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Štarvický panter

Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice

Slovo starosty

Vážení občané, letošní rok se nezadržitelně
blíží ke konci. Ve firmách se finišuje, honí
se termíny, inventury, uzávěrky. Obchody
jsou plné nervózních nakupujících, shání se na poslední chvíli dárky, stromeček
a kapr. Snad jen děti se těší na volno ve
škole a vánoční dárky. Když pustíme televizi, tak slyšíte jen o migraci, válkách, terorismu a znečištěném životním prostředí.
Všichni to řešíme, debatujeme, hledáme
řešení, jak se s neklidnou dobou vyrovnat.
Jedním z řešení, které doporučují psychologové, je vypnout televizi, nesledovat
zprávy ani diskuze na internetu a snažit se
působit pozitivně ve svém okolí. A k tomu
bych chtěl všechny vyzvat, protože někdy
mám pocit, že v menším měřítku jsme někteří stejní jako ti, které kritizujeme. Jezdíme rychle autem, někdo podpaluje stohy,
jiný vypouští v noci septik do potoka, pálí
odpady, nechává pravidelně pobíhat psa
po dědině nebo dokonce někdo provede
sabotáž vhozením ryb do rybníka.

Neznámý žhář pravidelně zaměstnává
hasiče

panter

Nechci ani myslet, jak bychom se chovali,
kdybychom měli zbraně.
Je potřeba, abychom se všichni nad sebou
zamysleli, jak se chováme ke svým blízkým, spoluobčanům, okolí a prostředí, ve
kterém žijeme, a každý svým přičiněním
bychom se měli podílet na lepším životě.
Vždyť toto je náš skutečný život, ne to, co
slyšíme každý den v televizi, a je jen na nás,
jaký ten život bude. Světové dění nemůžeme příliš ovlivnit, svůj každodenní život
a každodenní činy však ano. Není to filozofování, je to skutečnost, se kterou se tady
setkáváme.
Naštěstí je to počin jedinců a drtivá většina z nás se takhle nechová. Proto bych
vám přál, i když sám vím, že to není lehké,
abyste alespoň v tento předvánoční čas
zpomalili, v klidu se připravili na Vánoce
a užili si vánoční pohody v kruhu svých
blízkých. Ostatně sami jsme mohli pocítit
první adventní neděli, že když vypneme
televizi a počítač a vyjdeme na náves mezi
své spoluobčany, dokážeme navodit krásnou atmosféru sounáležitosti a přátelství
a za to vám všem děkuji.

Setkání občanů při Adventu na návsi
Já si dovolím přispět k lepší pohodě tím, že
připomenu, co všechno se v naší obci děje.
Dovolím si zhodnotit uplynulé období z pohledu obecního úřadu a činností
v naši obci. Jelikož ještě v tuto dobu nemáme uzavřenou účetní uzávěrku, přesná
čísla z pohledu hospodaření nemůžeme
poskytnout, proto to necháme až na příští číslo našeho zpravodaje. Nyní zkusím
zhodnotit pouze krátké období z činnosti
v obci od posledního vydání našeho zpra-
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vodaje, kdy se toho zase hodně odehrálo
a změnilo.
Nemohu si odpustit začít deliktem, který
jsme řešili na začátku tohoto období, a tím
je nepovolené vysazení ryb v našem rybníce. Při uzávěrce minulého zpravodaje
jsme tuto skutečnost teprve zjistili a stihli
vás pouze krátce informovat, proto se k tomuto deliktu ještě vrátím. Po zjištění násady ryb v rybníce jsme provedli konzultaci
s Agenturou ochrany přírody Brno (AOP),
která má na starosti dohled nad rybníkem
a bylo nám jednoznačně nařízeno rybník
vypustit a zlovit. Zjištění bylo alarmující.
Nějaký „dobrák“, nebo spíše skupina „dobráků“ nasadila do rybníku téměř 60 ks kaprů velikosti cca. 25 - 30 cm.

Takovýchto kousků bylo v rybníce
téměř 60 ks
Někdo to může považovat za „klukovinu“,
ale důsledkem bylo vypuštění rybníka, což
považuji za velkou škodu, zvláště když má
rybník tak malý přítok a na nátok vody tak
dlouho čekáme. Chápu, že můžou být někteří rybáři naštvaní, že je rybník bez ryb,
ale svým počinem připravili rybník navíc
i o vodu. Rybník byl realizován z prostředků EU a životního prostředí a byl realizován jako biocentrum, ne chovný rybník.
Neznamená to ale, že v rybníce nebudou
ryby. Po konzultaci s pracovníky AOP nám
bylo sděleno, že v rybníce ryby budou, ale
jejich násada bude řízená právě agenturou, která určí vhodné druhy a množství
nasazených ryb. Podle jejich slov by měli
do rybníka „přijít“ například líni, candáti a štiky a jiné druhy. Ale rozhodně není
rybník určen pro chov kaprů nebo karasů.
Proto na vás všechny apeluji, abyste se vy1
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varovali jakéhokoliv nasazování ryb nebo
jiných živočichů do rybníka, nebo výsadby
dřevin na hráze. Každá naše činnost má
určitá pravidla a také hospodaření v rybníce má svá pravidla, která jsme se zavázali
dodržovat, proto to nechme dělat lidi, kteří
se tím zabývají a mají zkušenosti. Aby projekt sloužil svému účelu, kterým je hlavně
zlepšení životního prostředí a vyžití naše
i našich dětí, procházky, koupání, bruslení,
časem i rybolov, je potřeba dodržovat určitá pravidla. Například je nutné, aby pejskaři vodili své pejsky kolem rybníka a potoka na vodítkách a zabránili tak volnému
pobíhání psů a plašení zvěře, také by bylo
potřeba, aby všichni sbírali po svých miláčcích psí exkrementy, jinak bude za chvíli
umění projít po hrázi, aniž byste do něčeho „voňavého“ šlápli. Projekt také nebyl
stavěn jako závodní dráha pro čtyřkolky
a vůbec pro žádná motorová vozidla. Připadá mi absurdní tyto věci psát, ale když
se s tím každodenně setkáváme, považuji
za nutné některé občany touto formou
poučit.
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víc způsobila obrovský úhyn vysazených
doubků, které musela firma Kavyl v rámci záruky znovu podsadit. Věřme tedy, že
zima a následný rok bude lepší na srážky,
že se nám podaří rybník naplnit a že se
nám ujmou všechny výsadby dřevin.
Z investičních projektů byla největším projektem letošního roku Stavba vodovodu
a povrchové kanalizace na tzv. nultém řádku. Stavba, kterou prováděla firma Inženýrské stavby Hodonín, byla zahájena v květnu a zkolaudována 16. 10. 2015. V průběhu
stavby byly zjištěny projekční nedostatky,
které se řešily v průběhu. Při realizaci zastupitelé následně schválili rozšířit stavbu
o dobudování přípojek kanalizace k jednotlivým domům a nakonec ještě rozšíření komunikace a usazení obrubníků se
silničními vpustmi. Celkové investice dosáhly téměř 2,5 mil. Kč. Dokončená stavba
podpoří plánovanou dostavbu rodinných
domů v této části obce a vynaložené investice se do budoucna vrátí.

stavbou, kterou jsme začali realizovat na
sklonku roku, je rekonstrukce hasičské
zbrojnice, kterou děláme s využitím našich pracovníků. Stavbu jsme si záměrně
nechali až na konec roku, kdy nám ubylo
práce s údržbou zeleně. Nakonec jsme
museli zvýšit pracovní nasazení, abychom
stavbu stihli dokončit do konce roku, což
je podmínkou obdržené dotace z JMK ve
výši 250 tis. Kč. Stavbu jsme nakonec stihli
dokončit včas, a tím jsme výrazně zlepšili
pracovní i provozní podmínky naší jednotce dobrovolných hasičů, která pod vedením Dana Morávka velmi dobře funguje
a vypomáhá svou pomocí a technikou
i naší obci. Hasiči si tuto pomoc zasloužili
a podporovat zájmové organizace je také
jedním z dlouhodobých cílů obce. Náklady stavby nejsou zatím přesně vyčísleny,
ale prozatímní odhad je více jak 350 tis. Kč.

