Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice

Slovo starosty
Vánoce máme za dveřmi a blíží se konec roku
a tak můžeme pomalu hodnotit uplynulé období.
Heslovitě řečeno, letošní rok byl pro občany, zastupitele i mne velmi náročný, ale pro obec velmi
úspěšný.
Rok 2011 byl ve znamení stavby kanalizace, která se dotkla všech občanů a celé obce. Přítomnost
stavby a tím doprovázeného dopravního omezení,

Takhle to vypadalo před rokem.

hluku, prachu, bláta byla všudy přítomná. Také
finanční zátěž za projekt, kanalizační šachtu a nakonec vlastní napojení se dotkla také každé domácnosti. Pro všechny z nás to byly neplánované
výdaje, ale nakonec jsme to všichni úspěšně zvládli.
V současné době je napojeno více jak 85% domácností, což svědčí o vysoké zodpovědnosti a zájmu
Vás všech o naši obec. Dnes už jsme na tuto stavbu
pomalu zapomněli a těšíme se z dobře opravených
komunikací. Kanalizaci jsme tedy úspěšně zvládli
a nyní nás čeká zajištění efektivního provozu a dokončení procesu nastavení a výběru stočného.

panter

Hlavně se nám ale v letošním roce podařilo stabilizovat finanční situaci obecní pokladny získáním
několika dotací, které nás zachránily před dalším zadlužováním. Výchozí pozici na příští rok tedy máme
daleko pozitivnější, než jsme původně očekávali.
I přes letošní dobré hospodaření musíme v tomto
trendu pokračovat, protože nás čekají v příštím roce
další finančně nákladné projekty spolufinancované
z prostředků EU. Mezi tyto projekty patří stavba
sběrného dvoru a možná revitalizace rybníku s naší
spoluúčastí, která není zanedbatelná.
I přes velkou časovou i finanční zátěž stavby
kanalizace jsme nezapomněli ani na vaše kulturní
a sportovní vyžití. Hlavní podíl na velkém množství
pořádaných kulturních a sportovních akcí mají naše
zájmové organizace, jejichž aktivitu nám z okolních
obcí můžou jen závidět. I přes omezené finanční
možnosti se snažíme organizace podporovat a vytvářet jim dobré podmínky pro jejich další činnost.
Také jsme přispěli k aktivnějšímu vyžití seniorů
a nově jsme také vytvořili podmínky pro naše nejmenší občánky, zřízením baby-klubu, který se svou
činností teprve začíná.
V letošním roce se nám podařilo různými opatřeními, spoluprací s policií a bezpečnostními agenturami a možná i odstěhováním některých individuí
omezit kriminalitu, která nás na konci minulého
roku znepokojovala a obtěžovala.
Zvládnutí tolika náročných úkolů kladlo velké nároky na zastupitele, kteří se sešli více jak 20 krát
k řešení různých úkolů při pracovních poradách, veřejných zasedáních, schůzkách i obchůzkách obce.
Osobně jsem členem zastupitelstva nepřetržitě už
třináct let, ale nepamatuji si, že bychom někdy
před tím řešili tolik úkolů. Jenom dobrým a zodpovědným přístupem zastupitelstva obce, které se
na rozdíl od našich vrcholných politiků plně věnuje
obecním problémům a ne politikaření, se nám daří
úkoly dobře zvládat. Práci jednotlivých zastupitelů
chválím, a tímto jim chci poděkovat.
Osobně mě nesmírně potěšilo ocenění od našich
seniorů, kteří mě jako nováčka ve funkci starosty po
necelém roce mého působení navrhli, na celostátní

Oprava vozovek firmou Strabag.

Rok 2011 sice byl ve znamení kanalizace, ale
mimo tuto stavbu jsme připravili a zrealizovali mnoho dalších projektů, které přispívají nebo v budoucnu přispějí k prosperitě naší obce a okolí. Nebudu
se opakovat, protože o jednotlivých projektech jste
byli průběžně informováni v předchozích číslech
našeho zpravodaje. Osobně jsem třeba rád, že nové
zastupitelstvo po mnoha letech diskutování přistoupilo ke stanovení urbanistických pravidel výstavby
sklepů, nebo ke zpracování studie výsadby zeleně
a parkovacích míst.
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Vánoční strom na návsi.

Veškeré úspěchy či neúspěchy, jak bude naše
obec vypadat a prosperovat nezáleží pouze na starostovi a zastupitelstvu, ale hlavně na každém z nás.
A proto si myslím, že si všichni můžeme pogratulovat, protože jsme letošní rok úspěšně zvládli.
Dovolte mi na závěr, abych Vám jménem svým,
jménem zastupitelů i všech obecních zaměstnanců
popřál do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí,
pohody a dobrých mezilidských vztahů.
Váš starosta Antonín Kadlec

SLUŽBY OBECNÍHO
ÚŘADU STAROVICE:
Úřední hodiny:
PO, ST

7:00 - 12:00 13:00 - 17:00 hod.

