Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice

Slovo starosty
Letošní rok provází extrémní výkyvy počasí.
Po tuhé zimě přišlo suché jaro, které způsobilo
problémy téměř všem. Hlavně pak zemědělcům,
zahrádkářům, přírodě, ale i hasičům – usychají stromky a vysychají studny. K velkému suchu přišel ještě
18. května mráz, který v nížinách způsobil pomrznutí
sazenic, vinohradů a dokonce i stromů. Nakonec přišly
přívalové deště, po kterých se příroda konečně zazelenala. Co se dá dělat, „větru a dešti poručit neumíme“,
a tak se s těmito podmínkami musíme srovnat a věnovat se vlastní práci.
Co se tedy událo v uplynulém čtvrtletí v naší obci?
Začátkem jara jsme uskutečnili s obecními pracovníky výsadbu ovocných stromků na 3. řádku
a na spojnici mezi 3. a 4. řádkem. Celkem bylo dle
projektu Ing. Veitha vysazeno 33 různých druhů višní a 14 ks slivoní. Výsadba bude ještě na podzim
doplněna různými keři. Také jsme dle zpracovaného projektu Ing. Hukové, provedli část výsadby
na návsi, a to 6 ks hlohů.

Ing. Veith s obecními pracovníky
při výsadbě na 3. řádku
Projekt řeší výsadbu zeleně od návsi kolem potoku až po Slezákovo. Kompletní výsadba v místech,
kde došlo k velkému kácení dřevin, z důvodu vedení
kanalizace, bude dokončena až po realizaci stavby
parkoviště na zaklenutém potoce, kterou bychom
chtěli uskutečnit v letních měsících. V tomto období
se pracovníci obce podíleli na provozu a údržbě čističky, sázení dřevin, úpravě terénů, například propustku u Valového nebo u Stolárového, opravě chodníků,

Dokončení chodníku u Stolárového

panter

sečení trávy, výrobě a usazení vjezdových bran mezi
sklepy, které mají zabránit neoprávněnému vjezdu
těžkých vozidel do této lokality. Změnou podmínek úřadu práce, obec využívá i občanů, kteří jsou
déle jak rok na pracovním úřadě a jsou povinni
odpracovat 20 hodin měsíčně zdarma pro obec.
Musím říct, že mě tihle pracovníci mile překvapili
a i přes svoji nelehkou situaci se snaží být pro obec
prospěšní.
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Druhým velkým projektem, je „Revitalizace starovického rybníka“, který je rozdělen na dvě části.
1. část je – výsadba biokoridoru, ke které jsme
dostali avízo, že jsme byli úspěšní se získáním
dotace, a tudíž začneme s přípravou realizace výsadby biokoridoru kolem rybníka. Samotná realizace zřejmě proběhne na podzim letošního roku, popř.
zjara roku příštího. 2. část, která asi všechny zajímá
více, a to je revitalizace toku a nivy (tedy vyčištění
rybníku), jsme obdrželi teprve nedávno informaci, že
náš projekt nebyl vybrán pro podporu z OPŽP a byl
zařazen do tzv. zásobníku projektů. To znamená, že se
jedná o projekt s dobrým hodnocením a jeho realizace
se může uskutečnit pouze v případě uvolnění dalších
prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Nově nainstalované vjezdové brány
Co možná mnoho z Vás nevnímá, ale já to
považuji za úspěch, je dokončení procesu s provozováním ČOV. Od samotné stavby, přes realizaci
přípojek, napojení domácností, nastavení provozu až po uzavření smluv s občany. Je to spousta
činností, ze kterých vyplývá i velká spousta hlavně
administrativních úkonů. O dotaci jsme žádali společně s několika okolními obcemi, se stavbou jsme
začali jako poslední a dnes jsme v celém procesu
nejdále. V současné době máme až na pár výjimek
napojeny všechny domácnosti, máme podepsány
téměř všechny smlouvy na odvádění odpadních vod
a čistička bez větších problémů funguje.
Nejvýznamnější a finančně nejnákladnější stavbou v letošním roce je stavba sběrného dvora,
kterou provádí firma Stavoč Horní Bojanovice.
Stavba byla zahájena 3. 4. 2012 a zásluhou dobré
firmy, zodpovědným technickým dozorem probíhá
bez větších komplikací a bez víceprací. Dne 28. 6.
2012 dodala firma Agrotec vybavení sběrného dvora, takže od druhého pololetí už nám sběrný dvůr
může sloužit. Dokončením tohoto projektu se nám
podařilo zvládnout další nákladnou stavbu a posunout úroveň naší obce zase o krok dál. Provozní řád
bude během krátké doby zpracován a zveřejněn, aby
občané mohli co nejdříve nový sběrný dvůr využít
k ukládání svých odpadů.

Stavba sběrného dvoru

Rybník čekající na dotaci

STRUČNĚ O PROBÍHAJÍCÍCH
A PŘIPRAVOVANÝCH PROJEKTECH
A ČINNOSTECH V OBCI
1. Revitalizace lokality Starovický rybník
– obdrželi jsme avízo o přidělení
dotace na část výsadby biokoridoru,
bohužel na vyčištění rybníku zatím
dotaci nemáme a nevíme zda budeme vůbec úspěšní
2. Sběrný dvůr – byla úspěšně dokončena stavba, v termínu a bez vícenákladů
3. Provedena výsadba 33 stromků višní
na 3. řádku a 14 stromků na spojovací silnici mezi 3. a 4. řádkem
4. Došlo k převedení vysílání kabelové
televize z analogu do digitálu a také
došlo k rozšíření vysílání o 4 nové
programy
5. Chodník na 0-tém řádku – dokončen
projekt
6. Mateřská škola – provedeno výběrové řízení na ředitelku MŠ
7. Připravujeme instalaci prvních tří zpomalovacích retardérů
8. Získali jsme dotaci z JMK na dofinancování sběrného dvoru ve výši 220 tis. Kč
Co se nepodařilo:
– Nebyli jsme úspěšní při získání dotace
z MMR na vybudování dětského hřiště. Budeme znovu žádat.
– Nebyli jsme úspěšní při získání dotace z JMK na rekonstrukci soc. zařízení sportovních kabin
– Tuhá zima a suché jaro způsobilo,
že nám poschlo 11 stromů na polní cestě