Rekonstrukce podlahy v hasičce

Rozšíření komunikace na nultém řádku
Současný stav rybníka

Pracovníci obce při sečení rákosu na
dně rybníka
K projektu Revitalizace starovického rybníka ještě doplním další informace. Když už
jsme tedy rybník z důvodu nasazení ryb
museli vypustit, využili jsme této příležitosti a po vypuštění jsme provedli vysečení přemnoženého rákosu. Následně jsme
v krátké chvíli uzavřeli stavidlo a začali
rybník znovu napouštět. Dnes je hladina
na stejné úrovni, jak byla před vypuštěním, ale i tak jsme stále na desetinovém
množství objemu nádrže. Suchý rok a odvedení odpadní vody do ČOV ukazují, že
naplnění rybníka bude možná složité. Už
dnes hledáme další řešení k naplnění rybníka vodou, ale navržená řešení narážejí na
legislativní problémy. Velká letní sucha na2

Další menší investiční stavbou tohoto období bylo dokončení ostrůvku se čtyřmi
parkovacími místy u autobusové zastávky. Stavbu prováděla firma Stavby Rufa
a dokončením ostrůvku došlo téměř k dokončení celé spodní části v prostoru autobusové zastávky. Celkové náklady stavby
byly 136 tis. Kč. Stavba přispěla hlavně ke
zvýšení bezpečnosti, zvýšení komfortu
cestujících autobusy, nabídla další parkovací místa a celkově přispěla ke zlepšení
vzhledu této části obce. V příštím roce bychom ještě rádi upravili autobusové stání
směrem na Uherčice úpravou nástupní
hrany, rozšířením chodníku a instalací
malé autobusové zastávky. Tím by došlo
k úplnému dokončení úprav na průjezdu obcí u autobusové zastávky. Poslední

Nově zbudovaný ostrůvek s parkovištěm

Pracovníci obce se v tomto období podíleli
hlavně na údržbě zeleně, výsadbě nových
stromů, shrabování listí a přípravě techniky na zimní období. Nezdá se to, ale mimo
výsadeb stromů v rámci velkých projektů
jsme sami za poslední roky vysadili více jak
200 vzrostlých stromů, o které se musíme
neustále starat.
V letošním roce jste si určitě všimli i nové
výsadby 42 ks stromů Javorů mleč podél
chodníku u příjezdové cesty od křižovatky do obce. Javory byly vysázeny mezi již
dříve vysázené jeřabiny, kterým se v našich klimatických podmínkách moc nedaří. Výsadba javorů byla na náklady firmy
ŘSD, které jsme nařídili náhradní výsadbu
za pokácené stromy u dálnice. Podobně
i pořízené lípy, které jsou vysazeny u křížů,
jsou vysazeny zase na náklady společnosti RWE, jako náhradní výsadba. Nakonec
obec vysadila 4 ks nových kaštanů v prostoru za myslivnou.

Obecní pracovníci při údržbě zeleně
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Nemohu také zapomenout na práci pana
Jaroslava Franka, který v tomto roce opravil tři kříže v okolí naší obce. Poslední opravený kříž v tomto roce se nachází na katastrální hranici mezi Starovicemi a městem
Hustopeče a do budoucna se dvěma vysázenými lípami bude vytvářet krásné místo
pro setkání v krajině.

Štarvický panter
štěstí v obci díky činorodým organizátorům stále dost.
Mezi tradiční podzimní akce patří vždy
drakiáda, která má svou stálou skupinu návštěvníků, tedy děti se svým doprovodem.
Naopak netradiční byla společná akce
s městem Svatba na bitevním poli a svěcení kříže, které se setkalo s velkým zájmem
návštěvníků z obou stran. Zkrátka, kde je
zábava, pití a jídlo, tak se vždycky sejde
hodně lidí.

Pan Frank při opravě kříže
Život v obci není pouze o projektech
a stavbách, ale také o zábavě, životě a organizovaných akcích, kterých máme na-

Lampionový průvod

Svou měrou ke zpestření pochmurných
podzimních dní přispěla také místní školka s lampionovým průvodem, který se
uskutečnil na sv. Martina i s ochutnávkou
mladých vín místních vinařů. Bylo to velmi milé setkání, které po dobrém ohlasu
bude probíhat i v příštích letech. Spolek
starovických bab přispěl čertovskou diskotékou. Poslední akcí v tomto období
byl obcí pořádaný Advent na návsi, který
se za doprovodu pěveckých souborů a při
vůni punče stává milým setkáním občanů.
Nakonec s přáním pana děkana a po rozsvícení stromu začínáme předvánoční čas
v obci.
Dovolte mi na závěr ještě jednou vám popřát klidné předvánoční dny, krásné svátky
v kruhu nejbližších, bohatého Ježíška a do
nového roku hlavně pevné zdraví, mnoho
štěstí a životní pohody.
Antonín Kadlec,
starosta obce

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 10. 12. 2015
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatelku, ověřovatele, navržený
program
• Rozpočtové opatření č. 9, 10
• Pravidla rozpočtového provizoria do
doby schválení rozpočtu v roce 2016
• Plán inventur na rok 2015
• Odpisový plán obce Starovice na rok
2016
• Odpisový plán příspěvkové organizace
Mateřské školy Starovice na rok 2016
• Stočné pro rok 2016 ve výši 37,00 Kč +
platná sazba DPH
• Dodatek smlouvy č. 1 ke smlouvě o poradenství, technické pomoci a spolupráci formou kontrol a dohledu při
zabezpečení provozu ČOV a kanalizace
odpovědnou osobou podle § 6 zák. č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu s Ing. Jaroslavem Jedličkou
• Dodatek ke smlouvě Inženýrské sítě –
vodovod a kanalizace Starovice 0. řádek
• Smlouvu na TDI na stavbu „Starovice-nultý řádek rozšíření komunikace
a usazení silničních vpustí“ včetně dešťových přípojek s firmou Husák Invest
Management s.r.o., Těšany 347, 664 54
s cenou 28.184 Kč
• Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 3/2012 o provozování vodního díla pro veřejnou potřebu – vodovodu se společností VaK
Břeclav, a.s.
• Smlouvu na dodávku dvou kusů sekčních vrat od firmy JaP Jacina, s.r.o., Nákladní č. p. 1486, Mnichovo Hradiště

•

•

•

•

•

•

•

•
•

s cenou 112.805 Kč
Smlouvu s firmou JUVYTECH s.r.o. na
provedení drátkobetonové podlahy
v garáži hasičky
Zadání zpracování projektové dokumentace firmě Projekce inženýrských
sítí s.r.o., Břeclav s nabídkovou cenou
157.000 Kč
Podání žádosti o dotaci ze SFDI na projekt s názvem „Starovice, chodník autobusová zastávka – dům č. p. 41“
Smlouvu s p. Lenkou Topolánskou na
dotační poradenství akce „Starovice,
chodník autobusová zastávka – dům
č.p. 41“ dle předložené cenové nabídky
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BBV/12754/2015-BBVM na pozemek parc.
č. 93/2 v k. ú. Starovice mezi Českou
republikou - Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových a obcí Starovice
Zveřejnění záměru obce Starovice odprodat pozemky parc. č. 816 o výměře
28m2, parc. č. 817/1 o výměře 111m2
a 818/1 o výměře 855m2
Zveřejnění záměru obce Starovice pronajmout střechu věže hasičské zbrojnice na parc. č. 154 v k. ú. Starovice
Poskytnutí daru ve výši 1.000 Kč Babybox
pro odložené děti – STATIM, z.s. Praha
Obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