Ověření podpisu

30 Kč/1 podpis

Ověření listiny

30 Kč/1 strana

Výpis z Katastru nemovitostí
(List vlastnictví)

50 Kč/1 strana

Výpis z Rejstříku trestů

50 Kč

Přihlášení k pobytu

50 Kč

Kopírování

1,50 Kč/1 strana

Hlášení místního rozhlasu

50 Kč

Inzerce infokanál

100 Kč/

Pohlednice - Starovice

3 Kč/1ks

Odznak - Starovice

49 Kč/1ks
kss

1 strana/měsíc
Zastupitelé obce na pracovní obchůzce.

ocenění „starosta roku“. Celou akci drželi v utajení, a tak jsem se o své nominaci dozvěděl až od
novinářů. Předem jsem tušil, že mám malou šanci,
po půl roce svého působení ve funkci toto ocenění
získat, ale už samotná nominace od občanů mě potěšila, protože motem přihlášky je „vážíte si svého
starosty….“
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Revitalizace lokality
Starovický rybník
Všechny jedoucí nebo jdoucí kolem rybníka zajímá, co se s ním bude dále dít. Rybník byl začátkem roku vypuštěn, za účelem
výlovu ryb, které pravidelně přes léto hynuly,
z důvodu špatné kvality vody. Původně jsme
počítali s tím, že rybník znovu napustíme.
Po vypuštění jsme si ale řekli, že nemá cenu
rybník znovu napouštět odpadními vodami
v době, kdy žádáme o dotaci k odbahnění. Co
se bude dít s rybníkem, záleží jednoznačně
na úspěšnosti získání dotace z Operačního
programu životního prostředí. V případě, že

Foto 2009 – věřme, že bude v rybníce brzy voda.

budeme úspěšní, zrealizujeme odbahnění
podle projektu revitalizace Starovického rybníka. V případě, že nebudeme
při získání dotace úspěšní,
dojde k napuštění rybníka, ale
již pouze povrchovou vodou.
Spíše máme obavy, zda bude mít
rybník vůbec dostatečný přítok po
odvádění splaškových vod do kanalizace. Nechme se překvapit.
V tomto čísle Vám blíže představíme připravovaný projekt „revitalizace lokality Starovický
rybník“.
Projekt pro nás zpracovává brněnská firma Atelier
Fontes s.r.o. a z důvodu
žádostí o dotaci je rozdělen ještě na dva
samostatné projekty. Jeden projekt řeší
regionální biokoridor a druhý revitalizaci
toku a nivy. Projekt vypadá jednoduše,
ale náklady na realizaci stavby jsou
poměrně vysoké. Na biokoridor
je plánovaná cena 4,7 mil. Kč,
a na vyčištění rybníka s úpravou toku nivy je kalkulováno s nákladem 15,2 mil. Kč.
Z těchto čísel je jasné,
žebez získání dotace
není možné projekt
realizovat realizovat.

Stručná charakteristika
stavebních objektů.
V zátopě rybníka bude provedeno odbahnění,
ze získaného materiálu bude vytvořen mokřadní
biotop, který kromě funkce krajinotvorné a funkce zadržování vody v krajině může rybník omezeně sloužit k rybochovným účelům. Bude osazen
nový odběrný a výstupný objekt. (stavidla) Spolu
s revitalizací Starovického potoka tvoří úpravy
v zátopě komplexní řešení revitalizace vodního
toku a jeho nivy.
Revitalizace toku a nivy Starovického potoka bude sestávat ze změny výškového a směrového vedení toku v délce cca. 1,3 km. Tento
návrat k přírodě blízké morfologii koryta povede ke zpomalení odtoku, zlepšení kvality
vody a celkovému zlepšení ekologického stavu toku. Spolu s výsadbou doprovodné zeleně
tak vznikne široká nabídka biotopů pro populace rostlin a živočichů.
Vytvořením úseku regionálního biokoridoru
obklopujícího rybník z východu, severu a západu dále kole čističky fotbalového hřiště až
po bytovku na Uherčice bude spočívat ve výsadbách autochtonních druhů dřevin, na části
lokality bude vytvořen luční biotop. Celkem je
pro celou stavbu navrženo zhruba 13 tisíc sazenic dřevin (stromků i keřů). Z toho v rámci
toku a nivy 3 tisíce a v rámci biokoridoru 10
tisíc sazenic. Navíc je navrženo založení trávníků na rozloze 6,7 ha.
Celkový projekt je zřejmý z přiloženého
situačního plánku, případně kdo budete mít
zájem, můžete se dojít blíže seznámit s projektem na obecní úřad.
Čerpáno z projektu Atelier Fontes

Stručně o likvidaci, napojení a ceně
za odvádění splaškových odpadů
V současné době je čistička již v provozu, o čem se mnozí občané došli přesvědčit
v den otevřených dveří, který se uskutečnil
v první adventní neděli. Ing. Jaroslav Jedlička, který odborně dohlíží na chod naší
čističky, byl mile překvapen o velký zájmem
občanů na dni otevřených dveří a se zájmem
a odborností přítomné seznámil o činnosti
čističky a v ní probíhajících procesech.
Čistička tedy už běží a její provoz stojí obec
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peníze. Proto je nutné, aby se všichni občané napojili na nově zbudovanou kanalizaci
a obec začala vybírat stočné. V současné
době je již napojeno cca 250 domácností
z celkového počtu cca 290 což je více jak
85% napojení. Je to za tak krátké období,
chvályhodný výsledek, ale předpokládám,
že se dostaneme téměř na 100%tní napojení. Kdo z občanů se do konce roku nestihne napojit, nechť se dostaví na obecní úřad

