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Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice

panter

Slovo starosty
Vážení občané
Skončilo nám léto, a tím i další čtvrtletí,
kterým zároveň končí celé čtyřleté volební období současného zastupitelstva,
proto si dovolím krátce zhodnotit činnost v obci z posledního období, ale i za
celé čtyři roky.
Nejprve tedy začnu naší činností za poslední čtvrtletí. Počasí letošních prázdnin bylo proměnlivé, chvíli byla velká vedra a od hodů nám začalo často
a vydatně pršet. Vláhy bylo potřeba, ale
časté deště měly za následek hnilobu
hroznů a ztrátu sladu a připravily tak vinaře o slibnou úrodu. Co se týká stavební činnosti v obci, byly letošní prázdniny
ve znamení stavby školky a silničních
staveb. Stavba Rekonstrukce MŠ, kterou smluvně prováděla firma Stavika
Břeclav pokračovala v měsíci červenci
ve vysokém tempu, kdy na stavbě denně pracovalo kolem dvaceti pracovníků
různých profesí. Bylo zajímavé sledovat,
jak stavba rychle postupovala. Zatímco
v podkroví se dělala střecha, v přízemí se
už dokončovaly obklady a dlažba nebo
venkovní fasáda. Stavba byla přes drobné nedodělky firmou Stavika včas dokončena. V průběhu stavby došlo na naši
žádost k několika změnám a rozšíření
stavby, proto došlo k navýšení ceny stavby na konečných 4.697.377,-Kč. V měsíci srpnu, byly odstraňovány nedodělky
stavby a postupně docházelo k vybavování školky nábytkem a zařízením. Velkou pochvalu zaslouží i místní stolařství
Lounek, které operativně a v krátkých
termínech zajistilo potřebné dodělávky
k vybavení školky. Když jsme viděli, jak
se školka krásně rýsuje, tak jsme se ještě
rozhodli, pustit se s vlastními pracovníky do rekonstrukce školního dvoru, aby
bylo dílo kompletní a nemuseli jsme pak
znovu rozjíždět pěkně upravenou zahradu. Vše se nakonec včas stihlo a tak
mohlo dojít v sobotu 30. srpna k slavnostnímu otevření. Občané byli velice
zvědaví na výsledek rekonstrukce, o čem
svědčila vysoká účast na slavnostním

Poslední úpravy školního dvoru
otevření. Přizvány byly i bývalé ředitelky naší MŠ včetně paní Anežky Kolářové
(roz. Procházkové), která byla u prvního
otevření této školky v roce 1966 a mohla
tak přesně po 48 letech se současnou ředitelkou Ing. Renatou Kadlecovou slavnostně přestřihnout pásku. Náročnou
stavbu rekonstrukce MŠ jsme úspěšně
zvládli a paní ředitelka s rozšířeným
personálem tak mohla v pondělí 1.září
přivítat 50 dětí v nových prostorách. Na
závěr chci poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném otevření naší školky.
Stavení firmě Stavika včetně jejich dodavatelů, obecním pracovníkům, pracovníkům školky, jídelny, rodičům dětí
a všem ostatním, kteří nám drželi pěsti,
abychom stihli včas otevřít.
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jektu rybníka podepsanou smlouvu,
tedy zajištěno financování. Dnes už Vás
mohu uklidnit, v polovině července jsme
smlouvu z OPŽP obdrželi a už proběhly
i platby dodavateli stavby, firmě Agromeli, která tak může ve stavbě pokračovat. V současné době už finance
na stavbu máme, firmu ale zase brzdí
časté deště a nemůže tak v zátopě rybníka rovnoměrně ve stavebních pracích
pokračovat. Přesto chce firma Agromeli
rybník letos dokončit a firma Kavyl vysadit většinu, z dvanácti tisíc stromů, pro
které v současné době budují oplocenky. Tak věřme, že se počasí umoudří, aby
se vše včas stihlo.

Revitalizace lokality Starovický rybník
- jedna z tůní
Další stavby, které probíhaly dodavatelsky v naší obci, se týkaly silnic. V měsíci
červenci byla zahájena a také dokončena stavba středového ostrůvku u autobusové zastávky, který tak slouží k bezpečnému přecházení hlavní silnice v naší
obci. Dokončení stavby bylo načasované, protože od 18. srpna až do 19. října
je tudy veden objízdný provoz z hlavní
silnice II/425, a tím i zvýšené nebezpečí

Slavnostní otevření MŠ
Ing. Kadlecová a paní Anežka Kolářová
Rybník
Dalším velkým projektem probíhajícím
v tomto období je stavba Revitalizace
Starovického rybníka. V posledním čísle
zpravodaje jsem některé čtenáře znepokojil informací, že dosud nemáme k pro-

Dokončená stavba bezpečného
přechodu
Druhou stavbou na, které se obec finančně podílí je křižovatka silnice II/425 se silnicí III/00220 vedoucí do obce. U této stavby
jsme se podíleli na stavbě chodníků, kte1
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rou pro nás dodavatelsky prováděla firma
Stavba a údržba silnic Břeclav. Stavba proběhla také včas a v pořádku a celý projekt
opět přispěje k bezpečnějšímu provozu.

Dokončená křižovatka II.425
Pracovníci obce, mimo již vzpomínané
dílo vydláždění dvoru mateřské školy,
prováděli další drobné stavby, jako například chodník na 3. řádku, nástavba
komínu na hasičce nebo třeba základny
pro stavění máje.

Chodník na 3. řádku
Práce starosty, úřadu a zastupitelů mimo
běžných činností, řízení a kontroly, spočívala hlavně v přípravě dalších projektů
a shánění financí. Podávali jsme na poslední chvíli žádost o dotaci na realizovanou stavbu školky z vypsaného programu MŠMT, dále připravujeme podklady
k podání žádosti o dotaci na projekt
„Spojovací chodník ze 4. řádku k autobusové zastávce, na který se v současné
době zpracovává projektová dokumentace. Dále jsme obdrželi rozhodnutí
o získání 100% dotace na výsadbu biokoridoru RBK 091 (větrolam) ve výši
5,3 mil. Kč. a prováděli jsme dvě výběrová
řízení na dodavatele výsadby biokoridorů - LBC 091 (u JZD) a RBK 091 (větrolam),
které musí být vysázeny v letošním roce.
Kultura a sport probíhaly dle tradičního scénáře. Prázdniny jsme začali mysliveckou zábavou, opět s překonáním
návštěvnického rekordu, kdy došlo
610 platících návštěvníků, hody i přes
deštivou sobotu byly veselé a stárci i
sokolové nepřišli zkrátka s výdělkem a
také letošní Vinobraní i přes nepříznivé
počasí se blýsklo bohatým programem
s rekordní účastí 310 návštěvníků.
Jedinou nevšední společenskou záležitostí konanou v tomto období u nás pak
bylo 6. září svěcení zbývajících 5 nových
vitráží v našem kostele, které věnovali
2
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bývalí obyvatelé Starovic dnešním občanům. Setkal jsem se s různými názory
na tuto akci, ale já osobně ji hodnotím
pozitivně.

V roce 2013 jsme z dotací zrealizovali dětské hřiště ve sportovním areálu
a probíhala příprava projektu Revitalizace rybníku a příprava Rekonstrukce mateřské školy.

Jedna z osmi nových vitráží
To je krátce k pestré činnosti v naší obci
za poslední tři měsíce a nyní přistoupím
ke stručnému zhodnocení celého čtyřletého období činnosti našeho zastupitelstva.
Činnost našeho zastupitelstva začala
4.11.2010 současně se stavbou kanalizace. Byl to křest ohněm. Jednalo se
o náročnou stavbu, která se dotkla celé
obce a každé domácnosti. Stavbu jsme
nakonec zvládli v rekordně krátkém čase
a hlavně Vašim zodpovědným přístupem došlo k téměř stoprocentnímu napojení všech domácností, takže jsme na
podzim roku 2011 mohli spustit provoz.
Navíc se nám podařilo nadstandardně
opravit komunikace. Výsledkem stavby
kanalizace je ekologické zacházení s odpady, nepáchnoucí potok a pěkně opravené komunikace v obci.