•

usnesení č.
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Vyřazení 160 knižních jednotek z Obecní knihovny Starovice dle předloženého
úbytkového seznamu

Zastupitelstvo obce Starovice bere
na vědomí:
• Ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 714 v k.ú.Starovice o výměře 84m2
• Návrh rozpočtu DSO Čistý jihovýchod
na rok 2016
Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu k podpisu Dodatku smlouvy
č. 1 ke smlouvě o poradenství, technické pomoci a spolupráci formou kontrol a dohledu při zabezpečení provozu
ČOV a kanalizace odpovědnou osobou
podle § 6 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu s Ing. Jaroslavem Jedličkou
• Starostu k podpisu Dodatku ke smlouvě
Inženýrské sítě – vodovod a kanalizace
Starovice 0. řádek
• Starostu k podpisu Smlouvy na TDI na
stavbu „Starovice - nultý řádek rozšíření
komunikace a usazení silničních vpustí“ včetně dešťových přípojek s firmou
Husák Invest Management s.r.o., Těšany
347, 664 54
• Starostu k podpisu Dodatku č. 1 ke
smlouvě č. 3/2012 o provozování vodního díla pro veřejnou potřebu – vodovodu se společností VaK Břeclav, a.s.
• Starostu k podpisu Smlouvy na dodávku dvou kusů sekčních vrat s firmou JaP
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Jacina, s.r.o., Nákladní č. p. 1486, Mnichovo Hradiště
Starostu k podpisu Smlouvy s firmou
JUVYTECH s.r.o. na provedení drátkobetonové podlahy v garáži hasičky
Starostu k podpisu Smlouvy na zpracování projektové dokumentace s firmou
Projekce inženýrských sítí s.r.o., Břeclav
s cenou 157.000 Kč
Starostu k podpisu Smlouvy s p. Lenkou
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Topolánskou na dotační poradenství na
akci “Starovice, chodník autobusová zastávka – dům č. p. 41“
Starostu k podpisu Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami
č.ÚZSVM/BBV/12754/2015-BBVM
Starostu k podpisu Darovací smlouvy
s Babybox po odložené děti – STATIM,
z.s. Praha

Zastupitelstvo obce Starovice ukládá:
• Starostovi, účetní a finančnímu výboru
zpracovat rozpočet obce na rok 2016 do
31. 3. 2015
• Účetní vyvěsit Ceník stočného na rok
2016 na úřední desce a elektronické
úřední desce Obecního úřadu
• Účetní vyvěsit schválené záměry na
úřední desce Obecního úřadu

a rozzářili svými lampiony celé Starovice.
16. 11. se v naší školce kouzlilo. Přijel pan
kouzelník a předvedl nám svá kouzla. Kouzlil
nejenom on, ale také děti, které mu při kouzlení pomáhaly. 18. 11. si děti ze třídy Veverek
pod vedením paní učitelek připravily pásmo
tanečků a básniček pro babičky a dědečky ve
školní jídelně. Naši předškoláci se 25. 11. rozjeli do Hustopečí, kde navštívili ZŠ Komenského a vyzkoušeli si, jaké je to být školákem.
Plnili úkoly, „psali“, malovali, zpívali. Listopadový měsíc byl zakončen 29. 11. Adventem
na návsi. Děti z MŠ zatančily, zazpívaly, přednesly básničky. Jejich vystoupení navodilo tu
pravou vánoční atmosféru a připomnělo, že
se Vánoce nezadržitelně blíží.
Také měsíc prosinec nám přinesl spoustu

akcí. Školku jsme si vánočně
vyzdobili a čekání na Vánoce jsme si zpříjemnili 1. 12. fotografováním
dětí, 4. 12. čertovským rejem ve školce, kdy
k nám zavítal i Mikuláš s čertem a andělem
a 16. a 17. 12. jsme se rodičům předvedli na
třídních vánočních besídkách. 22. 12 ukončíme provoz školky v letošním roce a od 23. 12.
nastupují vánoční prázdniny. Provoz MŠ zahájíme opět 4. 1. 2016.
Na závěr bych vám všem chtěla popřát
klidné a spokojené svátky vánoční, rozzářené dětské oči u vánočního stromečku,
pohodu, také trochu sněhu hlavně dětem
a v novém roce 2016 mnoho zdraví, štěstí
a spoustu lásky.
Renata Kadlecová, ředitelka MŠ

•

•

Mateřská škola
Střípky z mateřské školy
Čas letí jako voda a Vánoce pomalu klepou
na dveře. Všichni se už těšíme na Ježíška,
dárky a rodinnou pohodu, kdy jsme pospolu
a užíváme si jeden druhého. Rodiče si najdou
čas na své děti, společně sledují pohádky
a těší se z nových dárků, které našli pod stromečkem. Ale než tento čas nastane, čeká nás
ještě spousta parádních akcí.
Vrátím se k měsíci listopadu, kdy jsme toho
spolu ve školce hodně prožili. Tento měsíc
byl ve znamení ukončení plaveckého výcviku. Z neplavců se stali plavci, a ti, co plavat
uměli, se v plavání ještě více zdokonalili.
12. 11. jsme uvítali sv. Martina na bílém koni

Vystoupení pro seniory
Děti z MŠ Kaštánek ze třídy Veverek spolu s p. uč. Zímovou a p. uč. Beck si pro naše milé seniory připravily malé vystoupení, které se uskutečnilo ve středu
18. 11. 2015 ve 14 hodin v jídelně. Děti babičkám a dědečkům zazpívaly, zatančily a přednesly básničky.
Jako překvapení si děti připravily malý dáreček - andělíčka, kterého na závěr dostala každá babička i dědeček.
Věříme, že se vystoupení našich dětí líbilo. Našim seniorům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.
p. uč. Zímová

„Kdo tvoří, neboří.“
To je motto naší keramické dílničky. Od měsíce října ji využívají
nejen děti z naší MŠ Kaštánek, ale i děti a dospělí z celé vesnice.
V pondělí navštěvují dílnu senioři. Začínají v 16:30 a končí
kolem 19:00 hodin a ani tolik času jim mnohdy nestačí. Práce
s hlínou je vždy zcela pohltí a nikdy se jim nechce jít už domů.
V úterý je keramická dílnička otevřena od 16 hod. pro školáky
a v 18 hod. přiběhnou v plné síle mladé maminky a ty většinou
končí až ve 21 hod.
Tvoření z hlíny je krásná práce, úžasný odpočinek a terapie.
V příštím roce se všichni těšíme, co vše si ještě v dílně vyrobíme nového. Krásné Vánoce, hodně pohody a zdraví v novém
roce přejí „keramičky“ z MŠ.
Vlasta Hubáčková
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Anketa:
Co je to purpura?
Elianka Nečasová:
Vincík Pokorný:
Sára Langová:
Emička Pávišová:
Terezka Fabiánková:
Vašík Rosa:
Kryštůfek Páviš:
Kuba Kvapil:
Ráďa Kapečka:
Kubík Stehlík:
Ben Nečas:
Honzík Brabec:
Honzík Nedbálek:

Veverka.
Veverka
Malá sladkost.
Jídlo.
Cukroví.
Perníčky.
Zvoneček.
Fialková kytička.
Stromek.
Salám, teda spíš pizza.
Buchta na Vánoce.
Stromeček.
Ryba.
Vánoční stromeček.