s vysvětlením a dohodnutím termínu k napojení. Po novém roce budou muset nenapojené domácnosti dokládat, jakým způsobem nakládají se splaškovými odpady.
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Obec nabízí občanům, kteří nemají ﬁnanční prostředky na zbudování domovní přípojky půjčku
z bytového fondu Starovic, se stanoveným úrokem 6%
Výše stočného nebyla dosud schválena
zastupitelstvem obce, ale pomalu se blížíme
k výpočtu, který je závislý na mnoha aspektech. Nutno podotknout, že se žádostí o dotaci na kanalizaci v roce 2008, byla předána na
fond finanční analýza, ve které bylo již stočné

vypočteno a my musíme z této ceny vycházet. V našich možnostech je odchýlení se od
stanovené ceny pouze o 10%, jak do plusu,
tak do minusu. I přes to, že se snažíme jít na
minimální možnou cenu, musíme cenu navýšit o inflaci, která byla v roce 2008 6,3%,

POPLATKY V ROCE 2012
poplatek
odpady
pes
internet
nájem pozemky
Úhradu lze provést:

splatnost
1. 2.- 29. 2.
do 31. 1. 2011
do 29. 2. 2011

částka
400 Kč/osoba, 400 Kč/víkendový dům
50 Kč/1 pes, každý další 100 Kč
900 Kč/pololetí, 1800 Kč/rok
cena dle nájemní smlouvy

1. v hotovosti na Obecním úřadě
2. (po domluvě) převodem na účet KB 9723651/0100, VS vaše č.p.

Úřední hodiny pro výběr poplatků:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

7.00 - 17.00 hod.
7.00 - 14.30 hod.
7.00 - 17.00 hod.
7.00 - 14.30 hod.
7.00 - 14.30 hod.

Obecní úřad Starovice
tel.: 519 414 755,
e-mail: obec@starovice.cz

a také o DPH, které bude od nového roku 14%.
Dále se přikláníme k výběru stočného dle
směrných čísel, tedy na osobu a předpokládaná cena pro rok 2012 je 1200,-Kč za osobu
a rok. Může se Vám zdát cena vysoká, ale je to
minimum co musíme vybírat. Antonín Kadlec

Vrt nad
Starovicemi
Novou osvícenou dominantou ve Starovicích nad areálem JZD se na tři měsíce stane
vrtná věž Moravských naftových dolů Hodonín. Tato společnost provádí ve Starovicích
dva vrty z jedné plošiny do hloubky téměř 2,5 km
s cílem nalézt nerostné suroviny ropu a zemní plyn. V případě, že by vrty byly úspěšné
a narazily by na nějaké suroviny, které by se
začaly těžit, znamenalo by to finanční přínos
do obecní pokladny. Tak doufejme, že se vrtařům podaří něco najít.

Stručně o probíhajících a připravovaných projektech
a činnostech v obci.
1.
2.
3.
4.

Revitalizace lokality Starovický rybník – čeká se na rozhodnutí o získání dotace
Sběrný dvůr – připravují se podklady k výběrovému řízení na dodavatele stavby
MND – začali s vrty nad Starovicemi
Projekt parkovacích ploch v obci – hledá se forma realizace

Co se nám podařilo za poslední období
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájit zkušební provoz čističky odpadních vod Starovice
Zkolaudovat stavbu – prodloužení vodovodu u sokolovny
Provést výsadbu stromořadí Starovice – Hustopeče
Zajistit napojení většiny objektů na nově zbudovanou ČOV ( téměř 250 objektů)
Získat dotaci z JMK pro Hasiče na akceschopnost jednotky ve výši 22.567,-

Co se nám nepodařilo v posledním období
1. Provést lokální výsadbu dřevin v obci, z důvodu nestihnutí zajištění vhodných dřevin
2. Zcela zamezit nepovolenému vjezdu nákladních vozidel do obce

Občanské záležitosti
Vážení občané, dostáváte do rukou další vydání
našeho obecního zpravodaje a pozvolna si asi
všichni zvykáme na tuto vymoženost a někteří se
možná dokonce i těší na to, o čem že se bude psát,
co se dozví tentokrát? Ráda bych, než se s Vámi
podělím o zkušenost, kterou nedávno moje rodina
získala, Vám všem starším i mladším, ženám i mužům, ale hlavně našim dětem, popřála láskyplný
advent. Nevšedně krásné vánoční svátky, které
by svojí kouzelnou atmosférou přešly nenápadně
do každého, nového dne roku 2012. Vraťme se,
ale pěkně na začátek mého sloupku, a to: o jakou zkušenost se jednalo v případě naší rodiny?

