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Zápis do MŠ 2021
K letošnímu zápisu se přihlásilo 9 dětí. Sedm dětí bylo spádových
a dvě přespolní. Zájem byl vyšší, ale někteří rodiče po tom, co se informovali na volnou kapacitu školky, přihlášku ani nepodali. Především
z důvodu covidových opatření jsme v letošním roce měli více odkladů
povinné školní docházky. Proto se snížil i počet dětí, které jsme mohli
přijmout. Přespolní a dvouleté děti jsme museli odmítnout, takže do

nového školního roku nastoupí pouze 5 nováčků. V příštím roce nám
školka „zestárne“, téměř polovina dětí budou předškoláci. O naplnění kapacity ale zatím ani výhledově obavy nemáme. Spíše naopak.
O plánech do budoucna se zmiňujeme ve článku Uzavření školky
a malé velké plány.
Zdenka Kadlecová

Setkání se závodníky Agrotec Petronas Rally
V červnu proběhla již tradiční Agrotec
Petronas Rally, známá také jako rally
mezi vinicemi. Využily jsme toho a pozvaly si jezdce vozu č. 33 Ondřeje Vichtoru a Davida Štefana, aby dětem tento závodní vůz předvedli. Děti nadšeně
vůz obhlédly jak zvenku, tak i zevnitř,
seznámily se s detaily na vozu, které
jejich rodinné auto nemá, zjistily, na co
tyto detaily slouží, a prohlédly si motor. Páni závodníci odpověděli na zvídavé otázky a na přání předvedli, jak je
toto auto hlasité a že umí i troubit… 
Pilotům závodního auta moc děkujeme za jejich ochotu a těšíme se na ně
i příští rok.
Michaela Broskvová

Týden dětských radovánek
Prvního června slaví všechny děti na světě
svůj svátek. Ani my jsme na ty naše školčátka nezapomněly a snažily se jim celý týden
zajistit zábavu a ten jejich svátek tak oslavit.
V návaznosti na povídání o přírodě, broučcích a květinkách, které jsme předchozí týdny vedly, jsme uspořádaly Olympiádu Ferdy
mravence. Na fotbalovém hřišti děti musely
zdolat překážky jako pilní a šikovní mravenečci ze známé knížky O. Sekory. S kládou
přešli přes překážky, osedlali si lučního koníka, přenesly mravenčí vajíčka do bezpečí, v mraveništi prolezly tím nejtmavějším
6

tunelem, pomohly housenkám se zakuklit
a včelkám odnést jejich náklad - pylová zrnka - do bezpečí úlu. Věříme, že každý Ferda
mravenec by na ně byl náležitě pyšný. Za
takovou pomoc si zasloužily odměnu v podobě medaile a malé sladkosti.
Po několika měsících bez kulturních akcí
jsme se i my ve školce dočkali a mohli jsme
přivítat divadlo Květinka se svým představením Bylinky. Využily jsme krásného počasí
a přichystali si židličky na školním dvoře,
takže vznikla zase jiná atmosféra, než v klasickém divadle. Náš nápad ocenily i paní he-

rečky, které tak na čerstvém vzduchu mohly
dětem zábavným a naučným způsobem
představit bylinky, které můžeme kolem nás
najít, takže už ví, že na každou bolístku pomůže jitrocel kopinatý a že z heřmánku se
dělá výborný léčivý čaj. Jsme rády, že se dětem představení líbilo, a těšíme se i na další
divadelní představení.
Každá třída si také udělala v rámci školního
projektu Vandrovníček výlet do blízkého
okolí vesnice - Veverky do Hustopečí na Křížový kopec a Ježečci se vydali k tůňkám.
Michaela Broskvová
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Sváteční oběd v „restauraci“
Celý rok se děti v mateřské škole učí správně stolovat. Jak prostřít
stůl, jak používat příbor, nalévat si pití a samozřejmě si po sobě uklidit. Motivovali jsme děti tak, že když se všechno správně naučí, půjdeme na konci školního roku na sváteční oběd do restaurace. Předposlední červnový týden paní kuchařky ze školní jídelny vykouzlily
luxusní restauraci a my jsme tak mohli splnit slib, který jsme dětem
dali. Děti z obou tříd se chovaly opravdu vzorně, ostudu by nám
neudělaly ani v pětihvězdičkovém Alcronu. Paní kuchařky v rolích
servírek nám přichystaly přípitek šampaňským, výbornou polévku,
měkoučké masíčko a jako dezert jahodový sorbet, za což si vysloužily velkou pochvalu. I děti, které jsou v jídle vybíravé, vyjedly talíře.
Pro všechny to byl opravdu silný zážitek a už na lehátku před odpočinkem plánovaly, na co půjdeme do restaurace příště.
ZK