1

2/ 2012

Štarvický panter
V tomto období jsme také pokračovali ve zpracování dalších projektů, které je potřeba stále připravovat
pro další rozvoj naší obce. Chystáme projekt chodníku ke hřbitovu a na nultém řádku, projekt parkoviště
na zaklenutém potoce a zpomalovacích retardérů
v obci. Tyto projekty chceme postupně realizovat. Nejdříve bychom chtěli vybudovat parkoviště na zaklenutém potoce, abychom dokončili rozdělané dílo v centru
obce. K tomuto účelu jsme provedli už výběr dodavatele
stavby. Byla vybrána firma s nejnižší nabídkovou cenou
a předpokládáme, že dílo bude dokončeno do letošních hodů. Také bychom chtěli se začátkem prázdnin
nainstalovat první 3 zpomalovací retardéry, které mají
za účel chránit naše děti proti neukázněným řidičům.
Uvidíme, jak se retardéry osvědčí a jestliže budeme mít
pozitivní ohlas od občanů, budeme pokračovat v jejich
další instalaci.
Také proběhla avizovaná změna v rozdělení a rozšíření programové nabídky kabelové televize, kdy si
každá domácnost mohla vybrat nabídku dle svého
požadavku a ceny. Přechod proběhl bez větších komplikací. Momentálně odstraňujeme s dodavatelskou
firmou nahlášené připomínky občanů. Pro obec
to znamená do budoucna roční úsporu ve výši cca
150 tisíc, která se nám bude hodit jinde. Také jsme
provedli změnu dodavatele energií u obce i obcí zřizovaných provozů, kam patří školka a školní jídelna,
které nám podle výpočtů a uzavřené smlouvy zajistí
do budoucna roční úsporu ve výši kolem 100 tisíc
korun. Oslovením jiných pojišťoven se nám podařilo snížit náklady za pojištění obecního majetku cca
o 20 tis korun při zvýšení pojistného plnění. Těmito kroky se snažíme eliminovat výpadky daňových příjmů,
a stabilizovat tak rozpočet obce.
V polovině měsíce dubna jsme získali od JMK povolení k působení Městské Policie Hustopeče v naší obci
a samotná činnost „měšťáků“ už přináší první úspěchy. Dohodli jsme se s velitelem Měst. policie, aby
jejich působnost byla v první fázi preventivní, bez větších finančních postihů. Kontrola je hlavně zaměřena
na parkování vozidel na chodnících, vjezdu vozidel nad
7,5 tuny a také začali s měřením rychlosti na průjezdné
komunikaci, ale i v obci. Věřím, že neukázněným řidičům se působnost Měst. policie líbit nebude, ale slušní
občané a rodiče dětí si tuto činnost pochvalují.
Už jsme si zvykli, že nám dosud vše vycházelo,
ale v tomto čtvrtletí jsme se přesvědčili, že to není

Havárie domu č.p. 82
samozřejmostí, a že to tak nemusí být vždy. Obdrželi
jsme zprávu o nezískání dotace na realizaci dětského
hřiště, a také jsme nebyli úspěšní při získání dotace
z JMK na rekonstrukci soc. zařízení fotbalových kabin, kterou jsme provedli začátkem letošního roku.
Také se počátkem května stala v obci nepříjemná
věc, kdy při provádění výkopových prací domovní
přípojky kanalizace, došlo ke zřícení části domu č.p.
82, rodiny Polákových. Vzniklá situace vyžadovala
okamžité řešení hledáním náhradního bydlení, které
se mi podařilo vyřešit ve spolupráci se sociálním úřadem. Musím ale, říct že mě zamrzel lhostejný až škodolibý postoj některých občanů, v takto vážné situaci.
Ale ne všichni občané měli radost z tohoto neštěstí,
a proto chci poděkovat těm občanům, kteří v danou situaci pomohli, naturálně např. darováním jídla, starého nábytku, povlečení či oblečením postižené rodině.
Vážím si také vstřícného postoje pana děkana Kafky za
„podání pomocné ruky“ v této situaci.
Poslední událostí, o které se šušká na každém
rožku, bylo vypsání výběrového řízení na ředitelku
mateřské školy. Vypsání výběrového řízení umožnil školský zákon a zastupitelé se dohodli k tomuto
kroku přistoupit. Do výběrového řízení se přihlásily
dvě uchazečky. Současná ředitelka naší MŠ a dále
Ing. Kopová z Hustopečí. Na základě výsledků výběrového řízení a doporučení odborné výběrové
komise (složení 6-ti členné komise: zástupce České školní inspekce, JMK odboru školství, ředitelka
MŠ Hustopeče, pedagogická pracovnice a zástupce zřizovatele) byla vybrána Ing. Kateřina Kopová
a po dlouhé době, tak dojde ke změně na místě ředitelky mateřské školy.