Jednalo se, vážení, o vyřízení občanského průkazu pro mladistvého. Po nakouknutí do obecních
statistik jsem zjistila, že příští rok bude 10 rodin
řešit podobný případ. V roce 2012 bude mít naše
obec 7 děvčat a 3 chlapce, kteří dovrší 15. let.
Pro ně, ale i ostatní, návod, co je třeba: 1. než navštívíte MěÚ Hustopeče oddělení pasů a OP měli
byste se nechat vyfotit (budete potřebovat 1 ks foto
přímo na OP) a zažádat si o doklad o své státní
příslušnosti, ten nebude třeba pokud vlastníte
dětský pas, kde je tato kolonka vyplněna, a tím i tedy
potvrzena Vaše česká příslušnost.
2. s fotkou, rodným listem (svým), a předvypl-

něným tiskopisem Žádost o vystavení OP, který najdete na stolečku chodby před kanceláří OP, vstoupíte hrdě do místnosti v doprovodu svého rodiče,
který musí mít sebou svůj OP. Na závěr pár dobrých
rad: je třeba zařizovat alespoň 1 měsíc předem,
tiskopis pro vystavení OP se podepisuje před úřednicí, přítomnost rodiče není formalita, ale potřeba,
neboť i on podepisuje na místě tiskopis. I dospělák
by měl mít platný OP (představte si ten trapas, kdyby byl prošlý)! Autorita rodiče by dostala trhlinu.
A abych nezapomněla: úplně na samém začátku je
třeba nechat si chytrým „stroječkem“, který je také
na chodbě úřadu,vytisknout volací pořadové číslo,
bez kterého se s Vámi nebude nikdo bavit. Držím
Vám palce budoucí občanky a občané a pěkně si to
oslavte, třeba v cukrárně. Nezapomeňte, že alkohol je
dovolen užívat až v 18 letech.
Marie Formanková
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce Starovice z 29. 9. 2011
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatelku, ověřovatele, návrhovou komisi a na•
•
•

•
•
•

vržený program
Rozpočtové opatření č.5 a 6/2011
Vnitřní směrnici o inventarizaci
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, zvláštního účtu pro vodní hospodářství ve výši 2.877.329,-Kč
Zveřejnění záměru obce odprodat část pozemku
parc.č. 530/1 o výměře 1m2 v KÚ Starovice
Zveřejnění záměru obce odprodat část pozemku
parc.č. 277/1 o výměře 531m2 v KÚ Starovice
Kupní smlouvu, po projednání, na parc. č. 984
v KÚ Starovice o výměře 160m2 paní Boženě Hanákové, Komenského nám. 330, Slavkov u Brna za
cenu 57.000,-Kč.

• Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu č.E.ON: 4211-042/001/2011-HO-AD
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na RDST, motorovou pilu, výzbroj a výstroj ve výši 68.500,-Kč
• Příspěvek na vybudování vodovodu u sokolovny na jedno
parcelní číslo ve výši podílu nákladů, který musí uhradit každý
zájemce o přípojku v lokalitě zrealizovaného vodovodu u sokolovny na 1. řádku a dále pak uhradit poplatek za připojení účtovaný společností VAK majiteli vodovodu
• Úhradu nákladů za projekt a revizní šachtu a realizaci
připojení objektů neziskových organizací z obce na
kanalizaci Starovice
• Agenturu SB Patrol na hlídání objektů OÚ, ČOV a revírní
službu
• Neinvestiční dotaci Svazu tělesně postižených na činnost v roce 2011 ve výši 100 Kč na člena

Zastupitelstvo obce pověřuje:
• Starostu k podpisu Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
č.E.ON: 4211-042/001/2011-HO-AD
• Starostu k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 68.500,-Kč
• Starostu k podpisu Smlouvy s agenturou SB Patrol
• Účetní vyvěsit schválené záměry o odprodeji pozemků na úřední desce Obecního úřadu Starovice
a na elektronické ÚD

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• Zprávu starosty
Antonín Kadlec
starosta obce

Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce Starovice z 29. 11. 2011
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:

• Kupní smlouvu, po projednání, na pozemky parc. č.

• Zapisovatelku, ověřovatele, návrhovou komisi, navržený program a doplněný program

• Rozpočtové opatření č.7 a 8/2011
• Rozpočtový výhled na roky 2012 – 2015
• Pravidla rozpočtového provizoria do doby zpracová•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

ní rozpočtu v roce 2012
Odpisový plán
Plán inventur na rok 2011
Dodatek č.1 k vnitřní směrnici O poskytování půjček
z Fondu rozvoje bydlení
Půjčku z BFS ve výsi 60.000,- paní Kateřině Peškové, Starovice 413
Zveřejnění záměru obce pronajmout pozemky parc.
č. 896 o výměře 135 m2 a parc. č. 898 o výměře 253 m2
v k.ú.Starovice ve vlastnictví obce
Převod pozemků parc.č. 1025/5, 1025/6, 1025/7
z vlastnictví ČR do vlastnictví obce Starovice
Zveřejnění záměru obce odprodat pozemek parc.
č. 557/1 o výměře 17m2
Kupní smlouvu, po projednání, na parc. č. 530/4
v k.ú.Starovice o výměře 1 m2 paní Monice Teichmanové, bytem Nejedlého 4, Brno 638 00 za cenu
2.000,-Kč
Kupní smlouvu, po projednání, na parc.č.277/1 v k.ú.
Starovice o výměře 531m2 manželům Proškovým, bytem Starovice 334 za cenu 186.850,-Kč. Kupující zajistí
na svoje náklady přeložení kabelů O2, kabelové televize
a přeložení telefonní budky O2, na vyzvání obce. Obec
bude nápomocna při zajištění zemních prací.