Kdy a kde můžeš vidět zlaté prasátko?
Fridrichová: V pohádkách.
Verča Fridr
V létě na poli.
Elianka:
Je zavřené na Vánoce
Sárinka:
ve chlívku.
Barča Fridr
Fridrichová: U dědy ve chlívku.
Vincík:
Na Vánoce, když
nebudu jíst sladké.
Emička:
V lese.
Terka F.:
Na Ježíška.
Vašík:
Na horách.
Kubík Kvapil:
Kdyby sis ho koupil
nebo ti ho přinesl
Ježíšek, měl bys ho
hned.
Kubík Stehlík:
V chlívku.
Ráďa:
V létě, v zimě by mu
byla zima.
Ben:
Jenom když ti ho
přinese Ježíšek.

Honza Brabec:
Honza Nedbálek:
Terka Siekelová:

Venku.
Lítá někde po poli.
V lese.

Co je to advent?
Natálka Lexová:
Filípek Fabiánek:
Otík Luska:
Baruška Fridrichová:

Auto.
Stan.
Strom, jablíčko.
Hvězdy.

Anička Brabcová vymyslela sama otázku:
„Co je to andrtálec a neandrtálec?
Andrtálec?
Anička:
Natálka Lexová:

Zlobivý dítě.
Nějakej černej kos.

Neandrtálec?
Anička:
Natálka:

Čert z pekla.
Utíkací pes.

Plaváčci ve školce
„Plavu si, ani nevím jak…“, zpívá se ve známé písničce
a odvážné děti z naší mateřské školy už to ví. Stejně
jako v předchozích letech, tak i letos na podzim se naši
malí Kaštánci zúčastnili plaveckého výcviku v krytém
bazénu v Hustopečích. Pod vedením zkušené paní
instruktorky se v průběhu 10 lekcí naučili foukat do
vody, položit se na hladinu, splývat a potápět se. Ke
konci kurzu nejšikovnější z nich uplavali sami až 5 metrů. Děti, které rády dovádí ve vodě, si tento kurz velmi
užily. Rodiče a kamarádi budou v létě na břehu rybníka překvapeni, co všechno se naši „plaváčci“ naučili.
Snad nám do té doby nateče dostatek vody… 
Kateřina Kapečková

Světýlka pro svatého Martínka
Druhý listopadový týden jsme se ve školce seznámili s příběhem svatého Martina a se zvyky a tradicemi, které toto období provází. Děti si vyzkoušely, jak se dříve šlapalo zelí, jak se
dralo peří nebo jak se kreslilo husím brkem. Každý den jsme
také z okna nedočkavě vyhlíželi sněhové vločky z martinské
peřinky. A protože v našem kraji sněží opravdu vzácně, vymysleli jsme s dětmi, že Martinovi zkusíme ukázat cestu pomocí
světýlek z lampionů. To aby věděl, kam má svou sněhovou
peřinu vysypat. Ve čtvrtek 12. listopadu v podvečer jsme se
sešli s lampiony u myslivny, kde už opravdu poletovaly sněhové vločky, a společně jsme se vydali k mateřské škole. Tam
na nás čekal sám Martin na bílém koni a všude rozhazoval
sníh. Sněhové vločky byly bohužel jen symbolické, ale kůň
byl k velké radosti všech dětí skutečný a trvalo dlouho, než se
ho nabažily a propustily z obležení. Pro všechny bylo u školky
připraveno malé občerstvení v podobě teplého čaje, svařáku,
martinských rohlíčků, chleba se sádlem a pro dospělé také
malá ochutnávka mladých vín, které věnoval spolek starovických vinařů, za což jim patří velký dík. Celý večer panovala
příjemná a pohodová atmosféra, a proto si moc přejeme, aby
se tato akce stala v naší obci tradicí.
Zdenka Kadlecová
5
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Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kdo nám pomáhají – paní T. Fialové za ušití pelerín a šatů pro děvčata, paní I. Zvolské za upečení
perníčků, panu M. Fabiánkovi za drobné opravy v MŠ a nákup hraček, paní Kvapilové za výtvarný materiál, panu Langovi za finanční sponzorský dar, R. Losovi a L. Hermanovi, kteří nám pomáhali s čertovským rejem ve školce, a také všem ostatním, kteří jsou ochotni kdykoliv
pomoci.
Renata Kadlecová, ředitelka MŠ

Krásné prožití svátků vánočních, v novém roce hodně
zdraví, štěstí a pohody přeje všem obyvatelům Starovic
kolektiv MŠ.

Vítání občánků
Vážení spoluobčané,
ráda bych vám v tomto čísle představila dvě malé princezny, které
jsme s panem starostou přivítali 11. října 2015 mezi občany Starovic.
Rodina Nečasova se rozrostla o Marianku, která se jim narodila
10. srpna 2015 a rodině Bukovinské na svět přišla dcera Natálka
5. června 2015.
Opět přeji rodičům hodně lásky, trpělivosti, sil a radosti do výchovy
svých dětí. Nesmím zapomenout na malé a velké slečny, které přednášely básničky.
Tímto děkuji Verunce F., Natálce G., Romance Š. a Klárce K. za pěkný
přednes a Romance za krásnou ukolébavku na flétničce.
Všem velkým občanům přeji pohodové, klidné a veselé svátky vánoční.
Dětem krásné, šťastné a kouzelné Vánoce, spoustu dárečků a radosti
pod stromečkem!
V roce 2016 ať se nám všem dobře daří - k tomu potřebujeme hlavně
zdraví, lásku, pochopení a také trochu toho štěstí.
Zdeňka Fridrichová
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Setkání osmdesátníků a devadesátníků
Setkání naší nejstarší generace se starostou a místostarostou obce
připadlo letos na středu 18. 11. Konalo se ve školní jídelně a sešlo
se zde 21 seniorů (z celkových 28), které spojoval rok narození mezi
lety 1921 – 1935.
Kytičku a gratulaci obdrželi ti, kteří letos oslavili kulaté narozeniny
– byl to pan František Fiala, který se tak zařadil mezi devadesátníky
(paní Helena Kotásková se bohužel ze zdravotních důvodů nemohla dostavit) a dále nově do klubu letos přibylo pět čerstvých osmdesátníků, z nichž se dostavili čtyři, paní Jiřina Klašková, Marie Červeňanová, Božena Sodomková, Blažena Duchoňová (nepřítomna)
a pan Stanislav Hanuš, který měl narozeniny právě v den setkání,
ale jak sám podotkl, chyběly mu při gratulaci do skutečného okamžiku narození ještě 4 hodiny.