Tak jako již tradičně zakončím tento článek stručným
poohlédnutím se za působností zájmových organizací.
První kulturní akcí v tomto období byl košt vín pořádaný Vinařskou společností Starovice. Potom přišli
na řadu se svou aktivitou „sokoli“, kteří mimo soutěž
fotbalu, připravili pro děti pálení čarodějnic, kterého se
zúčastnil rekordní počet návštěvníků. Další sokolskou
akcí byl turistický výlet v okolí Mohelnice a nakonec
úspěšné uspořádání taneční zábavy Big-beát pod kaštany, která se také setkává s vysokou účastí. Také fotbalisté přiložili ruku k dílu, kdy uskutečnili několik brigád na uskutečnění opravy poškozené závlahy hřiště,
po stavbě kanalizace. Hasiči mimo svých pravidelných
účastí na soutěžích dětí, nově vytvořili hned dvě družstva dospělých, která nás začala zastupovat na soutěžích. Mimo to se podíleli v období sucha pravidelně na
zalévání vysazených dřevin, a také zajistili svépomocně
s pomocí některých občanů, úpravu veřejných ploch
u hasičky, za což jim patří poděkování. Ženské
ze Starovic se pilně připravovaly na babské hody,
které se uskutečnily za tropického počasí, a také těšily velké návštěvnosti. Poslední akcí před vydáním
našeho zpravodaje byl u nás motoristický závod
Agrotec Rallye a odpoledne hasiči připravili zajímavý
dětský den s přenocováním ve stanech. A nakonec
myslivci, ti se zatím na naši oblíbenou mysliveckou
noc teprve připravují, která se uskuteční 14. 7. 2012.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál a hlavně
pak dětem, pěkné a klidné prožití letních prázdnin
a jestliže budete vyjíždět na dovolenou, ať se Vám
vyhýbají všechny nepříjemnosti. Nezapomeňte si
také udělat čas na kulturní akce pořádané zájmovými organizacemi u nás ve Starovicích.
Antonín Kadlec

Městská policie při měření rychlosti v obci

Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce, ze dne 14. 6. 2012
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatelku, ověřovatele, návrhovou komisi,navržený a doplněný program
• Rozpočtové opatření č.1,2 a 3/2012
• OZV č.1/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
• Vnitřní směrnici k aplikaci reálné hodnoty
u majetku určeného k prodeji
• Vnitřní směrnici k DPH
• Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 4189/1 v k.ú.Starovice o výměře 11m2
• Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.
č. 401 v k.ú.Starovice o výměře 287m2
• Zveřejnění záměru prodeje části pozemku
parc. č. 126/45 v k.ú.Starovice
• Zveřejnění záměru obce pronajmout pozemek parc.č. 1086/121 o výměře 1023m2
v k.ú.Starovice
• Zveřejnění záměru obce směnit pozemky
parc.č. 4343/5, 5593/245, 5593/246,
5758/1, 5758/2, 5767/1, 5767/3, 5767/5,
5778/1, 5778/2, 5779/1, 5779/2, 5780/1,
5780/2, 5780/3, 5780/4, 5784/5 o celkové
výměře 9093m2 v k.ú.Hustopeče
• Dodatek č.4 Smlouvy o provozování televiz-
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ního kabelového rozvodu se společností NOEL
Hodonín
Dodatek č.1 Smlouvy č.7/2012 se společností
Hantály, a.s.
Pasport komunikací a chodníků zpracovaný
firmou Viadesigne s.r.o. Břeclav
Výběr dodavatele firmu Stavba a údržba silnic
Břeclav na akci „dodávka a instalace silničních
retardérů v obci Starovice“, s nejnižší cenovou
nabídkou
Výběr dodavatele pana Petra Hermana, Starovice 349, na stavbu Parkovacích ploch na zaklenutém potoce, s nejnižší cenovou nabídkou
Půjčku z BFS ve výši 5.000,-Kč paní Veronice
Machaňové, Starovice 166
MŠ – při zajištění náhradní školky v období
uzavření provozu MŠ Starovice, budou rodiče
umístněných dětí hradit náklady spojené s umístěním v náhradní MŠ
Úhradu 50% finančních nákladů na přeložení
kabelů O2 a Noel před obchodem COOP.
Druhou část 50% bude hradit majitel pozemku
pan Ladislav Prošek.
Příspěvek na činnost Svazu tělesně postižených
Hustopeče pro rok 2012 ve výši 100Kč/člen

usnesení
č. 3/2012

• Pořádání Myslivecké noci a Hodů 2012
Zastupitelstvo obce Starovice neschvaluje:
• Prodej pozemku parc.č. 246/4 v k.ú. Starovice
• Pronájem pozemku parc.č.1077 v k.ú.
Starovice
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• Zprávu starosty
• Oznámení o uzavření provozu Mateřské
školy Starovice
Zastupitelstvo obce ukládá:
• Účetní vyvěsit OZV č.1/2012 na úřední
desce Obecního úřadu Starovice
• Účetní vyvěsit schválené záměry na úřední
desce Obecního úřadu Starovice
Zastupitelstvo obce pověřuje:
• Starostu k podpisu Dodatku č.4 Smlouvy
o provozování TKR
• Starostu k podpisu Dodatku č.1 Smlouvy
č. 7/2012 se společností Hantály
• Starostu k podpisu smlouvy s firmou Stavba
a údržba silnic Břeclav
• Starostu k podpisu smlouvy s panem Petrem
Hermanem, Starovice 349
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Senioři

OSLAVA PRO NAŠE NEJSTARŠÍ OBČANY V NOVÉM

Až do konce minulého roku bylo zvykem
navštěvovat a přát k narozeninám všem našim
občanům, starším osmdesáti let. Více jak jeden
rok jsme se také s paní účetní s potěšením
zúčastňovali této milé povinnosti a všechny naše nejstarší občany za obec Starovice
navštívili, popřáli a předali drobný dárek. Někteří občané se na naši návštěvu už brzy dopředu těšili, pro jiné naše návštěva nebyla úplně
příjemná a někteří naši návštěvu ani nechtěli.

