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Štarvický panter

Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice

Slovo starosty

Jak už bývá zvykem, začínám úvodní článek
počasím, které výrazně ovlivňuje naše činnosti. Za poslední suché roky jsme zaznamenali
velký deficit srážek a objevují se problémy
s vodou nejen u nás na jihu Moravy, ale i v celé
naší republice a Evropě. Chybějící srážky mají
negativní vliv na úrodu, vegetaci, ale hlavně
začíná chybět spodní voda. Jestliže občas sledujete zprávy v televizi, tak víte, že v některých
obcích vyschly studny a pitnou vodu musejí
dovážet. Tato situace u nás zatím nenastala,
přesto je potřeba s vodou nakládat hospodárně a ekologicky. Pro obec je voda v podobě
deště velkou úsporou finančních prostředků,
protože bez dešťů bychom museli nákladně
zalévat výsadby biokoridorů, aby nám neuschly (cca 15 tisíc stromů). Je to paradox - pro
zlepšení přírody a klimatu je potřeba sadit
stromy, ale právě v tomto období je velmi složité je udržet při životě. Do konce dubna byla
situace se srážkami velmi vážná, ale 29. 4. začalo pršet a od té doby pršelo pravidelně celý
květen. Až vydatné květnové deště doplnily
po více jak roce hladinu rybníka do normálního stavu, tak uvidíme, jak se bude vyvíjet
počasí nadále.

rybník s plnou hladinou

panter

Zastupitelstvo se v tomto období zabývalo
dlouhodobými úkoly, mezi které patří dokončení změny územního plánu č. 1, kdy opět
došlo k odvolání, tentokrát od firmy Uniport,
a bude se konat již třetí projednání, které
neustále oddaluje schválení změny ÚP. Také
opakovaně projednáváme zahájení a průběh
stavby rodinných domů na čtvrtém řádku
s panem Veselým. Řešíme zasíťování obce optikou a její následný provoz a zahradní architektka Ing. Jana Janíková připravuje projekty
pro další výsadby biokoridorů, stromořadí i samotných stromů v okolí obce.
Začátkem roku jsme podali dvě žádosti o dotace na JMK, jednu na vybavení hasičů a druhou na stavbu chodníku na 4. řádku. Bohužel
na hasiče nám kraj nepřispěl, a tak musíme být
spokojeni alespoň s dotací 250 tis. Kč na chodník, jehož stavbu v nejbližší době zahájíme.
V posledních letech jsme čerpali velké množství dotací, ale nabídka dotačních titulů se
výrazně omezuje anebo jsou vypsané dotace
na oblasti, které pro nás nejsou potřebné. Rádi
bychom využili dotace na „zelené“ projekty ve
formě výsadeb stromů, které jsou pro nás velmi důležité a dávají nám smysl.
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voz příslušného plynového zařízení. Z důvodu
plánované rekonstrukce nevydává společnost
NET4GAS, s.r.o. v současnosti souhlasné stanovisko s umístěním všech staveb v tomto bezpečnostním pásmu. Rekonstrukce plynovodu
je zařazena mezi prioritní stavby společnosti.
Po realizaci rekonstrukce budou stavebníci
povinni postupovat standardním způsobem,
tj. obrátit se s žádostí o souhlasné stanovisko
na společnost NET4GAS, s.r.o.

výstavba domů na 0-tém řádku
Hlavní činnost našich pracovníků byla v tomto
období směřována k úpravě a dokončení staveb v horní části 3. řádku. Deště pomohly přírodě a úrodě, ale na druhou stranu nás brzdily
ve stavební činnosti. Snažíme se dodržovat,
na rozdíl od některých státních firem, logická
a efektivní pravidla při výstavbě. Takže když
už jsme museli poškodit vozovku na 3. řádku
z důvodu výměny vodovodního potrubí, dohodli jsme se, že v této části poškozené vozovky provedeme zrovna i výměnu staré nevyhovující dešťové kanalizace. Po kanalizaci jsme
vyměnili obruby a nakonec položíme asfalt.

ulice 4. řádku bez chodníku
Lokalita 0. řádek v obci Starovice se nachází v bezpečnostním pásmu vysokotlakých
plynovodů, které provozuje společnost NET4GAS, s.r.o. V bezpečnostním pásmu plynovodů je dle § 69/3 zákona č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon) možné
umístit stavbu pouze po předchozím písemném souhlasu osoby, která odpovídá za pro-

firma Stavoč při rekonstrukci dešťové kanalizace
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nalizace, z druhého konce ulice jsme začali
s vlastními zaměstnanci a živnostníkem p. Jakimem s opravou chodníků. Před pokládkou
dlaždic jsme pod chodník uložili chráničky optických kabelů. Ulice 3. řádku má dnes v celé
své délce nový vodovod, nový chodník, připraveny chráničky optiky a část nové dešťové
kanalizace. Také nás těší, že se s naší stavbou
„svezli“ i někteří majitelé okolních domů, upravili si své vjezdy a na vlastní náklady vytvořili
chybějící parkovací místa.
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Těší nás, že je cyklostezka Starovice – Hustopeče hojně využívána nejenom našimi občany, ale i občany Hustopečí a turisty. Děti se tak
můžou bezpečně dopravit do školy na kole
nebo jen procházkou. V současné době město Hustopeče dokončuje svoji část trasy od
katastru obce až po školu Komenského a následně bude cyklostezka protažena až k vlakovému nádraží.

cyklostezka v permanenci

výstavba parkovacích ploch občany
V dalším roce bychom rádi dokončili kanalizaci i ve spodní části, abychom následně mohli
pokračovat ve výstavbě parkovacích míst.
Společnost Přemysl Veselý zahájila výstavbu
inženýrských sítí pro domy na 4. řádku. S panem Veselým bylo domluveno, že převážná
část dopravy bude prováděna po účelové
komunikaci kolem střelnice, aby byla ulice
4. řádku co nejméně zatížena dopravou. Věřme tedy, že veškeré dohody budou dodrženy,
aby stavba co nejméně zatížila občany.

zahájení výstavby na 4. řádku

Také mám radost z naší dobře fungující školky, čehož je důkazem velké množství žadatelů
o umístění dětí pro příští rok. Letos se do MŠ
hlásilo více jak 30 dětí ze Starovic i okolních
obcí na 14 volných míst. Někdo si řekne, že je
to jen z důvodu nedostatku volných kapacit
v okolí, ale důkazem dobré práce celého personálu školky je mimo jiné i to, že přespolní děti,
kterým se uvolní místo v Hustopečích, od nás
neodchází, ale zůstávají i další rok. Naše maminky se nemusí bát, protože dle nastavených
kritérií jsou prvořadě přijímány děti z naší obce
a až na doplnění kapacity bereme přespolní.
Navíc školka dokončila z dotačních prostředků

