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Štarnovské zrcadlo
Vážení občané,
léto již dávno za sebou zavřelo
dveře a v době vydání štarnovského zrcadla budeme mít v srdcích
a mysli živé vzpomínky na svátek všech zesnulých. „Dušičkový“
čas přinesl letos poměrně příjemné podzimní počasí, což ještě více
umocnilo emocionální prožitky
těchto svátků. Tento svátek se slaví
již 10 století. V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem během toho
dne či v tomto období navštívit
hřbitov a rodinný hrob a rozsvítit
na něm svíčky či položit květiny,
což má symbolizovat víru ve věčný život. Upravit a vyzdobit hroby,
rozsvítit svíce patří již po mnoho generací k tradici, mnohem
podstatnější je ovšem zavzpomínat na naše nejbližší, které jsme
v našem pozemském životě ztratili.
Je to doba, kdy si máme možnost
ještě více uvědomit, jak je život
vzácný, někdy bohužel velmi krátký a jak si to mnohdy uvědomíme
až příliš pozdě. V dnešní hektické,

přetechnizované době, plné starostí
o slušné živobytí, je stále složitější
zabývat se více sami sebou a pomáhat bližším. Domnívám se, že tento
„dušičkový“ čas a blížící se svátky
vánoční nám všem nabízí ideální
příležitost zamyslet se trochu hlouběji nad životem.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem
příjemné prožití Mikulášských hodů, na které jste velmi srdečně zváni, klidné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2013 především
pevné zdraví.
Stanislav Nykl
starosta

Pozvánka
na ŠTARNOVSKÉ
MIKULÁŠSKÉ HODY
Od pátku 30. listopadu
do 2. prosince 2012
Více informací na straně 6.
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Co nás čeká v oblasti
výstavby
Jiří Hudec
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás alespoň stručně seznámil s tím, jaké změny a novinky
v oblasti investic nás čekají v nejbližším období a letech.
S pomocí všech zastupitelů a i občanů přítomných na jednáních zastupitelstva vznikl tzv. zásobník potřebných investičních a neinvestičních
akcí.
Z těch větších, kde jsme již dnes
ve fázi realizace, to je výstavba části
komunikace a odvodnění pozemků
v lokalitě za hřištěm. Po dokončení komunikace, do konce letošního
roku, tak již budou moci majitelé
nových domů požádat o kolaudační
rozhodnutí.
Ve finální fázi je dopracování dokumentace pro žádost o vydání územního rozhodnutí pro stavbu splaškové kanalizace směrem k zastávce.
Dopracování dokumentace je nutnou podmínkou, aby pro tuto akci
v předpokládané výši nákladů cca
14 mil. Kč bylo možno požádat
o dotace.

V současné době je rovněž rozpracovaná dokumentace pro výstavbu
dvou přechodů na silnici ve správě
Olomouckého kraje. V první etapě
je uvažováno se stavbou přechodu
u školy. V další návaznosti pak se
stavbou přechodu směrem k mateřské školce.
V přípravě je společná akce s obcí
Bohuňovice, a to zpracování podkladů pro žádost o dotace na stavbu cyklostezky, která propojí úsek
od železničního mostu na Šternberk
do Bohuňovic.
Z dalších akcí „menšího“ rozsahu
bych chtěl upozornit na tyto:
Výstavba kompostárny
Výstavba dětského hřiště
Osvětlení komunikace a prostoru
hřbitova atd.
V tomto příspěvku jsem zmínil
pouze některé akce, které nás čekají. Podrobnější informace jsou pravidelně podávány na zasedáních
zastupitelstva obce.
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Vánoční zamyšlení
o Betlému
Naďa Kaňáková
O vánočních svátcích si každoročně připomínáme narození Ježíše Krista, který je z křesťanského
pohledu Pánem a Spasitelem světa.
Zcela samozřejmě při tom uvádíme jako místo jeho narození město
Betlém. Pro většinu z nás, však toto
jméno zůstává pouhým abstraktním pojmem, protože jsme dosud
nenavštívili Svatou zemi. Betlém se
nám tak spojuje pouze s tradičními
modely místa Ježíšova narození,
postavenými pod vánočním stromkem, kostelními obrazy či se značkou na mapě Palestiny. Pokusme
se nyní dozvědět se o tomto místě
více, aby pro nás získalo konkrétnější obrysy. Samotné jméno města
má svůj význam. Hebrejsky znamená Bet Lechem „dům chleba“.
Dnes je Betlém městem v centrální
části oblasti Západního břehu Jordánu, nacházejícím se přibližně 8
kilometrů jižně od Jeruzaléma. Žije
zde zhruba 30 000 obyvatel. Město
leží ve výšce 772 metrů nad mořem
na dvou pahorcích, spojených sedlem. Nejstarší název tohoto místa je