Proto, abychom zbytečně naše občany nezatěžovali přípravou, případně je dokonce stresovali naší návštěvou, rozhodli jsme se učinit
změnu v přání našim nejstarším občanům,
formou společného setkání.
Význam společného setkání vidíme hned
v několika směrech. Hlavním cílem bude vůbec, možnost setkání všech vrstevníků, kterých se našim nejstarším v průběhu roku moc
nenabízí. Také z hlediska obce budeme mít vět-

ší možnosti našim osmdesátníkům připravit
zajímavější program v pěkném prostředí školní
jídelny, kde nebude chybět občerstvení, promítání a doprovodný program.
Společné setkání s našimi nejstaršími plánujeme na konci roku, kdy každý obdrží pozvánku
a v případě potřeby zajistíme i dovoz a odvoz.
Už nyní se těším na společnou oslavu,
Antonín Kadlec
starosta obce

Výsadba ovocných stromů na třetím řádku
Stavbou kanalizace došlo
k vykácení mnoha stromů, proto
jsme zadali zpracování projektu
výsadby nové zeleně odborníkům z Mendlovy lesnické
a zahradnické fakulty v Lednici,
kteří navrhli k výsadbě na třetí
řádek ovocné stromy. Ovocné
stromy byly navrženy z několika
důvodů. Zaprvé se jedná o stromy menšího vzrůstu, které nebudou vadit husté síti podzemních i nadzemních inženýrských
sítí, dále jsou to vhodné typy
taxonů pro vesnickou výsadbu
a nakonec je z nich ještě užitek se sběru plodů. Stromy
jsme původně chtěli vysadit
už na podzim roku 2011, ale nepodařilo se
nám sehnat vhodné druhy. Vhodné stromky
se nám podařilo zajistit až letos z jara, a pod

dohledem zpracovatele Ing. Veitha ve dnech
25. – 27. 3. 2012 vysadit. Na třetím řádku
byly nepravidelně vysazeny tři druhy stromů

višní (Érdi Botermo, Favorit,
Újfehértoi Furtos), v celkovém
množství 33 ks. Dále budou na,
třetím řádku vysazeny ještě tradiční keře (šeřík, ibišek, zlatice,
nebo ptačí zob), které dají ulici
barevný kolorit. Ovocné stromky nabízíme majitelům přilehlých domů k adopci. To znamená, že kdo z občanů bude mít
zájem se o stromek starat, tak
z něj bude samozřejmě i sklízet plody. Prosíme o nahlášení
zájemců o adopci. Upřednostněni budou majitelé přilehlých
nemovitostí, druhořadě, ostatní
občané. Také na spojnici mezi
třetím a čtvrtým řádkem byly
vysazeny dva druhy slivoní (Čačanská najbolja a President) v celkovém počtu 14 ks, které
nabízíme občanům také k adopci.

Dárek
ze Starovic
Jelikož jsme dosud neměli žádný originální dárek
ze Starovic, nechali jsme k tomu účelu zhotovit keramický hrníček s našim kostelem a názvem obce. Každý hrníček je originál, ručně vyráběný a je k prodeji
za 120,– Kč. Jestliže budete mít zájem, můžete si hrníček koupit v pracovní době na obecním úřadě.
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Stravování dětí v období prázdnin
S platností od 1.1.2012 se žáci všech škol
mohou v době školních prázdnin stravovat
ve školní jídelně za stejných podmínek jako
v době školního vyučování, tj. za stejnou
„dotovanou“ cenu ve výši stravovacího limitu (náklady jen na potraviny). Náklady
na mzdy personálu ŠJ jsou hrazeny ze státního rozpočtu a provozní / režijní náklady

jsou hrazeny z rozpočtu zřizovatele – Obce
Starovice. Toto platí pouze pro děti, které
se ve Školní jídelně stravují celoročně.

Obědy hlaste nejpozději den předem
ve Školní jídelně Starovice, tel.: 519 412 177.

Ostatním dětem nabízíme :
poloviční porci za cenu
plnou porci za cenu

29,– Kč
57,– Kč

Recyklační poplatek
Kde a jak se mohou obyvatelé Starovic
zbavit vysloužilých elektrospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém z míst
zpětného odběru, která k tomuto účelu byla
vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být
kompletní, tedy nerozebrané.
V takovém případě hradí další nakládání
s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím kolektivních systémů, které založili.
Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval
důležité části jako např. motor, kompresor,
topné těleso, buben, plášť apod. Demontáž
a zpracování elektrospotřebičů je činnost
zákonem určená pouze osobám s příslušnými oprávněními. Takové výrobky je nutné
považovat za odpad a náklady spojené s jejich
odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy
do poplatků, které platíme my všichni!
Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností
můžete zdarma odevzdávat na těchto místech:
Nově otevřený sběrný dvůr obce
Při mobilním svozu obce
Více na www.elektrowin.cz
nebo www.starovice.cz
Historický elektroodpad: Kdo za něj zaplatí?
Výrobci elektrospotřebičů jsou většinou nadnárodní firmy s globální působností. Znamená to mimo jiné, že dávno před přijetím české odpadové legislativy v současné podobě
tyto společnosti její principy znaly z dalších
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zemí a hlásily se ke svému dílu odpovědnosti
za ochranu životního prostředí.
Její nedílnou součástí je spoluodpovědnost
za ekologickou recyklaci spotřebičů, jež doslouží. Nejde ale jen o to, že se výrobce určité
značky za pár let šetrně a zodpovědně postará o zařízení, které dnes prodal.
Ano, většina značek, které spotřebitelé vyhledávají, má dlouhou tradici a v některých rodinách
sloužily výrobky se stejným logem už minulým
generacím. Je ale i mnoho značek, které přestaly existovat. Jejich zástupci v domácnostech
v podobě lednic, praček a spousty dalších spotřebičů však slouží dál.
Podle průzkumů je například nejméně polovina
lednic v českých domácnostech starších pěti
let. Kdo by tedy zajistil jejich ekologickou recyklaci, kdyby platilo, že v oblasti elektroodpadu
se stará každý jen o své?
Odpovědnost výrobců a dovozců
Zákon proto přišel s termínem „historická
elektrozařízení“. Definuje je jako výrobky,
které byly uvedeny na trh dříve, než současná právní úprava vstoupila v platnost - tedy
před 13. srpnem 2005.
A o ně – tedy o jejich sběr a recyklaci – se podle zákona musejí postarat všichni současní
výrobci a dovozci takříkajíc rukou společnou
a nerozdílnou. Právě proto vytvořili neziskové společnosti, kolektivní systémy, jako je
například ELEKTROWIN.
Kolektivní systémy v České republice od roku
2005 vybudovaly síť sběrných míst – přesněji míst zpětného odběru - a navázaly spolupráci s nejlepšími zpracovateli. Díky tomu se
naší zemi podařilo nejlépe ze všech nových