Infokanál obce Starovice v digitální podobě
Od úterý 27. dubna 2021 jede infokanál v digitální podobě a pro příjem nového kanálu je
nutno naladit televizi.
Na své TV máte možnost naladit signál manuálně na frekvenci 258000MHz, QAM 256, symbol
rate6900, nebo automaticky přeladit všechny

kanály. Po automatickém přeladění se u většiny televizí objeví infokanál v digitálním vysílání
na programu 56. Není to pravidlo, u některých
televizí může být i na jiném kanále.
V případě potřeby přeladění se můžete obrátit i na společnost NOEL Hodonín, tel. 607 866

813, která za poplatek přeladění provede.
Nový infokanál nabízí moderní prezentaci
ve vysokém rozlišení, nabízí možnosti vkládání obrázků, hudby, videí. Věříme, že budete
po přeladění televize s novým infokanálem
spokojení.

Novinky v poštovních službách v obci
Během posledních let Česká pošta neustále omezovala služby v naší
obci, čímž značně komplikuje život občanům, kteří nemají možnost
se pohodlně dostat na poštu do Hustopečí. Určitě všichni máte také
zkušenost s tím, že čekáte doma netrpělivě na balík, ale místo zazvonění pošťáka zjistíte, že máte ve schránce lístek „nezastižen“ a musíte si zásilku jet vyzvednout. Z toho důvodu jsme využili nabídky
soukromé firmy ZÁSILKOVNA pro instalaci automatu na odeslání
a příjem balíků. Tento automat slouží 24 hodin denně, takže už nebudete muset čekat na příchod pošťáka a zásilku si můžete vyzvednout kdykoliv, po příjezdu z práce nebo o víkendu.
Automat je nainstalován před obchodem COOP a způsob obsluhy
najdete na www.zasilkovna.cz. V současné době lze balíky pouze
vyzvedávat, do budoucna ale Zásilkovna plánuje také možnost odesílání.
Konkurence je dobrá a asi i Česká pošta zaznamenává úbytek zá-

kazníků, takže se nyní začíná snažit. Těsně před vydáním zpravodaje
nás oslovili zástupci České pošty s tím, že na zkoušku chtějí rozšířit
v obci své služby formou mobilní pošty, kdy každý čtvrtek na určitý čas dojede do obce poštovní auto, které bude zajišťovat veškeré
poštovní služby.
Co všechno vyřídíte?
• Příjem vnitrostátních i mezinárodních zásilek
• Poštovní poukázky
• Služby SIPO
• Prodej kolků, cenin a telefonních karet
Každá služba navíc je vítána a doufáme, že mobilní poštu ocení především senioři. Jedná se o zkušební provoz na měsíc červenec a po
vyhodnocení se Česká pošta rozhodne o dalším provozu.
7
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Upozornění pro chovatele (především psů)
Na podzim minulého roku byl novelizován
zákon na ochranu zvířat proti týrání, do
kterého bylo doplněno ustanovení ukládající všem povinnost zajistit, aby zvíře, které
chová, nezranilo ani neusmrtilo zvíře jiného
chovatele. Porušení této povinnosti je posuzováno jako přestupek, za který může být
fyzické osobě udělena pokuta až 1.000.000
Kč. Zákonodárce tak zareagoval na množství
případů, ke kterým dochází a podle vysoké
horní hranice možné pokuty přestupek považuje za společensky nebezpečný. Bohužel
také na našem úřadu se při řešení přestupků
s těmito případy setkáváme stále častěji. Tohoto přestupku se může dopustit i chovatel, který vede psa na vodítku! Chovatelé
agresivních nebo „neposlušných“ jedinců by

se měli této povinnosti přizpůsobit a buď zamezit jejich kontaktu s jinými zvířaty, nebo
psy opatřit náhubkem, případně provést jiná
vhodná opatření.
V naší praxi se také stále častěji setkáváme
s řešením přestupků chovatelů, kteří neučinili opatření proti úniku zvířete. Jedná se
především o volné pobíhání psů bez vlivu
chovatele. Kvůli velké početnosti případů
byla při podzimní novelizaci zákona zvýšena
horní hranice pokuty za tento přestupek na
100.000 Kč (dříve „jen“ polovina). Upozorňujeme, že toto ustanovení platí na celém
území obce (resp. všech obcí) bez ohledu
na případné obecně závazné vyhlášky
o pravidlech pro pohyb psů na veřejných
prostranstvích!