EU rekonstrukci celé zahrady, čímž se prostředí
naší školky ještě více zatraktivňuje.
Začíná léto, doba bezstarostného odpočinku,
dovolených a užívání si. Přesto bych chtěl na
závěr apelovat na všechny občany, aby nezapomínali na to, že dobrou obec tvoří především
dobré mezilidské vztahy, že demokracie neznamená anarchii a že pravidla tu máme nastavena
nikoliv proto, aby se porušovala, ale proto, aby
se dodržovala. Narážím teď na poslední případ
napadení psem, který bohužel skončil velmi
smutně. Většinou, když nastane problém, obrací se občané na starostu a stejně tomu bylo
i v tomto případě. Jenže nejsem Superman,
abych mohl řešit všechny záležitosti a problémy a ani to nespadá do mé kompetence.
Nezvládnu uhlídat každého pobíhajícího psa,
každé rychle jedoucí auto, každého narušitele
nočního klidu, každého znečišťovatele potoka
nebo ovzduší. Pravidla jsou však stanovena.
Jestliže máme uvedeno ve vyhlášce, že má být
v obci pes na vodítku, tak se má majitel psa tímto řídit, jestliže vymezuje zákon noční klid, tak
má být po desáté večer klid, jestliže je v obci
povolená rychlost 30, tak má každý řidič rychlost dodržovat. Je to o osobním přístupu každého z nás. Všichni dobře víme, co se smí a co
se nesmí a mrzí mě, že na to musím neustále
upozorňovat. Proto sloupek zakončím známým
rčením: chovejme se k ostatním tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám.
Přeji vám krásné léto, spoustu pěkných zážitků
a abyste nepotřebovali naši ani jinou pomoc.
Antonín Kadlec, starosta obce

děti z mateřské školy při vystoupení

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. 3. 2019
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatele, ověřovatele, navržený program
• Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 40/2 o výměře 2 1 m2 v k.
ú. Starovice za cenu 700 Kč. Kupující uhradí náklady za návrh na vklad
1.000 Kč.
• Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 428/12 o výměře 2 1 m2
v k. ú. Starovice za cenu 700 Kč. Kupující uhradí náklady za návrh na
vklad 1.000 Kč a náklady za sepsání smlouvy 1.000 Kč.
• Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 716/2 o výměře 6 1 m2
v k. ú. Starovice za cenu 2.100 Kč. Kupující uhradí náklady za návrh na
vklad 1.000 Kč a náklady za sepsání smlouvy 1.000 Kč.
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Kupní smlouvu na prodej pozemků
kupující
Parc.č.
výměra
727/2
11 m2
727/3
11 m2
727/4
11 m2
727/5
11 m2
727/6
11 m2
727/7
21 m2
727/8
31 m2

usnesení č.

2/2019
Kupní cena
350Kč
350Kč
350Kč
350Kč
350Kč
700Kč
1.050Kč
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Kupující uhradí náklady 4.501 Kč (návrh na vklad a za sepsání smlouvy) stejným dílem, tj. každý 643 Kč.
Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 830 o výměře 56 1 m2 v k.
ú. Starovice za cenu 19.600 Kč. Kupující uhradí náklady za návrh na
vklad 1.000 Kč a náklady za sepsání smlouvy 1.000 Kč.
Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 1237 o výměře 1 1 m2 v k.
ú. Starovice za cenu 350 Kč. Kupující uhradí náklady za návrh na vklad
1.000 Kč a náklady za sepsání smlouvy 1.000 Kč.
Kupní smlouvu na prodej pozemků:
kupující
Parc.č.
výměra
Kupní cena
109/A
511 m2
17.850Kč
109/B
251 m2
8.750Kč
2
109/C
241 m
8.400Kč
109/G
471 m2
16.450Kč
109/D
231 m2
8.050Kč
109/H
471 m2
16.450Kč
109/E
251 m2
8.750Kč
109/F
1551 m2
54.250Kč
Kupující uhradí náklady za geometrické zaměření, návrh na vklad
1.000 Kč a sepsání smlouvy 1.000 Kč stejným dílem.
Smlouvu o pronájmu nebytových prostor – ordinace s příslušenstvím
o výměře 51,20 1 m2 v budově Obecního úřadu Starovice za měsíční
nájem 1.000 Kč od 1. 5. 2019
Pachtovní smlouvu na pacht části pozemku parc. č. 1083/9 o výměře
148 1 m2 v k. ú. Starovice od 1. 4. 2019 za roční pachtovné 50 Kč. Pachtovné pro rok 2019 činí 38 Kč.
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. za jednorázovou úplatu 1.000 Kč
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku parc.
č. 1086/65 v k. ú. Starovice společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Zveřejnění záměru obce odprodat pozemek parc. č. 860 o výměře 381
1 m2 v k. ú. Starovice
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a o právu
provést stavbu na pozemku parc. č. 1086/55 v k. ú. Starovice se společností UNIPORT INVESTMENT III s.r.o., Novomoravanská 321/41, 619
00 Brno-Přízřenice
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330053691/001 se
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice 7 za jednorázovou náhradu 2.000 Kč bez DPH
Smlouvu o souhlasu se stavbou na pozemku vlastníka: obec Starovice
na pozemku parc. č. 1086/65 v k. ú. Starovice s Městem Hustopeče
Vnitřní směrnici o cestovních náhradách
Prodej 3 ks velkoobjemových kontejnerů ABROLL (vnitřní rozměr
4500x2300x1250)
Kupní smlouvu na prodej 3ks velkoobjemový kontejner ABROLL
(vnitřní rozměr 4500x2300x1250) za cenu 45.000Kč/1 ks, tj. celkem
135.000 Kč panu Ladislavu Matušinecovi, Francova Lhota 275, 753
Prodej 1 ks převodové skříně DSK-317/S, výrobní číslo: 00755, rok výroby 1998, I.č. 5329 3282 022 a 1ks přívěsu ANV-350, rok výroby 1998
za cenu 10.000 Kč

•

Kupní smlouvu na prodej 1 ks převodové skříně DSK-317/S, výrobní
číslo: 00755, rok výroby 1998, I. č. 5329 3282 022 a 1 ks přívěsu ANV350, rok výroby 1998 za cenu 10.000 Kč panu Ondřeji Rydlovi, 687 53
Suchá Loz č.p. 249

Zastupitelstvo obce Starovice bere na vědomí:
• Ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor k 30. 4. 2019
Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č.
40/2 o výměře 2 1 m2
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č.
428/12 o výměře 2 1 m2
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č.
716/2 o výměře 6 1 m2
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č.
727/2, 727/3, 727/4, 727/5, 727/6, 727/7, 727/8
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č.
830 o výměře 56 1 m2
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č.
1237 o výměře 1 1 m2
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č.
109/A, 109/B, 109/C, 109/D, 109/E, 109/F, 109/G, 109/H
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o pronájmu nebytových prostor –
ordinace s příslušenstvím o výměře 51,20 1 m2
• Starostu obce k podpisu Pachtovní smlouvy na pacht části pozemku
parc. č. 1083/9 o výměře 148 1 m2
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
se společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
• Starostu k podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
na pozemku parc. č. 1086/65 v k. ú. Starovice se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení služebnosti a o právu provést stavbu na pozemku parc. č.
1086/55 v k. ú. Starovice se společností UNIPORT INVESTMENT III s.r.o.,
Novomoravanská 321/41, 619 00 Brno-Přízřenice
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: HO014330053691/001 se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, 370 01 České Budějovice 7
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku
vlastníka: obec Starovice na pozemku parc. č. 1086/65 v k. ú. Starovice
s Městem Hustopeče
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na prodej 3 ks velkoobjemového kontejneru ABROLL (vnitřní rozměr 4500x2300x1250)
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na prodej 1 ks převodové
skříně DSK-317/S, výrobní číslo: 00755, rok výroby 1998, I.č. 5329 3282
022 a 1 ks přívěsu ANV-350, rok výroby 1998
Zastupitelstvo obce Starovice ukládá:
• Účetní obce zveřejnit schválený záměr na úřední desce Obecního úřadu Starovice

