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Slovo starosty
Vážení občané,
blíží se doba Velikonoc a s ní i období jarních úklidových prací. Přesto se v poslední době opět
objevuje před farní stodolou na ulici Šakvická domovní odpad. Proto znovu připomínám, že veškerý
netříděný odpad se skladuje na určeném sběrném místě v areálu PPS Agro. Stodola je určena na
uskladnění pouze tříděného odpadu.
Otvírací doba sběrného dvora je vyznačena v kalendáři svozu odpadů na rok 2012, který dostanete
při zaplacení popelnic na obecním úřadě.
Děkuji za pochopení.
Pavel Matýšek, starosta

Ze zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva dne 25. 1. 2012
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o poskytování
komplexních služeb v odpadovém hospodářství“
s firmou Hantály, poplatek za svoz popelnic na
r. 2012 ve výši 470,- Kč/os, rozpočtové opatření
č. 7/2011 a inventarizační zápis k 31.12.2011, kupní
smlouvy na pozemky. Neschvaluje předložený návrh
ani pravidla na zásady pro poskytování podpor
z rozpočtu obce včetně příloh. Bere na vědomí
Protest proti schválení plánované výstavby
kempového tábora na ul. Šakvické, žádosti o
odkoupení pozemků, termíny konání zastupitelstev
v roce 2012 (viz níže).
11. 4.
27. 6.
10. 10.
12. 12.
16. 5.
12. 9.
17. 11.

Zasedání zastupitelstva dne 7. 3. 2012
Schvaluje rozpočet obce na rok 2012 a Návrh
rozpočtového výhledu na rok 2012-14, návrh
smlouvy na zhotovení územní studie, smlouvu
na stavební dozor akce „Cyklostezka“, záměry
prodeje pozemků, požární řád obce a zabezpečení
požární ochrany, dotační strategii obce Strachotín
2012-2015. OZ také schvaluje návrh na doplnění
stávající Kupní smlouvy na pozemky ul. Polní o
bod, ve kterém kupující strana zaplatí při zpětném
vrácení pozemku OÚ
3% daň z převodu
nemovitosti aj.
Bere na vědomí žádost Mysliveckého sdružení o
příspěvek na stavební materiál.

Tříkrálová sbírka 2012

Stočné

Tříkrálová sbírka má jasně daná pravidla pro
rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že naprostá Upozorňujeme občany, že stočné na rok 2012 ve výši
většina vykoledovaných prostředků zůstává v 780,-/osobu mohou platit od 1.4.2012 na Obecním
regionu, kde byly vybrány.
V okrese Břeclav se úřadě Strachotín u paní Marie Zvěřinové.
vybrala suma 1 810 824,- Kč. Z této částky naše
obec přispěla 3 600,- Kč. Na kostel se vybrala částka
5 700,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

Vesnice roku
28.2.2012 byl vyhlášen již osmnáctý ročník soutěže
Vesnice roku z Programu obnovy venkova.
Podmínky a vyhlášení slavnostně podepsal ministr
zemědělství Ing. Petr Bendl, náměstek ministra pro
místní rozvoj Ing. Michal Janeba, předseda Spolku
pro obnovu venkova ČR Mgr. Eduard Kavala a
předseda Svazu měst ČR a obcí Ing. Dan Jiránek na
Dnu malých obcí v Praze.
Již v loňském roce se naše obec této soutěže

zúčastnila a uspěla. Bílá stuha a 100 000,-Kč na
účtu obce je toho důkazem. Proto jsme se rozhodli
podat přihlášku i v letošním roce. Tato přihláška
musí být podána do 30. 4. 2012 na Centrum pro
regionální rozvoj Jihomoravského kraje. Vše o
soutěži naleznete na stránkách Ministerstva pro
místní rozvoj ČR nebo www.vesniceroku.cz.
Kdo bude mít zájem na přihlášce spolupracovat, ať
se přihlásí na OÚ Strachotín. Děkujeme.
JM

Zeptali jsme se
V minulém zpravodaji jsme se ptali, jak pokračuje
dostavba kanalizační sítě naší obce. Odpověď
zněla, že 15.12.2011 se má rozhodovat o udělení
dotace. Jak tedy naše obec uspěla?
Dne 12.12.2011 se o dotaci na dostavbu kanalizace
nerozhodlo. Další termín rozhodování byl určen
15.2.2012. Bohužel byl znovu odložen na 15.3.2012.
Oficiální vyjádření o přidělení dotace dojde do šesti
týdnů od rozhodnutí.