členských států EU splnit požadavek Unie,
aby každý obyvatel ročně odevzdal k ekologickému zpracování nejméně čtyři kilogramy
vysloužilých elektrozařízení.
Termín byl pro všechny nově přistoupivší
státy stanoven do konce roku 2008, „staré“
členské země musely tento požadavek splnit
už o dva roky dřív.
Přestože Češi v počátcích fungování kolektivních systémů ročně odevzdávali jen něco přes
kilogram spotřebičů, koncem roku 2008 jsme
už limit dokázali nejen splnit, ale dokonce překročit. Země jako například Maďarsko nebo
Polsko požadavek EU v termínu nesplnily.
Jak se financuje zpětný odběr
K financování celého tohoto složitého, ale
zároveň nesmírně potřebného systému slouží takzvané recyklační poplatky, jinak nazývané také PHE. Do kolektivních systémů je
odvádějí výrobci a dovozci, a to ve výši, jaká
odpovídá nákladům na zajištění zpětného
odběru, zpracování a využití spotřebičů určitého druhu.
Poplatek tvoří součást ceny nových výrobků,
při prodeji je viditelně označen jako samostatná položka. Množství nově prodaných
spotřebičů určité značky tak určuje, jakou
částkou její výrobce či dovozce do kolektivního systému přispívá.
Zviditelnění poplatku má význam nejen
pro kontrolu, zda výrobce plní své zákonné
povinnosti, ale také pro každého spotřebitele, který je touto formou upozorněn na to, že
existuje zpětný odběr elektrozařízení, kterého může bezplatně využít.
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Do vybavení SDO patří štěpkovač a kolový nakladač

Sběrný dvůr – přístřešek pro kontejnery

Na snímku stavební dozor Ing. Fojtách s projektantem ing. Vostálem

Kolový nakladač New Holand W 070, vybavení SDO
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Co se děje v naší MŠ
Polámaný autobus
Poslední květnový den jsme vyrazili s dětmi z naší mateřské školy na výlet na zámek
Bučovice. Abychom ušetřili rodičům náklady za dopravu, přibrali jsme ještě děti z MŠ
Uherčice.
Naše cesta však netrvala dlouho, hned u Nosislavi pan řidič zjistil závadu na autobuse,

Školní jídelna Starovice
Od kolaudace školní jídelny v roce 1997
uběhne letos neuvěřitelných 15 let. Dalo
by se tedy říct, že se pomalu opotřebovává

kterou sám nemohl odstranit, a my museli
čekat na náhradní autobus. Přestávku jsme
využili k občerstvení, taky jsme si zazpívali
a zahráli pohybové hry.
Další autobus přijel asi za hodinu a nám už
nic nebránilo v cestě.
V Bučovicích na nás již čekali, společně jsme
si prohlédli starobylý zámek, kluky zaujaly
vystavené staré zbraně, děvčata zase šaty,
ve kterých chodily zámecké paní.

a stárne, ale opak je pravdou. Interiér jídelny
je zásluhou vedoucí, paní Dagmar Fialové,
stále krásnější. Jednoduše zařízené prostory
má vždy vkusně vyzdobené, většinou s tématickým zaměřením, které aktuálně a často
obměňuje.

Potom jsme v zámecké komnatě zhlédli
pohádku ,,Princ Nebojsa“, ale protože ji hráli
jen 2 herci, malé děti moc nezaujala.
O to více se dětem líbilo žonglování na nádvoří, kde si samy mohly zkusit točit talíř na hůlce, žonglovat s míčky nebo s tyčkami.
Nakonec jsme posvačili v zámecké zahradě,
kde se dětem nejvíc líbily ornamenty z živých
plotů. Z tohoto bludiště se jim nechtělo domů.
Do školy jsme se vrátili plni dojmů z našeho
výletu. Když se potom zeptaly maminky svých
dětí, co se jim nejvíc líbilo z výletu, většina
odpovědí zněla – „polámaný autobus“.
Jitka Heřmanská učitelka MŠ

Vůbec mně není jasné, kde pořád bere inspirace. Při pohledu na stoly s bílými ubrusy
a vytříbenou dekorací, člověku vůbec nepřipadá že je ve školní jídelně, protože ji dokázala
proměnit na úroveň restauračního zařízení.
Kadlecová Helena

Myslivecké sdružení
Začátkem května uspořádalo MS Starovice
již tradiční střelecký turnaj ve střelbě na letící
asfaltové terče. Za krásného počasí a účasti
téměř všech členů jsme si osvěžili střelbu z brokové zbraně. Naše výsledky nebyly
sice na účast na olympiádě, ale rozhodně se
za svůj výsledek nikdo stydět nemusel. Všichni jsme stříleli obstojně a dobře jsme se pobavili. V celkovém pořadí obhájil prvenství z loňského roku Vala Karel ml., druhý se umístil
Štýbl Jan a třetí místo vybojoval Vala Karel st.
Díky letošnímu suchému jaru jsme věnovali
pozornost hlavně péči o mláďata zvěře. Bylo
nutné zajistit zvěři dostatečné množství vody
a tak jsme rozvezli po revíru několik traktoro-

vých vleček s vodou.
Nyní se však již naplno věnujeme přípravě
myslivecké noci, kterou jsme naplánovali
na 14. července 2012.
Touto cestou bych rád
pozval všechny, kteří
by rádi ochutnali srnčí medailonky, guláš,
flamendr, a nebo by se
jen přišli pobavit a zatančit si pod kaštany.
Za MS Starovice
Karel Vala ml.