Paní Kotásková při oslavě 90tin

Gratulace nejstarší občance

Už tradičně se příslušníci nejstarší generace naší obce setkali se zástupci generace nejmladší – děti z MŠ přišli zarecitovat a zazpívat
a po vystoupení rozdaly pradědečkům a prababičkám vlastnoručně vyrobené dárečky v podobě andílků.
Senioři si se zájmem vyslechli také starostu, který je informoval
o činnosti obce. Na ženách i mužích bylo vidět, že se rádi vidí a pořád si mají co říct.
Přejeme všem hlavně pevné zdraví a pořád dobrou náladu.
Petra Pokorná
Jubilanti 2015:
Bártová Božena
Losová Anna
Veselá Anna
Fiala František
Kotásková Helena
Štýbl Karel
Sadílková Josefa
Suská Božena
Fialová Zdeňka
Nečas František
Vaněk Vladimír
Vaňková Věroslava
Kelblová Anna
Prošková Anna

94 let
92 let
92 let
90 let
90 let
89 let
89 let
89 let
88 let
87 let
87 let
87 let
86 let
86 let

Štýblová Zdeňka 85 let
Klíma Miloš
84 let
Brož Antonín
83 let
Damborská Anna 83 let
Klašková Anděla 83 let
Jechová Marie
82 let
Mokrá Marie
82 let
Štýbl Jiří
81 let
Brožová Marie
81 let
Hanuš Stanislav
80 let
Sodomková Božena 80 let
Červeňanová Marie 80 let
Duchoňová Blažena 80 let
Klašková Jiřina
80 let

Předávání dárečků
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Burza dětského oblečení
Díky vstřícnosti vedení naší obce, kterému
tímto děkujeme, a aktivitě a zapálenosti několika místních maminek se 25. až 26. září
v místní sokolovně již poněkolikáté konala
dětská burza. Spousta maminek tak opět
dostala příležitost prodat již nepotřebné, ale
také nakoupit právě potřebné zboží pro své
ratolesti, ale i pro sebe či domácnost v rámci
mateřství. Na jednom místě tak bylo po půl
roce zase k mání nejrůznější zboží za velmi
příjemné ceny i zboží nabízené zcela zdarma. Výsledkem celé akce nebyla jen spousta spokojených prodávajících i zákazníků,
ale i 15% výtěžek z prodeje, který byl tradičně věnován místní MŠ na nákup hraček pro
děti.
Očima pořadatelek: Pořádání burzy vnímáme jako smysluplnou činnost. Líbí se nám
myšlenka vzájemné pomoci maminek a zá-

roveň získání určitého finančního obnosu,
který následně poslouží dobré věci.
Přípravě i samotnému pořádání burzy věnujeme s radostí část své energie a svého
volného času a upřímně se pak těšíme z výrazů spokojenosti prodeje i nákupu chtivých dam, ale i pánů a z hojné účasti. Proto
se vždy snažíme zajistit celé akci v dostatečném předstihu reklamu v mnoha formách
– ať už televizní (v místním kabelovém vysílání), rozhlasové, internetové (na obecních
a nově i facebookových stránkách), ale i tištěné v podobě letáků (umístěných ve vývěsních deskách naší vsi i po okolních obcích).
Obzvlášť letáků bylo naposledy rozvezeno
do okolí značné množství a výsledkem pak
byla účast několika jedinců i z poměrně
vzdálenějších lokalit jako Zaječí, Nosislav,
Kurdějov apod. Co ale úplně neodpovídalo

našim optimistickým předpokladům, byla
poněkud nižší účast domácích návštěvníků,
majících vůči těm „cizím“ značnou výhodu
v blízkosti místa konání burzy.
I přesto se dá ale říci, že zde máme poměrně stabilní základnu účastníků, která
se, jak věříme, bude nadále ještě rozrůstat.
S ohledem na všechny stávající i budoucí
prodávající i zákazníky, na úspěšnost, tradici a poslání burzy a taky s ohledem na to,
že nás to prostě baví, hodláme v pořádání
burz pokračovat a už nyní si vás touto cestou dovolujeme srdečně pozvat na tu jarně
– letní, která se uskuteční 12. 3. 2016. Více
informací naleznete opět v letáku a také na
stránkách obce. Aktivně se zapojte nebo se
třeba přijďte jen tak podívat, moc se na vás
těšíme!
Za tým pořádajících maminek A. Prošková

Starovice
před 50 lety
Před 50 lety došlo ve Starovicích k obměně vinohradů – některé staré vinohrady již
dosloužily, proto JZD nabídlo majitelům, že
jim odprodá pole i s nově osázenými vinicemi v trati „Nová pole“ za sokolovnou. Zájemců o tyto nové vinohrady bylo 15.
Družstvo nakoupilo nové stroje, např. sušičku na obilí, ledkovače, rozmetadla hnoje
i umělých hnojiv a elektrický chladič mléka.
Odchovna mladého dobytka byla přestavěna na kravín.
Teprve v roce 1965 se začal navážet kámen
na obecní silnici vedoucí ke hřbitovu a začalo se plánovat její asfaltování. Tato cesta
bývala za sucha prašná, po dešti rozblácená
a stávalo se, že se např. pohřební průvod
musel ubírat blátem.
V roce 1965 se ve Starovicích narodilo
16 dětí, zemřelo 6 občanů, 4 se přistěhovali
a 15 se odstěhovalo.
Petra Pokorná
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Ze Starovic na prkna, která znamenají svět
V jarním čísle Štarvického pantera jsme
přinesli rozhovor s oceněným fotbalistou
Petrem Bulíčkem, na který dnes navážeme.
Pohybově nadaných dětí je v naší vesnici totiž víc a dnes chceme představit třináctiletou Sáru Kopřivovou, která v současné době
studuje Taneční konzervatoř Brno.
Sářin talent rozpoznali její rodiče velmi brzy.
Od 5 let navštěvovala hustopečskou Rytmiku, od 8 let ji vozili 2x týdně do Pohořelic na
tréninky hip hopové taneční skupiny spadající pod Lužánky Brno. Zde přišly první
úspěchy v podobě výher na různých soutěžích a v roce 2014 byla při odchodu z juniorského týmu zvolena nejlepší tanečnicí roku.
Zároveň se v Lokomotivě Břeclav věnovala
atletice; tady byla jejím nejvýraznějším
úspěchem účast na evropských olympijských hrách žáků, kde skončila na 7. místě
v běhu přes překážky.
Bylo jasné, že Sára musí svůj talent rozvíjet
a že nejde dělat pořádně dvě věci, proto se
v 5. třídě musela rozhodnout, zda tanec,
nebo atletika – a vybrala si tanec.
Úspěšně složila přijímací zkoušky na konzervatoř a následovalo těžké období, kdy si
v 11 letech musela zvykat na internát, kde
se potýkala s rivalitou některých spolužaček, a na náročné celodenní studium zahrnující taneční tréninky 4 – 5 hodin denně.
V letošním roce byla Sára vybrána spolu
s několika spolužačkami k účinkování ve
dvou divadelních představeních v Janáčkově divadle, které měly koncem roku premiéru. Prvním z nich je opera Aida, kde hraje
roli otrokyně, druhý je balet Louskáček, který je obsazen také zahraničními hvězdami.

Zejména konkurs na Louskáčka byl přísný,
dívky osobně vybíral kanadský režisér představení André Laprise a ze 60 dívek dostalo
šanci tančit v divadle pouze 6 (v představení
vystupují vždy tři).
Pro zájemce, kteří by chtěli Sáru v divadle
vidět, nejbližší představení s ní jsou v těchto
termínech:
Louskáček: 21. 12. ve 14 a 18 hod., 28. 12.
v 18 hod a 7. 1. v 17 hod.
Aida: 26. 1. a 17. 2.

Jak se ti líbilo v divadle?
Byla jsem nadšená, že mám možnost sledovat zákulisí divadla a že jsem ve společnosti velkých hvězd a když mě líčily maskérky
v divadelní šatně, cítila jsem se taky jako
hvězda.

Sáře jsem položila několik otázek:
Chodíš na tréninky vždycky ráda, nebo
se musíš někdy přemáhat a nechce se ti?
Chodím ráda, ale někdy když jsem hodně
unavená, se musím trochu překonávat.

Co děláš během představení, když právě
nejsi na jevišti?
Pořád se v zákulisí protahuju, stejně jako
ostatní baletky. Trénuju a opakuju si tanec
a přitom si musím hlídat čas a sledovat
představení, abych správně vyšla na scénu.