Také by mnohé zajímalo, jak se evidují doručené
žádosti občanů na obecní úřad. A také jak , kdo a
v jakých termínech na ně odpovídá.
Žádosti, stížnosti a jiné písemnosti jsou po doručení
na OÚ očíslovány a zapsány a jsou projednávány na
nejbližším zastupitelstvu obce. Kdo není na
zastupitelstvu přítomen při jednání zastupitelstva,
může si zápis z jednání přečíst na stránkách obce
nebo může požádat o zápis k nahlédnutí na OÚ.

Proč třídit odpad
Na zastupitelstvu obce 15.1.2012 se schválilo
navýšení poplatku za komunální odpad na 470,Kč/os. Je to jednak z důvodu zvýšení cen – zvýšená
sazba DPH, jednak tím, že se zvyšuje příspěvek obce
za svoz komunálního odpadu. Proto je nutné odpad
třídit. Samozřejmě je jednodušší všechno vyhodit
do popelnice. Ale zatěžujeme tím nejen přírodu, ale
i naše peněženky. Za tříděný odpad dostává obec
peníze, které snižují náklady na směsný odpad.
Příjem za:
odpady do kontejnerů
železo a prodej pytlů
Ekokom, Elektrowin,…
poplatky za odpad
Celkem příjem

23.890,32.827,52.948,70
360.950,470.615,70

Výdej za:
svoz komunálního odpadu
svoz ostatních odpadů
Celkem výdej

517.075,90
63.987,10
581.063,-

Rozdíl – doplácí obec

- 110.447,-

Co je to vlastně komunální odpad?
Jedná se o veškerý odpad vzniklý na území obce,
který pochází z činnosti obyvatelstva.
Komunální odpad není odpad směsný, ale směsný
odpad je součástí komunálního odpadu. Směsným
odpadem rozumíme ten odpad, který není možné
vhodit do barevných kontejnerů na tříděný odpad a
(teoreticky) jinak vytřídit. Směsný odpad se u nás
dále netřídí a putuje rovnou na skládku. Komunální
odpad v sobě zahrnuje i ty odpady, které je možné
vytřídit prostřednictvím sdružených sběrů. To jsou
ty nám dobře známé barevné kontejnery na papír,
plast, sklo, kartony a někde i kov.
Mělo by být samozřejmostí, že do kontejnerů
(popelnic) na směsný odpad neházíme odpady
nebezpečné. Tím máme na mysli zbytky barev,
lepidel a ostatních chemikálií. Stejně tak stavební
odpady a v ideálním případě ani bioodpady.
Třídit se dá skoro vše. Na nejčastěji produkované
odpady slouží barevné kontejnery. Na nich
naleznete nálepky, které přesně popisují, co do
kterého kontejneru patří a co ne.

V naší obci třídíme
Sklo – vhazuje se do zeleného nebo bílého
kontejneru. Do zeleného kontejneru můžeme
vhazovat barevné sklo, například lahve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do
zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo
z oken a ze dveří. Do bílého kontejneru vhazujte sklo
čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin
a rozbité skleničky.
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán.
Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba
drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné
zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.
Plast – do průhledných pytlů na plasty patří fólie,
sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly
od pracích, čistících a kosmetických přípravků,
kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od
spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky
z plastů. Pěnový polystyren v menších kusech.
Naopak do nich nepatří mastné obaly se zbytky
potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin,
barev a jiných nebezpečných látek, podlahové
krytiny či novodurové trubky.