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

112/3.o výměře 22 m2, parc.č. 136/2 o výměře 106 m2,
parc.č. 127/4 o výměře 198 m2 v K.Ú.Starovice od Ladislava Prošky, bytem Starovice 334 za cenu 6.520,-Kč.
Nájemní smlouvu se společností Vinice Hustopeče, s.r.o.
a společností BIOSADY, s.r.o.
Dodatek č.2 ke kupním smlouvám stavebníků na 4.řádku
s termínem kolaudace do 31. 12. 2011 za cenu 1.000,-Kč
a dodatek č.2 pro paní Schopp Petru s termínem kolaudace do 31.8.2012 za cenu 10.000,-Kč
Darovací smlouvu na vybudování vodovodu u sokolovny
ve výši 73.657,- Kč a 105.208,- Kč
Uzavření smlouvy se společností VAK Břeclav a. s.
o provozování vodovodu u sokolovny
Uzavření smlouvy s firmou SETRA Brno na likvidaci
a odvoz odvodněného kalu s nejnižší nabídkovou
cenou 936,-Kč/1 tunu
Dodavatele na provádění laboratorních testů firmu
Labtech
Zřízení živnostenského listu k Provozování vodovodů a kanalizací a úpravu a rozvod vod
Hodnotící komisi k výběrovému řízení pro Sběrný
dvůr ve složení Antonín Kadlec, Jozef Oravec a Václav Pokorný
Účelovou dotaci pro TJ Sokol na rekonstrukci sociálního zařízení ve výši 100.000,-Kč
Uzavření smlouvy s Městem Hustopeče o výkonu
úkolů Městské policie Hustopeče
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akce- schopnosti jednotky SDH obce na rok 2011 ve výši 22.576,- Kč.

usnesení
č. 6/2011

usnesení
č. 7/2011

Zastupitelstvo obce ukládá:
• Starostovi,účetní a finančnímu výboru – zpracovat
rozpočet obce na rok 2012 do 30.3.2011
• Účetní vyvěsit schválené záměry na úřední desce
• Obecního úřadu Starovice

Zastupitelstvo obce pověřuje:
• Starostu k podpisu smlouvy se společností VAK
Břeclav
• Starostu k podpisu smlouvy s firmou SETRA Brno
• Starostu k podpisu smlouvy s firmou Labtech
• Starostu k podpisu smlouvy s Městem Hustopeče
• Starostu k podpisu smlouvy s JMK Brno

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• Zprávu starosty
• Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Starovice za rok 2011

Zastupitelstvo obce Starovice neschvaluje:
• Prodej ani pronájem pozemků parc.č.714, 888/1,
888/2, 728 a709
Antonín Kadlec
starosta obce

Výsadba stromořadí Starovice – Hustopeče
Ve státní svátek 28. 10. 2011
se uskutečnila výsadba stromořadí, která předčila svou
občanskou účastí veškerá
očekávání.
Samotná výsadba mimo svůj
hlavní význam, tedy že přispěla
ke zlepšení životního prostředí
v okolí naší obce, také přispěla svými 48 stromy do celorepublikového rekordu ve výsadbě
stromů, který se konal právě v tento den a pořádala ho Nadace partnerství.
Tedy k samotné výsadbě. Výsadbu organizovala obec Starovice, a aby se více zapsala

4

do paměti občanů, byla výsadba veřejná a určená právě pro občany Starovic, ale i pro
ostatní příchozí zájemce. Před samotnou výsadbou byly zajištěny dřeviny, vyměřeny díry
a také dopředu předvrtány. V den výsadby domluvení dobrovolníci z řad místních organizací
připravili „hlavní stan“, kde se podávalo občerstvení pro účastníky sázení. V kotlině se vařil
svařák, z várnic se naléval teplý čaj a ohřát
se účastníci mohli místními destiláty anebo
u připraveného táboráku.
S výsadbou se začalo po 13-té hodině, na
kterou byla přizvána veřejnost. Dopředu jsme
nevěděli, jaký bude o výsadbu zájem, ale hned

Opékání špekáčků.

na začátek akce přicházely davy občanů od Starovic, a tak bylo jasné, že zájem předčí veškerá

4 / 2011

Štarvický panter

očekávání. Přicházeli mladí, staří, děti, celé rodiny a zástupci myslivců, vinařů, folkloru, mateřské školy, sokolů, rybářů zkrátka zástupci
celé obce. Můj odhad je kolem 150 lidí.
Samotnou výsadbu organizovala zpracovatelka projektu Ing. Veronika Huková z Klobouk
za asistence starosty a zastupitelů obce. Paní
Huková předvedla na jednom stromu vzorovou výsadbu a potom se občané rozešli po celé
délce výsadby a „zabrali“ si dopředu místa pro
své stromy. Jelikož zájemců o výsadbu bylo
mnohonásobně více než samotných stromů
museli se zájemci o stromy podělit tím, že
jeden strom vysazovalo hned několik lidí a na
některé nezbylo vůbec, tak se šli alespoň
občerstvit. Jelikož se sázelo několik druhů
stromů, které měly předepsané své místo na
základě zpracovaného projektu, každý čekal
u své předvrtané díry s očekáváním, jaký druh
stromu na něj vyjde. Sázelo se 17 ks javor
babyka, 7 ks jeřáb břek, 8 ks hrušeň špinka,
3 ks hrušeň praskule, 5 ks třešeň kaštánka,
6 ks jabloň jadernička moravská a nakonec
2 ks jeřáb oskeruše, o které byl největší zájem.
Celkem se tedy vysadilo 48 stromů. Někteří
byli spokojeni více, někteří méně, ale myslím
si, že je to v podstatě úplně jedno. Přes počáteční koordinační problémy se výsadba zdárně
rozběhla a kolem třetí hodiny byly všechny stro-