Efrata, což znamenalo „úrodnost“.
Starý Zákon zmiňuje, že v blízkosti města zemřela Ráchel, manželka
praotce Jákoba. Její hrob je dodnes
významným židovským i muslimským svatým místem a nachází se
při severním vjezdu do Betléma.
Starý Zákon též uvádí, že toto
město je rodištěm slavného židovského krále Davida. Událost Ježíšova narození není jen příběhem
klidu a míru. Na jeho pozadí stojí
strach krále Heroda, který se snažil
v zárodku zničit zdroj ohrožení své
moci. Nařídil proto, aby v Betlémě
byli zabiti všichni chlapci mladší dvou let, neboť se domníval, že
mezi nimi zemře i novorozený
Ježíš, jako předpovězený mesiáš.
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Svatá rodina kvůli tomu uprchla
do Egypta. Betlém měl pohnutou historii i v dalších staletích.
Během židovského povstání proti
římské okupaci bylo město ve 2.
století zpustošeno. V roce 637 byl
Betlém dobyt muslimskými vojsky. Od 16. do 20. století setrvalo
město pod nadvládou muslimské
Osmanské říše. Po jejím pádu připadl Betlém během první světové
války pod správu Velké Británie.
Po izraelské válce za nezávislost
z roku 1948 zůstal sice Betlém
pod jordánskou správou, ale v roce
1967 po „šestidenní válce“ byl připojen k židovskému státu. Od roku
1995 se však Betlém na základě
izraelsko – palestinských mírových
dohod stal součástí palestinské
samosprávy. Hlavním ekonomickým sektorem Betléma je cestovní
ruch, který vrcholí v době, kdy se
křesťanští poutníci shromažďují
v chrámu Narození Páně. Chrám
je pětilodní bazilikou, postavenou
byzantskou císařovnou Helenou
roku 330, o jejíž správu se dělí církev arménská, řecká a katolická.
V chrámu se nachází jeskyně, v níž
se podle tradice Ježíš narodil. Její
stěny jsou vyloženy leštěným mra-

morem a na místě Ježíšova narození je do mramoru vsazena stříbrná
hvězda. Ve výklenku je mramorový oltář v podobě jeslí. Na jeskyni
navazuje kaple neviňátek. Betlémským neviňátkům, zabitým Herodem, byla zasvěcena i Betlémská
kaple v Praze, kde kázal Mistr Jan
Hus. Město Betlém je partnerským
městem našeho města Třebechovic
pod Orebem, které je známé svým
vyřezávaným pohyblivým betlémem.

Pravidla
společenského chování
Mgr. Josef Švéda
Když se před časem na knižních
pultech objevila kniha „Brevíř
moderního člověka“, setkala se tato
knížka s nevšedním zájmem. A proč
také ne? Kdo by si nechtěl osvojit
vybrané, uhlazené chování a vystupování? Vedle rad: Jak se chovat,
Etiketa na pracovišti a ve společnosti, Umění dávat a přijímat, Jak
se představovat atd., najdeme tam
i stať: Potěšení a potíže s partnerem,
Směrnice o přátelských vztazích
a jiná společenská pravidla slušnosti
a zdvořilosti.

5. ročník | LISTOPAD 2012

Jiná pravidla společenského chování nabízí apoštol Pavel ve svém listě, který psal Římanům. Nepíše zde,
jakou etiku je třeba zachovávat při
hostině a jak dávat dámám přednost.
Celý problém společenského chování a taktu mezilidských vztahů shrnul do jediné formule: „Miluj bližního jako sám sebe. Zákon lásky v sobě
zahrnuje všechno. A kdo si ho osvojí,
ten si osvojí chování a vystupování
jemné, uslužné, zdvořilé. Nechová se
hrubě a pro každou maličkost netropí povyk a netříská dveřmi.
Snad si řekneš: láska k bližnímu?
Většině dnes toto slovo zní příliš
otřele, církevně. Dnes přece máme
jiný kodex společenských vztahů.
Jakápak láska a k tomu ke každému
člověku? Dnes si potrpíme na slušnost a vybrané způsoby chování.
Náš vztah k druhému člověku určuje
jeho zevnějšek a jeho postavení.
Ale stačí, aby takovému „slušnému“
člověku někdo přeložil přes cestu
stéblo a všechny ty manýry opadnou jako omítka. „Slušný“ a „inteligentní“ člověk se dovede bezvadně
oblékat, dovede se obratně a uhlazeně pohybovat v každé společnosti,
současně se dovede bezohledně zbavit svého otce nebo matky umístě-