Papír – například časopisy, noviny, sešity, krabice,
papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy.
Mohou být i obálky s fóliovými okénky, Nevadí ani
papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si
s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme
pouze bez plastového vnitřku! Papír svazujeme,
nebo dáváme do modrých pytlů.
Nepatří sem celé svazky knih (vhazovat pouze bez
vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr),
uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto
materiály nelze už nadále recyklovat.
Nápojové kartony – do červených pytlů patří
krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků,
které je potřeba před vhozením řádně sešlápnout.
Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a
různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani
nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a
potravin.

Železo, elektrospotřebiče, pneumatiky aj. – patří
do sběrného dvora v areálu PPS Agro. Provozní
doba:
1.4. - 31.10. - každá sobota
1.11. – 31.3. - sobota v sudém týdnu
Úsporné žárovky – sběrný kontejner je umístěn na
9.00 – 12.00
chodbě obecního úřadu.
Pytle na tříděný odpad se prodávají na OÚ za
Baterie, monočlánky – odevzdáváme do určené 4,- Kč/ks.
nádoby v Jednotě Strachotín.

Zdroj: stránky Ekokom, Třídění odpadu
Zpracovala RM + HŘ

ZŠ Komenského Hustopeče

ZŠ Dolní Věstonice

Poděkování občanům Strachotína
Žáci 5.A ZŠ Komenského Hustopeče uskutečnili dne
3.3.2012 sběr starého papíru a železa ve Strachotíně
a v Hustopečích.
Peníze získané za tento sběr využijeme na zaplacení
autobusu do Legolandu v Německu.

Zápis do 1. třídy
Dne 16. ledna 2012 se konal zápis dětí z MŠ do
1. třídy. Čtyři holčičky a sedm chlapců z okolních
vesnic (Strachotína, Horních Věstonic, Pavlova a
Dolních Věstonic) předvedli své dovednosti a
znalosti .
Poznávali tvary a barvy, dokreslovali obrázky a
zpívali písně. Všem dětem se výborně dařilo, takže
byly přijaty.
Mgr. Irena Šilinková

Všem občanům, kteří nám pomohli splnit náš sen,
děkujeme.
žáci 5.A Hustopeče

Hasiči
Události u hasičů
I když začíná jaro, vrátím se k zimnímu období,
konkrétně k vánoční soutěži. Ve třetím ročníku
vánoční soutěže „O nekrásnější výzdobu
domu,oken…“
se
umístily
tyto
domy:
1. místo dům č.p.40 (p.Janíčková), 2. místo dům č.p.
275 (p.Valová) a z důvodu stejného počtu bodů dvě
3. místa dům č.p. 188 (p.Karasová) a č. 207
(p.Bláhová). Paní Karasové děkujeme touto cestou
za sladkou odměnu pro malé zmrzlé hasiče. Všem
výhercům ještě jednou blahopřejeme a už se těšíme
na letošní rok, co kde bude nového.
Jak jsme zmínili v minulém zpravodaji, v lednu
proběhla soutěž v uzlování v Perné. Zde jsme se
umístili na 1. místě v kategorii mladších a to Natálka
Cedivodová a na 3. místě Dominik Hájek.
V kategorii starších se umístila Nikola Dobrovolná na
3. místě, a to i přes to, že měla prostředníček
obvázaný po úraze. I tak byla postrach celé soutěže.
Další soutěž v uzlování byla vyhlášena na únor ve
Starovicích. I tady jsme získali umístění. Opět
Natálka Cedivodová 2. místo v mladší kategorii a ve
starší kategorii 2. místo Terezka Kaňová. Stojí za
zmínku, že na 5. místě se umístila Viktorka Kunická i
Tina Zeinerová, naši nováčci, a to v konkurenci 32
dětí. Však také hasičata k soutěžím přistoupila velmi
zodpovědně a chodila trénovat každý den. Šikulky!
V březnu jsme se jeli podívat do HZS v Hustopečích,
kde jsme si ověřili naše znalosti o hasičích a
dozvěděli se další informace. Při odjezdu jsme zažili
„opravdový výjezd“ hustopečských hasičů, tak jsme
si mohli zahoukat „naostro“ i s naší Matyldou.
V dubnu nás čeká jako každoročně jarní úklid a další
příprava na soutěžní jarní sezónu. Všichni se
už těšíme na teploučko.