Chovatele upozorňujeme na výše uvedená
ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání a vyzýváme je k jejich důslednému
dodržování. Pokud je nebudou respektovat,
možná se u nás setkáme při projednávání
přestupku…
Petr Berka, Městský úřad Hustopeče, odbor
životního prostředí

Informace k výstavbě v obci
V minulém čísle zpravodaje jsem vás informoval o přípravě průmyslové zóny před
Hustopečemi a nyní chci napsat informace
k probíhající developerské výstavbě domů
na 4. řádku. Občas slyším informace, že obec
prodala pozemky developerům a nezajišťuje
stavební místa pro místní, proto bych chtěl
podat informace, aby i nezasvěcení znali souvislosti.
Na úvod je potřeba uvést, že plocha, která se
dnes zastavuje, byla vlastněna více jak ze 2/3
soukromými osobami a z jedné třetiny obcí.
Část majitelů pozemků chtěla na pozemcích
stavět a opakovaně nás žádala o zahrnutí
plochy do územního plánu pro výstavbu.
V roce 2013 byl tedy schválen nový územní

První etapa výstavby 21 domů
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plán a plocha byla určena k zastavění rodinnými domy. Z pohledu obce nám zastavění
této části obce dávalo smysl, protože výstavba plynule navazuje na dostavbu slepé
ulice čtvrtého řádku a navazuje na současné
uspořádání obce se čtyřmi průjezdními ulicemi. V roce 2013 tedy byla plocha zahrnuta
do územního plánu s podmínkou zpracování
architektonické zastavovací studie. Soukromé pozemky byly úzké dlouhé parcely, které
neumožňovaly výstavbu, proto bylo nutné
plochu vhodně rozdělit, zasíťovat a připravit
ke stavbě. V tu dobu už jsme byli pod tlakem
jednotlivých stavitelů i developerů, kteří neustále žádali o výstavbu. Zastupitelstvo několikrát projednávalo možné způsoby zasta-

vění, ale po zkušenostech s výstavbou první
části 4. řádku došlo k rozhodnutí přenechat
tuto činnost oprávněným podnikatelským
subjektům, tedy developerovi, aby připravily
plochu k zástavbě. Uvedu důvod. V roce 2005
nabízela obec pozemky na 4. řádku „zdarma“
místním občanům, pouze za nákladovou
cenu inženýrských sítí (v tu dobu 350 Kč/m2).
Podotýkám, že obec z toho neměla žádný
zisk a z nabízených 33 pozemků jsou v dnešní době obydleny 3 domy občany Starovic.
Všichni ostatní se přistěhovali z okolních obcí
či měst, někteří následně domy výhodně
přeprodali. Proto po této zkušenosti jsme se
rozhodli od tohoto finančně náročného projektu odstoupit a přenechat jej společnosti,
která má s těmito projekty zkušenosti a hlavně vlastní finance na realizaci. Kdybychom
k tomuto projektu přistoupili, museli bychom
vzít úvěr v desítkách milionů korun, pozastavit veškeré investice v obci a veškeré finanční
prostředky, čas a energii věnovat výstavbě
inženýrských sítí s nejasným výsledkem.
Stavby se nakonec ujala firma Přemysl Veselý
Invest, která nechala zpracovat architektonickou studii, kterou zastupitelé v průběhu
přípravy několikrát připomínkovali. Jediné,
co jsme nepohlídali a někteří nám to vyčítají, že jsou domy vysoké a vyčnívají nad obcí.
Je pravdou, že jsme předem měli k dispozici
vizualizace lokality, ale nenechali jsme zpracovat celkový pohled obce. Na druhou stranu mohu říct, že je projekt velmi zdařilý a po
dokončení a ozelenění bude zapadat do celkové koncepce obce. Samotná stavba začala
výstavbou inženýrských sítí, kdy původně investor uvažoval pouze o zasíťování pozemků
s tím, že si stavbu budou provádět samostat-
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ně jednotliví stavebníci. Postupně své plány
změnil a nakonec se rozhodl postavit hotové
domy, aby nedošlo jednotlivými stavebníky
k narušení architektury. S investorem se setkáváme na schůzkách, kdy informuje o průběhu stavby a především o komplikacích,
které projekt neustále prodražují. Například
požadavek společnosti VAK zokruhovat celý
vodovodní řád mezi 3. a 4. řádkem, výstavbu
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posilovací stanice, společnost E.ON přeložení
trafostanice a nakonec nákladný archeologický průzkum pod lokalitou. Celkové náklady stavby jdou do deseti milionů a jsem velice rád, že jsme se za obec tomuto projektu
vyhnuli. Pro upřesnění obec neprodala žádné
pozemky, pouze došlo na základě smlouvy
s investorem ke směně pozemků. Po dokončení projektu dojde ke směně obecních