Oprava vozovek po kanalizaci
V následném roce 2012 jsme se pustili do stavby sběrného dvora, který byl
zprovozněn pro veřejnost v září 2012.
Stavbou sběrného dvora a novým systémem třídění odpadů se nám podařilo
snížit náklady na likvidaci odpadů a více
chránit přírodu v okolí obce.

Stavba dětského hřiště
V letošním roce jsme konečně mohli zahájit stavbu Revitalizace rybníka,
s výsadbou 12-ti tisíc stromů, která opět
přispěje ke zlepšení životního prostředí v okolí naší obce. Rybník bude čistý
a bude také sloužit ke koupání a v zimě
k bruslení. Poslední „velkou“ stavbou
byla rekonstrukce školky s rozšířením kapacity na dvojnásobný počet dětí. Prvního září tak mohly nastoupit do školky
všechny starovické děti, v celkovém počtu 50 dětí.
Stručně jsem popsal větší projekty tohoto volebního období. Mimo tyto velké projekty se nám podařilo i mnoho
menších, které jsme realizovali s využitím vlastních zaměstnanců, pracovníků
z úřadu práce a často s využitím dotačních prostředků.
Tyto drobné projekty byly zaměřeny hlavně na zpříjemnění a usnadnění každodenního života v obci. Velkou pozornost
jsme také věnovali projektům zeleně
a zvyšování bezpečnosti v obci. Mezi tyto
projekty patří například stavba parkoviště
na zaklenutém potoce, opravy mostků,
chodníků, oprava mlékárny s parkovištěm, usazení zpomalovacích retardérů,
dopravních značek, oprava sociálního
zařízení ve sportovních kabinách, stavby
zídek na zahradě mateřské školy nebo
úprava areálu u myslivny.

Stavba chodníku

Stavba sběrného dvoru

Mimo všechny stavby a činnosti, které
jdou na první pohled dobře vidět, jsme
v tomto období zdárně dokončili několik
důležitých procesů, které budou určovat
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dlouhodobější rozvoj naší obce. Mezi
tyto procesy patří zpracování a schválení
územního plánu, uskutečnění komplexní pozemkové úpravy, zpracování zastavovací studie lokality sklepů a nultého
řádku, statické posouzení lokality sklepů, pasporty komunikací a různé jiné
drobné činnosti.
Podařila se nám zlepšit informovanost
občanů, zavedením vydávání čtvrtletníku
„Štarvický panter.“ Dále se podařila zvýšit
bezpečnost v obci, ať už na komunikacích,
tak i ochranou obyvatel například pravidelnou kontrolou obce městskou policií
nebo třeba zavedením tržního řádu, který zakazuje podomní prodej. V obci byly
nainstalovány nové značky, retardéry, postaven přechod a zajištěn dohled policie.
Dnes jsou chodníky volné pro chodce, bez
aut, v obci neparkují kamiony, neprojíždí
obcí těžké traktory jako dříve. To vše se
nám podařilo v takto krátké době zajistit.

Archivní foto – parkování na
chodnících u nás už vymizelo
Všechny tyto činnosti a stavby nejdou dělat bez peněz. Bohužel naše obec neleží na
ropných ložiscích, ani nemáme v katastru
žádnou velkou firmu, takže jsme závislí pouze na běžných daňových příjmech, a proto
získávání financí z dotací považuji za velkou
příležitost pro naše plánované investice. Za
toto čtyřleté období jsme proinvestovali
více jak 100 milionů korun a navýšili obecní
majetek z 55 milionů na 142 milionů. Jsou to
poměrně vysoká čísla a tyto investice jsme
mohli uskutečnit pouze ze získaných dotací,
kterých jsme získali více, jak 80 mil. Některé
žádosti u velkých projektů byly podány už
v předchozích letech za mého předchůdce
pana Novotného, ale schvalovací procesy
probíhaly velmi dlouho a čerpání se podařilo až v tomto období. V tomto období
jsme také podávali mnoho žádostí na různé
dotační tituly a byli jsme vcelku úspěšní, při
jejich získání. I v současnosti máme podáno
několik dalších žádostí o dotace a čekáme
na výsledek rozhodnutí. Dotace nám nikdo
nenosí na zlatém podnose, jak si někteří občané myslí, je potřeba je vyhledávat, žádat
o ně, zpracovávat k nim projekty, provádět
monitoring a vyhodnocování. Je to spousta
dlouhodobé a zodpovědné práce a ta ještě
získáním dotace nekončí, získané dotace
dále přináší dlouhodobé závazky v plnění
daných kritérií.
Na jednu stranu jsme získali dostatek financí z dotací a na druhou stranu se nám
podařilo správným hospodařením dosáhnout velkých úspor. Největší část jsme
ušetřili na mzdách pracovníků, využíváním
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pracovníku z úřadu práce, dále jsme ušetřili velké peníze změnou smluv s dodavateli likvidace odpadů, změnou dodavatele
energií, provozu televize, internetu, pojištění majetku a vozidel. Všemi provedenými změnami dnes ročně šetříme statisíce,
které můžeme investovat zpět do obce.
Dobré hospodaření obce považuji osobně za největší úspěch. V současné době
máme na účtu obce 3,1 mil. Kč a obec pravidelně splácí jediný úvěr na stavbu Kanalizace a ČOV s 1% úrokem, kdy nám zbývá
uhradit 3,8 mil. Kč z původních 5,4 mil. Kč,
takže není důvod k obavám. Hospodaření
obce je zdravě nastaveno, tak, abychom
vytvářeli prostředky pro další investice.
Ne jenom pro práci člověk žije, každý rád
odpočívá nebo se baví. Poslední roky
v naší obci nabízíme občanům všech věkových kategorií bohaté kulturní a sportovní vyžití. O pestrou nabídku kulturních
a sportovních akcí se u nás v obci starají
hlavně dobře fungující zájmové organizace. Senioři využívají ke svému setkávání
středeční „Kavárničku“ a jednou ročně je
pro ně organizováno obecním úřadem setkání se zastupiteli obce a nejstarší občané
se potkávají na debatě se starostou ve školní jídelně. Nejmladší děti se mohou se svými rodiči zase setkávat v zavedeném Baby
klubu na obecním úřadě. Osobně mě těší,
že nám v obci dobře fungují zájmové organizace, zvláště organizace, které pracují
s mládeží. Obec se snaží tyto organizace
v jejich činnosti podporovat, hlavně materiálním zázemím a přeji si, aby jejím organizátorům vydržel elán i do budoucna.