Nakládání s odpady
V minulém čísle zpravodaje jsme zveřejnili
tabulku, jak jednotlivé domácnosti nakládají
s odpady (kolik ukládají odpadů do popelnic).
Po zveřejnění jsme zaznamenali velké množství
připomínek občanů, což svědčí o tom, že vám
nakládání s odpady není lhostejné a to nás těší.
Omlouváme se za chyby, které se díky vám sna-

žíme opravovat, abychom dosáhli co nejpřesnějších výsledků a mohli s tím dále pracovat.
Zpracování odpadů se neustále vyvíjí, a proto
považuji za důležité o změnách průběžně informovat.
Nakládání s odpady není pouze odvoz popelnic, ale také třídění odpadů, bioodpady, likvi-

dace černých skládek a také provoz sběrného
dvoru. Dnes napíši pár informací ke sběrnému
dvoru.
Sběrný dvůr je v provozu už sedmý rok a velká
část z vás se naučila tam pravidelně odpady
dovážet, což je dobře. Ale je potřeba vyjasnit
pravidla a odstranit určité nešvary. Je nutné si
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uvědomit, že odpady na sběrném dvoře nekončí.
Je to pouze efektivní překladiště a musíme zajistit,
aby byl odpad správně roztříděn, protože podle
toho se platí za další zpracování. Proto je při příjezdu na sběrný dvůr (SDO) nutné řídit se pokyny obsluhy a vjíždět na něj postupně po jednom, neboť
obsluha má povinnost vést kontrolu a přesnou
evidenci odevzdaných odpadů. Odpady je potřeba mít správně roztříděné, jinak za ně nedostaneme odměnu, naopak za ně musíme platit. Například starý kočárek nebo jízdní kolo musí být na
sběrný dvůr dovezené rozebrané zvlášť na kovy,
plasty a pneu, starý sekretář je nutné rozebrat na
dřevo, sklo a kov apod.
Odpady je třeba dovézt v takovém stavu, aby byla
později zajištěna co nejefektivnější doprava. To
znamená papír a plasty řádně stlačené a svázané.
To je povinností původce odpadu, tedy toho, kdo
odpady na SDO ukládá, nikoliv obsluhy. Obsluha NESMÍ odpady zpracovávat a ukládat, je tam
pouze od toho, aby prováděla kontrolu a evidenci
ukládaných odpadů. Jestliže vezete nějaký objemnější materiál, zajistěte si doprovod, který vám pomůže s vyložením.
Každý občan může efektivním nakládáním s odpady přispět ke snížení celkových nákladů za likvidaci, ze které vychází poplatek za odpady na
rok. Jestliže se budou zvyšovat náklady, bude se
úměrně zvyšovat i poplatek na osobu. Proto třiďte
odpady, šetříte své peníze.
Na závěr pár faktů:
- Sběrný dvůr není určen pro odpad z podnikání, pouze pro odpad z domácností. Podnikatelský odpad uložíme na SDO pouze za úplatu.
- Nově na SDO nebereme suť, pouze v omezeném množství 1 kolečko, kýbl/osoba/měsíc.
Nad toto množství je suť zpoplatněna.
- Nově je na SDO umístěn kontejner na hliníkový odpad (plechovky).
- Papír vozte na SDO řádně stlačený a svázaný.
- Obec neumožňuje ukládání zeminy v katastru
obce. Zeminu je možné odvézt např. na skládku Svados (bývalé ZD Hustopeče) 165,- Kč/1
tuna, skládku Hantály nebo skládku Žabčice
a jiné.
- Dřevo, větve, různé stonky vozte na spálení ke
střelnici.
ZRUŠENÍ SVOZU BIOODPDŮ
Vzhledem k pravidelnému zneužívání svozů BIOODPADŮ (většina bioodpadů pochází ze dvorů
a zahrad) jsme rozhodli od července zrušení obecních svozů. K uložení trávy a rostlinných odpadů
ze zahrádek jsou v obci NONSTOP umístěny dva
kontejnery, kam může každý bioodpad odvézt.
Nejednoduší a nejefektivnější je stále likvidace ve
vlastním kompostéru, který si může každý zhotovit.
Jeden kontejner je umístěn u fotbalového hřiště
a druhý u obchodu COOP.
Dřevo, větve, různé stonky je možné uložit ke spálení u střelnice.
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Kontrola pozemků
Často se setkáváme se skutečností, že mnoho občanů nezná svůj majetek, hranice svých
pozemků. Od dob osídlování obce po roce
1945, kdy osídlenci obdrželi přídělové dekrety,
uplynulo více jak 70 let a různými změnami,
zpřesňováním měření (vytvářením mapových
podkladů, digitaizací, pozemkovými úpravami
a nevím jakou další změnou) došlo několikrát
k upřesnění a změně hranic pozemků. Nutno
podotknout, že tyto změny v pozemcích v žád-

ném období neprováděla obec, ale daný katastrální úřad. Občas se stává, že někteří z vás se
z nevědomosti dohadují se sousedem či s obcí
o vlastnictví majetku (o hranicích pozemku)
anebo se o tom vedou jen pivní řeči. Co platilo v roce 1945, určitě dnes ve většině případů
neplatí. V dnešní době internetu už je velice
jednoduché si zjistit a zkontrolovat hranice
svých pozemků. Na webových stránkách obce
je na hlavní stránce proklik na ikonu vlevo dole

MAPA OBCE. Po kliknutí na tuto ikonu se vám
objeví nabídka (obrazovka foto viz níže). Kdo
je jen trošku zdatný v obsluze počítače, tak si
pod ikonou KATASTR může najít své pozemky,
parcelní čísla i čísla popisná. Pod ikonou MAPA
OBCE můžete zase vyhledat vedení inženýrských sítí. Je to dobrý pomocník, tak jej využijte
a překontrolujte si svůj majetek. Ušetříte nás tak
přesvědčování „náš děda říkal“.
Antonín Kadlec

Vyřešte si staré resty za staré ceny
Vážení občané, za poslední roky došlo k výraznému navýšení tržních
cen pozemků v naší obci, proto i zastupitelstvo rozhodlo přistoupit
k navýšení cen při prodeji pozemků. V současné době prodáváme
pozemky v zastavitelné části obce, které jsou určeny k zastavění, za

cenu 350 Kč/1 m². Od příštího roku zvažujeme zdražení, proto vyzýváme všechny, kdo mají zájem vyřešit „staré resty“ jako zapomenuté
pozemky ve dvorech nebo špatně vystavěné zídky na obecních pozemcích, aby si vše vyřešili ještě za staré ceny.

