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Štarvický panter

Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice

Slovo starosty

Vážení občané, dnes v letních dnech už jsme
zapomněli, že byla dlouhá a tuhá zima, která
z mrazivého počasí přešla téměř hned do letního, takže jsme ani neměli čas užít si příjemného
jara. Letošní rok začal opět suchým počasím,
proto jsme se hned pustili do zavlažování biokoridorů, čímž jsme možná začátkem května
přivolali tolik potřebný déšť . Jenže od května
již pořádně nepršelo, a tak opět bojujeme se suchem. Úroda zatím vypadá dobře, tak věřme, že
se po loňských mrazech a letošním suchu zase
dočkáme i dobré sklizně.

panter

projekty opravy střechy hasičky a závlahy fotbalového hřiště. Každý rok podáváme žádostí
hodně a vždy se najde něco, co nevyjde, ale
i tak jsme s výsledkem spokojeni. Těší nás především dotace na cyklostezku. Také město Hustopeče obdrželo dotaci na svou část trasy, takže
můžeme zahájit společný projekt Cyklostezky
Starovice - Hustopeče. Z projektu máme velkou
radost, protože na něm pracujeme už více jak
tři roky a až nyní jsme získali všechna potřebná
povolení a hlavně peníze na stavbu. Samotná
cyklostezka po dokončení zajistí bezpečné propojení obce s městem, kterého kromě našich
dětí mohou využívat i ostatní, ať už k dopravě
do zaměstnání či za sportem a zábavou. V současné době máme již na základě výběrového
řízení podepsanou smlouvu s dodavatelskou
firmou Firesta-Fišer z Brna, která zahájí stavbu
v polovině července a dokončení je plánováno
do poloviny října letošního roku.
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Dalším velkým projektem, který je pro letošní
rok plánován, je rekonstrukce vodovodu na
3. řádku. O projektu jsme již informovali v minulých zpravodajích, ale nová informace je, že
rekonstrukce neskončí u Bulíčkového, ale dojde
k výměně celého vodovodu na 3. řádku až po
dům paní Losové. Důvodem je havarijní stav
současného vodovodního řadu z 60. let a nedostatečný přívod vody pro posilovací stanici,
která zásobuje vodou horní konec obce. Jedná
se o společný projekt obce se společností VAK
Břeclav a.s.. Společnost VAK zajistí výměnu
vodovodu a obec se smluvně zavázala zajistit
zapravení komunikací a zeleně po rekonstrukci
vodovodu. V současné době zvažujeme při narušení vozovek provést i rekonstrukci dešťové
kanalizace z 60. let a následně zapravit komunikace. Tím by byla ulice třetího řádku kompletně
zrekonstruovaná na dlouhé desítky let dopředu. Vše záleží na finančních nákladech stavby,
které jsme zadali zpracovat projekční firmě.
O průběhu příprav vás budeme průběžně informovat. Po dokončení opravy vodovodu zahájíme ihned práce na stavbě chodníku a parkoviště na 3. řádku.

můžeme se těšit na cyklostezku

Shrnutí v datech:
letošní dobrá úroda meruněk
První čtvrtletí roku bývá ve znamení plánování, příprav, podávání žádostí o dotace, zkrátka
neviditelné, ale potřebné práce, a následné
období je pro nás časem, kdy se „sklízí úroda“.
Tedy čeká se na výsledky dotací a následně se
mohou realizovat plánované projekty.
Dnes už můžu říct, že jsme přípravu opět zvládli
dobře, protože jsme byli úspěšní v získání dotací hned na tři projekty. Získali jsme dotaci ve
výši 8,3 mil. Kč na cyklostezku, 400 tis. Kč na
parkourové hřiště a 250 tisíc na chodník třetího řádku. Naopak nebyly podpořeny dotací