Setkání se seniory
Za čtyři roky naší činnosti se nám podařilo
udělat z krásné obce, obec ještě krásnější,
bezpečnější s kompletní moderní infrastrukturou a bohatým kulturním a sportovním vyžitím. Není to práce pouze obec-

ního úřadu a obecních pracovníků, ale je
to i zásluhou většiny občanů, kteří zodpovědným přístupem ke svým povinnostem
a podílem na úpravě obce ať už úpravou
předzahrádek, vytvořením parkovacího
místa, odstraněním skládky za domem,
neparkováním na chodnících nebo alespoň smetením chodníku před domem.
Tyto všechny kroky vedou k tomu, že je
naše obec zase krásnější, čeho si hlavně
všímají návštěvníci, kteří k nám přijíždějí
a vidí obec s odstupem času.
Na závěr tohoto volebního období Vám chci
poděkovat za důvěru, spolupráci, toleranci,
zodpovědný přístup k řešení každodenních
i mimořádných situací. Funkce starosty
obce, kterou jsem mohl díky Vám tyto čtyři

Úprava předzahrádky
roky vykonávat je velmi náročná a mnohdy nevděčná a dá se jednoduše vyjádřit
starým příslovím, „Není na světě člověk ten,
který by se zavděčil lidem všem“. I přesto jsem
se snažil být vždy objektivním a upřednostňovat zájmy obce před zájmy jednotlivců či
skupin, proto mnoho lidí ode mne slyšelo
i zápornou odpověď. Samozřejmě veškerá
rozhodnutí a směřování obce je prací zastupitelstva obce ne starosty. Zastupitelstvo
pracovalo v přátelské atmosféře, ale každý
se svým názorem na věc, kdy o jednotlivých bodech rozhodovalo demokratické
hlasování. Za velkou výhodu považuji to, že
naše zastupitelstvo je nepolitické a plně se
věnuje vedení obce ne politikaření, jak je to
v některých okolních obcích. Osobně jsem
s prací zastupitelů velmi spokojen a chci
jim touto cestou poděkovat za jejich práci
a zodpovědný přístup při řešení všech, ne
vždy jednoduchých a příjemných úkolů.
Vážím si toho, že jsem mohl pracovat v této
funkci a končím toto volební období s pocitem dobře odvedené práce.
Antonín Kadlec, starosta obce

Zastupitelé obce 2010 – 2014. Z leva: Nedbálek Roman, Vrátil Josef, Oravec Jozef,
Lang Jiří, Kadlec Antonín, Pokorný Roman, JUDr. Zdeněk Veselý, Kern Radim,
Mgr. Formanková Marie
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Stručně o probíhajících a uskutečněných projektech a činnostech v obci
•
•
•

•

Dne 30.7.2014 byla předána firmou Stavba a údržba silnic
Břeclav stavba bezpečného přechodu
Dne 7.8.2014 proběhlo výběrové řízení na dodavatele projektu výsadby zeleně Starovice – rekonstrukce LBC2
Dne 26.8.2014 jsme obdrželi rozhodnutí z OPŽP o obdržení
dotace k projektu Starovice – Rekonstrukce RBK 091, ve výši
5.320.431,-Kč
Dne 29.8.2014 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí ke stavbě
Rekonstrukce a rozšíření mateřské školy

•
•
•
•
•

Dne 31.8.2014 byly dokončeny práce na rekonstrukci veřejného osvětlení v 1. řádku sklepů
Dne 18.9.2014 proběhla kolaudační prohlídka stavby Rekonstrukce NN mezi sklepy
Dne 22.9.2014 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby
Starovice – rekonstrukce RBK 091
Připravujeme projekt Spojovacího chodníku mezi autobusovou zastávkou a 4. řádkem
Firma Agromeli a Kavyl pokračují v projektu Revitalizace starovického rybníka

Volby do zastupitelste obcí 2014
Ve dnech 10. a 11.října 2014 proběhnou volby do zastupitelstev obcí. Volební místnost bude otevřena:
pátek 10.října 2014 od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 11.října 2014 od 8.00 do 14.00 hodin
Volební lístky Vám budou doručeny do úterý 7.října 2014. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce, ze dne 28. 8. 2014
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatelku, ověřovatele, návrhovou komisi, navržený program
• Rozpočtové opatření č.6,7/2014
• Zveřejnění záměru prodeje pozemku
p.č. 822/2 v k.ú.Starovice o výměře
31m2
• Kupní smlouvu na pozemek parc.č.887 o výměře 6m2 za cenu 350Kč/
m2, celkem 2.100Kč se společností
E.ON. Žadatel zajistí na své náklady
podání návrhu vkladu na KÚ
• Mgr.Jana Husáka, Těšany 347, 664 54
k zajištění výběrového řízení na akci
Starovice-Rekonstrukce LBC 2/RBK
091(RK 116/4) za nabídkovou cenu
28.000Kč
• Dodatečně komisi na otvírání obálek
pro akci Starovice-Rekonstrukce LBC
2/RBK 091 (RK 116/4) ve složení: Antonín Kadlec, Jozef Oravec, Jiří Lang,
Roman Pokorný, Roman Nedbálek
Dodatečně komisi k hodnocení nabídek pro akci Starovice-Rekonstrukce
LBC 2/RBK 091 (RK 116/4) ve složení
Ing.Jana Janíková, Antonín Kadlec,
Jozef Oravec, Roman Pokorný, Roman Nedbálek. Náhradníci: Ing.Marek Holán, Dagmar Krejčiříková, Jiří
Lang, JUDr. Zdeněk Veselý, Josef Vrátil
• Pořadí firem dle nejvýhodnější nabídkové ceny na akci Starovice-Rekonstrukce LBC 2/RBK 091 (RK 116/4)
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pořadí
firma
1.
KAVYL, spol. s r.o.,
Rybkova 23, 602 00 Brno
2.
Zahradnické úpravy s.r.o.
Žerotínova 112, 675 71 Náměšť nad Oslavou
3.
Rovina, a.s.
Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
•

•

•

•

•

Rozhodnutí č. 14226576-SFŽP o poskytnutí dotace na akci Starovice-Rekonstrukce RBK 091 (RK 116/14,
116/15)
Mgr.Jana Husáka, Těšany 347, 664 54
k zajištění výběrového řízení na akci
Starovice-Rekonstrukce RBK 091(RK
116/4, 116/5) za nabídkovou cenu
38.000Kč
Komisi na otvírání obálek pro akci
Starovice-Rekonstrukce RBK 091 (RK
116/4, 116/5) ve složení: Antonín Kadlec, Jozef Oravec, Jiří Lang, Roman Nedbálek, Roman Pokorný
Komisi k hodnocení nabídek na akci
Starovice-Rekonstrukce RBK 091(RK
116/4, 116/5) ve složení Ing.Jana Janíková, Antonín Kadlec, Jozef Oravec,
Roman Pokorný, Roman Nedbálek.
Náhradníci: Ing.Marek Holán, Dagmar
Krejčiříková, Jiří Lang, JUDr. Zdeněk Veselý, Josef Vrátil
Smlouvu se společností ADE Solutions
s.r.o., V Cibulkách 361/48, 150 00 Praha
5 na podání žádosti o dotaci na projekt
„MŠ Starovice-stavební úpravy s přístavbou“

•

•

•

•

•

usnesení č.

6/2014
cena včetně DPH
761.335Kč
842.646Kč
909.584Kč

Dodatek č.1 ke smlouvě se společností
Viadesigne Břeclav k projektu Spojovací chodník mezi 4.řádkem a autobusovou zastávkou za cenu 5.500Kč bez
DPH
Smlouvu o budoucím zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 1025/2
v k.ú.Starovice se společností Povodí
Moravy, s.p. za jednorázovou úhradu
10.000Kč + náklady na vklad na KÚ
a geometrické zaměření
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014
o regulaci hlučných činností spočívajících v provozu plašících zařízení ve
vinicích
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na akci
„MŠ Starovice – stavební úpravy s přístavbou“ se společností Stavika s.r.o.,
Břeclav
Bezplatné převedení pozemků z ČZS
Starovice na obec. Obec uhradí náklady spojené s převodem

Zastupitelstvo obce Starovice bere
na vědomí:
• Zprávu finančního výboru
• Zprávu kontrolního výboru

3/2014
Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy se společností E.ON
• Starostu obce k zajištění geodetického
rozdělení pozemků p.č. 127/5 a 127/6
dle potřeb obce k následnému prodeji
pozemků
• Starostu obce k podpisu smlouvy
s firmou s nejvýhodnější nabídkovou
cenou. V případě odstoupení od zakázky firmy s nejnižší nabídkovou cenou bude podepsána smlouvy s další
firmou v pořadí