ním v nějakém ústavu, nepoctivostí a krádeží si zcela klidně dovede
vybavit svůj dům a chatu, dovede
zákeřně šplhat po zádech podřízených na lépe placené místo, nebo
rozbít život manželského partnera
a štěstí svých dětí. A jestliže je někdo
jiného názoru než on, tak je u něho
idiot, který zaspal dobu. Celá jeho
slušnost je jen vypočítavostí a nemá
nic společného s nitrem člověka.
„Má-li být láska k bližnímu opravdová, musí mít Boha v základech.“
(sv. Bernard). Pravá láska má být
typickou vlastností křesťanů. Bez
ohledu na to, jestli stojíme ve frontě u přepážky, nebo v přeplněném
obchodě, nebo se nacházíme ve společnosti lidí odlišných názorů.
O našem společenském chování
rozhodne způsob, jak se v dané situaci zachováme. Jestli podle pravidel
dnešní doby: „Jednej s každým tak,
abys z toho měl co největší prospěch“, nebo podle etiky sv. Pavla:
„Miluj svého bližního,“ protože on
je skrze Krista tvým bratrem.
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Obecní úřad ŠTARNOV ve spolupráci s kulturní komisí si Vás
dovoluje pozvat 30. 11.–1. 12. 2012 do místní sokolovny na

Štarnovské mikulášské hody
Pátek 30. 11. 2012
v 17.30 hod.
Rozsvícení vánočního stromu
s Hanáckým mužským sborem Rovina
Živý betlém
Otevření KD – prohlídka výstavy
K tanci a poslechu zahraje Záhorská cimbálová kapela
Připraveno je bohaté občerstvení.
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Sobota 1. 12. 2012
9.00 hod. otevření sokolovny – prohlídka výstavy, zahájení
jarmarku
13.30 hod. vánoční besídka žáků zš
Nadílka pro děti – navštíví nás mikuláš, čert a anděl
Po nadílce se uskuteční vyhlášení soutěže o nejkrásnějšího
sněhuláka
Do 17.00 hod. disco pro děti
Po oba dny je zajištěno bohaté občerstvení i vánoční punč.
Vstupné dobrovolné.

Neděle 2.12. 2012
8.00 hod. – kostel sv. Mikuláše
Hodová mše – při které zazní troubená a zpívaná Hubertská
mše v podání trubačů OMS Přerov
Srdečně zvou pořadatelé.

Tato akce je finančně podporovaná Olomouckým krajem z programu: „Podpora
kulturních aktivit v Olomouckém kraji
v roce 2012“
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Začal školní rok
2012/2013
V pondělí 3. září začal, tak jako v celé
republice, i v naší škole nový školní
rok. Přivítali jsme 5 nových žáků
prvního ročníku (3 kluci a 2 dívky).
Pro začátek si každý z nich odnesl
„pytel“ bonbonů (viz. foto č. 1). Přivítalo je dalších 18 žáků druhého,
třetího a čtvrtého ročníku. Do naší
školy tedy chodí celkem 23 žáků.
Zároveň také začal nový školní rok
i v mateřské škole. Do ní je přihlášeno 36 dětí. Školní družinu navštěvuje 21 žáků.
Od začátku školního roku uplynuly
již dva měsíce. Co všechno už stihli
žáci školy a školky prožít?
Hned 6. 9. přijelo do školy divadlo
Zlatý klíč. Toto divadlo navštěvuje
naši školu každoročně již téměř 20 let