Mateřská

školka

Projektantka stromořadí Ing. Veronika Huková – dohlíží na výsadbu.

my zasazeny. Potom se všichni sešli u hlavního stanu, kde se podepsali do pamětní listiny
a se svařákem mohli sledovat drakiádu pro děti.
Počasí nám přálo, dokonce i mírný větřík
dopřál dětem dostat draky do vzduchu a všich-

ni tak strávili, příjemné a užitečné sváteční odpoledne. Zájem a ohlas na uskutečněnou výsadbu byl veliký, proto už teď přemýšlím, kde
budeme sázet příště.
Antonín Kadlec - starosta obce

Vánoce, Vánoce přicházejí po roce,
těšíme se, radujeme, koledy si notujeme.

Tak už tu máme opět prosinec a Vánoce se
blíží mílovými kroky. Také v naší mateřské škole se na ně připravujeme. Učíme se básničky,
zpíváme, kreslíme a hlavně se na ně všichni
těšíme.
Na středu 30.11. jsme pozvali na odpoledne
i rodiče, na předvánoční dílničku. Přišlo 13 maminek a babiček (některé maminky měly odpolední) a asi 20 dětí.Společně jsme se pustili
do díla. Vyráběli jsme papírového andělíčka
a kdo to stihnul i čertíka. A protože máme moc
šikovné nejen děti, práce nám šla pěkně od
ruky a teď máme v šatně celý zástup andělů.
Výrobky našich dětí.

’

Přijdte s dětmi mezi nás
Nízké teploty nám už neumožňují pobýt s dětmi
delší čas venku, a proto často přemýšlím nad tím,
co s malým dítětem v tomto sychravém počasí
podniknout. Rychlá procházka nebo návštěva
kamaráda? Jistě mi dáte za pravdu, že zabavit
naše malé caparty a vymyslet jim nějaký zajímavý
program je na podzim a v zimě těžké. Co se tedy
sejít a strávit část dopoledne společně?

Pokud se vám tato myšlenka líbí, ráda bych
vás pozvala do nově zřízeného Baby clubu.
Kdy a kde začínáme? Ve středu 7. 12. 2011
v 09:30 hodin v prvním patře Obecního úřadu. Club je určen pro děti ve věku 1-3 roky.
Společně si zacvičíme, děti se seznámí se
svými vrstevníky, vyzkouší si pohybové dovednosti, pohrají si a zazpívají s kytarou.

Tento club by nevznikl nebýt podpory ze
strany vedení obce, kteří mě v této aktivitě
podpořili a maminkám malých dětí připravili
příjemné zázemí pro trávení společných chvilek.
Tak tedy ve středu?
Kateřina Kapečková
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Školní jídelna Starovice pořádá:

Zvěřinové speciality
27. 1. 2012 od 17 hodin
Menu:
1. Zvěřinový guláš, houskový knedlík (chléb) 100,-Kč
2. Srnčí biftečky, domácí hranolky, zeleninová obloha 150,-Kč

Objednávky
přijímáme do
13. 1. 2012
na tel.
519 412 177

Ke každému objednanému jídlu předkrm zdarma!

Senioři
Dne 1. 10. 2011 byl svátek seniorů. K tomuto svátku byla odstartována druhá etapa „Kavárny pro seniory“. Dne 5. 10. 2011 bylo takové
první zahřívací kolo, ale pravidelné středeční
odpoledne začalo až 2. 11. 2011, kdy už většinou všichni máme na zahrádkách hotovo.
Každou středu nás vítá nade dveřmi školní jídelny, krásná cedule s nápisem: „Kavárna pro
seniory“.

Každou středu nás přijde pozdravit a pár
slov a informací o dění v obci podat pan starosta. Dle možností mezi nás přijde i paní Formanková, předsedkyně sboru pro občanské
záležitosti.
Co se týče programů, většinou máme téma:
„co kdo ví, co chce a může říci“. Máme v plánu si uspořádat nyní v předvánočním období,
nějaké výstavy jakou jsou vánoční cukroví,
podomácku vyrobené ozdoby atd.

v podobě sladkého potěšení, chlebíčků, kávy,
čaje, punče, atd. se starají pracovnice školní
jídelny. Moc jim za to děkujeme.

Chceme říci, že se rozhodně nenudíme. Zároveň je nutno podotknout, že se o dobrůtky

za seniory Hana Matějů

Myslivecké sdružení
Na konci roku začíná pro myslivce hlavní
lovecká sezóna. Pořádají se hony, při kterých
se v naší honitbě loví zajíci, bažanti a zvěř
škodící myslivosti. Dříve též nazývána, a mezi
staršími myslivci nazývána dodnes, zvěř škodná. Do této skupiny patří liška obecná a kuna
skalní, která se ráda zdržuje v blízkosti lidských
obydlí a hlavně kurníků, což mnozí z vlastní
zkušenosti jistě rádi potvrdí. Na rozdíl od kuny
lesní, která obývá hlavně lesní porosty. Tyto

dvě kuny lze od sebe rozpoznat podle dvou
hlavních znaků. Kuna lesní má na hrdle žlutě
zbarvenou skvrnu, nazývanou náprsenka, a hustě osrstěné tlapky hlavně mezi bříšky prstů.
Kuna skalní má náprsenku bílou a tlapky nemá tak hustě osrstěné.
V naší honitbě se lze také vzácně setkat
s jezevcem lesním, ceněným zejména pro jeho
sádlo s léčivými účinky. Do naší honitby se
také vyjímečně zatoulá i nějaký ten divočák.