Štarvický panter
•
•
•
•

•

Starostu obce k podpisu smlouvy se
společností ADE Solutions s.r.o., V Cibulkách 361/48, 150 00 Praha 5
Starostu k podpisu Dodatku č.1 se společností Viadesigne Břeclav
Starostu obce k podpisu Smlouvy o budoucím zřízení služebnosti se společností Povodí Moravy, s.p.
Starostu obce k podpisu Dodatku č.1
ke Smlouvě o dílo na akci „MŠ Starovice
– stavební úpravy s přístavbou“ se společností Stavika s.r.o., Břeclav
Starostu obce k zajištění sepsání a pode-

pisu darovací smlouvy s ČZS Starovice
Zastupitelstvo obce Starovice ukládá:
• Účetní zveřejnění schváleného záměru
prodeje pozemku p.č. 822/2 v k.ú.Starovice o výměře 31m2
Zastupitelstvo obce Starovice revokuje:
• Usnesení č.4/2014 ze dne 24.6.2014 na
Zveřejnění záměru obce odprodat pozemek p.č. 994/1 v k.ú.Starovice o výměře 49 m2, p.č. 108/1 o výměře 163m2,
p.č. 108/2 o výměře 3m2

Vyúčtování stočného
Obec Starovice provede v měsíci říjnu vyúčtování stočného. Stočné je vypočteno na
základě odečtů vodoměrů obdržených od
společnosti VAK Břeclav a.s. a schválených
cen obcí Starovice za stočné pro jednotlivé roky. Vyúčtování za odvádění a čištění
odpadních vod je stanoveno za zúčtovací
období od 11.9.2013 – 10.9.2014 a každá
domácnost obdrží vyúčtování do poštovní
schránky začátkem měsíce října. Kdyby se
stalo, že neobdržíte vyúčtování, kontaktujte
prosím ihned obecní úřad. Způsob úhrad
nebo vratek přeplatků je níže popsán.
Dbejte prosím na dodržení úhrad do stanoveného termínu 30. 10. 2014, neradi
bychom Vám účtovali smluvní penále dle
smlouvy.

Základní informace:
stočné 2013
stočné 2014
množství spotřebované vody
spotřeba k 31.12.2012
odečtené zálohy
datum splatnosti nedoplatku

s DPH 37,95Kč
s DPH 39,675Kč
dle odečtů společnosti VaK a.s., Břeclav
výpočet provedla společnost VaK a.s., Břeclav
září 2013 – srpen 2014
30.10.2014

Vrácení přeplatku:
1. v hotovosti - na Obecním úřadě ve Starovicích v úřední dny: pondělí, středa
7.00 - 17.00 hod.
2. bankovním převodem - na základě
žádosti majitele nemovistosti zaslané
na Obecní úřad Starovice poštou, e-mailem, datovou schránkou. V žádosti
uveďte číslo Vašeho bankovního účtu.

3. pokud nebude přeplatek vybrán do 30.
11. 2014 bude tato částka přičtena k zálohám na další zúčtovací období
Úhrada nedoplatku:
1. bankovním převodem na účet KB č.
9723651/0100, VS: 23212111, SS: uvedeno ve vyúčtování
2. v hotovosti – na Obecním úřadě ve Starovicích v úřední dny: pondělí, středa
7.00 - 17.00 hod.

Informace k nakládání s odpady
Kontrola napojení odpadů
Vážení občané, naše čistírna odpadních vod je vedena jako čistírna
oddílná, tedy určená pouze k vypouštění odpadních vod z domácností (koupelny, kuchyně, WC, prádelny) NE k odvádění dešťových
vod. Vždy při deštích se nám výrazně zvedne průtok příchozích odpadních vod do čistírny, čímž dochází k nefunkčnosti biologického
čištění a zvyšování nákladů na likvidaci. Z toho vyplývá, že někteří
občané si dodatečně napojili odvod dešťové vody na nové splaškové kanály, čímž porušují smluvní pravidla. Z důvodu
neoprávněného napojení některých domácností
dešťových vod na splaškovou kanalizaci, začne obec
s postupnou kontrolou správnosti napojení. V případě zjištění neoprávněného vypouštění dešťových
vod do splaškové kanalizace, budou uplatňovány
smluvní postihy.

Svoz odpadů ze dvorů a zahrad
Dle zákona o odpadech není povinností obce likvidovat biologické
odpady ze zahrad. Biologické odpady (tráva, listí, ořezané větve, nať
z brambor, či řepy a další) je ze zákona povinen na své náklady zlikvidovat původce odpadu, tedy majitel zahrady. Stává se nám poslední dobou čím dál častěji, že majitelé zahrad hodí automaticky
odpad před dům a čekají, až to obecní pracovníci odvezou. Opakuji,
není to naší povinností a nemáme na to ani kapacitu, abychom tyto
odvozy zajišťovali. K likvidaci biologického odpadu
je vhodné udělat si na své zahradě kompost a odpad tak ekologicky s minimálními náklady zlikvidovat, případně větve a listí můžete odvézt ke střelnici,
kde zajistíme spálení. Obec bude zajišťovat pouze
odvoz biologického odpadu z veřejné zeleně a tedy
i z předzahrádek, o které se nám většina občanů stará. Pouze odpady z předzahrádek nechávejte před
domem vždy v termínu svozového dne, kdy následný den zajistíme pravidelný odvoz. Děkujeme za pochopení,
Antonín Kadlec, starosta obce
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Rekonstrukce Mateřské školy Starovice
Projektant stavby: Michal Stehlík, Hustopeče
Dodavatel stavby: Stavika s.r.o., Břeclav
Zahájení stavby: 28.4.2014
Ukončení stavby: 31.7.2014
Kolaudace stavby: 29.8.2014
Celkové náklady stavby: 4.690.377,- Kč
Původní kapacita školky se dvěma výjimkami: 27 dětí
Nová kapacita školky: 54 dětí

Hosté slavnostního otevření

Návštěvníci slavnostního otevření

Barevný interiér chodby
Nový vzhled školky

Nová podkrovní třída

Interiér v přízemí
7
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Mateřská škola
1.září otevřela Mateřská škola Starovice své
nově zrekonstruované prostory. 50 dětí přivítaly dvě nové třídy. Starší děti navštěvují oddělení Veverek, mladší děti oddělení Ježečků.
Také personál školy se rozrostl na deset členů
včetně školní jídelny.
I přes náročný srpen, kdy stavební firma dokončovala poslední úpravy, se podařilo školu
zdárně dokončit.
Chtěla bych touto cestou poděkovat nejen
stavební firmě, ale především pracovníkům
Obecního úřadu, kteří nám vydatně pomáha-
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li při stavebních pracích, dětem velmi pěkně
opravili školní dvůr a zahradu. Velké poděkování patří personálu školy. Paní uklizečka
a paní učitelky vynaložily nemalé úsilí během
úklidových prací, výzdobě školy a organizačních činnostech. Nesmím zapomenout na
všechny firmy, které se podílely na vybudování nových prostor, i jim patří poděkování. Jednu z největších zásluh na tom, že naše škola
je krásná a nápaditá, má firma pana Michala
Lounka, který prováděl téměř veškeré stolařské práce v interiéru školy. S jeho prací jsme

velmi spokojeni. A naše spolupráce ještě není
z daleka u konce.
Také bych chtěla poděkovat panu Langovi,
který škole zakoupil televizor a panu Svobodovi za peněžní dar. Ten bude použit na výrobu korkových nástěnek v šatně MŠ.
A co si přát na závěr? Aby všechny děti chodily rády do naší školičky, byly šťastné,
hravé, spokojené. Pokud budou spokojené
naše děti, budeme spokojeny i my učitelky
a vy rodiče.
Renata Kadlecová, ŘŠ

První školní den – děti při svačině

Spodní třída veverek

Třída ježečků

Rozšířený personál školky a školní jídelny
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Informace o připravovaném projektu Starovice – rekonstrukce RBK 091