Mateřská škola
Celoroční projekt Malý vandrovníček
Za uplynulý rok se děti ve školce několikrát proměnily ve vandrovníčky
a s batůžky na zádech chodily objevovat blízké okolí Starovic. Za cíle
našeho vandrování jsme volili dostupná a zajímavá místa v krajině.
Bezesporu k nim patří kapličky a křížky, které se kolem obce opravily.
Navštívili jsme tak kapličku U svatého Marečka, kapličku sv. Antonína,
sochu sv. Gotharda, křížek u poldru na Hustopeče, už víme kde je hranice Starovic a Hustopečí, kde se skrývají tůňky za rybníkem a asi nejdelší
výšlap byl za zvířátky na hustopečskou farmu Valkýra. Děti se na výlety
vždycky moc těšily a tak máme v plánu s projektem pokračovat i příští
rok.
ZK

5

Štarvický panter

Tělovýchovný projekt Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky
Všude slýcháme, že obrovským problémem dnešní doby je nedostatek
pohybu. To se naštěstí netýká naší školky. Snažíme se, aby děti měly ve
školce pohybu co nejvíce. Také proto jsme se už podruhé zapojili do
tělovýchovného projektu obce sokolské „Cvičíme se zvířátky“. Děti celý
rok plnily úkoly jednotlivých zvířátek. Kobylka Emilka je učila skákat,
opička Hanička je učila obratnosti, ježeček Mareček děti trénoval v dovednostech s míčem, veveruška Věruška zase rozvíjela děti v poznávání
světa a beruška Danuška jim ukázala, že ve sportu nejde jen o výkony,
ale nejdůležitější je být spolu a užít si legraci. Děti si kromě zážitků odnesly také medaile a drobné dárečky, které jsou dotované právě z tohoto sokolského projektu. Projekt bude pokračovat i příští rok a máme
v plánu se opět zapojit.
ZK

Projekt Sluneční zahrada v MŠ
Ve školce v těchto dnech vrcholí realizace projektu Sluneční zahrada,
která je dotovaná z projektu Fondu životního prostředí. Projekt je zaměřen na environmentální výchovu a na zahradě nám přibude kromě
nových herních prvků také spousta zeleně. V horkých letních dnech je
školka rozpálená, a tak už se moc těšíme, až se nově vysazené stromy
a keře zazelenají a dají nám dostatek stínu a nových prostor pro dětské
hry.
ZK

Setkání s piloty Agrotec Petronas Rally
V pátek 14. 6. 2019 startovaly první závodní
vozy 15. ročníku Agrotec Petras rally, jehož
tratě vedou i cestami kolem Starovic. Kluci ve
školce týden nemluvili o ničem jiném než o rally. Nám se podařilo pozvat do školky posádku
vozu č. 79, Davida Štefana a Ondřeje Vichtora,
a vozu č. 81, Tomáše Arnošta a Jana Nešpora,
společně s technickým personálem. Děti měly
možnost osahat si závodní auta a získat podpisy závodníků. Mužský svět je pro děti, které
tráví čas ve školce převážně v ženském kolektivu, příjemným zpestřením a nejen pro kluky
jsou závodníci velkým vzorem.
ZK
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Naši plaváčci
Pokud mají rodiče dětí zapsaných v naší školce
zájem, mohou svoje dítě přihlásit do kurzu plavání. Plavecký výcvik pro nás každoročně zajiš-

Kdo to ví, odpoví…
Před prázdninami jsme dětem položily několik
otázek s letní tematikou.
Co dělá epilátor?
- Seká dřevo.
- Fouká.
Jak to, že ryby dokážou žít pod vodou?
- Cumlají vodu.
- Dýchají šupinama.
- Za krkem mají díru a tou dýchají.
Co je to celulitida?
- Celá zeměkoule.
- Cvrček.
- Čarodějnické cereálie.
- To je nemoc, a aby ses jí zbavil, tak musíš cvičit.
Co je to cestovní horečka?
- Když se mi chce blinkat.
- Teplota, kterou dostaneš na cestě.
Kdy končí školní rok?
- Na konci desáté třídy.
- Až na konci prázdnin.
Co je celebrita?
- Socha.
- Obrovský vězení.

ťuje Plavecká škola Hustopeče a máme s ní velmi dobré zkušenosti. Letošní plavání muselo být
z důvodu rekonstrukce hustopečského bazénu

Co se dělá na jachtě?
- Pijou tam víno.
- Mají tam párty.
- Uklízijou tam.
- Pečou v peci maso z prasete.
Co je kaviár?
- Kafe.
- Dort.
- Nějaký zvíře, asi had.
- Pivo.
Proč si holky holí nohy?
- Protože je to píchá.
- Protože holky jsou těhotný a kluci ne.
- Protože mají chlupy.
- Protože je chcou mít hladký.
Co znamená, když je někdo in?
- Je inženýr.
- Je krásnej.
- Holí si nohy pod vodou, jako moja mamka.
Kdo může být závodníkem rally?
- Kdo má helmu.
- Kdo má auto.
- Kdo umí flokovat.
- Jan Kopecký.
- Ten kdo ten závod vyhraje.
- Kdo je dospělej a mladej.
- Kdo má samý jedničky.

Procházka s myslivcem
Tak jako každý rok jsme se na začátku června za krásného slunného počasí vydali s panem myslivcem Valou a jeho psem Baronem na procházku k rybníku. Sešli jsme se na hřišti, kde nám Baron
předvedl pár povelů a cviků, které umí - aportování, přeskoky přes překážku apod. Poté jsme se
vydali na procházku k rybníku. Cestou jsme si povídali o živočiších a ptácích, kteří žijí u rybníka
. U rybníka nám Baron předvedl aportování a plavání ve vodě. Nakonec nás Baron osvěžil svým
otřepáním z vody, které se dětem moc líbilo. Tímto bychom chtěli panu Valovi moc poděkovat za
celoroční spolupráci a těšíme se na další školní rok. Děkujeme.
Leona Braunová

kráceno na počtu lekcí, ale i tak si děti stihly užít
spoustu legrace a naučit se „mít rád vodu“.
ZK

Loučení s kouzelnou školkou
Pomalu se nám školní rok chýlí ke konci a s ním
přišlo i loučení s našimi budoucími školáky. Ve
čtvrtek 13. 6. jsme se sešli na tradiční slavnosti
na školním dvorečku, která byla v duchu kouzel a čar. Děti z celé školky si pod vedení učitelek a p. ředitelky připravily pro rodiče a přátele
školy vystoupení v podobě “kouzelných” tanečků, písniček a básniček. Nakonec byli naši
předškoláčci pasováni do řad školáků. Šerpování bylo velice dojemné nejen pro rodiče, ale
i pro nás pedagogy.
S těmito předškoláky jsme strávili velice tvořivý školní rok plný her, radosti, přátelství, pro
někoho i prvních lásek a osobních pokroků
dětí. Chtěli bychom jim poděkovat za to, co
nás všechno naučili, protože nejen dospělí
mohou někoho něco naučit.
Tobíku, Vojtíku, Rendo, Jiříku, Adámku, Domčo
T., Domčo M., Šimonku, Pepíku, Tomášku, Terezko, Evičko, Haničko a Elinko, přejeme vám
hodně štěstí na další cestě životem!
Veronika Landyšová