a vždy je o skvělou zábavu postaráno.
Nejinak tomu bylo i letos. Žáci školy
i děti ze školky se výtečně bavili.
Od 10. 9. jezdíme do Uničova
na plavecký výcvik. Toho se účastní všichni žáci školy a předškoláci
z mateřské školy v rozsahu 20 vyučovacích hodin. Jsem si jist, že jsme
jedna z mála škol, kde mají žáci
4. ročníku za sebou 5 let plaveckého
výcviku v rozsahu 100 hodin plavecké výuky.
14. 9. 2012 se zúčastnili žáci školy
akce s názvem Den s lesy, který proběhl v Nových Zámcích u Litovle.
Žáci se seznámili se stromy a rostlinami, které v lese rostou, s živočichy,
kteří v něm žijí a také s tím, jak je
potřeba se o les starat a pečovat o něj
(viz foto č. 2).
27. 9. se konaly třídní schůzky.
Důležitým výstupem z nich bylo,
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že, jako každoročně, bude se i v roce
2013 konat dětský karneval a babský
bál. Tentokrát obě akce proběhnou
dne 16. 2. 2013. O zábavu na dětském karnevalu se postará skupina
z dětského domova z Olomouce pod
vedením pana Dalibora Křepského,
na babském bále bude hrát kapela
RK band ze Šternberka. Již v předstihu Vás jménem pořadatelů na obě
tyto akce srdečně zvu.
Od 1. 10. začali žáci docházet
do těchto kroužků: šachový kroužek
(10 žáků), počítačový kroužek (17
žáků), kroužek sportovních her
(17 žáků), kroužek flétny (8 žáků),
výuka římskokatolického náboženství (3 žáci).
13. 10. se konalo v sokolovně
vítání občánků. Jako již tradičně
jsme se na této akci podíleli kulturním programem a podle ohlasu hned
po skončení akce jsem přesvědčen,
že vystoupení žáků mělo u přítomných občanů úspěch (viz. foto č. 3).
Za poskytnuté fotografie z této akce
tímto děkuji panu Františku Niklovi.
16. 10. nás ve škole navštívilo
loutkové divadlo Kašpárkův svět

(viz. foto č. 4). Sérii pohádek s hlavním hrdinou – kašpárkem viděli žáci
školy i školky.

Nyní se vrátím opět na začátek –
k žákům prvního ročníku. Co už
se stihli naučit? K dnešnímu dni
(25. 10.) umí už celkem 10 písmen.
Nejprve se učili souhlásky (l, m, p,
s) a na ně posléze navázaly i samohlásky (a, e, i, y, o, u). V současné
době už umíme číst slabiky, které
tvoříme kombinací naučených hlásek a v době, kdy budete číst tyto
řádky, budeme už umět číst první
celá slova.
V psaní jsme se nejdříve věnovali
cvikům na uvolnění ruky, nyní však
již píšeme první psací písmena – e,
i, u, m.
V matematice umíme počítat do 10,
umíme porovnávat čísla do 10 (které
je větší nebo menší), umíme napsat
číslice 1, 2, 3, 4 a pomalu ale jistě
začínáme sčítat a odčítat.

9

10

Štarnovské zrcadlo

V závěru se ještě musím zmínit
o výzdobě školy a školky. Jak děti
ve školce, tak i žáci školy velmi
rádi kreslí, malují, nebo něco vyrábí. Vy, kteří máte možnost chodit
do školy nebo školky pro své děti
víte, jak jsou škola i školka vyzdobeny pracemi žáků (viz. foto č. 5).
Já, bohužel, nemám možnost prezentovat zde tyto práce. Můžete
se však podívat na internetové
stránky školy (skola.starnov.cz),
kde je ve fotogalerii spousta prací

k vidění. Další možností je přijít se
podívat do sokolovny na Mikulášské hody, v rámci kterých budou
některé práce vystaveny. Součástí
hodů bude rovněž besídka žáků
školy, která se uskuteční 1. 12.
ve 13,30 hodin v sokolovně. Již teď
si Vás všechny dovolím na besídku
pozvat.
Přeji Vám všem příjemné prožití podzimních dnů a rád se s Vámi
všemi setkám na besídce žáků školy.
					