Z důvodu malého množství místa ve zpravodaji,
nemůžeme přikládat více fotografií. Kdo má zájem,
může se podívat na www.sdhstrachotin.cz, odkaz
mladí hasiči.
V měsíci únoru absolvovali hasiči cvičení u Vodní
záchranné služby Nové Mlýny. Toto cvičení bylo
zaměřeno na záchranu tonoucího z ledu. Než se
naši odvážlivci v neoprénu ponořili do ledové
tříště a zachraňovali tonoucího dobrovolníka,
museli se precizně seznámit s postupem záchrany.
Při tomto výcviku poznali naši hasiči náročnost
záchrany lidského života.
Výzva: Najde se ve Strachotíně odvážná ženská,
která by posílila ženské družstvo? A která se nebojí
přihlásit?
Dana Murínová

Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů Strachotín pořádá v pátek 18.5.2012 soutěž v požárním útoku mužů a žen.
Zahájení soutěže v 18.00 hod. na místním hřišti za účasti soutěžících SDH Starovice, Velké Němčice,
Křepice, Pouzdřany, Starovičky a Horní Bojanovice.
Za SDH starosta okrsku Ivan Murín

Komise pro seniory
Rok 2012 - Rok seniorů.
Naším úkolem je žít ve stáří tak hezky a spokojeně,
aby bylo příkladem pro mladší lidi.
Neskuhrat stále, ale intenzivně prožívat to,
co nám život ještě poskytuje.
(Jiřina Šiklová)

Po loňské přednášce "Nenechte mozek stárnout",
zařadila Komise pro seniory mezi své aktivity i cyklus
praktického Trénování paměti, kterého se mohl
zúčastnit každý dospělý z naší obce.
Trénování paměti je důležitá činnost, jak si udržovat
mozek svěží a zároveň ho procvičovat jako jiný sval
těla. Proto se skupina 12 žen mladšího i staršího
věku rozhodla nejen naplňovat slova, ale učinit pro
sebe něco konkrétně účastí na kurzu trénování
paměti.
Scházíme se každé úterý a v deseti lekcích pod
vedením Bc. Dušana Průdka se učíme procvičovat
naše
mozkové
závity.
Pomalu
zvládáme
mnemotechniky
k zapamatování
jako
je
kategorizace, akrostika, locci, paměťové háčky,
zapamatování pomocí příběhu, zapamatování
dlouhých čísel pomocí cinkování nebo třeba
letopočtů za použití Parisova kódu. Mnozí tato slova
ještě neslyšela, nám již nejsou neznámá.
Naučili jsme se, jak si rychle zapamatovat nákup o
desítkách položek, města konání LOH, všechny země
Evropské Unie, různě dlouhou číselnou řadu,
sestavovat slova na určitý základ nebo z daných
písmen, orientovat se nejen v ČR, ale i ve světě ,
připomněli si přísloví a pořekadla, zvládáme
prozatím dvacet českých panovníků ze sta a to ještě
není konečná a vše!
Dále si procvičujeme jednotlivé smysly pomocí
pohyb. her, vyhledáváním, doplňováním, luštěním,
vybíráním, sluchovým a hmatovým vnímáním atd.
Mozek vydatně zapojujeme při cvičení na židlích. Je
toho mnohem více, každá z nás se snaží jak může.
Máme také i domácí úkoly!