Výlet do dinoparku
V červnu jsme se s celou mateřskou školou
Kaštánek vydali na výlet do Dinoparku ve Vyškově. U zoo na děti čekal Dinovláček, který je
převezl do lesa plného ještěrů různých tvarů
a velikostí a také pravěkých ptáků. Děti už některé znaly z knih, encyklopedií, hrály si s jejich
napodobeninami. A teď na vlastní oči mohly
vidět, jak byli tito tvorové opravdu velcí a mohutní a v jakém prostředí vlastně žili. Navíc si
na ně mohly děti i sáhnout. Potom vláček zase
všechny odvezl do ZOO na druhém konci Vyškova, kde si děti prohlédly jak domácí zvířata,
tak některé cizokrajné druhy, které možná ani
neznaly. I díky počasí si to děti báječně užily
a těšily se, jak všechno doma povypráví.
Veronika Landyšová
7
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Návštěva záchranné stanice v Hustopečích
V dubnu jsme navštívili záchrannou stanici v Hustopečích, kterou nás
provázeli záchranáři a ukázali nám záchranný vůz první pomoci. Děti si
mohly sednout do vozu, prohlédnout si přístroje, lehnout si na polohovací lehátko jako pacienti. Pan záchranář ukázal dětem pomůcky, které
využívají v praxi, a také jak se s nimi zachází. Předvedl nám na některých
odvážlivcích ukázku měření srdečního tepu, nafukovací bandáže, měření teploty. Děti byly nadšené, protože některé to viděly poprvé. A za to,
že byly děti moc šikovné, nám záchranáři darovali do školky plyšového
Kryštůfka, aby nás ochraňoval. Na rozloučenou nám pustili maják a dětem zahoukali. Dětem se exkurze moc líbila.
Leona Braunová

Sportování s dinosaury
Ve čtvrtek 30. 5. se nám udělalo po pár propršených dnech pěkně a my si
na myslivně užili sportovní odpoledne. Po úvodním tanečku, do kterého
se zapojili všichni, pak děti plnily společně s rodiči úkoly z dinosauří říše,
jako třeba přechod bažiny, hod dinosauřím vejcem, slalom mezi přes-

ličkami, přechod sopky. Razítko za splněný úkol ale dostaly jen tehdy,
pokud úkol splnil jak rodič, tak dítě. O zábavu tak nebyla nouze, i když
ne všem se dařilo tak, jak si představovali. Ale o tom sport je. Nakonec
si všichni odnesli medaili a snad i dobrý pocit z příjemného odpoledne.

Čarodějnický rej
Poslední dubnový den je už neodmyslitelně spjat s tradicí pálení čarodějnic, nejinak v naší školce. Celý týden jsme si tak povídali o čarodějnicích, jejich
zvířecích pomocnících (hadech, pavoucích, kočkách…) a zkusili jsme vyčarovat kouzelné lektvary. 30. 4. jsme se pak za takové čarodějnice přestrojili
a všichni společně jsme si zadováděli u čarodějného kotle, ve kterém jsme si vykouzlili lektvar. Na školním dvoře si pak každý spálil svoji vlastní čarodějnici a s ní všechno zlé, kterého se chceme zbavit a co nás tíží.

Výcvik policejních psů
V půlce května k nám, resp. na fotbalové
hřiště, zavítali členové Policie ČR se svými psy. Tito psi jsou cvičeni na dopadení
pachatelů trestných činů. Předvedli nám
rychlost a bojovnost, kterou tito psi umí
nasadit proti nepříteli, ale také poslušnost a oddanost svým pánům. Dozvěděli jsme se, která plemena psů jsou na
takový výcvik nejvhodnější, jak jsou staří
a také co se s takovými pejsky dělá, až
jdou tzv. do důchodu. Ukázali nám trénink čtyř psů, každý jiné rasy a stáří. Byli
moc šikovní a všichni jsme mysleli jen
na to, že bychom nechtěli být v kůži chytaného… Klobouk dolů před cvičiteli.
8
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Starovice před 50 lety
Zatímco letos si pochvalujeme květnové deště, v roce 1969 se 29. května
v 17 hodin přihnala bouře, která přinesla krupobití. Kroupy velké 2 - 3 cm
padaly 20 minut a nadělaly velké škody na ovoci a ve vinohradech, kde
byla škoda odhadnuta na 60 – 80 %.
I v roce 1969 se psalo vápnem po silnicích, chodnících, ale i na vrata či
stěny; tehdy to však mělo policejní dohru. Protože do ČSSR předchozího
roku vpadla vojska států Varšavské smlouvy, mladí lidé v nápisech zřejmě naráželi na tyto události. Kronikář uvádí, že psali hesla protisovětská

a protisocialistická (škoda, že neuvádí konkrétní nápisy). Hned další den
brzy ráno byla přivolána policie a vybraní mladí muži byli vyslýchání.
V kronice již není uvedeno, jak celá akce dopadla a zda byli viníci vypátráni.
26. července se v rybníku utopil občan Zach. K vylovení těla byli povoláni
příslušníci požárního sboru až z Brna. Kronikář poznamenal, že od konce
července, třebaže bylo horko, se toho roku už nikdo v rybníku nekoupal…
Petra Pokorná

Střelecký turnaj MS Starovice
V květnu jsme uspořádali střelecký turnaj MS Starovice. Stříleli jsme brokovnicí na letící asfaltové terče. Letos jsme si zvolili disciplínu zvanou
lovecký parcour. Tato disciplína je pro myslivce nejpřirozenější, protože
terče lítají ze všech možných směrů a podobá se to dění na honu. Letos
se nás sešlo celkem 17 účastníků. Členů MS Starovice bylo 12 a 5 hostů,
kteří přijali naše pozvání a přijeli se s námi pobavit a vyzkoušet své střelecké dovednosti. Po urputném zápolení nakonec první příčky obsadila
nastupující mladá generace, která svou rychlostí a dravostí dokázala porazit zkušené myslivce. Nejlepším střelcem se stal Martin Matějů, který
jednoznačně přestřílel všechny ostatní. O druhé a třetí místo se muselo
rozhodnout v rozstřelu, protože se umístili se stejným počtem zásahů Jan
Losa a Jirka Stolár. Přesnější mušku a pevnější nervy si udržel Jan Losa
a vystřílel si tak místo druhé a místo třetí obsadil Jirka Stolár. Vítězům ještě
jednou blahopřejeme.
Předseda MS Starovice Karel Vala ml.