Foto z probíhající výstavby

Výstavba domů na 4. řádku mění vzhled obce

pozemků za nově vzniklé veřejné části pod
komunikacemi, veřejnými prostory a zelení
a k převedení nově vybudovaných sítí do majetku obce. Obec tak získá do svého majetku
novou infrastrukturu, do které nebude potřeba několik desítek let investovat a zároveň
získá daňové příjmy od nových obyvatel.
Žijeme ve velmi hektické době, v době mimořádného stavebního rozvoje, který asi
naše obec nikdy v historii nezažila. Není to
jen u nás, ale i v okolních obcích blízko velkých měst, které se staly žádaným místem
pro bydlení. Jižní Morava patří dnes po Praze
k nejdražším lokalitám, co se bydlení týká.
Téměř denně řešíme žádosti o bydlení, také
mnoho z vás občanů chodí neustále s požadavky zastavění zahrad, sklepů a dříve nezajímavých pozemků k zastavění a je těžké
všem vyhovět. Ti, co dnes chtějí stavět, na
nás tlačí se změnou územního plánu, ti, co
mají bydlení vyřešené, zase nechtějí, aby se
obec dále rozšiřovala. Poptávka po bydlení
u nás mnohonásobně převyšuje nabídku, což
vyšplhalo ceny nemovitostí a pozemků do
neskutečných výšin. Na jednu stranu je nám
zastupitelům vyčítáno, že nepřipravuje bydlení pro místní občany, ale na druhou stranu
ani místní občané nenabízejí při prodeji své
domy přednostně místním. Každý, kdo prodává dům, dá samozřejmě přednost nejvyšší
nabídce a je mu jedno komu. Během několika let stouply ceny nemovitostí pětinásobně a dnes se staré domy v obci prodávají za
6 a více milionů. Tato skutečnost nás netěší,
také bychom byli rádi, kdyby místní zůstávali,
ale žijeme v ekonomicky tržní době, kdy trh
určuje ceny, které obec neovlivní.
Antonín Kadlec

Noc kostelů 2021
Každá budova, jejíž okna svítí do noci a kde se kouří z komína, dává tušit, že uvnitř někdo žije. Dokud nevyjdete ze dveří a sousedy neoslovíte,
nepozdravíte a nezastavíte se na malé přátelské posezení na lavičce ve
stínu višně nebo neotevřete vrata dvora dokořán a nepozvete je dál, dům
bude svítit do noci a okolí bude jen podle rozzářených oken soudit, že
uvnitř nejspíš někdo žije.
Podobné je to s naším kostelem uprostřed vesnice. Okna někdy svítí,
z komína se v zimě kouří a s týdenní pravidelností se zevnitř ozývá hudba, která vábí stále stejné lidi. Podle těchto drobných náznaků lze soudit,
že se uvnitř něco děje. Když na kliku sáhnete v jiný než pevně zažitý, léty
neměnný, pondělní a nedělní přesně vymezený čas, narazíte na zamčené
dveře. Žije, nebo nežije tento Boží dům?
Letos přivítalo 1230 kostelů a kostelíků příchozí na již 13. ročníku Noci
kostelů, který se uskutečnil poslední květnový pátek v sedmi evropských
zemích. Zapojili jsme se společně s okolními farnostmi a otevřeli obvykle zamčené dveře. Chtěli jsme všem ukázat, že návštěva kostela nemusí
probíhat jen pod přísným pohledem, ale že chrám slouží všem. Může se
stát místem radostí z osobního setkávání, místem, kde můžete mluvit
i poslouchat. Prostorem pro hrající si děti, kde se jen nešeptá a není nutné se nepozorovaně plížit uličkou mezi lavicemi obhlížejíc jeho krásnou
výzdobu, kterou nám zanechali naši předci. Vždyť je místem, kde dospělí