Výstava vín 31. 3. 2012
Letošní výstava vín se konala již v březnu,
opět v sále místní sokolovny. Bodování vín
proběhlo 25. března a bodovalo se u 14 stolů s 41 bodovači. Vzorků bylo celkem 431
z 20 obcí.
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* Šampionem mladých bílých vín
se stal Muškát Moravský p.sběr od Michala
Trčky z Uherčic
* Šampion bílých vín starších ročníků
byl Ryzlink Rýnský 2008 výběr z hroznů
od Bohemia Canopus Starovice

* Šampion mladých červených vín
byl Modrý Portugal od Lubomíra Stracha
z Hustopečí
* Šampionem červených vín starších ročníků
se stal Dornfelder 2007 p.sběr od Václava
Pokorného ze Starovic
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* Cenu starosty za nejlépe bodované víno
ze Starovic dostal Jiří Lang ze Starovic
za Resistent Červený
Po odpoledním koštování vín začala večerní
zábava, na které hrála skupina Gryf 05. Hlavní cena tomboly nerezová bečka 150 litrů,
která se losovala v 19.00 hodin, zůstala opět
ve Starovicích. Částečným zklamáním pro členy vinařské společnosti bylo, že prakticky po
tombole se lidi ze sálu téměř vytratili. Zbytek
návštěvníků se však bavil a degustoval vína až
do pozdních nočních hodin. Vzorky vín byly
od přespolních , odborníků i laiků hodnoceny
jako velmi dobré.
Závěrem chci jménem Vinařské Společnosti
poděkovat všem vinařům za vzorky vín a bodovačům za zodpovědné hodnocení.
za Vinařskou společnost Starovice
předseda Jiří Lang

Hasiči
Začátkem dubna jsme začali s tréninky
na jarní kola soutěží. Soutěží se v požárním
útoku, štafeta 4x60 metrů, štafeta CTIF a útok
CTIF. Okresní kolo se konalo 19. 5. 2012
v Drnholci, kde soutěžily 10 členné týmy:
starší žáci skončili šestí a mladší žáci skončili
na 4.místě.
Skoro každou sobotu se účastníme vzájemných závodních střetnutí požárních
sborů mladých hasičů. První závody byly
ve Tvrdonicích, poté ve Valticích, Vel.Bílovicích, Drnholci, Sedleci, Poštorné a v Šitbořicích. V sobotu 30.června jedeme na poslední
jarní soutěž, která se koná v Bulharech.
Chtěl bych ocenit snahu mladých hasičů,
kteří pomáhali obci v zalévání nové výsadby stromořadí Starovice-Hustopeče a poté
i ve výsadbě nových stromků v naší obci.
V období sucha, které Moravu sužovalo
v měsíci květnu, jsme denně vyjížděli k hořícím mezím a trávě. Dokonce jsme během
jednoho týdne museli vyjíždět 6-krát. Poté
přišly počátkem června přívalové deště
a když byl vyhlášen poplach, jeli jsme
pomáhat odčerpávat vodu v Hustopečích
„U Špagáta“.
9.6. jsme uskutečnili sběr starého železa, který se opravdu vydařil. Tímto bychom
chtěli všem občanům moc poděkovat.
V sobotu 23. června letos poprvé organizačně zajišťoval hasičský sbor „dětský den“
„.Konal se v areálu u Myslivny. Zajistili jsme
občerstvení pro děti i dospělé, program
s 6 soutěžemi (jízda na koloběžkách, opičí

hodnocení činnosti

dráha, jezdící kladka, házení balónkem do šaška, skok v pytli, skládání puzzle).
Po soutěžích proběhla netradiční ukázka
mladších hasičů v hašení skutečného požáru na maketách hořících domů. Tato ukázka
sklidila velký potlesk u diváků a určitě i obdiv
dětí za statečnost

V dalším programu byly soutěže v přetahování lanem nebo soutěžení družstev
děvčat a chlapců v běhu a také v běhu
na způsob „raka“– tj. pozpátku a po čtyřech.
Pokračovalo se diskotékou. Po setmění byla
pro odvážné nachystána stezka odvahy, která začínala od Oravcového – třešňovou alejí
k horizontu – meruňkovými terasami zpět.
Vrcholem dětského dne bylo
noční stanování, na které se děti
moc těšily. Jak byly spokojené?
Zeptejte se jich!
Václav Herman ml.,
vedoucí mládeže.
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Starovické babské hody
Vážení čtenáři,
za „starovické babské stárky“ bychom
rády zveřejnily tento článek. Naše babské
hody děláme již třetí rok. Chtěly bychom Vás
obeznámit i s našimi začátky. Protože nejsme žádná organizace, ujal se nás folklórní
kroužek, za což jim patří dík. Bohužel neseznámili nás se svými pravidly a požadavky.
Nebyla mezi námi žádná písemná dohoda.
Před dvěma roky nás nic takového nenapadlo, šly jsme do toho s velkým elánem,
nadšením a s velkou chutí. Dnes ale víme, že
přece jenom nějaká dohoda mezi námi měla
být. Jsme všechny dospělé baby a myslím
si,že zodpovědné i co se týče peněz. Velká
debata mezi námi vznikla, když jsme se zeptaly: kolik jsme za dva roky vydělaly peněz
a v případě když by se použily – otázaly jsme
se za co?
Při prvních hodech jsme si vkládaly každá
1000 Kč s tím, že pokud nevyděláme, každá
o svou 1000Kč přijdem. Podařilo se nám vydělat a byly jsme s výdělkem opravdu moc
spokojeny. Tím pádem jsme si mohly 1000
Kč vrátit. Veškerou tombolu si každý rok kupujeme samy. Dostaneme i sponzorské dary,
které mají vysokou hodnotu. Rády bychom
tímto všem poděkovaly.
Druhý rok každá vložila 500 Kč, zase s tím
samým rizikem. I druhý rok se docela vydařil. Až při předložení vyúčtování z babských
hodů vznikly nějaké nesrovnalosti, které bylo
nutné vysvětlit. Vysvětlilo se to tím: „Ať už se
stalo cokoli, hody 2011 se uzavřely“.
V žádném případě nemáme v úmyslu si
peníze užít samy pro sebe. Pokud jdeme
na společnou večeři, poprvé jsme si ji hradily
samy, druhou večeři jsme hradily ze společ-

ného výdělku v částce 6000Kč. To byla veškerá investice, kterou jsme si dopřály.
Letošní hody 2012 jsme se rozhodly, že
si je uhradíme samy z výdělků předešlých
hodů, s tím rozdílem, že vydělané peníze
zůstanou u nás bab. Folklorní kroužek nás
zaštítil, za což jim zaplatíme 1000Kč. Dnes
již máme po hodech. Moc se nám vydařily
počasím i finančně. Dnes již můžeme slíbit,
že přispějeme částkou 5000Kč, jako sponzorský dar od babských stárek pro naše