Paradoxy dnešní doby
Od nepaměti, kdy začali lidé cestovat, hledali ty nejkratší
a nejpohodlnější cesty. Cesty se po celou dobu upravovaly,
vyrovnávaly zprvu kameny, později se začaly dláždit a nakonec jsme přešli až k cestám asfaltovým, které jsou rovné, nehlučné a rychlé. Také u nás v obci se nám podařilo udělat krásné asfaltové cesty, po kterých můžeme pohodlně a nehlučně
jezdit. Bohužel někteří řidiči a řidičky jsou nepoučitelní a projíždí obcí velice rychle, jsou nebezpeční svým spoluobčanům
a nerespektují žádné zásady a pravidla. Pro tyto řidiče neplatí
žádné značky (omezení rychlosti) a jediné, co je zpomalí, jsou
zpomalovací retardéry. Takže dnes, kdy jsme docílili krásných
asfaltových silnic, tak na nich paradoxně děláme opět hrby
(retardéry), abychom neukázněné řidiče zpomalili.

Budování retarderů proti neukázněným řidičům
9
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Druhým příkladem je odstranění kolotoče z dětského hřiště
ve sportovním areálu. Na hřišti byl až dosud oblíbený starý
kolotoč pro děti, který jsme dovezli z Hustopečí z Lipovky. Kolotoč sloužil více jak čtyřicet let, ale byl bez dnešních
certifikátů bezpečného užívání. Bohužel v dnešní době, kdy
se stane nějaký úraz, hledá se viník. Nikdo z rodičů nehledá problém u sebe nebo u dítěte, co děti dělaly, jak k tomu
došlo, jestli měly zajištěný dozor dospělé osoby, jak je uvedeno v provozním řádu, ale hledá se viník a tím je správce
hřiště, tedy obec. Jeden takový případ jsme v minulosti řešili,
kdy jsem běhal po policii, pojišťovně atd., proto pro vlastní
ochranu jsme kolotoč bez certifikátu k nelibosti dětí museli
odstranit. Je nám to líto, ale doba je taková.
Antonín Kadlec, starosta obce

Likvidace starého, dobrého, ale nebezpečného kolotoče

Problémy s parkováním
Jako zastupitelé se občas setkáváme s kritikou
za vybírání poplatků za parkování aut v obci,
které není zatím v jiných vesnicích obvyklé.
Ano, je pravda, že jsme jedna z prvních obcí,
která poplatky vybírá. Do budoucna však budou téměř jistě následovat i další obce.
Parkováním aut jsme se začali zabývat již před
mnoha lety, dokonce dříve než v některých
velkých městech začali s modrými zónami. Samozřejmě bychom raději viděli na veřejném
prostranství zeleň, ale pokud na ní parkují
auta, je rozježděná a není to hezký pohled,

v případě deště pak máme namísto zeleně
bláto. Proto stavíme parkovací místa.
V naší společnosti se stalo auto nejpohodlnějším dopravním prostředkem a často má
v domácnosti každý majitel řidičáku své auto,
někteří i dvě a více. Všechna ta auta se musí
někam „uklidit“, aby nepřekážela. Našim cílem
není na parkování vozidel vydělávat, jde nám
spíše o osvětu, aby se každý zamyslel, zda je
potřeba mít více aut anebo aby to majitele
aut donutilo zařídit si parkování na vlastním
pozemku. Často je to jen o pohodlnosti otevřít

nově vybudované parkoviště na 3. řádku

vrata a zaparkovat ve dvoře. Obci nemusíte
platit ani korunu, když si zaparkujete na svém
pozemku.
Poslední dobou se rozšířil ještě další nešvar.
Některé firmy poskytují svým zaměstnancům
benefity ve formě užívání firemních aut, kdy
zaměstnanci můžou dojíždět auty domů, tedy
parkovat doma. Je to benefit pro zaměstnance, ale ne pro obec. Nechceme, aby nám na
obci parkovaly dodávky a už vůbec ne nákladní auta.
Antonín Kadlec, starosta obce

problémy s parkováním - ilustarační foto

Obnova polních cest zlepší krajinu
Čeští zemědělci hospodaří z 80 procent na
pronajaté půdě, která má celkem 3,3 mil.
vlastníků. A je velice pravdivé přísloví: „Prodej
někomu skálu, za 10 let tam bude zahrada.
Pronajmi někomu zahradu, za 10 let tam bude
skála“.
Na historických leteckých mapách z let 19501956 (https://kontaminace.cenia.cz/) jde sledovat, jak navzdory kolektivizaci vypadala
dřívější krajina. Ještě lepší je pohled na letecké mapy Googlu nebo Seznamu na rozhraní
Česka a Rakouska (doporučuji si nalézt např.
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Chvalovice). Pole u jižních sousedů mají daleko menší výměru a jejich rozčlenění zajišťuje
biodiverzitu. Naše krajina postrádá remízky,
větrolamy a meze. Rozsáhlé lány způsobují,
že je ničena vodní a větrnou erozí (a zvířený
prach dýcháme spolu v něm obsaženou chemií). Zkuste vyjít nad Starovice, jak tam duje.
A ten vítr odnáší třeba i naše vlastní pole po
prarodičích, jehož cena se tím rapidně snižuje.
Takže nejde o ideologii, ale o znehodnocování
soukromého majetku.
Lán kde nesmí být nic, co tam nepatří, je

v podstatě „zelenou pouští“. A čím je větší,
tím je menší prostor pro život. Proto radikálně
ubývá hmyzu včetně motýlů, ptactva i jiných
drobných živočichů a myslivců je více než bažantů či zajíců. Zoufalost situace dokládá, že
dva jinak zcela nepravděpodobní spojenci,
Českomoravská myslivecká jednota a Česká
společnost ornitologická, ruku v ruce organizují petici Vraťme život do krajiny (https://birdlife.cz/petice-za-krajinu/). V čínské provincii
Sečuan vyhubily pesticidy a likvidace vegetace divoký hmyz. Včely jej nenahradí. Jabloně
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a hrušně proto opylují, květ po květu, tisíce
lidí štětečky. Budeme si snad objednávat na
opylování drony? Z tohoto důvodu je užitečné ponechávat suché stromy, třeba i bez větví
na místech, kde to bezpečnost (!) dovolí. Nebo
alespoň, ať pokácené leží tam, kde dříve rostly a tvoří „hmyzhotel“. Jinak živého datla nebo
roháče neuvidíme.
Když konečně zaprší, krajina má nízkou schopnost zadržet vodu (bahno se navalí do škarp)
a vše vede ke koloběhu vysychání. Moderátoři
stále používají fráze: „O víkendu bude krásně
svítit slunce, až v neděli večer přijdou mraky“. Podle mě by zpráva měla znít: „O víkendu
bude krásně, přijde stálý déšť“. Považujeme za
samozřejmé, že po otočení kohoutku, poteče
voda. I v nejdražších lokalitách Česka stojí jeden litr okolo 9 haléřů (90 korun za 1000 litrů,
tj. jeden metr kubický), a to včetně vyčištění.
V roce 2017 se spotřebovalo průměrně 88,7