A věřte, že spojení ve skupině mladších a starších
lidí nám jenom prospívá. Učíme se od sebe
vzájemně! A nejlepší ohodnocení je, když děvčata
řeknou, že se přijdou odreagovat od všeho,
zapomenou chvíli na problémy, zasmějí se. Nebojí
se říci i záporný úsudek, který mnohdy poslouží
nejen k úsměvu, ale i k poznání.
Jsem ráda, že jsme si mohli vyzkoušet i "školu na
starší kolena" a aktivně se podílet na ozdravování
nejen svého těla, ale hlavně ducha.
Věřím tomu, že všechny nynější účastnice budou v
trénování paměti pokračovat. Výhodou je, že se
neznámkuje, ale bezprostředně se provede
ohodnocení.
Poděkování patří lektorovi, Bc. D. Průdkovi, který
má s námi nesmírnou trpělivost, umí pomoci,
poradí, obrátí vše na legraci a svým přístupem
přitáhne všechny z nás k poznávání a učení
zábavnou formou.
Zdražilová Milada, za všechny "pamětářky"
*****
Komise pro seniory pořádala v měsíci únoru
Přednášku o Číně.
Přednáška se konala v restauraci Isis.
Vedl ji Mgr. Libor Stehlík, který se s námi podělil o
své zážitky z několikatýdenní cesty po Číně.
Poutavé cestovatelské vyprávění doplňovalo
promítání fotografií a videa.
Prostřednictvím dokumentů jsme navštívili velká
města i posvátné hory, prošli jsme se po Velké
čínské zdi, projeli se rychlovlakem, obdivovali jsme
terakotovou armádu. Dozvěděli jsme se hodně o
současném životě v Číně, architektuře, mytologii,
památkách, národních parcích.
Děkujeme všem zúčastněným za velkou účast a
těšíme se na další cestovatelskou přednášku s
panem Liborem Stehlíkem, tentokrát o Ukrajině.
Děkujeme také provozovatelům restaurace Isis za
umožnění
besedy
mimo
otvírací
den.
Díky za skvělý večer!
Hana Pospíchalová

Keramické odpoledne
Keramická dílna v ZŠ Dolní Věstonice opět ožila.
Tentokrát však ne pouze dětmi, ale i dospělými. V
pátek 2. března se v odpoledních hodinách sešli ti,
kteří neodmítli pozvání Komise pro seniory, a
rozhodli se věnovat dvě hodiny svého volného času
tvorbě s keramickou hlínou. Optimistická nálada
ještě umocnila pracovní zápal. Inspirovali jsme se
nejen Velikonocemi, ale i silou přicházejícího jarního
času. Ještě jedno setkání a budeme se moci
pochlubit hotovými výrobky. Stále se učíme něco
nového. Tentokrát to byla šamotová keramická hlína
a skleněná drť, příště ..... O to se s vámi určitě zase
rádi podělíme.
Za Komisi pro seniory DK

Pozvánka
Město Hustopeče v letošním roce pořádá svoji
„I. SLAVNOST MANDLONÍ A VÍNA“. Komise pro
seniory tuto akci zahrnula do svého plánu.
Slavnost se uskuteční v sobotu 31.3.2012 a bude
zahájena v 9.00 hod. na Dukelském náměstí. Zde
bude jarmark s výrobky z madlí, možnost ochutnat
mandlové speciality či zhlédnout kuchařskou show.
Nejzajímavější bude určitě samotná prohlídka
mandloňových sadů a slavnostní otevření nové
rozhledny.
Vše bude doprovázeno pestrým
programem. Touto cestou zveme všechny zájemce.
O přesném čase společného odjezdu Vás budeme
informovat na vývěsce u Jednoty i místním
rozhlasem.