Vysvěcený prapor babských hodů
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mladé hasiče, kteří také reprezentují naši
obec. Máme v plánu pomáhat i ostatním,
kteří budou pomoc potřebovat. To je asi vše
o našich plánech, radostech ale i starostech.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat
všem starkám za jejich pomoc při organizování letošních babských hodů a moc poděkovat také těm, kteří nám pomáhali s obsluhou,
sponzorskými dary ,ale i těm kteří mezi nás
přišli i nepřišli, ale přispěli nám do kasičky.
Hana Matějů

Na zdar hodů připíjí hlavní stárka paní Matějů

Raritou bylo netradiční oslí spřežení
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Obecní knihovna Starovice
– ONLINE katalog Clavius
Svou knihu si už můžete vybrat z domova.
Ale od začátku:
Naše knihovna obdržela před 2 lety dotaci
na zakoupení PC a knihovního programu
Clavius. Uběhlo hodně času od prvního ručního zadávání knih a jejich popisů,
do tohoto programu, ale nyní už byl dokončen
poslední krok, a to – zveřejnění katalogu knih
pro veřejnost.

Jak s online katalogem pracovat?
1. Otevřete www.starovice.cz, sekce knihovna, navigační záložka - ONLINE katalog
Tím se dostanete do katalogu, kde si můžete prohlédnout knihy z knihovního fondu
naší knihovny.
2. Vyhledávat můžete dle pěti kritérií – autor,
název, téma, rok vydání, libovolné pole.
Příklad: vyplníte jedno z nabízených políček:
např. autora, zadáte HLEDEJ a vyjedou

vám všechny knihy tohoto autora
nebo vyplníte dle předdefinovaného výběru téma (které přibližuje žánr a obsah knihy), např. motorismus a vyjedou vám všechny knihy s touto tématikou.
Doufám, že budete ONLINE katalog hojně využívat a pokud si s něčím nebudete vědět rady,
navštivte naši knihovnu, ráda Vám poradím.
Kadlecová Helena, knihovnice

Soutěž
– Amatérské foto z obce
Soutěž je určena pro každého, kdo rád fotografuje.
Soutěžit se bude ve 2 tématických kategoriích:
1. Foto z kulturních, sportovních a společenských akcí z naší obce
2. Foto obce – domy, ulice, zákoutí, stromy,
zahrádky, krajina, panorama, lidé, zvířata,
různé postřehy z naší obce

Podmínky:
1. Každý fotograf může zaslat max. 5 ks
fotografií v každé kategorii
2. Fotografie by neměla být starší 5-ti let
3. Fotografie mohou být doručeny jak v papírové formě, tak v elektronické (min. rozměr 1200x1600/ 2 Mpix, ve formátu JPG
3. Papírové foto předejte do knihovny,
elektronické zasílejte na E-mailovou adresu knihovny knihovna@starovice.cz

Farní oznamovatel
Dříve než se plně ponoříme do prázdnin
a alespoň chvíli si dopřejeme italské „dolce far niente“, tedy sladké nic nedělání, rád
bych se v krátkosti poohlédl do minulých
měsíců v životě naší farnosti.
Začal bych májovou procházkou ke křížům
v okolí naší obce. Kilometrů jsme moc neušli,
ale k modlitbě růžence to bylo akorát. Prvního června se naše farnost poprvé zapojila
do celorepublikového projektu s názvem
„Noc kostelů“. Svíčkami prozářený interiér kostela a varhanní preludia dodávaly
prostoru na majestátnosti a posvátnosti. Byl
jsem velmi mile překvapen, jaký zájem mají
lidé o historii obce a kostela, který je bezesporu jednou z nejstarších budov v obci.
Chtěl bych poděkovat všem organizátorům
i návštěvníkům, kteří zakoupením perníko-

vé tašky přispěli na opravu střechy kostela.
Vybralo se téměř 6000 Kč. Pokud alespoň
z části budeme takto úspěšní při získávání
dotací, mohli bychom se do opravy střechy
na podzim pustit.
Další milou událostí, bylo zahájení babských hodů v sobotu 16. června. Jedenáct
krojovaných párů přineslo do kostela nový
prapor. Je na něm oboustranně vyšitý starovický kostel. Na závěr krátké bohoslužby byl
prapor požehnán, aby všem, kdo se k němu
hlásí připomněl, že společným jmenovatelem veškerého našeho jednání má být láska
a dobrá vůle. A Boží požehnání v nás má
tuto lásku a dobrou vůli probouzet.
Poslední červnovou tečkou za životem farnosti byl táborák na zakončení mši svatých
pro děti. Dělat táborák, když je venku nece-