Štarvický panter
litru na osobu a den, což je náklad cca 9 korun
za den. Stejná voda v PET láhvi přijde na 4 až
5 korun litr za 1,5 litru. Vodu můžeme přímo
z hadice buď pít, nebo ji bez hlubšího smyslu
nechat vytékat na trávník, kterému to stejně
nepomůže. A to je podobný etický problém
jako topit chlebem. I když část vyprodukovaných potravin, řepka a kukuřice se opravdu
spaluje. Když už jsme u těch trávníků, drobná
nedokonalost oku lahodí, jejich sekání každé
3 dny na „wimbledon“ je zbytečné. Zabijeme
všechno, co v něm žije, a o to rychleji se změní
ve žlutou plochu s tepelnými vlastnostmi asfaltového parkoviště.
Vlastníci půdy, hlavně obce mají nástroje jak
rozčlenit širé lány. Chtěl bych požádat obecní
zastupitelstvo, aby postupně začalo vypovídat pronájem historických cest i dalších částí
vhodných parcel patřících obci a dosud užívaných k zemědělské velkovýrobě. Na těchto

místech mohou být vysázeny stromy, keře,
vzniknout „meze“. V zájmu zachování života
v krajině a omezení jejího ničení erozí. Tento
přístup snad budou následovat i další obce
a Starovice se mohou stát vzorem pro ostatní
samosprávy. Jestli se přidají soukromí vlastníci, jenom dobře. Škoda, že pozemkové úpravy
ve Starovicích proběhly, aniž by stát bral ohled
na zlepšení krajiny. I když ministerstvo zemědělství v loňském roce pod tlakem veřejnosti
slíbilo změnu přístupu.
Zřizování remízků není něco bezprostředně užitečného, jako je chodník či kus silnice.
Voda od Vranovic k nám poteče, i když Starovice obklopí prašné duny, z nichž budou trčet
„šťagély“ uschlé kukuřice. Anglický filozof Edmund Burke řekl: „Nikdo nedělá větší chybu
než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo,
co udělat může, je bezvýznamné“.
Vilém Barák

Ukliďme Česko, ukliďme Starovice
Na 60 dobrovolníků včetně dětí se v sobotu 6. dubna připojilo k celorepublikové akci Ukliďme Česko a během sobotního odpoledne vysbírali
na katastru obce odpadky. Děkujeme všem, kterým není životní prostředí lhostejné.

11

Štarvický panter

2/2019

Odešel občan s velkým O
Dne 10. května 2019 zemřel náš občan, pan
Jaroslav Frank. Rodina mu připravila důstojné rozloučení ve starovickém kostele za velké
účasti smutečních hostí. V lidském životě to
tak chodí, každý z nás se narodí, nějaký čas
žije a nakonec všichni zemřeme. Úmrtí našich
občanů obvykle ve zpravodaji nepřipomínáme, ale u pana Franka tak činíme, protože se
jednalo o výjimečného člověka z naší obce.

Byl patriotem, Starovice měl velice rád a zůstanou nám po něm nejen vzpomínky, ale
i hmatatelné památky, které přetrvají dlouhá
léta.
Pan Frank se aktivně zapojoval do všech akcí
pořádaných obcí, ať už výsadeb stromů, sbírání odpadků, recesistických akcí či masopustu.
Duchem byl stále mladý, byl plný elánu, nápadů a dával dobré příklady nejen mně, ale vě-

řím, že i mnoha ostatním lidem, kteří ho znali.
Památkou na pana Franka nám při procházce
kolem obce budou všechny sakrální stavby,
které opravil. Poslední jeho stavbou bylo dokončení kaple sv. Antonína nad obcí, která
byla vysvěcena 28. 10. 2018 ke 100. výročí založení republiky.
Nikdy nezapomeneme…
Antonín Kadlec

2014 - při účasti v bitvě o Starovice (první zleva)

2015 - pan Frank s děkanem Kafkou při svěcení kříže

2016 - při akci Ukliďme Česko

2016 - výsadba stromů

2018 - z akce pochování basy
12

2018 - poslední úpravy na kapli sv. Antonína
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Kříž na Uherčice 2015.06

Kříž u lesíka

Kříž u paní Losové

Kříž nad dálnicí 2014

Kříž nad dálnicí 2015

Kříž nad dálnicí 2018

Kříž na Hustopeče 2014

Kříž na Hustopeče 2015

Kříž na Hustopeče 2018

Kaple sv. Marka 2014

Kaple sv. Marka 2016

Kaple sv. Marka 2018

Kaple sv. Antonína 2016

Kaple sv. Antonína 2017.07

Kaple sv. Antonína 2018
13
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Den dětí
Stalo se už tradicí, že členové Sokola připravují každoročně na Den dětí pro naše ratolesti tematické odpoledne plné her, soutěžení a písniček. Letošní téma bylo
Cesta do pravěku. Areál u myslivny se 1. června proměnil v pravěké ležení a děti prokazovaly své dovednosti
plněním disciplín jako tvoření keramiky z pravěkého
bláta, střelbou z praku i z luku, musely bosky procházet po různých druzích drsných pravěkých povrchů
a lovily mamuta.
Letos byli pořadatelé zaskočeni vysokou účastí. Cestu
na akci si našlo i mnoho přespolních dětí, a tak dokonce došly špekáčky a muselo se jet přikoupit.
Celou akci zakončila tradiční stezka odvahy a poté malí
pralidé zalezli do svých stanů a spokojeně usnuli.
Petra Pokorná

Babské hody
Dne 15. června 2019 u nás ve Starovicích proběhly v pořadí již desáté Babské hody. Přípravy probíhaly pro mnohé z nás již v listopadu
a prosinci minulého roku. Pevný start začínal
v lednu, vždy ve středu, a pokračoval až do
června. Tyto hody jsme chtěly pojmout jako
takové více slavnostní, prostě 10. hody.
Zájem jít za stárku byl docela velký. Sešlo se
nás 15 párů. Pohled na krásné kroje a krásné
baby byl nádherný. Tak jak jsme si vždycky
přály, aby nám vyšlo počasí, tak letos nám vyšlo až moc. Úmorné vedro nás provázelo celý
den. Dalo to zabrat nejen nám, ale i koníč14

kům a díky hodným lidem dostali vždy včas
napít. Muzikanti nás provázeli po celou dobu
zvaní po obci. U kostela jsme zatančily krátké
vystoupení. Naše spálené obličeje nám pěkně ladily s kroji.
V letošním roce jsme se pro desáté výročí rozhodly změnit i kapelu. Je to oblíbená a známá kapela Túfaranka ze Šakvic. Návštěvníků
bylo mnohem více (k naší spokojenosti), veselo bylo až do ranních hodin.
Dopřály jsme si také drobné dozdobení krojů v podobě malých právíček, vlastnoručně
vyrobených. I pan starosta byl odměněn