i děti mohou mluvit, zpívat i učit se hodnotám a úctě. Dříve se u studny
uprostřed vesnice v podvečer scházeli sousedé k osvěžení, naslouchání
příběhů a odpočinutí po horkém dni. Takovým místem může být kostel
uprostřed vesnice. Prostorem k zastavení, naslouchání, rozmluvy s Bohem nebo mezi sebou navzájem.
U příležitosti otevřených sklepů mezi sebou soutěží vinaři i celé vesnice o nejlepší doprovodný program, podobně soutěží i kostely a snaží
se nalákat návštěvníky. Nechali jsme se inspirovat farnostmi z okolí, ale
i vlastními zkušenostmi z návštěv jiných chrámů. Leželi jsme v mapách,
kronikách, historických záznamech, šplhali na věž kostela, v gumácích
a s čelovkou na čele se brodili potokem pod kostelem. Hledali jsme pro
vás to zajímavé, ale současně bezpečné. Netřeba za každou cenu zažívat
povrchní zážitkové zážitky, aby potom někdo spadl z věže nebo zůstal
zabořený do půl pasu v bahně. Připravili jsme program pro všechny. Kdo
chtěl, mohl naslouchat varhanní hudbě v podání paní Heleny Vechetové,
Matyldy Střelcové a Ondřeje Míchala. Děti si zasoutěžily s patrony farnosti. Kostel se na chvíli změnil v místo, kde se dá hrát „na schovku“ nebo
jen hledat šifry v tajence. Ve video koutku byla možnost shlédnout fotky
z oprav kapliček a křížků.
Zavzpomínat na své milované jste si mohli po zapálení obětních svíček.
Manžel, milovník historie, nabídl návštěvníkům výběr zajímavostí z farní
9
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kroniky. Dějiny jsou vyprávěním příběhů, a tak jste si mohli vyslechnout
povídání o tom, jak kostel přicházel o zvony a zase je získával zpět, proč
protéká potok pod kostelem i seznámení s příběhem varhan. Kdo si chtěl
kostel prohlédnout sám, a to i místa, která jsou za běžného provozu nepřístupná a přísně střežená, mohl je prozkoumat s vytištěným průvodcem v ruce. Pro ty, které dějiny, stavitelství ani hudba neosloví a raději
sledují příběh každodenního zázraku stvoření ze sedla kola, jsme připravili cykloturistického průvodce po kapličkách a křížcích okolo Starovic.
V tištěném průvodci Giro´d Starovice jsme kolařům nabídli co nejvíce
zajímavostí z okolí obce, které jsou i mimo vyasfaltované cesty.
Jak se nám to povedlo, musí posoudit jiní. My jsme si užili už samotný
proces přípravy. Na malý okamžik jsme otevřeli jindy nedostupně uzavřený a striktně střežený kostel. Snad se nám podařilo alespoň na chvíli
rozproudit nehybný vzduch, i energii, která je v prostoru patrná. Jen jako
by spala, usedal na ni prach, dusil ji a ona ubývá, zmenšuje se, tak jako
ubývá farníků. Až jednou nastane doba, kdy nebude nikoho, kdo by po
zaklepání na dveře chrámu otevřel.
Vždy chceme sousedům ukázat, že připojit se k nám může každý, ať
pořádáme Tříkrálovou sbírku nebo žehnání polím. Jde o to, společně si
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otevřít láhev vína a připít u kapličky, zazpívat si, poprosit a poděkovat za
úrodu, přírodu, za život. Nebo jenom posedět. Naše víra nevoní jen kadidlem, není zamčená za dveřmi kostela. Necítíme se povýšeni nad jiné, ale
spojeni s respektem k přírodě a každodenním si připomínáním toho, že
člověk není králem stvoření, jen jeho součástí. Souvisí to i s úctou k předkům, staráním se o to, co nám zde zanechali a co jednou předáme dál
našim potomkům. Ve světě platí pevná pravidla, ať se týkají nebeských
těles, mikrokosmu, biologické struktury živé přírody nebo mezilidských
vztahů. Tato pravidla můžeme respektovat nebo popírat, a podle toho se
objeví plody našeho konání.
I obyčejný vesnický kostel, malá kaplička, křížek v polích někde za dědinou vypráví příběh o vztahu lidí k Bohu, ale i k jiným lidem. Ti, kdo kostel
či kapli vybudovali, se pokorně skláněli před dárcem řádu. Stvoření, příroda, život jsou úžasné dary, které máme s vděčností a pokorou spravovat,
nikoli bořit, pošlapávat a pohrdat jimi. A pokud někdo zaklepe na dveře
kostela nebo našich srdcí, máme je otevřít a pozvat příchozí dál.
Motto Noci kostelů 2021: “Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží
zvěří.“ Žalm 104, 20
Kateřina Baráková