Mgr. Jiří Husák,
ředitel ZŠ a MŠ Štarnov

informace k zápisu
žáků do 1. ročníků
Zápis žáků do 1. ročníku proběhne
dne 7. února 2013 v době od 13:00
do 17:00 hodin.
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ŽIJÍ MEZI NÁMI
Každý člověk je výjimečný a každý
z nás umí či dovede něco jiného. Proto o každém se dá psát, neboť život
jedince je složen z pestrobarevné
mozaiky věcí velkých, ale i těch zdánlivě všedních, které by neměly být
zapomenuty. Zkusme se dívat kolem
sebe a připomínejme si lidi, kteří žili,
nebo žijí mezi námi ve Štarnově.
Určitě budeme překvapeni, kolik zajímavého se k nim váže.
Zažila západ i východ slunce nad
Beskydami. Nevšední chvíle a dobrodružství. Radost i bolest, euforii
i obrovskou únavu. Ptáte se kdo?
Paní Hana Běhalová. Začátkem
září se zúčastnila závodu v extrémním horském maratonu – Beskydská
sedmička.
S paní Běhalovou si povídaly žákyně 4. roč. ZŠ Štarnov, A. Urbánková
a E. Pálichová.
Kdo Vás do soutěže přihlásil?

Vlastně já sama. Manželova kolegyně a zárověň moje kamarádka
absolovovala tento závod již dvakrát, ale bohužel jej ani jednou

nedokončila. Jak mi o něm často
a nadšeně povídala, nabídla jsem jí,
že pokud bude chtít, budu jí dělat
parťáka. Souhlasila. A já vůbec
netušila, do čeho jdu.
Co Vás vedlo k tomu, abyste se
do závodu přihlásila?

Výzva. Že ještě nepatřím do starého
železa, že za něco stojím, že něco
dokážu. A protože mám turistiku
ráda, tak i zkusit něco, co jsem ještě
nezkusila.
Jak jste se na závod připravovaly?
Jak dlouho a jakým způsobem?

Připravovaly jsme se celý rok. Společně i každá sama. Ve fitcentru, jízdou na kole, ale hlavně vždy, když
to šlo, jsme odjely spolu do Beskyd
a zkoušely, co ujdeme.
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Závodí každý sám za sebe, nebo je
závod určený pro skupiny?

Je to týmová záležitost dvojčlenných
nebo trojčlenných družstev, rozdělených do několika kategorií. Sport
a hobby, věkové skupiny, muži, ženy
a mixy. Pokud však jeden člen týmu
během cesty vzdá, je celý tým diskvalifikován, stejně tak pokud neprojde
tým některou z časových kontrol.
Z různých důvodů nás do cíle dorazila asi polovina.
Byl to Váš první závod, nebo jste
již něco podobného absolovovala?

Ne. Byl to můj první závod, ale doufám, že ne poslední. Přesto, že byl
nesmírně náročný, byl i úžasný.
Mottem prvního ročníku bylo:
Poznej svůj limit, sáhni si na dno,
překonej bolest, překroč svůj stín…
Dostojí prožitek svému mottu?

Naprosto. K tomu není co dodat.
Dostojí: ve všem!
Můžete nám popsat, co vlastně
Beskydská sedmička znamená?

Závod je určen pro všechny sportovce, turistické nadšence a širokou veřejnost. Jedná se o extrémní
přechod všech 7 hlavních vrcholů

Beskyd. Součtem svých výšek rovnajícím se druhé nevyšší hoře světa
– K2, délkou trati 95 km, převýšením 5430 m a časem na zdolání
30 hod.
A Vaše umístnění a čas, za který
jste trať zdolaly?

3. místo v kategorii hobby za čas
24.06 hod.
Byl okamžik, kdy jste chtěla vzdát?

Byl. Když jsem se po jedné krátké
přestávce nemohla rozejít, protože
mě chytaly křeče a nohy byly samý
puchýř. Pak jsem si ale řekla, že bych
svým odstoupením zklamala kamarádku. Chvíli to bylo dost drsné, ale
pak už to šlo dobře.
A příští rok…?

Určitě to zkusím znovu. Ještě dnes
z toho mám husí kůži. Je úžasné
stát na startu s dalšími 3 tisíci stejně nadšených a vyhecovaných lidí,
zažít tu neopakovatelnou atmosféru a pocit, že jste překonali sami
sebe.
Děkujeme za rozhovor a přejeme
hodně štěstí a sportovních úspěchů.
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z kulturního dění
v naší obci
Drakiáda
6. října 2012
Kulturní komise OÚ Štarnov pořádala 6. října 2012 na poli za hřištěm
drakiádu. Na modré obloze zalité
sluncem si vítr pohrával asi s padesátkou draků různých barev, tvarů
a velikostí.
Krásný den přilákal rodiče a děti
nejen ze Štarnova, ale i z okolních
vesnic. Majitelé nejlépe létajících
draků byli odměněni, ale ani ostatní
děti nepřišly zkrátka. Všem děkujeme za hojnou účast a těšíme se
na příští ročník.