právem jemu určeným, jako poděkování za
spolupráci.
Moc bychom chtěly poděkovat všem za jakoukoli pomoc, trpělivost v rodinách, sponzorům, dárcům výher do tomboly, všem za
jejich přítomnost a podporu při našem snažení. V neposlední řadě děkujeme panu starostovi za odměnu.
Pokud se vám naše hody aspoň trošku líbily,
tak jsme moc rády. I baby dokáží být veselé
a rády se předvedou.
Za babské stárky
Hana Matějů
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Ambulance fyzioterapie Fyzio Prošková
Milí čtenáři,
ráda bych vám touto cestou představila
nově otevřené zařízení v naší obci – ambulanci fyzioterapie Fyzio Prošková. Toto
nestátní registrované zdravotnické zařízení
sídlí v přízemních prostorách obecního úřadu a vzniklo za podpory vedení obce, kterému chci touto cestou moc poděkovat. V ambulanci se zaměřuji na diagnostiku, léčbu
a prevenci vad a poruch pohybového aparátu u dětí i dospělých. Cestu ke mně nachází
lidé po úrazech a operacích, lidé s bolestmi
zad, ramen, kolen, nohou, lidé s vadným držením těla, se skoliózou, plocho-vbočenými
nohami, vybočenými palci, stejně jako lidé
obézní, sportovci toužící po lepším výkonu,
těhotné ženy a mnoho dalších. Fyzioterapie
je obor se širokým záběrem a v mnoha případech dokáže zcela vyřešit či alespoň zmírnit potíže a tím zlepšit kvalitu života.
Ve státní praxi bohužel stále vídáme zastaralý model ,,pyramidy“, na jejímž vrcholu figuruje (platově i mocensky) lékař a pod ním
se nachází skupina rehabilitačních sester
(předchůdkyně dnešních fyzioterapeutů)
a fyzioterapeutů bez možnosti diagnostické
a terapeutické iniciativy. Výsledkem tohoto
modelu je pak téměř vždy uniformní terapie
jako následek letmého vyšetření (podrobné by zabralo nejméně hodinu a kdo z vás
to kdy u lékaře zažil?), bez většího efektu.
Problém ještě umocňují zdravotní pojišťovny, které nedoceňují, někdy nakonec ani
neproplácí poskytnuté výkony. Kde není
motivace, tam holt není větší akce. Mnoho
fyzioterapeutů takto fungujících si pak své
ambice a umění ,,nechává v kapse“ (dělali
byste to stejně) a příchozím věnují ,,cvičební desatero“ a 10 (lékařem předepsaných)
aplikací elektroterapie, na které je navíc většinou nutno si dobrý měsíc počkat. Dnešní
fyzioterapeuté již prochází jiným systémem
studia, učí se samostatnosti v rozhodování
a v praxi se účastní vědeckých a výzkumných projektů. Jsou to právě tito lidé, kteří
jsou s léčeným v nejužším kontaktu a vidí
proto nejlépe výsledky terapie (i ty dlouhodobé), mohou na ně tak aktivně reagovat a terapeutické techniky během návštěv
měnit. Ve vyspělých zemích (a některých
vyspělých zařízeních u nás) již funguje to,
čemu se říká tým. Kolem pacienta tak stojí
spolupracující parta lékař – zdravotní sestra
– fyzioterapeut – protetik – ergoterapeut –
psychoterapeut – ... přičemž cíl jejich práce
je společný a cesta k němu znamená pro každého zmíněného jiný druh práce. Zkrátka
každý má být ve svém oboru samostatný
odborník a fungovat má vzájemná komunikace, spolupráce a úcta.

Absence tohoto nastavení v praxi mě dovedla k založení vlastní praxe. Mám možnost každému nabídnout zcela individuální přístup
s dostatečnou časovou dotací, bez dlouhého
čekání. O lékařský názor a předchozí vyšetření a způsob léčby (pokud toto předchází
návštěvě) se zajímám, k tomu přidávám pak
pohled svůj. Za extrémně důležité považuji
to, aby člověk svému problému porozuměl
a pochopil jeho příčinu a způsob řešení. Díky
spolupráci s fyziocentry neustále sleduji, co
se na poli moderní fyzioterapie odehrává
a začleňuji nové poznatky a postupy. Opírám se o výsledky odborných studií, které
do své praxe aplikuji. Abych to zkonkretizovala na jednom příkladu za všechny - cílená
rehabilitace nohy (myšleno od kotníku níž)
je dosti opomíjenou a mojí oblíbenou dis-

ciplínou. Téměř na žádném pracovišti není
nohám věnována dostatečná pozornost.
Vyšetření není podrobné, operační postupy
jsou mnohdy nešťastné (jak vyplývá z dlouhodobého pozorování), tvrzení, že u dětí nejde nožní klenba do 3 let odiagnostikovat je
stále zaryté do paměti. Na mnoha rehabilitacích se stále dokola učí píďalky a uchopování
předmětů, které bohužel nevedou k větším
výsledkům, v různých zařízeních vám zhotoví
na míru (podle vaší deformity) pevné stélky
do obuvi, které nedovolí, aby se stav nohou
upravil, nýbrž mají v mnoha případech efekt
právě opačný. Doslova perličkou je pak fakt,
že pod heslem ,,zdravotní obuv“ zakoupíte
za nemalé peníze, s dobrým pocitem, že pro
sebe děláte maximum, boty, z jejichž konzumace se vám sice nic nestane, stav nohou

15

Štarvický panter

2/2019

vám ještě ale mohou zhoršit. Ne, to není vtip.
Pojem zdravotně nezávadná dětská obuv
v ,,obuvnické hantýrce“ znamená, že dítě
může botičky, bez zdravotní újmy, okusovat
a olizovat (dítě prostě poznává svět ústy),
nic víc, žádný efekt na zdravý vývoj nohou.
Smutný to fakt. Proto osobně na problematiku nohy pohlížím jinak. Statické i dynamické
vyšetření (i u dětí mladších 3 let) je základ.
Korekce kinezitapingem (pružnými lepicími
páskami) se ukazuje jako vhodná součást

terapie, stejně jako úprava deformit tzv. aktivními stélkami a odborným komplexním
cvičením.
Jsem ráda, že jsem vám touto cestou mohla
nejenom představit novou ordinaci a nastínit to, oč se v ní snažím, ale že jsem touto
cestou zároveň mohla učinit jakousi malou
osvětu, která, jak doufám, přispěje ke zlepšení vnímání fyzioterapeutické péče a ke
změně dosavadní zaostalé praxe. Více informací o chodu ambulance naleznete na in-

ternetových stránkách www.fyzioproskova.
cz, na termín je potřeba se předem objednat
na telefonu 776 574 374. Pokud byste chtěli
péči komukoliv darovat, můžete tak učinit
prostřednictvím dárkových poukazů, které
mám k dispozici. Nabízím i možnost spolupráce firmám v rámci jejich benefit programů a výhod pro zaměstnance, či různým
spolkům, týmům apod. S přáním kvalitnějšího života
Alexandra Prošková

KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ na třetí čtvrtletí r. 2019
Kdy

Kde

Co

Kdo

sobota
6. července

u myslivny

Myslivecká zábava

Myslivci

pátek
23. srpna
18:00

u myslivny

Stavění máje + Předhodová diskotéka

Sokol

sobota - neděle
24. - 25. srpna

u myslivny

Krojované hody

Sokol

sobota
14. září
14:00.

mezi sklepy

Starovické vinobraní

Vinaři

pátek - neděle
27. - 29. září

autobusový zájezd

Turistický víkend

Sokol

Více o připravovaném programu se dozvíte na www.starovice.cz
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