DĚTSKÝ DEN
Vandrováním v katastru obce jsme v sobotu 5. června 2021 společně
se stovkou našich i přespolních dětí oslavili jejich svátek. Na startovní
čáře v areálu u myslivny obdrželi všichni oslavenci občerstvení na cestu a soutěžní kartičku a vydali se malebnou krajinou naší obce plnit
úkoly na devíti soutěžních stanovištích – střelba, přechod lávky, běh
v holínkách, strom frňákovník, kvíz, stezka bosou nohou, skok v pytli,
ruky-nohy a pavučina. Jelikož panovaly tropické teploty, tak se děti
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i maličko zapotily. Na závěr nechyběl ani tradiční táborák s opékáním
špekáčků.
Akci jsme zorganizovali i přesto, že jsme byli limitováni některými vládními opatřeními. To, že se akce opravdu povedla, nám potvrdily děti
svým nadšením v cíli. Zaznělo i přání, aby se takové putování opakovalo i příště. Velké díky patří TJ Sokol Starovice a našim stárkům za pomoc!
Dagmar Krejčiříková
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BABSKÉ HODY
Vážení spoluobčané,
stárky ze Spolku starovických bab mají
opět možnost podělit se o zážitky z letos již
11. v pořadí Babských hodů.
Hody proběhly 19. 6. 2021 v areálu u myslivny.
K tanci a poslechu hrála dechová hudba Lácaranka. Dlouho jsme nevěděly, zda bude možné hody uskutečnit z důvodu nařízení vlády.
Statečně jsme nacvičovaly a moc jsme si přály,
aby nám naše hody byly umožněny. Vyšlo to.
Byl to velký fofr, protože do termínu chybělo
pár dnů. Bylo vše připraveno, jenom to slovo
„ano“ bylo nejisté.
Dne 19. 6. 2021 se vylouplo sluníčko v plné
kráse a v plné síle. Nabídlo nám 34 st., což bylo
kruté. Každá z nás měla obličej spálený, vějíře,
které jsme si pořídily, nám pomalu nebyly nic
platné, sluníčko se cpalo každou skulinou.
Letos jsme obměnily i kroje, které jsme si zapůjčily ve Velkých Němčicích. Byly úplně jiné.
Pastelově barevné sukýnky zářily na dálku.
Co se týče programu: 13.30 hod. požehnání
v kostele, které pro nás bylo pohlazením aspoň chvíli ve stínu. Po krátkém vystoupení
na návsi následovalo zvaní po obci. Krátký

odpočinek, občerstvení u Ivanky Rybnikářové na dvoře a příprava na večerní program.
Nástup, seřadit, kapela bouchla do bubnů
a v 19.30 hod. vyrážíme pochodem k myslivně od první stárky.
Co se týče návštěvníků: už při příchodu na
parket vypadala účast dost slibně. A opravdu

takové množství lidí naše hody nepamatují.
Bylo vidět, že se chtějí lidé bavit a dlouho jim
to nebylo umožněno z důvodu koronaviru.
Máme z toho radost, že nám to vyšlo.
Na závěr velké poděkování všem stárkám,
všem pomocníkům a všem návštěvníkům.
Za stárky Iva Rybnikářová

Zkoušky vloh loveckých psů
V půlce června pořádal Okresní myslivecký
spolek Břeclav v katastru obce Velké Němčice
zkoušky vloh loveckých psů. Tyto zkoušky jsou
základní a úplně první, kterých se lovecký pes
účastní. Těchto zkoušek se mohou účastnit psi
do dvou let věku a rozhodčí zde posuzují jejich
vrozené vlohy. Jedná se zejména o to, jaký má
daný pes nos – neboli čich (u loveckého plemene je to totiž nejžádanější a nejcennější vlastnost), zdali pes dokáže správně stopovat vyhnanou zvěř, jak se chová po výstřelu, jestli jde rád
do vody a mnoho dalších vlastností. Základních
loveckých plemen je pět a u každého plemene
se posuzování trochu liší. Co se ovšem hodnotí u všech loveckých plemen stejně a na co je
kladen největší důraz, je ovladatelnost a poslušnost psa. Za každý nový povel a neposlušnost

se psu strhávají body. Dokonce to může dojít
až tak daleko, že může být daný pes označen
jako lovecky neupotřebitelný. Těchto zkoušek
se z našeho MS účastnili dva mladí psi. Skupinu Ohařů reprezentoval pes Irvín s vůdcem Janem Losou a skupinu slídičů reprezentoval pes
Bojar s vůdcem Karlem Valou ml. Oba dva psi
si počínali velice dobře a i přes úmorné vedro
ukázali, že jsou šikovní, získali nejvyšší známky
a skončili v I. ceně s téměř plným počtem bodů.
Pes Bojar byl dokonce ve své skupině nejlepší
a obsadil 1. místo. Pro páníčka vysoutěžil pohár
a pro sebe konzervu s psími pamlsky. Nyní se
budou oba psi pilně připravovat na podzimní
zkoušky, které budou takovou psí maturitou.
Tak jim držte palce.
Za MS Starovice předseda Karel Vala ml.
11
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REDZED
Starší občané možná neví, že ve Starovicích
má kořeny mladý talentovaný hudebník, kterého všichni z mladší generace dobře znají. Je
to Zdeněk Veselý alias Redzed. Chceme vám
ho představit v krátkém rozhovoru.
Zdeněk se věnuje hudbě zhruba od 14 let, kdy
začal hrát na kytaru. Dnes skládá velmi originální hudbu založenou na rapu.

představit, že kdyby už moje
vokály lidi přestaly bavit, můžu
se věnovat práci ve studiu s jinými lidmi, nebo už jen tvorbě
instrumentálu. Chtěl bych jen
dodat, že dělám nejen rap, ale
i metal a ten můžou dělat i důchodci!