Jaký tanec máš nejradši?
Klasický balet.

Mělas trému?
Ano, hlavně před premiérou, kdy jsme byli
od rána v divadle a celý den probíhaly pořád zkoušky a přípravy.

Čím bys chtěla být?
Tanečnicí nebo herečkou.
Sáře děkuji za rozhovor, přeju jí, ať se jí pořád
daří a věřím, že o ní ještě hodně uslyšíme.
Petra Pokorná

Sára druhá zleva

Mikuláš ztratil plášť
Zdá se, že v den, kdy se Vám dostane do
ruky toto číslo Pantera, bude už dávno po
mikulášské nadílce, přesto bych této postavě a tradicím s ním spojeným věnoval pár
řádek. Zvlášť když je sv. Mikuláš spolupatronem starovického kostela. Hned na úvod
se musím přiznat, že je mi Mikuláše líto.
Tedy toho skutečného, který se narodil roku
286 v Pataře a zemřel 6. 12. 352 v Myrze,
kde byl biskupem. Někdy si až povzdechnu: „Ještě že se toho chudák nedožil“. Každý
rok mě překvapí něčím novým. Loni to byly
svatomikulášské slevy. Stačí prý dojít do
obchodu 5. prosince oblečen za Mikuláše
a sleva je vaše.
Mírně mě uklidňuje, že Mikuláš není jediný
svatý, kdo byl, řekněme, k nepoznání zpopularizován. Něco obdobného potkalo sv.

Ritu, Januária či Valentýna a mnoho jiných,
záleží na tom, v které zeměpisné šířce se
zrovna pohybujeme.
Nemám v úmyslu si užívat předvánočního
farářského moralizovaní (musím být hodný,
abych taky dostal nějaký ten dáreček), ale
rád bych upozornil na stále existující nebezpečí, že nám svaté věci přestanou být svaté.
Vůbec zde nejde o svátek sv. Mikuláše, ten
mi posloužil pouze jako viditelná proměnná procesu, který věci původně svaté nebo
posvátné činí úplně obyčejnými a tím jim
bere to podstatné. Slovo svatý mimo jiné
znamená nedotknutelný, vyjmutý z běžného řádu věcí. Krásně to jde vidět na slovním
spojení sváteční den. Je to den, který je jiný,
neobyčejný, nedotknutelný, který je třeba
si chránit a byla by velká ztráta o něj přijít.

Člověk i společnost potřebuje v tom nejširším smyslu slova svaté věci. Stejně tak jako
svatý Mikuláš mnohdy ztrácí plášť svatosti,
děje se něco podobného i s daleko svatějšími skutečnostmi jako je např. rodina nebo
lidský život. Nezbývá než si popřát, aby nám
spolupatron našeho kostela pomohl vrátit
svatost tomu, co je a má nám zůstat svaté.
Pavel Kafka, děkan
Bohoslužby o Vánocích
24. 12

25. 12

1. 1.

16:00
a 23:00

9:30

9:30

Starovice

22:00

8:00

8:00

Starovičky

21:00

11:00

11:00

Hustopeče
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Rok 1945 ve Starovicích - Život jde dál
První měsíce a roky po válce ještě docházelo k častým změnám držitelů domů, stávalo
se, že zájemce si usedlost nakonec ani nepřebral, případně se brzy odstěhoval jinam.
Přicházejícím někdy chyběly hospodářské
schopnosti či zkušenosti (nově příchozí
pocházeli téměř bez výjimky z chudých poměrů), navíc první roky byly pro zemědělce
krajně nepříznivé, hlavně díky katastrofálnímu suchu a následné neúrodě.
Ještě v roce 1945 zde proběhly celkem
4 sňatky mezi nově příchozími. První svatba
se konala 30. září 1945, ženich pocházel z Bořetic (v době sňatku uváděn již jako rolník ze
Starovic z č. p. 193), nevěsta z Němčiček.
Prvním osídleneckým dítětem narozeným ve
Starovicích byl 31. 8. 1945 Jan Hrůza z č. p. 40,
jehož rodiče sem přišli z Nikolčic. Do konce
roku 1945 se pak narodilo ještě 7 dětí! Bohužel těsně po válce byla ještě běžná dětská
úmrtí. Do konce roku 1946 si smrt vybírala
mezi osídlenci pouze děti, především kojence. Prvním zemřelým byl 14. října 1945 Stanislav Pokorný z č. p. 221 (narodil se v srpnu
ještě v Blučině). Během roku 1946 zemřelo
ještě 7 dětí - nejmladší Jarmila Pokorná z č. p.
265 měla 7 dní, nejstarší Marie Táborská měla
rok a 3 měsíce. Teprve v roce 1947 se objevují úmrtí i dospělých – zemřelo celkem sedm
osob, z toho čtyři děti, jeden 76letý senior
a dva muži v produktivním věku, kteří oba
zemřeli náhle – byli to dvaatřicetiletý František Ďásek (přišel z Brna – Komína) a čtyřicetiletý Jakub Vrbovský (z Bořetic).

V roce 1948 se ve Starovicích narodila trojčata – Terezie, Marie a Václav Suských –
předčasný porod v 7. měsíci byl v tehdejších
podmínkách ovšem velké riziko; všichni tři
zemřeli cca po 6 hodinách života…
Od roku 1949 začíná dětská úmrtnost postupně klesat.
Tímto článkem uzavíráme historickou sérii
věnovanou 70. výročí konce druhé světové
války. Nastínili jsme v ní, jak události roku
1945 ovlivnily a proměnily život starovických obyvatel. Válečné události přervaly
tradici a historickou kontinuitu původního
německého obyvatelstva a pro Starovice se
začala psát nová kapitola. Spojovacím článkem mezi „starými“ a „novými“ Starovicemi
zůstalo především víno a vinařství. Ale ani
geny původních obyvatel se zcela nevytratily…
I dnes žije ve Starovicích několik lidí, kteří
jsou částečně potomky původních německých obyvatel. Jedním z nich je také náš
starosta Antonín Kadlec. Koncem letošního roku Starovice navštívil náš rodák, pan
Jaroslav Pátek z Pardubic, pamětník, který
zde žil jako dítě za 2. sv. války a zůstal zde
krátce i po válce u svých německých prarodičů, kteří nebyli odsunuti. Povyprávěl nám
o chlapeckých hrách, o tom, jak v dětství
chodili na „sladké dřevo“ - lékořici, která
v okolí Starovic tehdy rostla, jak po přechodu fronty sbírali zbraně a shromažďovali
střelný prach (panu Pátkovi bylo v roce 1945

7 let), aby mohli s klukama vyhodit do vzduchu opuštěný dům, jak okukovali letadlo,
které se zřítilo mezi vinohrady…
Pan Pátek nám poskytl staré fotografie
a s naším starostou si přiťukli na shledání.
A ještě drobná zajímavost – kromě uvedeného se ze Starovic nevytratila ani některá
původní příjmení. Třebaže se obyvatelé
obměnili, některá příjmení se zde po čase
objevila znovu – i když třeba v jiné (počeštěné) podobě a přestože ne všichni nositelé
těchto příjmení mají s původními obyvateli
něco společného.
Která příjmení to jsou:
Původní: Dnes:
Baier – Beier
Joksch - Jokš
Fabian - Fabian
Kadletz - Kadlec
Maschka – Maška
Schlor – Šlor
Siegl – Siekl
Hanak – Hanák
Kern – Kern
Proschek – Prošek
Waniek - Vaněk
Zwolsky – Zvolský
Mrkwitza – Mrkvica
Prokesch – Prokeš
Kutschera - Kučera
Petra Pokorná