Z důvodu lepší informovanosti zveřejňujeme
i připravované projekty.
Mezi poslední připravovaný
projekt patří projekt s názvem
„Starovice – rekonstrukce RBK 091.“
Pod tímto tajuplným názvem se skrývá
obnova a rozšíření větrolamu, vedoucího
od hlavní silnice Starovice – Hustopeče podél příjezdové komunikace do obce až za dům
p. Veithové na 0. ř. Tímto projektem přibude v naší
obci dalších 1000 stromů a začne se již letos na podzim realizovat. Projekt je hrazen 100% z dotace z Operačního programu životního prostředí.
K tomuto projektu bylo 22.9.2014 provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby, kdy bylo osloveno pět
firem. Nabídky podaly tři firmy a výběrové řízení skončilo následujícím pořadí.
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Fotogalerie z činnosti obce za volební období 2010 – 2014

11/2010 - začátek stavby kanalizace

1/2011 - geologický průzkum v lokalitě
sklepů

4/2011 - výlov rybníka

5/2011 - stavba vodovodu 1. řádek
sklepů

5/2011 - zahájení procesu
pozemkových úprav

6/2011 - stavba čistírny odpadních vod

7/2011 - úpravy vozovek po stavbě
kanalizace

9/2011 - zvyšování bezpečnosti snížení
rychlosti v obci

10/2011 - výsadba stromořadí
Starovice - Hustopeče

11/2011 - spuštění provozu čističky den otevřených dveří

2/2012 - Rekonstrukce sociálního
zařízení fotbalových kabin

3/2013 - rekonstrukce klubovny hasičky

3/2012 - výsadba ovocných stromů na
3. řádku

12/2011 - průzkumný vrt nad obcí
10
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Fotogalerie z činnosti obce za volební období 2010 – 2014

4/2012 - výsadba hlohů kolem potoka

4/2012 - zahájení stavby sběrného
dvoru

4/2012 - zlepšení efektivity v
odpadovém hospodaření

5/2012 - stavba sběrného dvoru

6/2012 - instalace vjezdových bran
mezi sklepy

6/2012 - stavba chodníku u
Stolárového

6/2012 - zvyšování bezpečnosti v obci

7/2012 - mostek před rekonstrukcí

7/2012 - stavba parkoviště

8/2012 - úprava školky

9/2012 - oprava chodníku u kostela

9/2012 - oprava mostku

9/2012 - slavnostní otevření sběrného
dvoru

10/2012 - stavba hraničního altánu

10/2012 - výsadba břehu potoka
11
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Fotogalerie z činnosti obce za volební období 2010 – 2014

10/2012 - výsadba hlohů kolem hlavní
silnice

10/2012 - Výsadba Kdouloní na
zaklenutém potoce

11/2012 - montáž zpomalovacích
retarderů u MŠ

11/2012 - oprava chodníku

11/2012 - oprava střechy kostela

4/2013 - stavba parkovacích míst u
mlékárny

4/2013 - stavba zdi v MŠ

5/2013 - montáž nových košů

6/2013 - výroba mobiliáře

8/2013 - rekonstrukce školní jídelny

9/2013 - stavba altánu pro mládež

10/2013 - výsadba druhého břehu
potoka

9/2013 - dokončení dětského hřiště ve sportovním areálu
12
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Fotogalerie z činnosti obce za volební období 2010 – 2014

10/2013 - výsadba stromů na dětském
hřišti

10/2013 - úprava areálu u myslivny

11/2013 - výsadba záhonů na 3. řádku

11/2013 - zlepšení v třídění odpadů

2/2014 - zahájení prácí na revitalizaci
rybníku

3/2014 - upravená školní zahrada

4/2014 - zvyšování bezpečnosti v obci
instalací dopravních značek

5/2013 - výměna elekt. vedení mezi
sklepy

5/2015 - Začátek rekonstrukce MŠ

6/2014 - upravený areál u myslivny

7/2014 - stavba bezpečného přechodu

8/2014 - Mateřská škola po
rekonstrukci

Fotogalerie bohatého kulturního a sportovního programu v obci

zahájení činnosti Baby clubu

hasičské uzlování

Maškarní ples
13
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turnaj ve stolním tenise

výstava obrazů

setkání s nejstaršími občany obce

výstava vín

pálení čarodějnic

karneval na kolech

Babské hody

práce s mládeží

hody

Starovické vinobraní

turistický výlet

Drakiáda

vesnice vítá město

setkání se seniory

Advent na návsi
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„O kravičkách“
V dobách před kolektivizací byl dobytek
téměř v každém stavení, ke kterému patřila půda. Krávy jako takové se používaly mimo produkce mléka a masa také
k tahu. Tahaly nejen povozy, ale také
různá nářadí na poli. Mléko se pochopitelně získávalo ručním dojením.
Po založení JZD bylo potřeba najít prostory k ustájení dobytka, který se do
nich sváděl od hospodářů vstoupivších
do družstva. Založení družstev nebylo
ničím jednoduchým a obě JZD (Uherčice i V. Němčice) se z počátku potýkala
s nemalými těžkostmi. V té době byla
živočišná výroba velice rozmanitá co
do druhů chovaných zvířat, tak také
způsobu ustájení, technologií. Většina
prací byla prováděna ručně, za každého
ročního období, za každého počasí. Postupně dochází ke specializaci, krávy se
přesunují do velkokapacitních kravínů a
vepřínů.
1971 – užitkovost na jednu dojnici a rok
2.845 litrů mléka, jedné prasnici se narodilo 18 selátek za rok (rodí v průměru
2x do roka), býk přirůstal 0,75kg denně,
prase přibralo tehdy 0,5kg denně.
2014 – prase ve výkrmu přirůstá denně
1,0kg, býk ve výkrmu 1,2kg denně. Prasnici se za rok narodí kolem 30 selat. Jedna dojnice ve V. Němčicích nadojí za rok
8.000 kg mléka, v Uherčicích 9.000 litrů
mléka za rok.
Z desítek chovaných kusů v dobách minulých se staly stovky až tisíce. K dnešnímu dni lze počítat na obou farmách
(Uherčice, V.Němčice) přibližně 620 telátek, 740 jalovic, 1160 krav a 260 býků.
Tedy 2780 ks hovězího dobytka. Převratným se stal způsob ustájení, kdy v podstatě od domestikace skotu až po devadesátá léta minulého století byly dojené
krávy upoutány na řetězech. Na konci
minulého století se i v naší republice
mění filozofie chovu skotu, jeho ustájení. Jsou provedeny rekonstrukce stájí,
zvířata se v nich pohybují
naprosto volně, odstraňují
se okna, celé stáje se otvírají, aby byl všude dostatek
vzduchu, za dojením si dojnice jdou na dojírnu – welfare = pohodlí zvířat. Tomu
všemu se podřizuje veškeré
úsilí, protože jedině spokojené zvíře je schopno naplno využít to, co je mu geneticky dáno.
Genetika. S otevřením