Naši jubilanti
v roce 2013
Únor: Marie Berková
Duben: Lubomír Šišma
Květen: Vladimír Klanica
Marie Ťuková
Červen: Metoděj Gaja
Srpen: Jaroslava Smahelová
Prosinec: Ladislav Horváth
Ludmila Vavroušková

80 let
80 let
90 let
80 let
90 let
85 let
75 let
85 let

Vítání občánků
13. října 2012

Srdečně blahopřejeme a přejeme
hodně zdraví a rodinné pohody.

13. 10. 2012 byly přivítány tyto děti:
Michal Svozil, Samuel Neplech, Lucie
Pavlicová, Sofie Ellen Harčár, Vojtěch
Šamaj, Adam Král, Matyáš Jégl.

MIKULÁŠSKÁ DÍLNIČKA
24. listopadu 2012

Přejeme vám, ať rostete k radosti nás
všech a ať přinesete do vašich rodin
hodně lásky, pohody, smíchu a spokojenosti.

Milé děti a rodiče, zveme vás v sobotu 24. 11. 2012 do mikulášské dílničky.
Začátek bude v 8.00 hodin. Přijďte si s námi vyrobit za symbolický
poplatek drobné vánoční dárečky
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a dekorace. Pro příznivce pečení je
připravena ukázka pletení vánoček –
možno i vyzkoušet.
Občerstvení zajištěno. Srdečně vás
zve kulturní komise.

KLUB SENIORŮ
Klub seniorů – vstoupil do druhého roku své existence. Každé první
úterý v měsíci se schází na malém
sále OÚ deset až třicet našich seniorů. Na každé setkání je připraven program, při kterém se každý
vždy něco zajímavého dozví. V září
se uskutečnila beseda s hasičem
Mgr. L. Grézlem, v říjnu byla přednáška s MUDr. J. Konečným, v listopadu nás navštívil student ze školy cestovního ruchu a seznámil nás
s historickými památkami města
Olomouce.

Další chystané aktivity
v obci
V prosinci chystáme předvánoční posezení s vystoupením dětí
z naší školy, srdečně vás všechny
zveme.
27. 11. 2012, 13.00 hod. zájezd
do Brodku u Přerova, zvonařství

Tomášková-Dytrychová a vánoční
výstava ve Smržicích – zahradnictví
Marciánová.
Silvestrovský pochod štarnovským

katastrem – 9.00 hodin

Tříkrálová sbírka v naší obci proběhne v sobotu 5. 1. 2013 (4.–6. 1.
2013)

PLESOVÁ SEZÓNA 2013
19. 1. 2013 – Myslivecký ples
16. 2. 2013 – Školní ples
– 14.00 dětský karneval
23. 2. 2013 – Hasičský ples (Basa)

Termíny svozů
komunálního odpadu
na rok 2013
Leden 2., 16., 30. Červenec 3.,17., 31.
Únor 13., 27.	Srpen 14., 28.
Březen 13., 27.	Září 11., 25.
Duben 10., 24. Říjen 9., 23.
Květen 8., 22.	Listopad 6., 20.
Červen 5. ,19.	Prosinec 4., 18.
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Zazvěřování honitby
Tak nám zase změnili čas. S prodlužujícími se večery budou opět
našimi nejmilejšími společníky radiátory a televize. V klidu tepla domova
můžeme zapřemýšlet a zavzpomínat.
Jelikož současně nastává čas honů,
napadá mě myšlenka seznámit Vás
se způsobem zazvěřování honitby
a to odchovem bažantích kuřat pod
kvočnami.
Tento způsob praktikujeme již
několik roků a věřte, neustále je
co zlepšovat. Původně byli uměle odchovaní bažanti, kteří neměli
zafixovány základní přírodní pudy,
vypouštěni přímo do přírody. Navíc
téměř ihned po vypuštění migrovali. Z dob dřívějších je znám případ,
kdy tehdejší myslivecký hospodář p. Leopold Ťuka bažanty před
vypuštěním nakroužkoval a tentýž
rok na podzim bylo podáno hlášení o jejich ulovení ve Velkém Týnci.
Abychom je tedy alespoň udrželi
v honitbě, zvolili jsme metodu nejpřirozenější, i když v dnešní době
problematickou, odchovem pod
kvočnami.
Dnešní chov slepic je orientován
na produkci masných nebo nosných