Už v první etapě „Kavárny pro seniory“ jsme
si založili kroniku, která podle podpisů svědčí
o tom, že se nás schází stále hodně.
Tímto bychom chtěli poděkovat vedení obce
a všem, kteří se o nás starají a umožňují nám
se takto scházet.

Je ale nesmírně obtížné ho ulovit pro jeho
ostražitost. Chodí hlavně v noci a z plodin,
kde má dokonalý úkryt, prakticky vůbec nevylézá.
Hony jsou pro myslivce spíše jen takovým
oceněním celoroční péče o zvěř. Zejména v tomto období, kdy začalo mrznout a padat sníh,
je prvořadým úkolem každého myslivce řádně
přikrmovat zvěř a starat se o to, aby zvěř nestrádala a bez újmy přežila toto pro ni nelehké
období.
Za MS Starovice: jednatel Karel Vala ml.

Starovické Vinobraní
17. 9. 2011 v sobotu od 14:00 hod. proběhlo 6. starovické vinobraní, tentokrát v areálu myslivny. Změna místa dění sebou přinesla
předpokládanou větší účast a to 204 platících
návštěvníků. Akce probíhala za krásného slunného dne mezi osmi otevřenými sklepy. V 17:00
hodin byla „zaražena hora“ a složen slib hotařů před perkmistrem a starostou. Následoval
program dětské cimbálové muziky Šatava.
Večer pak hrála k poslechu, ale i k tanci country skupina Mlha. Starovické vinobraní naše
vinařská společnost hodnotí jako zdařilou akci
a chtěla by touto cestou poděkovat všem vinařům za otevření sklepů a zúčastněným za vytvoření dobré nálady.
za Vinařskou společnost Starovice
Jiří Lang
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Hotaři skládají slib perkmistrovi.
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Poohlédnutí se za letošními HODY
Koncem měsíce srpna se v naší obci, za
skvělé spolupráce Folklórního kroužku Starovic a TJ Sokol Starovice, uskutečnily již
tradiční krojované hody.
Letos si chlapci mezi sebou zvolili za prvního stárka Martina Langa. Ten si za svoji
partnerku zvolil Lucii Pokornou. Tento první
pár se svého úkolu ujal velmi zodpovědně
a tak se není čemu divit, že hody dopadly
velmi dobře. Snad nejvíce se nám letos líbila
jejich půlnoční show, ve které nás provedli
téměř po celém světě. Díky jejich provedení,
které mělo šmrnc a vtip jsme mohli navštívit různá místa na Zemi. Celou půlnocí nás
provázeli tučňáci z filmu „Madagaskar“, kteří
nám vždy napověděli, kde se zrovna nacházíme. Navštívili jsme Paříž, Nizozemí, Havaj
atd. Nemohli jsme to zakončit lepším místem
než naší krásnou vesničkou.

První pár Lucie Pokorná a Martin Lang vedou průvod stárků obcí.

Bylo vidět, že stárci neponechali nic náhodě a vše si řádně připravili. Hudba, choreografie a hlavně kostýmy neměly chybu.

Tímto děkujeme všem stárkům za jejich
dobře odvedenou práci. Věříme, že i Vám se
letošní hody líbily tak jako nám.

Rozsvěcování vánočního stromku
Neděle 26. 11. byla první adventní nedělí
v tomto roce. I letos jsme se rozhodli uspořádat rozsvěcování vánočního stromku, která se už snad dá považovat za místní tradici.
Za spolupráci obecnímu úřadu, který vánoční stromek připravil, a mateřské škole,
která nám poskytla prostory, děkujeme.
V 16:30 se vánoční stromek slavnostně rozsvítil. Pro všechny přítomné jsme na zahřátí,
i když počasí nám přálo, připravili svařák,

pro děti čaj, a zabíjačkovou polévku. Sešla
se nás spousta. Společně jsme si mohli i zazpívat a krásný podvečer nám zpestřila hrou
na flétnu Sára Kopřivová. Byla spousta otázek proč v letošním roce neděláme veřejnou
zabijačku, předvánoční trhy a různé folklorní
vystoupení, na která jste byli v předchozích
letech zvyklí. Je to tedy odůvodněno tím, že
folklórní kroužek v roce 2012 oslaví své 10.
výročí od jeho založení. Tudíž šetříme veške-

ré prostředky, abychom mohli s Vámi toto
výročí co nejhonosněji oslavit. Doufáme, že
nám zachováte svoji přízeň i v následujícím
roce.
Děkujeme všem za celoroční podporu, jak
svojí aktivitou tak svými návštěvami na pořádaných akcích a do Nového roku přejeme
hodně štěstí, zdraví a pohody.
Tým „Folklórního kroužku Starovic“