hranic se otevřely možnosti pro využití šlechtění z celého světa. Na farmě
v Uherčicích se dali cestou využití jednostranně mléčné užitkovosti. Výběr
plemene chovaného na farmě tomu
plně odpovídá. Plemeno Holstein je
svou užitkovostí zaměřeno čistě na mléko, výtěžnost masa je velmi malá. Toto
plemeno je nejrozšířenějším plemenem
skotu na světě, chováno je především
v Americe a Evropě. Na farmě ve V. Němčicích chovají plemeno kombinované
užitkovosti, tj. nejen mléko, ale i maso a
začali využívat genetiku francouzského
plemene Montbeliarde. Toto plemeno
se ve Francii využívá nejen na mléko pro
výrobu tamních sýrů, ale také na produkci hovězího masa.
V minulosti tomu bylo tak, že na to, aby
byla kráva březí (gravidní) a mohlo se
jí narodit tele, musela k býkovi. To nebyl žádný drobeček, vážil obvykle něco
přes jednu tunu, samotný akt připuštění
nebyl také úplně bez rizika, protože byl
jeden býk pro více plemenic, existovalo
reálné riziko přenosu různých chorob.
Takže jak je to dnes? Prohlédnete si v katalogu nabídku desítek až stovek býků.
Jak vypadají, jaké je jejich potomstvo,
kolik která kravka po kterém býkovi
dojí, býček přirůstá a objednáte si. Co?
No přece inseminační dávku. Nebo rovnou několik. Chováme přece 600 krav
a všechny chtějí být březí. Od jednoho
býka lze získat inseminační dávku odběrem „uměle“ a naředěním vyrobit až několik tisíc takových dávek. Ty se zamrazí a v lázni tekutého dusíku při teplotě
mínus 196 °C vydrží několik let. Tak se
přivezou z Ameriky do Uherčic, z Francie do V. Němčic a tady čekají, až se
u krávy dostaví říje (potřeba se teď hned
rozmnožovat), přijde zootechnik, který
má na tyto věci patřičný kurz, vyhodnotí

oprávněnost potřeby plemenice, vybere pro ni vhodného partnera (k tomu má
počítačový program) a sám inseminační
dávku rozmrazí a umístí tam, kam je to
správně. Pro ilustraci inseminační dávka
má velikost náplně do propisovací tužky. Pro kravičku i zootechnika je to bezpečné, praktické a velice účinné. Jen ten
prožitek je ten tam. Za devět měsíců po
úspěšné inseminaci tady máme telátko. Bude to buď jalovička, z které nám
vyroste dojnice, nebo býček, určený na
výkrm.
Cesta od telátka k dospělé krávě nebo
býku je dlouhá. Od narození po vysokoprodukční zvíře je bezpodmínečně nutné věnovat každému zvířeti dostatek
péče, pohodlí, kvalitní výživu, a pokud
je zapotřebí i okamžité ošetření veterinárního lékaře. Většina porodů (telení)
probíhá spíše v nočních hodinách, kdy
mají krávy dostatek klidu, ve stáji je ticho a většina zvířat jen tak polehává
a odpočívá po náročném dni. Takové
narozené telátko váží kolem 30 – 40 kg,
výjimkou ale nejsou telata těžká až 75
kg. Ihned po porodu se za pomoci ošetřovatelek či nočního hlídače důkladně
osprchuje, napojí, osuší a následně přesune do venkovní plastové boudy. Každé z telátek tak má svůj malý domov,
každodenně přistýlaný slámou, dvakrát
denně dostává mléko (nejprve několik
dnů pije mléko kravské, později přechází na mléko sušené – něco jako dětský
sunar). Mimo mléko dostávají od prvního dne granule, kterých základem je
seno, obilí, kukuřice a minerálie, k tomu
čerstvou vodu. Pokud jsou malá telátka
teprve několik dní stará, musí je co nejdříve ošetřovatelky naučit pít
samostatně, stát hezky u misky, nevrtět se při pití a nerozlévat mléko. Později stačí, když
přijde čas krmení, ošetřovatelka přijede s vozíkem na mléko,
rozdají se kyblíky s cucáky, telátka vyběhnou z budek a už se
těší na teplé mléko, které mají
v mžiku vypité. Toto období by
se dalo nazvat nejdůležitějším
obdobím života zvířete, telátko je naprosto závislé na péči
ošetřovatelek, které musí dobře posoudit potřeby každého
jednotlivého zvířete a jeho
15
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zdravotní stav (telata jsou zvláště náchylná k různým onemocněním – chřipky, průjmy atd., zkrátka jako děti).
Zhruba po sedmi až osmi týdnech se
přesunou do školek (cca 10 – 15 telátek stejně starých). V tomto období již
nedostávají mléko, ale učí se přijímat
rostlinnou stravu (zvýší se dávka sena,
postupně se přidává siláž z kukuřice,
senáž z vojtěšky). Následně asi ve třech
měsících, to už váží 125kg přechází do
teletníku, kde je již zapotřebí rozdělit
telata na býčky a jalovičky, protože se
dostanou do věku, kdy jsou telata pohlavně dospělá, ale vývojově ještě nepřipravená se rozmnožovat. Zde tedy
projdou obdobím rychlého růstu, zesílí
a dorostou do váhy cca 240 – 260 kg.
V šesti měsících jalovičky převedeme na
odchovnu jalovic, kde jsou připuštěny
(inseminací) ve věku 13 – 14 měsíců. Za
35 dnů přijede zvěrolékař a ultrazvukem
zjistí, zda se inseminace zdařila, v tom
případě je jalovice březí a přechází na
vydatnější krmivo, protože už neživí
jenom sebe, ale i nové tele. V případě,
že se inseminace nezdařila (takovému
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případu říkáme, že je zvíře jalové), prohlédne zvěrolékař sonografem vaječníky, dělohu a případně zvolí hormonální
léčbu a inseminace se opakuje, až jednoho dne prohlásí, že je jalovice březí.
Býčci plemene Montbeliarde zůstávají
na farmě v Křepicích na hale určené
k výkrmu býků. Býčci plemene Holstein
jsou již jako telátka prodáni jako zástav
určený k výkrmu. Býk doroste do porážkové hmotnosti 700 – 850 kg ve stáří cca
21 měsíců.
Jalovice mají svoje první telátko od jejich narození za dlouhých 24 – 26 měsíců stáří. V tu chvíli, kdy se jalovici narodí
tele, stává se z ní vlastně kráva, dojnice.
Spustí se jí mléko, které se dvakrát denně získává dojením. Na začátku tohoto
procesu (laktace) dá dnešní kravka až
45 litrů mléka denně. Toto množství se
postupně snižuje, krávu mezi tím opět
inseminujeme. S tím, jak v ní roste další tele, snižuje se její denní nádoj až na
10 litrů. To je moment (zhruba 2 měsíce
před dalším otelením), kdy kravku přestaneme dojit – „zasuší se“ a dojnice je
na mateřské dovolené a připravuje se

tak na další otelení, aby byla opět spuštěna laktace a tak pořád dokola. Nejlepším kravám se takto může za život
narodit 8, někdy ale i 10 telátek. Napůl
býčků, napůl jaloviček. Jako u lidí.
Naší snahou je zachovat a udržet takové
zvíře co nejdéle v chovu, což zajistí pouze schopný a dobře fungující kolektiv
ošetřovatelů, dostatek prostředků pro
budování a zlepšování podmínek ustájení zvířat a v neposlední řadě kvalitní
výroba objemných krmiv zajištěná rostlinnou výrobou Zemosu a.s..
Jak bylo napsáno na začátku, skoro
v každém stavení byla kdysi hospodářská zvířata. Pro děti, které vedle nich
vyrůstaly, to bylo naprosto samozřejmé.
Jako je dnes samozřejmostí PC v každé domácnosti. Proto chceme dětem
z okolí ukázat, že zvířata zůstala stejná,
jen jejich chov je jiný, řekněme moderní. Pokud by Vaše dítko školou povinné,
mělo zájem vidět víc z naší farmy, samozřejmě Vás, případně školu či školku
provedeme provozem, stačí dohodnout
termín návštěvy.
Ing. Zdeněk Horák ředitel ZEMOS a.s.