hybridů, jenž mají geneticky potlačen pud kvokavosti. Je velmi těžké
sehnat kvokající slepici, natož aby
pevně zasedla a o ideálu dobré matky ani nemluvě. Z těchto důvodů se
nám odchov v prvních letech nedařil. Museli jsme v literatuře hledat
informace o dobře kvokajících plemenech. V úvahu připadaly kočinky,
hedvábničky a araukany. Frekvence
inzerátů dávala najevo, že tato plemena jsou chována pouze u skalních
příznivců. Tehdy nám velmi pomohl
náš přítel p. Rudolf Višňovský. Ze
zaměstnání měl bohaté zkušenosti
s plemenem araukana a zajistil nám
chovné hejno – kohouta a 2 slepice a později i násadová vejce. První slepice byly ustájeny na farmě
p. Františka Hlavinka. Velký prostor,
možnosti hrabání a pestrá potrava
vytvářely téměř ideální stav. Netrvalo dlouho a jedna ze slepic pevně
zasedla. Během téměř dvouměsíčního kvokání souběžně vodila bažanty,
divoké kachny a perličky.
Pro vlastní odchov bažantů pod
kvočnami je zásadní načasování líhnutí kuřat a kvokání slepic respektive jejich sezení. Bažantí kuřata bývají k dispozici každý týden
po dobu cca 7–8 týdnů. Jakmile se
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dovezou, umisťujeme je do bedny
pod žárovku. Čerstvě vylíhlý bažant
bývá zmátořený, proto s přikládáním začínáme až 2. den. Slepici
sedící v malém temném prostoru
přikládáme bažanty navečer. Bažanta schoulíme do dlaně a podsuneme jej pod kvočnu. Pokud kvočna
pevně sedí, dostaneme pár klvanců.
Z povzdálí sledujeme její další reakci. Pokud bažant vyskočí, vše znovu opakujeme. Pokud se to i nadále
nedaří, pokoušíme se to další den.
Pokud ráno slyšíme přiloženého
bažanta, máme vyhráno. Pak každý
večer přiložíme stejným způsobem
po dvou bažantech. Slepice araukany schoulí pod křídla zhruba 10
kuřat. Náš předseda p. František
Hrazdílek odzkoušel metodu k těm
zhruba 10 kuřatům přiložit další.
Letos odchoval u kvočny i 40 kuřat.
Princip spočívá v přemístění kvočny po 14 dnech i s kuřaty do bedny
s tepelným zdrojem a přidáváním
odrostlejších kuřat. Ty již nejsou
v takovém tělesném kontaktu, ale
kvočna je vodí a učí. Hlavně se jí
však drží. Kuřata jsou od prvopočátku krmena kompletní krmnou
směsí. Bažant je náročný na zastoupení bílkovin v potravě, obzvláště

živočišných. Velmi rychle reaguje
na nevyrovnanost ve výživě kanibalismem. Musíme přiznat fakt,
že nejsme schopni zajistit ideální
výživu z vlastních zdrojů. Po úplném opeření, což je cca po 6-8 týdnech přemisťujeme kvočny s bažanty ven do vypouštěcích voliérek,
kde si zvykají cca 14 dnů na nové
prostředí. Po tomto datu začneme
s postupným vypouštěním bažantů
tak, aby kvočna zůstala ve voliéře
a bažanti mohli ven. To činíme např.
pootevřením dvířek nebo nadzvednutím pletiva. Současně bažanty
přikrmujeme a napájíme i mimo
voliéru a to až do podzimu. Jakmile již nespatřujeme bažanty v těsné
blízkosti voliéry, kvočnu z voliéry
odebereme.
V letošním roce se nám takto podařilo odchovat cca 120 bažantů.
Doufáme, že alespoň část budeme
v honitbě dále spatřovat tak, jak
tomu bylo v minulých letech.
Myslivosti zdar a kvočnám a bažantům zvlášť.
Pavel Král
jednatel MS Štarnov
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Sbor Dobrovolných
Hasičů Štarnov
Prázdniny nám utekly jako voda
a začíná nám další, ovšem neméně
zajímavé období, co se dění kolem
SDH Štarnov týče.
Jako první bych se chtěl vrátit
do letošního slunného léta, kdy
jsme za spolupráce kulturní komise
obce Štarnov uspořádali dětský den.
V posledním čísle jsme Vás informovali, že s dotacemi, o které jsme
žádali, to vypadá velmi dobře. Dnes
můžu jen s radostí potvrdit, že jsme
kýženou dotaci od Olomouckého
kraje dostali, a tím se nám vrátily finanční prostředky vynaložené
na nákup soutěžního materiálu.
Touto akcí jsme na sebe ovšem
nestrhli pozornost jen malých soutěžících a jejich rodičů, ale i několika
mediálních sdělovacích prostředků.
Jako první se na naší akci objevila
regionální televize Blik, která s námi
natočila reportáž přímo o akci, která
se později objevila i na internetové
adrese www.bliktv.cz a až později
jsem se dozvěděl, že se tam potuloval
i reportér z rozhlasové stanice Český
rozhlas Olomouc. Tato rozhlasová
stanice před nedávnem rozjela pro-