Kulturní komise
Již 12 let pořádá kulturní komise akce pro děti. Začali
jsme Ukončením prázdnin a postupně přibylo Pálení
čarodějnic, Dýňobraní, Mikulášská besídka, Den
matek, Drakiáda, Kaštaniáda, jednou i Dětský
maškarní ples (do té doby pořádala ples MŠ).
Všechny tyto akce sponzorovala zčásti obec a zčásti
místní podnikatelé. Během těchto 12 let obec
přispěla částkou 80 000,- Kč a místní podnikatelé
97 800,- Kč. Celková suma činí tedy 177 800,- Kč.
Tyto peníze byly použity na nákup cukrovinek,
občerstvení, cen, platil se provoz skákacího hradu a
různí účinkující (šermíři, vojáci, projížďky na koních,
kouzelníci, herci, tanečníci, ...).
Myslíme si, že tato částka není nezanedbatelná a
peníze byly vždy využity ke spokojenosti našich dětí.
Bohužel se v poslední době setkáváme s nezájmem o
tyto akce, a to jak ze strany dětí, tak i rodičů.

Chápeme, že děti mají spoustu jiných zájmů,
neustále opakující akce je možná nudí. Proto se
členové kulturní komise rozhodli počet pořádaných
akcí omezit.
V měsíci listopadu bylo do vašich poštovních
schránek rozneseno 200 anketních lístků, na
kterých jste měli možnost označit 4 nejoblíbenější
akce, které by byly dále pořádány. Zpět na obecní
úřad se vrátilo 21 lístků (10%). Největší zájem byl o
Mikulášskou besídku (18 hlasů), druhé místo
obsadilo Ukončení prázdnin (13 hlasů), Pálení
čarodějnic (12 hlasů), Den Matek (10 hlasů) a 4
hlasy získal Dětský maškarní ples.
Z důvodu malého zájmu o kulturní akce bude jejich
počet v tomto roce omezen. Dále uvidíme ...
JM + IM

Pozvánky
Srdečně Vás všechny zveme na každoroční Pálení
čarodějnic, které se bude konat v pátek 4.5.2012.
Sraz všech čarodějů, čarodějnic, ježibab i ježidědků
je v 17.00 hod u Vinopy Strachotín.

Maminky, babičky i ostatní rodinní příslušníci,
přijďte s námi 13.5.2012 v 15,00 hod. oslavit
„Svátek matek“. Děti si pro Vás připravují pěkný
program plný říkanek, písniček a tanečků.

Maškarní ples 2012
V sobotu 17.3. se konal již tradiční 6. maškarní ples,
kterého se zúčastnilo 67 nádherných a originálních
masek, které se bavily až do brzkých ranních hodin.
Při půlnočním odmaskování čekalo na přítomné
hosty milé překvapení. V kostýmu Donalda Trumpa
se ukrýval známý herec Zdeněk Junák, který ztvárnil
praporčíka
Josefa
Ambrože
v Četnických
humoreskách. Pan Junák rád pomohl předat ceny
vítězným maskám, zazpíval, pobavil nás a rád se
s námi vyfotil.

Musím podotknout, že účast masek byla oproti
jiným obcím obrovská, ale účast občanů bez masek
naprosto mizivá. Dává mi to jasný důkaz o tom, že
naši občané nestojí o zábavu a legraci. Tak snad
příště.......
Tímto bych rád poděkoval všem sponzorům, kteří
poskytli dary do tomboly a všem zúčastněným
maskám, které vytvořily příjemný a veselý večer.
Místostarosta Ivan Murín