•
•
•
•
•
•
•
•
•

v chodníku 3. řádku povede nový vodovod

28. 4. 2018 Přidělena dotace z MMR na Parkourové hřiště 400 tis. Kč
2. 5. 2018 Přidělena dotace z JMK na opravu chodníku na 3. řádku
250 tis. Kč
2. 5. 2018 Zamítnuta dotace na opravu střechy hasičky
2. 5. 2018 Zamítnuta dotace na závlahu fotbalového hřiště
4. 5. 2018 Přidělena dotace ze SFDI na stavbu Cyklostezky ve výši 8,35
mil. Kč
22. 6. 2018 Zahájena stavba Parkourového hřiště
9. 7. 2018 Plánované zahájení rekonstrukce vodovodu na 3. řádku
15. 7. 2018 Plánované zahájení stavby cyklostezky
6. 8. 2018 – 31. 8. 2018 uzavřen provoz školní jídelny
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Dalším projektem, který byl podpořen dotací
z ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400 tis.
Kč, je stavba parkourového hřiště. Parkourové
hřiště rozšíří nabídkou sportovních a volnočasových aktivit dětí i dospělých ve sportovním
areálu. Samotné hřiště je simulace překážek pro
cvičení, posilování a předvádění různých triků
a skákání. Stavbu na základě výběrového řízení
provádí firma Hřiště CZ Brno a celkové náklady
stavby jsou 744 tis. Kč.

stavba parkourového hřiště
Projektem, který nebyl podpořen dotací z JMK,
je oprava střechy garáže hasičky, do které zatéká. Důvodem, proč nebyl projekt podpořen dotací, jsou nevyjasněné majetkové poměry, proto znovu hledáme možnosti, jak budovu dostat
do majetku obce. I přesto, že jsme neobdrželi
dotaci, schválilo zastupitelstvo obce realizaci
stavby z vlastních zdrojů, protože bychom byli
špatní hospodáři, kdybychom si nechali zatékat
do hasičky a znehodnocovali tím stavbu i drahé
vybavení.

hasička - před rekonstrukcí
Za důležitou zprávu pro občany, kteří využívají kabelovou televizi obce Starovice, považuji
informaci o přechodu kabelové televize na
digitální vysílání. Tuto informaci slyšíte denně
při vysílání informačních spotů v České televizi.
V televizi informují o končícím vysílání v normě
DVB-T a přechodu na novou normu DVB-T2,
což se dotkne občanů, kteří přijímají TV vysílání pomocí antény. Naše kabelová televize je na
tom podobně a vysílání v normě DVB-T bude
ukončeno i u nás. Společnost NOEL, s.r.o., která provozuje kabelovou televizi ve Starovicích,
bude v rámci digitalizace převádět vysílání na
normu DVB-C. Tato změna se dotkne všech občanů využívající starší typy TV, které neumožňují televizní příjem signálu DVB-C. Pozor, pro
vysílání přes televizní antény bude nově stačit
norma DVB-T2, ale pro naši kabelovku musíte
mít TV s možností vysílání v normě DVB-C. Společnost NOEL, s.r.o. pro nás zajistila přechod na
digitální vysílání, které nabízí kvalitnější vysílání
v HD rozlišení a rozšíření základní programové
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nabídky na 55 programů. Také INFO kanál obce
bude digitalizován a poskytne mnohem kvalitnější obraz i nabídku. Jestliže máte tedy zájem
o digitální vysílání, prověřte si, zda máte televizi s příjmem signálu DVB-C. Jestliže nebudete
mít zájem o změnu vysílání v DVB-C normě, tak
se pro vás nic nemění, ale pouze do listopadu
2019. Po tomto datu budete muset na nové
vysílání přejít nebo změnit příjem signálu TV na
jiné, např. satelitní, pozemní nebo přes internet.
V případě, že máte zájem o příjem digitálního
vysílání, budete muset pořídit nový televizor
s normou DVBC. V případě, že budete potřebovat odborné informace o vysílání DVB-T nebo
DVB-C, můžete kdykoliv zavolat na servisní
středisko společnosti NOEL, s.r.o. Hodonín:
+420 607 866 813 nebo +420 518 359 635.
Bližší informace najdete v samostatném článku
našeho zpravodaje.
Potěšující zprávou pro nás byl výsledek dotazníkového šetření uskutečněného v naší mateřské škole na konci letošního školního roku.
Po loňské kompletní obměně pedagogického
personálu bylo hodnocení rodičů až na ojedinělé připomínky velmi pozitivní. Jsme rádi, že
tomu tak je, a budeme dělat všechno pro to,
aby tomu tak bylo i nadále.
Starost o obec a práci v ní bych přirovnal k práci kolem domu, ale v mnohonásobně větším
měřítku. Katastr obce, o který se staráme, má
více jak 900 hektarů a je složité vše včas stíhat.
Většina z vás zná jen tu část, kde žije anebo
kudy chodí, nebo co ho zajímá. Ale málokdo
si dokáže představit šíři našeho záběru. Je to
starost o každou obecní budovu, infrastrukturu, cestu, strouhu, mez a tisíce stromů. Poslední roky se věnujeme velkým výsadbám kolem
obce. Chtěli bychom vrátit krajinu kolem naší
obce do podoby, která zde bývala před socializací zemědělství. Proto vysazujeme různé větrolamy, koridory, remízky, travnaté průlehy, ale
i jednotlivé solitérní stromy. Péče o tuto zeleň
a její údržba je časově i finančně náročná, proto
jsme rozšířili náš pracovní tým o brigádnici na
údržbu zeleně. V současné době máme v pracovním poměru tři zaměstnance obce, podařilo
se nám získat dva zaměstnance z úřadu práce
a navíc již zmiňovanou brigádnici.