Názor občana
Pěkné na svém, nepořádek za plot
Sekám takhle trávník na zahradě mezi 3 a 4 řádkem. Za ploty
4. řádku je po celé délce obecní cesta a vždycky ji také upravím.
Z velké části, hlavně na svém horním konci, slouží cesta jako místo
skládky trávy, větví a jiného odpadu vzniklého při údržbě soukromých pozemků. Pokud se jedná pouze o vysypanou trávu, snažím
se ji vždycky posbírat, ale už mě štve, že uklízím za někoho jiného.
Je zajímavé, že kupky se umisťují tak, aby majiteli nekazily estetický dojem když pije kávu na terase. Že se na nepořádek musí dívat
někdo z druhé strany, tak to asi nevadí.
Při tom sečení najednou vidím, že k hromadě nepořádku pán přidává další otýpku ze své vlastní, pěkně upravené zahrady. Když
jsem se zeptal, zda má povolení obce založení skládky, tak prý ne
a brzy to odveze.
Když někdo něco nemá kam dát a uskladní to na obecním pozemku, prosím. Měl by ale požádat obec o povolení a zaplatit za zábor. Jenže zahradní odpady, suť, stavební materiál, palivové dříví
jsou na obecních pozemcích uloženy roky. Bezplatně. Vůbec není
pravda, že lidé nemají tyto věci kde uskladnit. Přece mají vlastní

zahrady a dvory. U sebe doma nechtějí mít nepořádek. Vše co se
nehodí se ponechá za plotem nebo se tam vyveze. K sousedovi si ale něco takového nedovolí. Ten by problém řešit okamžitě
v přestupkovém řízení, žalobou nebo ručně.

Je to možné?
Člověk se občas ptá, zda to co vidí či slyší, je vůbec možné. Jdu
tak po chodníku na druhém řádku. Proti mě páníčka, která žije ve
Starovicích, táhne smykem po trávě na vodítku svého psa. Ten má
nahrbený hřbet, vykulené oči a evidentně tlačí. Za chvíli se dal do
normálního pohybu, ale zůstaly po něm exkrementy. Páníčka se
ani neohlédla a kráčela dál. Na moji otázku, zda to uklidí, odpověděla, že nemá žádný sáček a jestli jej nemám já. Prý také neví,
kde by je měla vzít. Zřejmě pochází z nějakého města, kde psi kálí
na zem a ještě nepochopila, že ve Starovicích se nic podobného
nedělá a když chodí venčit psa, nemá u sebe sáček na jeho hovna.
Odpadkových košů s pytlíky se také ještě nevšimla. I s takovými
lidmi žijeme v jedné vesnici.
Ing. Vilém Barák

Poznávejte svět se starovickým panterem
Jaroslav Zvolský, přišel se zajímavým nápadem, který věřím, že
osloví mnoho z Vás. Rubrika bude o tom, seznámit čtenáře se
zajímavými místy nebo osobnostmi, prostřednictvím našeho
pantera. Konkrétně půjde o to, vyfotit se se znakem našeho
pantera na nějakém zajímavém místě v republice, či ve světě
nebo s nějakou významnou osobností tak, aby bylo z fotografie patrné, o jaké místo se jedná a napsat k tomu pár informací.
16

Například když se setkáte s americkým prezidentem a budete se s ním fotit, nezapomeňte na fotografii zveřejnit našeho
pantera. A nebo když vystoupíte na vrchol Mount Everestu,
nezapomeňte na fotku s panterem.  Pro tyto cestovatelské
účely necháme vyrobit obecní vlaječky, které si budete moci
zakoupit na obecním úřadě.
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Gdaňsk

Vlčí doupě (Wilczy szaniec)

První zastávka našeho Štarvického pantera byla s Jarem
Zvolským v Gdaňsku. Gdaňsk jsme navštívili v červenci 2014
a místo jsme si vybrali, protože jsme chtěli navštívit nějaké
neobvyklé místo, které u nás není příliš populární.
Gdaňsk se nachází na severu Polska na břehu Baltského moře.
Je jedním z nejstarších a největších polských měst a je taky
přístavem. Ve středověku byl Gdaňsk velmi významným místem a z tohoto období pochází velká spousta památek - Neptunova fontána, Královská cesta, renesanční radnice, gotický
palác Artušův dvůr a další. Leží asi 815 km od Starovic, což je
zhruba 8 hodin cesty autem.

Místo, které navštívil s Jarem Zvolským i Štarvický panter. Bylo
to právě před šedesáti lety, kdy se mohly začít psát úplně jiné
dějiny. Jeden z největších tyranů 20. století mohl být mrtev.
20. července 1944 byl spáchán neúspěšný atentát na Adolfa Hitlera. Na otázku, kde k tomu došlo, by mnozí správně odpověděli,
že v Německu. Málokdo už ovšem ví, že ono místo dnes leží na
území úplně jiného státu. Hitlerův hlavní stan zvaný Vlčí doupě
totiž tehdy ležel ve Východním Prusku. Dnes tedy v Polsku.

IX Starovické vinobraní
Starovické vinobraní, jak již bylo napsáno v průvodním programu, který
obdržel každý účastník vinobraní, si
udržuje pověst malé rodinné vinařské
akce v přírodním areálu mezi sklepy
a proto přichází stále více návštěvníků.
Letos 20. září k nám do Starovic zavítalo ochutnat dobré víno a burčák 315
platících. Jelikož jen účinkujících bylo
letos přes 50 tak v areálu u myslivny
a okolních sklepech se pohybovalo kolem 400 lidí. Počasí mohlo být vzhledem
na předcházející dny mnohem horší
a tak nevadil déšť, který se spustil při zarážení hory a následném programu, kde

Scénka zarážení hory

hrála cimbálová muzika Eliška zazpíval
mužský pěvecký sbor z Kyjova, ženský
sbor Tragačnice z Kyjova, verbíři Zdenek
Kos, Milan Pokorák a Martin Kobzík. Milým zpestřením byla sabráž – sekání sektů 3 násobného mistra Kamila Prokeše.
Na pozvání také přijeli z naší družební
obce Oravský Bielý Potok přátelé ze Slovenska starosta Jano Kašák a zástupce
starosty Štefan Domagala z 6-ti člennou
Oravskou muzikou. Večer byl uzavřen
repro hudbou DJ Cambelem. Celý program uváděla Marcela Vandrová z brněnského rozhlasu.
Sklepů bylo letos otevřeno 10 u V. Po-

korného, I Trčky, J. Formanky, F. Uhlíře, M. Fabiánka, M. Trčky, R. Nedbálka,
F. Trčky, L. Šebesty a v penzionu Starovice J. Vrátil. Podle hodnocení lidí se akce
povedla. Poslední řádky bych věnoval
poděkování vinařům a všem kteří otevřeli sklepy a postarali se o celkovou pohodu, obsluhu a průběh celé akce.
Poděkování též patří všem návštěvníkům a rád bych vás pozval na další akci
vin. spol. Starovice a to na košt mladých
vín 26.12.2014 na Štěpána do sokolovny.
předseda vinařské společnosti Starovice
Jiří Lang

Hotaři
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Mistr světa Kamil Prokeš při ukázce sabráže
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Ženský soubor Tragačnice z Kyjova