Zajímavost obce
Jak všichni víme, máme ve Strachotíně, v lokalitě Požádali jsme pana Petra Berku z odboru životního
prostředí MěÚ Hustopeče, který kolonii v naší
Pískovna, kolonii Břehule říční.
oblasti monitoruje, o malý příspěvek.
Břehule říční
Břehule začínají hloubit hnízdní nory záhy po Kolonie ve Strachotíně
návratu z afrických zimovišť. Vyberou si vhodné Nejstarší údaj v mých podkladech je z roku 1986 a
místo na stěně, kde se pevně přichytí ostrými drápky uvádí hnízdní kolonii o počtu asi 2000 jedinců.
a prudkými údery zobáku se zavrtávají do podkladu. Tehdejší snaha o vyhlášení kolonie za chráněné
Délka chodby kolísá mezi 30 a 120 cm, a bývá území se nezdařila. Další konkrétní údaje
dokončena za jeden až dva týdny. Na jejím konci z následujících asi 15 let jsem nezjistil. Na začátku
bývá rozšířená hnízdní komůrka, vystlaná suchým minulého desetiletí byla kolonie obsazována
rostlinným materiálem a peříčky. Největší ruch nepravidelně. Například v r. 2002 to byly desítky
panuje v kolonii při krmení odrůstajících mláďat. párů, ale v roce 2003 zde břehule nehnízdily. Asi
Břehule loví pouze létající hmyz, často v blízkosti 1500 párů na lokalitě zahnízdilo opět v r. 2004 ve
kolonie nebo nad vodní hladinou a stále se ozývají výkopu pro nově budované vinařství. Stěna je
nepříliš hlasitým vrzavým vábením. Zpěv samečků je obsazovaná dosud, ale ne již tak početně. Bohužel
podobný vábení a je mnohem méně melodický než ze strany majitele pozemku byla i snaha hnízdění
známé vlaštovčí švitoření.
břehulí zabránit. Ve velké stěně, pod silnicí,
Na přelomu června a července mláďata vyletují, ale břehule početně zahnízdily opět v r. 2010.
ještě několik dnů se vrací nocovat do hnízda. Rodiče
je stále dokrmují, i když se potomci už snaží sami Co bychom měli vědět
chytat hmyz. V druhé polovině července staří i mladí V současné době je hnízdění břehulí v naprosté
ptáci kolonii opouštějí a hnízdiště osiří. Břehule se v většině vázáno na lidskou činnost. Původní
hejnech potulují kolem rybníků a často nocují hnízdiště v kolmých březích neregulovaných řek při
společně s vlaštovkami v rozlehlých rákosinách. Ze úpravách toků zanikla a tak na těchto místech
střední Evropy definitivně mizí během září a může hnízdit jen malé procento ptáků. Proto jsou
nastupují dlouhou cestu do zimovišť v rovníkové, především pískovny a různé výkopy pro další
nebo dokonce jižní Africe.
existencí břehulí životně důležité. Přitom většině
kolonií hrozí zánik, hlavně postupnou erozí a
(Autor: Pavel Vašák, Pořad:Vlastní materiál, Stanice: ČRo sesuvy, intenzivní těžbou v provozovaných
Nová Média)
pískovnách nebo i nevhodnou rekultivací po

ukončení těžby. Proto je nutné všechna
hnízdiště důsledně chránit, jak se tomu
úspěšně daří například v bývalé pískovně u
Pouzdřan. Na vhodných svažitých místech je
možné vytvořit i nové hnízdní stěny za pomoci
techniky.
Petr Berka
Zpracovala RM + HŘ

Autor fotografie - rodvsisko

Společenská kronika
V prvním čtvrtletí roku jsme přivítali na svět:

V prvním čtvrtletí roku jsme se rozloučili:

Pelc Matyáš
Knápek Damián

Rabatová Anežka

Životní jubilea
Mazurová Jiřina – 86 let
Ondryášová Ludmila – 84 let
Křiváková Růžena – 83 let
Klimovič Josef – 83 let
Pajer Jaroslav – 82 let
Pospíchalová Františka – 81 let
Stejskalová Ludmila – 75 let

Štikarová Helena – 70 let
Stehlík Josef – 70 let
Pospíchalová Jarmila – 70 let
Cetl Josef – 70 let
Brenko Antonín – 65 let
Kovaříková Ludmila – 65 let
Křivánková Marie – 65 let
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Obrazová příloha

Hasiči – soutěž uzlování ve Starovicích

Hasiči – návštěva v HZS Hustopeče

Kurz „Trénování paměti“
Přednáška o Číně

Keramické odpoledne

Maškarní ples
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