sečení hrází rybníku
Navíc provádíme neustálou údržbu a modernizaci drobných staveb, ke kterým využíváme
především místního živnostníka Antonína
Švestku. V letošním roce jsme se pustili do
oprav zanedbaných uliček. Částečně byla
opravena ulička z 1. řádku na nultý, oprava

mostku přes potok pro pěší u autobusové
zastávky a nakonec ulička mezi 2. a 3. řádkem
u obecního úřadu. Jedná se o drobné stavby,
které však přispívají k větší bezpečnosti i hezčímu vzhledu obce.

rekonstrukce uličky
O vzhled obce také pečuje většina našich občanů a obec je rok od roku hezčí. Někteří občané
si to ani neuvědomují, ale když se dívám zpět
do fotografií, tak pokrok a modernizace obce
je nepřehlédnutelná. Podílí se na tom kromě
obecních zaměstnanců téměř každá domácnost. Postupně ubývá stavebních záborů,
černých skládek, nepořádku za domy. Jde to
pomalu, ale přece.  Mnoho občanů projevilo
svůj vztah k obci účastí na akci Ukliďme Česko,
kdy se provádí úklid kolem cest. Akce letos proběhla už po čtvrté a mohu konstatovat, že i černých skládek ubývá a prostředí kolem obce je
rok od roku čistější. Jak bude vypadat prostředí,
ve kterém žijeme, záleží na každém z nás.

z akce Ukliďme Česko
To, že se neustále zlepšuje životní prostředí, ve
kterém žijeme, jde vidět také na fauně a flóře
v našem okolí. Udělejte si procházku k rybníku
nebo k vysázenému biokoridoru kolem Starovického potoka směrem na Velké Němčice
a budete překvapeni, jak bohatý je život fauny
v těchto lokalitách. Narazíte na spoustu ptáků,
obojživelníků i hadů, které u nás dříve nebyli vidět. To, že se u nás dobře žije, potvrzují i naše labutě, které zde vyvedly sedm malých přírůstků.

labuť se sedmi labuťaty
Na závěr mi dovolte, abych vám popřál krásné
léto, pěkné dovolené a jestli budete doma, tak
i u nás ve Starovicích se dá velmi dobře trávit
volný čas, ať už u rybníka, na sportovištích nebo
v přírodě.
Antonín Kadlec, starosta obce
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Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 5. 4. 2018

usnesení č.