Jak se máš? Jak tvou tvorbu a vystupování
ovlivnil koronavirus?
Mám se dobře, konečně začínají koncerty,
a těším se, až přes léto vydám novou hudbu.
Koronavirus mě paradoxně ovlivnil celkem
pozitivně. Měl jsem možnost věnovat se dokončení svého posledního alba.

Zpíváš pouze v angličtině.
O čem jsou tvé texty? Čím se
inspiruješ? Tvé texty jsou mimochodem hodně brutální,
agresivní…
Zpívám v angličtině, protože mi
odjakživa přišla v hudbě mnohem zvučnější a člověk v ní má
svobodu říct věci naturalisticky, aniž by se někdo pohoršoval. Některý věci, který v textech
říkám, by v češtině mohly vyznít spíš úsměvně.
Texty jsou trošku tvrdší, protože je často tvrdá
i samotná hudba, a brutální části je třeba brát
s nadsázkou. V pomalejších skladbách texty
spíše upadají do smutku a melancholie.

Chystáš se prorazit v zahraničí, resp. zahraniční publikum už o tobě ví. Co máš v nejbližší době v plánu?
V nejbližší době plánuju koncert ve Finsku na
festivalu v Helsinkách. Podle statistik mám ale
nejvíc posluchačů v Rusku, s manažerem a kapelou tam proto na příští rok připravujeme
několik zastávek. Nejprve je ale třeba dokončit
česko-slovenské turné Bats and Aliens ještě
v roce 2021.
Co jsi vystudoval? A dovedeš si představit,
že bys v tomto oboru dnes pracoval?
Rap mi přijde trochu jako hokej v tom smyslu, že ve starším věku se už nedělá. Jak to
vidíš ty?
Po gymplu jsem nějakou dobu studoval na
filozofické fakultě Hudební vědy a Teorii interaktivních médií. Ano, je pravda, že rap se často
ve starším věku už většinou nedělá, jsou tu
ale výjimky jako např. Kato, Vladimir518 nebo
i spousta zahraničních, kteří dokázali lidi bavit
dostatečně dlouho a šli s dobou. Rap ale není
jediná věc, kterou dělám. Hudbu i skládám,
nahrávám a mixuju. Takže si tak nějak dokážu

Může být rapová písnička i pozitivní? Máš
nějakou takovou?
Moje písničky jsou spíš kombinace metalu
a rapu a od toho se odvíjí i celková tématika.
Metalových pozitivních písniček taky není
moc. Myslím, že ostatní hudebníci věnující se
čistě jen rapu budou zase znít dost odlišně.
Samozřejmě, že můžou být rapové písničky
i pozitivní, i já mám spoustu skladeb, které nejsou jen čistá deprese. Akorát třeba nejsou tak
moc vidět.
V hudbě jsi originální a odlišuješ se i autem, které je nepřehlédnutelné. Je to splněný sen?
Ano, už jako malej jsem toužil po Bumblebee
camaru z Transformerů. Chtěl bych ale obča-

nům Starovic oznámit, že auto je nahlas i na
volnoběh, a nehučím s tím ráno schválně! 
Jaký máš vztah ke Starovicím? Považuješ je
za svůj domov?
Starovice jako svůj domov určitě vnímám, ale
většinu času jsem vždycky trávil spíš v Hustopečích.
Jak vypadá tvůj běžný den, když jsi doma?
Momentálně už bydlím přes týden v Brně
a nějakou dobu jsem si tady zvykal na nový
studio. Snažil jsem se vše udělat tak, aby mi to
vyhovovalo tak, jako dřív na vesnici. Nemůžu
tady pochopitelně být tak nahlas, ale dokázal
jsem se naučit pracovat už i tady. Běžný den
vypadá tak, že se ráno nasnídám, sednu si
k monitoru a snažím se vymyslet nějakej hudební poklad. Většinou si nasampluju nějaký
bicí a improvizuju k tomu na kytaru, nebo poklad rovnou dělám všechen přes syntezátory.
Pokud mám z toho, co jsem udělal, dobrej pocit, jdem večer s kamarádama na pivko, nebo
třeba na skate. 
Petra Pokorná
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Dávat a brát
Dovolil bych se vrátit ke Slovu starostově
v Panteru 1/2021. Zde padla věta: „Opět se
ukázala zkostnatělost řízení Evropské unie,
kdy země mimo EU očkují v mnohonásobně větších počtech než EU“. No, před rokem
byly očkovací látky podle odhadu vědců
vzdáleny 5-10 let. Za neuvěřitelných devět
měsíců došlo k úspěšnému vývoji, klinickým
zkouškám, ověření jejich výsledků i schválení
regulátorem, přípravě výroby a čtyři vakcíny
jsou již používány. O tomto postupu spolurozhodovala i česká vláda. Na místě je otázka,
jak dlouho trvá příprava a kolik času zabere
vlastní stavba kilometrového chodníku na
prvním řádku? A jak dlouho by trvala, kdybychom si dlažbu včetně cementu měli od
začátku vyvinout a vyrábět sami?
Dnes to vypadá, že místo vakcín nebude dostatek lidi ochotných se očkovat. Mudrlanti
začali mudrovat a kolektivní imunity zřejmě
nedosáhneme.
Bohaté západní země se v případě vakcín
mohly zachovat sobecky. Podobně jako Česko, které na jaře 2020 odmítlo vyslat vojenské
lékaře do Itálie nebo se dožadovalo vyššího
podílu peněz z unijního Fondu obnovy. Stačilo využít ekonomické síly a vakcíny vykou-