Holičství tatínka pana Pátka v Hustopečích před 2. sv. válkou

Žně ve Starovicích 1956, vpravo manželé Fitzkovi (původní obyvatelé)

Přípitek dvou potomků původních obyvatel

Starovice, dům č. p. 239, začátek 50. let
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Vinařský rok 2015
Je tady prosinec, a tak se nabízí zhodnotit letošní vinařský rok 2015. Přes velice
suché počasí je tento rok výjimečný svou
kvalitou hroznů a vysokým sladem. Díky
dlouhým kořenům, které réva vinná má,
si našla vodu i hluboko v zemi, a jelikož
nebylo vlhké počasí ani přes noc, neobjevovaly se houbové a plísňové choroby
ve vinohradech, které dokáží úrodu zničit
tak, jako tomu bylo mnohokrát loňský rok.
Dozrávání hroznů tedy probíhalo za op-

timálních podmínek, i když trochu deště
samozřejmě chybělo. Jako každý rok při dozrávání vín se nad starovickými vinohrady
houfovala mračna špačků, ale kdo měl zasíťované vinice anebo si je hlídal s brokovnicí
v ruce, u toho neměli špačci k hodování moc
příležitostí. A velice pomohla tolik diskutovaná a nenáviděná plynová děla, která bohužel občas ruší spánek místních občanů,
ale bez kterých by převážná část vinohradů
tvořila jen listovou plochu bez hroznů.

A protože je prosinec, vína ve sklepích se
pomalu ale jistě čistí, rád bych vás pozval na
tradiční Štěpánskou ochutnávku mladých
vín 26. 12. do místní sokolovny, kde nám
tentokrát k ochutnávce a diskuzím o kvalitě
různých vín zahraje cimbálová muzika Lália.
Je konec roku 2015, a proto jménem celé
naší Vinařské společnosti Starovice vám
přeji hodně zdraví, lásky, vzájemné tolerance a štěstíčka do dalšího roku 2016.
za v. s. s. s. Jiří Lang

Hejno špačků
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Myslivecké sdružení
Ohlédnutí za mysliveckou nocí
Dne 11. července uspořádalo myslivecké
sdružení již tradiční mysliveckou zábavu.
Dalo by se říci, že nám počasí opět vyšlo.
Pravdou je, že nepršelo, ale i přesto, že jsme
měli téměř rekordní účast 590 návštěvníků,
tak spousta hostů již po půlnoci odcházela domů z důvodu velmi chladné noci. To,
co nás ale moc těší, je stále rostoucí zájem
o naši kuchyni. Na letošní zábavu jsme připravili výběr z 5 druhů jídel. Největší zájem,
tak jako v létech předchozích, byl o srnčí
medailonky s hranolky a oblohou. Jako
další pokrmy jsme připravili srnčí flamendr,
srnčí guláš, kančí ražniči a kančí řízek. Velký dík patří našim manželkám a kamarádkám, které nám při přípravě těchto pokrmů
ochotně pomáhají a mají velkou zásluhu
na výborném uvaření těchto pokrmů. Jen

Honová sezóna
Hlavní honovou sezónu začínáme zpravidla začátkem listopadu. Letošní jsme ale
začali až posledním listopadovým víkendem. Letošní extrémně suchý a parný rok
měl totiž neblahý vliv na přírůstky mláďat.
Proto jsme se rozhodli, že honů uděláme
co nejméně a budeme na honech sami,
bez našich hostů z jiných mysliveckých
spolků, které k nám každý rok zveme. Za
krásného slunečného dne jsme šli lovit
do sadů za myslivnou a následně do vinohradů za dálnicí. Na tomto honu jsme
ulovili 24 zajíců a 4 bažanty. Na myslivně
bylo pro nás připraveno pohoštění, které
nám naše kuchařky ochotně připravily. Po
občerstvení byla navozena sváteční atmosféra. Podle mysliveckých tradic a zvyklostí
byli přijati mezi myslivce naši dva členové
Martin Matějů a Honza Štýbl mladší, kteří
na jaře úspěšně vykonali zkoušku z myslivosti. Toto přijímání mezi myslivce probíhá
podle starých mysliveckých pravidel, kdy
si pasovaní myslivci pokleknou před předsedu mysliveckého spolku a mysliveckého
hospodáře na pravé koleno a myslivecký
hospodář je symbolickými třemi údery
loveckým tesákem na rameno a pasovací řečí přijme mezi myslivce. V tento den
jsme ještě také vyhlásili krále honu, kterým
se stal Olin Brabec, kterému se podařilo
ulovit 7 zajíců.
Karel Vala ml.
předseda MS Starovice
12

několik připomínek k myslivecké noci bylo,
podle následné odezvy od návštěvníků, výběr kapely. Proto jsme se rozhodli po dvou

letech kapelu změnit. Na příští rok jsme již
zajistili kapelu kvalitnější, tak doufáme, že
se většině návštěvníků bude líbit.

Myslivecký spolek přeje
všem krásné prožití
vánočních svátků
a úspěšný vstup
do nového roku.
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Svatba na bitevním poli
Loňská bitva mezi vesnicí a městem sice skončila smířením, ale
opravdové smíření může přinést jen pokrevní spojení – a tak letos
proběhla 31. října slavná svatba. Měšťáci dodali nevěstu a na naší
straně byla „dodávka“ ženicha. Tuto oběť se na sebe rozhodl vzít
Vlasťa Novotný.
Nevěsta byla vybrána s modrou krví, pracovitá, předvedla, že umí
prát (na valše) i podojit kozu, hlavní předností našeho ženicha bylo
to, že má vinohrady a sklep. Vlasťa si to však na poslední chvíli rozmyslel a u oltáře řekl jasné ne, tudíž to chvíli vypadalo, že se opět
zopakuje bitva. Nakonec se ale našel pravý ženich, který přijel na
koni a pravá nevěsta, která přijela od Starovic. Na svatební vlečce
tak byli starostkou Hustopečí Hanou Potměšilovou skutečně oddáni Jana Višňovská a René Sigmund z hustopečského ranče Valkýra.
Akce byla spojena také s žehnáním opraveného kříže v polích.

O tom, že do dílny pana Jaroslava Franka byly převezeny tři kříže
k restaurování, jsme psali na jaře. Během roku se podařilo všechny
tři kříže opravit a usadit na svá místa do krajiny na katastru Starovic.
Tento poslední zrestaurovaný kříž byl požehnán panem farářem Kafkou a navíc u něj byly vysazeny dvě lípy.
Obec Starovice děkuje panu Jaroslavu Frankovi za odbornou
opravu křížů na katastru obce.
Boží muka, různé kříže a kapličky utváří ráz naší krajiny zhruba od
doby, kdy v umění vládlo baroko, tedy více než 300 let. Najdeme je
v polích, u silnic či v obcích jako němé svědky událostí a životů těch,
co zde byli před námi, i naší existence. Aby zde zůstaly i poté, co my
už tady nebudeme, aby i našim potomkům připomínaly, že život
má také duchovní rozměr, je třeba se o ně postarat. V dnešní době,
kdy převládá spíše snaha věnovat se věcem a projektům, které přináší zisk nebo na které je možné získat dotace, je čin pana Jaroslava
Franka výjimečný. Pan Frank restauruje kříže zdarma ve svém volném čase jen proto, aby z krajiny nezmizely a aby se zachovaly také
pro další generace.
Obec Starovice se rozhodla i do budoucna zaměřit na opravu sakrálních památek. V plánu je výstavba nové kapličky, kterou postavili
původní němečtí obyvatelé Starovic a která do roku 1985 stála v místech dnešních teras, při jejichž terénních úpravách byla zbořena.
Petra Pokorná