jekt s názvem „Hasičská trumpeta“,
ve kterém navštěvují a dělají rozhovory se zástupci sborů dobrovolných hasičů v Olomouckém kraji.
Až při poskytování rozhovoru jsem
se dozvěděl, že na nás dostali doporučení z jiné sekce, která nahrávala
rozhovory s účastníky právě na dětském dnu. Rozhovor proběhl úspěšně, a kdo si jej chce poslechnout, tak
může na odkazu: http://prehravac.
rozhlas.cz/audio/2752265.
Z naší další činnosti stojí snad
za zmínku už jen další ročník našeho
Hasičského turnaje v malé kopané,
který proběhl v polovině září a natření nádržky naproti hostince U Ťuků,
čímž jsme dokončili tuto brigádu.
Poslední akcí letošního roku jsme
si zvolili, jako odměnu za celoroční
činnost, zájezd do vinného sklípku,
kde jsme neoficiálně hodnotili naši
dosavadní pokroky a zároveň se vítali
a seznamovali se členy novými anebo
členy do budoucna potencionálními.
Radek Lukeš ml.
Starosta SDH Štarnov
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SPORTKLUB ŠTARNOV
Stanislav Nykl
Sportklub Štarnov stále pokračuje ve svých sportovních aktivitách
– volejbal, stolní tenis, florbal, badminton, šachy.
Stolní tenisté po loňské velmi
úspěšné sezóně postoupili ze II. tř.
Sokolské župy Olomouc do I. třídy,
což je jistě historický úspěch tohoto sportu, který se ve Štarnově hraje
již mnoho let. Vzhledem k široké
hráčské základně se hráči rozhodli
založit družstvo „B“ a podařilo se
jim zajistit si místo ve II. tř. Sokol-

ské župy Olomouc. Družstvo „A“ si
zatím vede velmi dobře a vede bez
ztráty bodu tabulku. Družstvo „B“
má zatím 1 výhru a jeho cílem je
udržení se v této soutěži. Pingpong
ve Štarnově má stále vyšší kvalitu
a jen je škoda, že chybí zastoupení
mladší generace , což je problémem
nejen ve Štarnově.
Pokračuje trénink v šachu, a to každé
úterý. Pod vedením ing. Boh. Coufala pokračuje již druhým rokem také
trénink dětí ve škole, za což patří
velké poděkování vedoucímu kroužku, neboť práce s dětmi není vůbec
jednoduchá, ale o to více záslužná.
Volejbal se hraje 2–3 x týdně v Sokolovně, hráči se také zúčastnili turnajů v okolních obcí. Zde je nutno
podotknout, že ne vše se ve Sportklubu podařilo, největším dluhem je
stále nedokončené antukové hřiště
na volejbal, nohejbal apod. Na jaře
příštího roku se hřiště musí dokončit!
Nově se vytvořila skupina dětí, které
začaly navštěvovat fotbalový trénink
na hřišti. V této souvislosti hledáme vhodného trenéra, který by byl
ochoten se dětem 1x týdně věnovat. Byla by škoda nevyužít nadšení
a chuť dětí sportovat.

Redakční rada děkuje těm, kteří v tomto roce svými články přispěli do Zrcadla.
Všem čtenářům Štarnovského Zrcadla přejeme jménem svým a všech členů
Zastupitelstva obce pohodové Vánoce a šťastný příští rok.
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