pit. Místo toho politici Německa, Francie
a dalších zemí obětovali část své popularity
a nákupem vakcín pověřili Unii. U ní každý
členský stát mohl zarezervovat počet dávek
podle poměru počtu obyvatel mix vakcín
o různých výrobců. Česká vláda jich objednala méně, než činila kvóta a vakcíny tím dobrovolně uvolnila pro ostatní. Potom naříkala
a osočovala všechny okolo.
Zde jenom pár poznámek k filozofii „brát a
brát“. Spojené státy firmám věnovaly na vývoj vakcín přes 16 miliard dolarů. Proto měly
tak rychlé očkování. Když Evropská unie pořádala dárcovskou konferenci, z vybraných
7,5 mld. euro Česko dalo směšně nicotných
750 000 euro. Tato 1/10 000 neodpovídá
ekonomické výkonu ani počtu obyvatel.
Ano, chtěli bychom jenom brát, brát (dotace, podpory, výhody), nic nedávat a potom
nadávat.
Jak moc se od toho liší výrok nizozemského
premiéra Marka Rutteho, který řekl: „Kdybych
v pandemii řídil Nizozemsko bezchybně,
mohl bych komentovat kroky Evropské komise. Ale není to ten případ“. Reagoval tak
na dotaz, zda se i on přidá ke kritice Unie, že
nezajistila dost vakcín. A to Nizozemí patří

k premiantům ve zvládání pandaviru i v očkování. Mark Rutte letos na jaře vyhrál volby
a je opět premiérem.
Nakonec ještě jedna věta, tentokrát z článku
„Třiďte odpady, má to smysl“ (Panter 1/2021).
„Zdražení odpadů není výmysl obecního zastupitelstva….., ale je to nařízení vlády, která
se zavázala plnit nařízení EU.“ Jako kdybychom se pouze podvolovali diktátu. Zmiňované nařízení však bylo připraveno za účasti
a se souhlasem vlády Česka. Odráželo civilizační posun, že odpady nechceme zahrabávat do země. Nebo budeme jako v Egyptě,
kde pytle hází do Nilu. Můžeme je vyklopit
do Svratky. Vrátíme se do minulosti, před rok
1979, kdy komunální služby Hustopeče začaly z obce vyvážet odpady? Tehdy občané
začali platit a jistě se jim to nelíbilo. Mají snad
opět vzniknout skládky nad samoobsluhou,
v Černé rokli, v sadech, nad sklepy, u „Smrťáku“, v „lesíku“, u hřiště, u transformátoru nad
4. řádkem, na vyhlídce k Pálavě? Zde všude
se kupily odpady.
Ostatně si myslím, že po zavedení platby
podle vyprodukovaného množství odpadu
přesně tohle nastane.
Vilém Barák

Sbírka „Tornádo ničilo, my pomáháme“
Děkujeme všem občanům, kteří se zúčastnili sbírky Mikroregionu Hustopečsko na pomoc obcím zasaženým živelnou katastrofou.
Přispět i nadále můžete přes transparentní účet u České spořitelny a. s., č. ú. 6013134339/0800, nebo do kasičky
umístěné v kanceláři obecního úřadu a v kostele.
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Fotogalerie obecních činností letošního jara

holky v akci

k přepravě využíváme elektrotříkolku

kam stroje nemůžou, musí se ručně

když je práce koníčkem

oprava dětského hřiště

profesionální stroj s profesionální obsluhou
15
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sečení a sečení

sečení mlučovačem Crossjet

sečení příkopovým ramenem Bonford

starost o odpady

v pracovní době se i pohoupou

v pracovní době se i vykoupou (instalace lávky do tůněk)
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