Farní oznamovatel
Starovice

Starovičky

Mše svatá - doprovází chrámový sbor

22:00

21:00

9:30

Mše svatá

8:00

11:00

Sv. Štěpána 26. prosince

9:30

Mše svatá

8:00

11:00

Sv. Silvestra 31. prosince

16:00

Mše svatá na poděkování

17:00

17:00

Matky Boží P. Marie 1. ledna

9:30

Mše svatá

8:00

11:00

Tří králů 6. ledna

18:00

Mše svatá, žehnání kadidla, vody a křídy

17:00

17:30

8:00

Mše svatá a rozeslání tříkrálových koledníků

17:00

Mše svatá – kaple sv. Anežky

Den

Hodina

Hustopeče

16:00

Mše svatá pro děti

23:00
Narození Páně 25. prosince

Předvečer narození Páně 24. prosince

Sobota 7. ledna

Neděle 8. 1. Neděle křtu Páně

18:00

Vánoční koncert ZUŠ Hustopeče a Chrámového sboru Hustopeče

9:30

Mše svatá

16:00

8:00

11:00

Závěrečný vánoční koncert kloboucko hustopečského pěveckého sdružení
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Moderní lidé a Vánoce
Většina lidí chce žít moderně. Proč ne?
Není na tom nic špatného. Ale každý si moderního člověka představuje jinak. Rád bych
vám popsal co si pod pojmem moderní člověk představují beduíni v poušti. Ti si o moderních lidech vypravují tento příběh.
Jakýsi člověk zabloudil v poušti. Postupně vypil všechnu vodu. Slunce ho spalovalo
nesnesitelným žárem, když tu najednou uvidí
před sebou palmy. Říká si: Ne to nejsou skutečné palmy, je to jen fatamorgana. To není
možné, kde by se tady vzala oáza. To jenom
moje fantazie mi něco namlouvá. Po čase uviděl pod palmami i studnu. Jak je to hrozné,
pomyslil si, moje fantazie mi namlouvá, že je
zde studna. Je to hrozné, být sužován představou studny, když člověk umírá žízní. Vidím
studnu, ale ve skutečnosti, zde žádná studna
není. Je to jen přelud. Bez naděje téměř šílený a zcela vysílený se v zoufalství vrhl na

Důležitá
telefonní čísla
Tísňová volání

112

Hasičský záchranný sbor

150

Zdravotní záchranná služba

155

Policie ČR

158

NOEL Servis (kabelová televize)
602 739 295
EON poruchy (elektřina) 800 225 577
VODA poruchy
- mimo pracovní dobu
PLYN poruchy

519 441 058
519 351 133
1239

Lékařská pohotovost Hustopeče
519 407 310
Lékařská pohotovost Brno
545 538 538
Lékařská dětská pohotovost Brno
532 234 935

zem. Za krátký čas ho tam našli dva beduíni
mrtvého. „Dokážeš něco takového pochopit?“
říká jeden druhému. „Zemřel pár metrů od
studnu, ve stínu palem a navíc přímo pod datlovníkem. Rozumíš tomu? Jak je to možné?“
Druhý beduín odpověděl: „nerozumím, ale
vím jen jedno, že těmto lidem se říká moderní
lidé.“
Něco podobného mohl o letošních Vánocích zažít každý člověk. Všechny ty vánoční
událostí, které známe se nám zdají příliš krásné na to, aby to byla pravda.
Nemůžeme uvěřit, že Ježíš skutečně svým
narozením přináší do tohoto světa oázu ve
které je studna a ve které člověk nalezne to,
po čem touží jeho srdce. Zdá se nám to neskutečné. Připadá nám to jenom jako přelud
a proto Boha často považujeme za výplod
lidské fantazie. Tak se nám může také stát, že
se často v našem životě nacházíme v podobné situaci jako onen člověk v příběhu. Umíráme touhou po něčem, co je před námi, ale
protože jsme to nezkusili, zdali to opravdu je
nebo ne tak to považujeme za vymyšlené.

Proto bych chtěl nám všem popřát, abychom poznali, že Ježíš není jenom nějakým
přeludem, nebo výplodem lidské fantazie, ale
skutečnou osobou, která se narodila proto,
aby přinesla každému člověku to, po čem touží.

TJ Sokol Starovice
Přes zimní období se ke
sportovnímu vyžití členů TJ
využívá hlavně sokolovna. Přístupná pro
všechny členy TJ Sokol Starovice zdarma
a ostatní zájemce za poplatek. Využívána je
hlavně ke hře stolního tenisu a badmintonu, případně ke cvičení. Navržené hodiny
provozu, jsou na základě poptávky zájemců o sport. Sokolovnu si po rekonstrukci
hlídáme, proto není povoleno v sokolovně
hrát míčové hry. Kdo by chtěl využívat sokolovnu s nabízeným programem, případně dojde s novou činností, která budovu
nijak nepoškodí, může se obrátit přímo na
předsedu TJ. Stát se členem sokolu je ve-

lice jednoduché, stačí vyplnit členskou přihlášku a zaplatit symbolický roční poplatek
– dospělí 100,- a děti 50,-Kč.

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

545 538 421

17:00 –
18:00

badminton

St. tenis
- děti

badminton

St. tenis
- děti

Lékárna Koliště – nepřetržitý provoz
545 424 811

18:00 –
20:00

badminton

St. tenis
dospělí

badminton

St. tenis
dospělí

Lékárna Na Kobližné – nepřetržitý provoz
542 212 110

20:00 –
22:00

badminton

Zubní pohotovost Brno

Pátek

Sobota

Neděle

badminton
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