4. Příjem fotografií bude do konce roku 2012
5. Hodnotit se bude originalita, nápad, vtip
6. Hodnocení provede anonymně odborná
porota
7. Autoři vyhodnocených fotografií z každé
kategorie obdrží věcné ceny
Hodně štěstí a zdařilých záběrů přeje
Kadlecová Helena, knihovnice

lých třicet stupňů je opravdu náročné, ale
když rodiče připraví dostatek chlazených
nápojů, tak se to dá snést. Velmi si vážím
toho, že u ohně nesedí jen děti a rodiče, ale
i senioři, kteří čtvrteční mše s dětmi celý
rok prožívají. V tomto jsou určitě (nejen)
hustopečské farnosti příkladem.
Závěrem, bych chtěl všechny pozvat na zahájení starovických hodů v sobotu 25. srpna
v 11,00 hodin při mši svaté v kostele.
Klidné prázdniny přeje
Pavel Kafka, děkan
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FC Sokol Starovice
Zhodnocení obnovené premiéry FC Sokol Starovice
čil v tabulce nad námi, přestože jsme měli dva
soupeře venku. Mrzet nás může pak trochu to,
že se nám nepodařilo žádného z těchto soupeřů porazit, když jsme jak s Velkými Hostěrádkami, tak i s Boleradicemi na jejich hřišti ztratili vítězství v samotném závěru po zbytečných
standardních situacích. S čím jsem byl naopak
z pozice trenéra spokojen více v podzimní části
soutěže, byl přístup a docházka na tréninky.
Projevil se tak jednoznačně klasický starovický počáteční entuziazmus a chuť po fotbale
po delší odmlce (pro většinu hráčů). V závěru
jarní části jsme již prakticky netrénovali, což se
negativně projevilo zejména na kondici a zdravotním stavu některých z nás. I z tohoto důvodu jsme pak konec sezóny dohrávali tak, že
jsme kádr pro soutěžní utkání doslova „lepili“.
Velký dík a obdiv pak patří některým starším
hráčům, kteří ačkoli neradi, museli vypomoci
často na celé utkání, přestože slíbili občasnou

Právě v dnešních dnech se můžeme společně
radovat z úspěchu našeho národního týmu
na ME 2012 v Polsku. Našemu národnímu týmu se obecně příliš nevěřilo a i přesto
dokázal uspět a to nakonec velmi suverénně
ve skupině. Možná je to určitá paralela fotbalového družstva Starovic, které se nám po letech
podařilo obrodit a nakonec i TJ Sokol Starovice skončil po sezóně 2011/2012 v tabulce nad
očekáváním. Jelikož jsme v trenérské dvojici
s Laděm Švestkem ml. byli ambiciózní, tak
jsme si dali vyšší cíle, a to skončit jak se říká
„na bedně.“ Přesto, že se nám toto nepodařilo
docílit, se domnívám, že celkové čtvrté místo
není ostudou.
Budu-li tento ročník hodnotit podrobněji, tak
jsem osobně spokojenější s jarní částí sezóny
a to i přesto, že jsme v obou částech získali
shodný počet bodů. Důvodem je zejména to,
že jsme nepodlehli žádnému týmu, který skon-

účast jen na „pár minut“, když byli do sestavy lanařeni. Nakonec se však sezónu podařilo
dohrát bez nutnosti kontumace zápasů pro nedostatek hráčů a myslím, že i řádně zapít, byť
jsem se nemohl letošní ukončené zúčastnit.
Chtěl bych v tomto ohlédnutí za uplynulou
fotbalovou sezónou poděkovat věrným příznivcům starovického fotbalu a pozvat Vás
na pohárový turnaj, který budeme v létě pořádat (28. 7.) a taky na již tradiční zápas starých
pánů Horňáci – Dolňáci.
Závěrem, několik statistik: Do sezóny se
nakonec zapojilo aktivně 24 hráčů, vstřelili
jsme rovných 50 gólů ve 20-ti utkáních, takže průměr 2,5 gólu na zápas je myslím velmi
nadstandardní. Obdrželi jsme naopak pouhých
23 branek a v této disciplíně jsme byli druzí
nejlepší. Získali jsme 38 bodů za 11 vítězných
utkání a 5 remíz. A úplným závěrem několik
osobních statistik našich hráčů:

Tomáš Kadlec
Odehrané minuty:
Jméno

Post

Ročník

Minuty

Kavalíř Ivan

Z

1983

1800

Kopřiva Richard

O

1972

1660

Kadlec Tomáš

Z

1976

1465

Pich Radek

Z

1978

1445

Župka Luděk

Ú, O

1983

1420

Tabulka:
Rk. Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

1. V. Hostěrádky

20

13

7

0

61 : 25

46

(16)

2. Boleradice

20

12

5

3

55 : 22

41

(11)

3. Němčičky / Pavlovice C

20

12

4

4

59 : 30

40

(10)

4. Starovice

20

11

5

4

50 : 23

38

(8)

5. Šakvice

20

11

4

5

48 : 36

37

(7)

6. TJ Diváky

20

9

4

7

35 : 27

31

(1)

7. V. Němčice B

20

7

5

8

33 : 35

26

(-4)

8. H Bojanovice

20

6

2

12

41 : 51

20

(-10)

9. Kurdějov

20

4

4

12

40 : 57

16

(-14)

10. Uherčice B

20

2

2

16

21 : 70

8

(-22)

11. Nikolčice B

20

1

2

17

26 : 93

5

(-25)
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Fotbalové družstvo Starovic léto 2011, které se během sezony značně obměnilo

Foto z akcí v obci

Divácké místo u myslivny při Agrotec Rellye

Vítězná posádka – Kopecký, Dresler na voze Škoda Fabia S2000

Setkání předškoláků v knihovně

Ukončení školního roku a rozloučení s předškoláky v naší mateřské škole
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Plánované kulturní a společenské akce
Sobota

14. července

Sobota

28. července
Pátek

24. srpna
18.00 hod.

Sobota –- neděle

25.–26. srpna

u myslivny

Myslivecká zábava

pořádají myslivci

Fotbalové hřiště

Fotbalový turnaj mužů

pořádá Sokol

u myslivny
17:00

Stavění máje + Předhodová
diskotéka

pořádá Sokol

u myslivny

Hody – tradiční hodová zábava

pořádá Sokol, folklor

mezi sklepy

Starovické vinobraní

pořádají vinaři

Autobusový zájezd

Turistika – Hostýnské vrchy

pořádá Sokol

Sobota

15. září
14:00

Pátek - Neděle

28.–30. září

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

Baby ze Starovic s DH Horenka
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