Návštěvníci v areálu u myslivny

Jak hospodaří hasiči
Vybavení, které potřebujeme je z principu drahé, drahé proto,
že je určeno pro hasiče. Všichni prodejci a distributoři spoléhají nato, že se vybavení a prostředky prostě musí koupit, a je
celkem jedno jak jsou drahé, protože jsou potřeba k zásahu.
V posledních letech se podařilo s velkou snahou pana starosty Antonína Kadlece získat celkem velké dotace na výzbroj
a výstroj. Z celkového obnosu dotací se musí obec podílet asi
33% z celkové částky. Výzbrojí je myšleno věcné prostředky,
jako čerpadla, motorové pily, elektrické centrály, osvětlovací
zařízení a další funkční vybavení na usnadnění zásahu v různých podmínkách a situacích. Výstroj je pro nás hasiče nejdůležitější, zajišťuje hlavně naši bezpečnost a připravenost na
situace, které můžou nastat při zásahu v neznámém prostředí.
Kvalitní mundur je nejdůležitější součástí hasiče, včetně rukavic, helmy, bot a i dokonce dýchacího přístroje. Onen dýchací
přístroj chrání dýchací cesty od kouře a spalin, které vznikají hořením. Nejhorší situace nastává, když hoří plasty nebo
gumy, s velkým množstvím rakovinotvorných látek v nich
obsažené není radno si zahrávat. A proto je nutné co nejvíce
chránit zdraví hasiče kde jeho komfort je druhořadý.
Když se vyhlásí poplach, letos již devětkrát, tak první strojník po příchodu do hasičky sedá do zásahového automobilu,
v našem případě Liazky a ihned startuje motor, má to dva zásadní důvody. Abyste s Liazkou „pohly“, musíte mít dostatečný
tlak vzduchu v brzdách, ty se po natlakovaní odblokují a můžete vyjet. Natlakovaní trvá asi pět minut, během té doby se
oblékáme do mundurů a zjišťujeme okolnosti, místo a důvod
výjezdu. Druhý důvod je zahřátí motoru, který máme vybaven
turbem. Studený motor je mnohonásobně více náchylný na
opotřebení, a proto je potřeba ho před jízdou co nejvíce zahřát aby vydržel ujet co nejvíc kilometrů bez poruchy. Natla18

kování a hlavně zahřívání motoru spotřebují spoustu nafty, ta
je ale cenově zanedbatelná oproti tomu, kdyby se měl motor
častěji zpravovat nebo dokonce generálkovat.
Máme výzbroj, výstroj a je s ní potřeba se naučit pracovat
a udržovat ji tak, aby na ní byl stoprocentní spoleh a i aby
nám vydržela co nejdéle plně funkční. Proto probíhají různá
školení, cvičení, zdokonalování a zkoušky funkčnosti. Opět
tohle vše ale stojí peníze a pohonné hmoty, i zde platí, že
je lepší a hlavně levnější vynaložit peníze za údržby než za
opravy vlivem zanedbání. Poslední cvičení nám umožnil pan
Vrátil ve svém vinném sklepě, kde jsme měli za úkol najít dvě
pohřešované osoby, za poskytnuté prostory sklepu mu velice
děkujeme.

Pomoc našich hasičů při čerpání vody z domu
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I mladí hasiči potřebují vybavení, kvalitní hadice, které stojí
asi deset tisíc korun nám vydrželi čtyři roky. Když to spočítám tak ty hadice mají za sebou zhruba pět set útoků, což je
opravdu úctyhodný výkon. Proto se vyplatí koupit jedny dražší pořádné a kvalitní, než dvoje jen o něco málo levnější. Hadice by nám nebyli k ničemu, kdyby s nimi neměl kdo cvičit,
a proto i o děti je potřeba pečovat a starat se o ně. Motivace je
hodně důležitá, opět stojí spoustu peněž a úsilí které musíme
vynaložit. Vybavení nám postupně zakoupila obec, ale kolik
stojí ta motivace? Cestou ze závodů se stavíte za perfektní
výkon na zmrzlině, ve volném období jedete na výlet a i třeba uspořádáte v létě nějaké to stanování. K tomu jak se říká
něco navíc, navštívíte i zábavní centrum BONGO v Brně. A jak
tak jezdíte, sbíráte účty od všech aktivit, zmrzlin, tak na konci
roku zjistíte, že vás mladí hasiči stáli za ten rok sedmnáct tisíc
korun. Tyhle peníze pro děti čerpáme z fondu našeho SDH, ne
z obce, jak by se mohlo zdát. Takřka jediný příjem je ze sběru
železa, který provádíme dvakrát ročně po naší vesnici. Ostatní

příjmy jsou jen zanedbatelné, pálení čarodějnic nás nevytrhne a pořádání závodů taky ne. Máme ale i družstva dospělých,
ty už tolik peněz nestojí a hlavně chceme, aby zbylo co nejvíce peněz pro děti.
Sečteno podtrženo, všechnu tuhle výstroj, výzbroj, auta,
ostatní vybavení a haldu lidí musíte někam schovat, ano do
hasičky. Za poslední roky se nám podařilo vylepšit si zázemí,
kde trávíme hodně času. Po třech letech od velké rekonstrukce klubovny to ale nemáme vše úplně dodělané a vybavené
podle našich představ. Brzdí nás opět ty peníze, které máme
k dispozici v našem fondu. Vždy se ale snažíme finančně podílet společně s obcí na našich projektech, které požadujeme
nebo potřebujeme.
Tímto bych chtěl moc poděkovat za mladé hasiče, mužské
i ženské družstvo a výjezdovou jednotku panu starostovi a celé
naši obci Starovice za plnou podporu pro naše SDH a doufáme,
že tak rozsáhlá spolupráce bude pokračovat i nadále.
Za SDH Starovice Václav Herman

Tenisový turnaj dvojic

3

1

0:7

1:7

2:21

0

4

3:7

10:14

1

3

17:11

2

2

Danzinger Dalibor
Wencl Pavel
Josinek Tomáš
Růžička Aleš
Krejčiřík Radek
Mikulica Petr
Hlávka Stanislav
Smetana Jaroslav

1:7
0:7

7:0

3:7

7:1

7:3

O 3. místo

Pořadí

21:4

Body

7:3

Skóre

Pořadí

7:0

Hlávka
Smetana

Body

7:1



Krejčiřík
Mikulica

Skóre

Skupina A

Josinek T.
Růžička

Matuška
Kadlec

Švestka Ladislav
Herzán Drahomír
Sedláček Martin
Rohrer Vojtěch
Josinek Petr
Šesták Rostislav
Matuška Jiří
Kadlec Tomáš

Josinek P.
Šesták



Sedláček
Rohrer

Švestka
Herzán

Skupina B

Danzinger
Wencl

V sobotu 20.září se udělalo krásné počasí a
tak se mohl uskutečnit tenisový turnaj dvojic. Letošního turnaje se účastnilo celkem
osm dvojic, převážně sestavených z ne Starovických občanů. O to bylo pro nás cennější, že se vítězem stala starovická dvojce Ladislav Švestka st. s Drahošem Herzánem ml.,
kteří budou zvěčněni na putovním poháru o
který se hraje. Blahopřejeme.
Výsledky a pořadí viz. tabulka.
Tomáš Kadlec

4:7

7:4

7:3

18:14

2

2

7:2

7:3

21:9

3

1

3:7

9:21

0

4

13:17

1

3

7:4
4:7

2:7

3:7

3:7

7:3

FINÁLE

Semifinále
Švestka, Herzán

Danzinger,Wenzl

7:2

Švestka, Herzán

Danzinger, Wenzl
Danzinger,Wenzl

7:3

7:4

Švestka, Herzán

Matuška,JosinekP
Růžička,JosinekT

7:3

Matuška, Josinek P

Růžička,JosinekT
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Poctivost ještě
nevymizela
Po letošních hodech jsem byl potěšen čestným činem, který učinilo pět mladých lidí ze
Strachotína. O co se jednalo? V podstatě o nic
zvláštního, a přece... Mladí našli v ranních hodinách nedělní hodové zábavy, v areálu u myslivny, velký obnos peněz a došli jej druhý den
odevzdat, k nám, na obecní úřad. Po několika
dnech se přihlásil člověk, který peníze postrádal. Po jeho prověření jsme mu peníze předali
a dotyčný nechal nálezcům nálezné ve výši
dvou tisíc korun. Někdo může říct, co je na
tom zvláštního, ale ne každý by se takto čestně
zachoval. Nálezcům Monice Benešové, Tereze
Stehlíkové, Monice Feigelové, Kláře Bučkové
a Janu Křižákovi patří poděkování a nás může
těšit, že mezi mládeží máme čestné lidi.
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