Nejmladší účastnice svatebního veselí

Tady se Vlasťa ještě směje
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Příběh jednoho kříže

Chráněné bydlení Nosislav zahájí svůj provoz v lednu 2016
Chráněné bydlení Nosislav se připravuje na
zahájení provozu. V lednu 2016 se do něj začnou stěhovat jeho první obyvatelé. Jedná
se o osoby se zdravotním postižením (chronickým, tělesným) nad 40 let, kteří potřebují
pomoc a podporu při zvládání každodenních činností. Chráněné bydlení má kapacitu 10 obyvatel a představuje tak alternativu
k poskytování pobytové sociální služby ve
velkokapacitním zařízení.
Asistenti budou v chráněném bydlení přítomni nonstop. Obyvatelům chráněného
bydlení budou poskytovat takovou podporu,
jaká bude z hlediska jejich postižení potřeba.
Budou při tom podporovat obyvatele v jejich
seberealizaci a individuálním způsobu života.
Obyvatelé chráněného bydlení budou mít
zajištěnu podporu a pomoc s péčí o domácnost a svou osobu a současně budou zůstávat i nadále součástí svého přirozeného
prostředí, součástí míst kde žijí svůj život,
v dosahu svých příbuzných a přátel. V chráněném bydlení si s dopomocí asistentů vybudují své „doma“. Svůj byt si zařídí podle
14

svých představ, kdykoliv budou moci přijímat
návštěvy. Obyvatelé domu vytvoří společenství, společné prostory chráněného bydlení
budou sloužit k pořádání besed, slavností
a vystoupení, na které chceme zvát všechny
občany Nosislavi.
Zájemci o Chráněné bydlení mohou kontaktovat jeho vedoucí Mgr. Lenku Krutinovou
na tel. č. 737 218 420 nebo na mail nosislav@
diakonie.cz. Žádost o službu a další informace jsou dostupné na webových stránkách:
http://nosislav.diakonie.cz/.
Chráněné bydlení Nosislav
bylo vybudováno brněnským
střediskem Diakonie ČCE za
vydatné podpory nosislavského evangelického sboru
z prostředků Evropské unie
a také díky mnoha dárcům.
Na závěr bychom měli prosbu. Do chráněného bydlení
budeme potřebovat ještě
plno věcí. Možná takové věci
máte doma, možná Vám ně-

kde překáží a možná byste je do chráněného
bydlení chtěli darovat. Potřebovali bychom:
kuchyňské pomůcky a nádobí, včetně potřeb na pečení (talíře, hrnky, příbory, kastroly,
mísy, plechy…); odpadkové koše, igelitové
ubrusy, prostírání, květináče, obaly na květináče, hodiny, utěrky, ručníky, žínky potřeby
na úklid (smetáky, lopatky…), menší zahrádkářské potřeby. Prosíme pouze o věci, které
jsou v dobrém stavu, které mohou ještě dlouho sloužit.
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Poplatky v roce 2016
poplatek splatnost
částka
nájem
do 29.2.2016 dle nájemní smlouvy
pozemku
dle vyúčtování - obstočné
říjen 2016
držíte do poštovních
schránek
pes
do 31.3.2016 100Kč/pes
450Kč/osoba, 450Kč/
víkendový dům
V případě úhrady po
splatnosti se poplatek
navyšuje:
odpady do 30.4.2016 na 500Kč/osoba
úhrada 1.5.-31.5.2016
na 675Kč/osoba
úhrada 1.6.-30.6.2016
na 900Kč/osoba
úhrada od 1.7.2016

Štarvický panter

Ceník služeb od 1. 1. 2016
poplatek
ROZHLAS,INFOKANÁL,NÁJMY
hlášení místním rozhlasem
infokanál 1 stránka/týden
pronájem místa k prodeji
hrobové místo m2/10 let
nika na urnu 10 let
KOPÍROVÁNÍ
A4 jednostranně černobílý tisk
A4 oboustranně černobílý tisk
A4 jednostranně barevný tisk
scanování A4
laminace A4
fax 1 stránka
TKR přípojka

Úhradu proveďte:
1. v hotovosti na Obecním úřadě - pondělí, středa
7.00 - 17.00
2. bankovním převodem na účet KB
č. 9723651/0100, VS: č.p.
Děkujeme za včasnou úhradu!
Obecní úřad Starovice - tel. 519 414 755,
e-mail: obec@starovice.cz

ODPADY
likvidace odpadů občan/rok
likvidace odpadů
víkendový dům/rok
poplatek pes

Kč
50,50,50,80,1.000,-

2,3,20,10,20,20,2.000,-

450,450,100,-

SPRÁVNÍ POPLATKY
legalizace podpisu
vidimace 1 strana
přihlášení k trvalému pobytu
potvrzení o trvalém pobytu
poplatek ze vstupného

30,30,50,20,10%

USKLADNĚNÍ ZEMINY 1 tuna
USKLADNĚNÍ SUTI 1 tuna

50,100,-

PÍSEK
písek 1 tuna
(bez nakládky a dopravy)
písek 1 kolečko
(bez nakládky a dopravy)
písek 1 tera
(bez nakládky a dopravy)

300,30,100,-

ZAPŮJČENÍ PŘÍVĚSNÉHO VOZÍKU
za půlden (max. 4 hod)
200,za 1 den
400,SLUŽBY TRAKTOREM
za každých započatých 15 minut

100,15

Štarvický panter
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Kalendář kulturních a sportovních akcí v roce 2016:
Kdy
sobota
30. ledna
sobota
20. února 20:00
neděle
21. února 15:00
sobota
5.března 16:00
sobota
12.března
sobota
19.března 14:00
sobota
30.dubna 16:00
sobota
7.května
sobota
28.května
sobota
4.června 15:00
sobota
18.června 20.00
sobota
16.července
sobota
30.července
sobota
23.července
pátek
19.srpna 18:00
sobota - neděle
20.-21. Srpna
sobota
17.září 14:00.
pátek - neděle
23.-25.září
sobota
15.října 15:00
pátek
11.11. 17:00
sobota
3.prosince
neděle
4.prosince
pondělí
26.12. 14:00

Kde

Co

Kdo

sokolovna

Hasičské soutěže - uzlování

hasiči

sokolovna

TANEČNÍ ZÁBAVA – Maškarní ples

Sokol

sokolovna

Maškarní ples pro děti

Sokol

sokolovna

Setkání se seniory

Obec

sokolovna

Burza dětského oblečení

maminky

sokolovna

Výstava vín

vinaři

u myslivny

Pálení čarodějnic

hasiči

pěší turistika

Jednodenní turistika

Sokol

u myslivny

KAŠTANFEST

Sokol

u myslivny

Dětský den

Sokol

u myslivny

Babské hody

baby

u myslivny

Myslivecká zábava

myslivci

u myslivny

I Love jižní Morava

I Love…

hřiště

70 let sokolu

Sokol

u myslivny

Stavění máje + předhodová diskotéka

Sokol

u myslivny

Hody – tradiční hodová zábava

Sokol

mezi sklepy

Starovické vinobraní

vinaři

autobusový zájezd

Turistický víkend

Sokol

fotbalové hřiště

Drakiáda

Sokol

průvod obcí

Lampionový průvod s ochutnávkou vín

školka

sokolovna

Mikulášská diskotéka

baby

15:00 náves

Rozsvěcování vánočního stromu

Obec

sokolovna

Košt mladých vín

vinaři

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