2/2018

Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatele, ověřovatele, navržený program
• Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 08016911 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
• Smlouvu o pronájmu technologie kabelové televize v obci Starovice
se společností NOEL, s.r.o., Hodonín, za cenu 1 Kč/rok na dobu 15 let
• Smlouvu o pachtu na pozemky parc. č. 4769 o výměře 2466 m2, parc.
č. 4771 o výměře 5326 m2, parc. č. 4777 o výměře 20636 m2, parc. č.
4780 o výměře 2089 m2 společnosti BOHEMIA CANOPUS spol. s r.o.,
Starovice 93 na dobu do 31. 12. 2038 s pětiletou výpovědní lhůtou
za roční pachtovné 32.924 Kč. Pachtovné za rok 2018 činí 21.949 Kč
• Smlouvu o pachtu na pozemek parc. č. 4810 o výměře 3236 m2 společnosti Vinice Hustopeče s.r.o. na dobu neurčitou s pětiletou výpovědní lhůtou za roční pachtovné 1.618 Kč. Pachtovné za rok 2018 činí
1.079 Kč.
• Zveřejnění záměru obce pronajmout pozemek parc. č. 1080/1 o výměře 9025 m2 ve sportovním areálu
• Výběrové řízení na dodavatele díla akce „Starovice – parkourové hřiště ve sportovním areálu“
• Smlouvu o dílo č. 3816/2018 se společností FONTANA R, s.r.o. Příkop
843/4, Brno na dodávku a montáž samočistících česlí typu SČČ-KM za
cenu 379.700 Kč + DPH
• Kupní smlouvu na odkoupení vinného lisu F. Peter Velké Pavlovice
od pana Františka Uhlíře, Družstevní 8, Hustopeče za cenu 5.000 Kč.
• Darovací smlouvu na bezplatný převod pozemků parc. č. 4326 o výměře 1088 m2, parc. č. 4330 o výměře 369 m2, parc. č. 4374 o výměře
833 m2 od základní organizace Českého zahrádkářského svazu Starovice, IČ: 65804911 na Obec Starovice

•

Zastupitelstvo obce Starovice bere na vědomí:
• Zprávu kontrolního výboru za II. pol. 2017
• Rozpočtové opatření č. 1,2

Zastupitelstvo obce Starovice ukládá:
Účetní obce zveřejnit schválený záměr na Úřední desce Obecního úřadu
Starovice

Ukončení Smlouvy o pronájmu č. 2/2001 na pozemek parc. č. 734
o výměře 2193 m2 za roční nájemné 299 Kč ***

Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu obce k podpisu Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 08016911 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o pronájmu technologie kabelové
televize v obci Starovice se společností NOEL, s.r.o., Hodonín
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o pachtu na pozemky parc. č. 4769,
parc. č. 4771, parc. č. 4777, parc. č. 4780 se společností BOHEMIA CANOPUS spol. s r.o., Starovice 93
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o pachtu na pozemek parc. č. 4810
se společností Vinice Hustopeče s.r.o.
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo s uchazečem s nejvýhodnější cenou Hřiště.cz, s.r.o, Příkop 838/6, 602 00 Brno za cenu 615.150
Kč.V případě odstoupení prvního uchazeče pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o dílo s uchazečem následujícím v pořadí:
2. TR Antoš s.r.o., Nad Perchtou 1631, 51101 Turnov
641.900,- Kč
3. Bonita Group Service s.r.o. Koráb 131, 66601 Tišnov 647.300,- Kč
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo č. 3816/2018 se společností
FONTANA R, s.r.o., Příkop 843/4, Brno na dodávku a montáž samočistících česlí
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvu na odkoupení vinného lisu
F. Peter Velké Pavlovice ***
• Starostu obce k podpisu Darovací smlouvy na bezplatný převod pozemků parc. č. 4326, parc. č. 4330 a parc. č. 4374 mezi základní organizací Českého zahrádkářského svazu Staroivce, IČ: 6580491 a Obcí
Starovice

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17. 5. 2018
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatele, ověřovatele, navržený program
• Smlouvu o zřízení pověřence pro ochranu
osobních údajů dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů
s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion
Hustopečsko
• Smlouvu o poskytování hostingových služeb č. INS015801 se společností Alis, spol.
s r.o.
• Zveřejnění záměru obce odprodat pozemek parc. č. 236 o výměře 1441 m2 v k. ú.
Starovice
• Zveřejnění záměru obce směnit pozemky
v k. ú. Velké Němčice: parc. č. 4384 o výměře
358 m2, parc. č. 4387 o výměře 60 m2, parc. č.
4388 o výměře 2150 m2, parc. č. 4389 o výměře 1590 m2, parc. č 4381 o výměře 5587
m2, parc. č. 4385 o výměře 2460 m2,, parc. č.
4386 o výměře 1656 m2

•

•

•

•
•
•

•
•

Zveřejnění záměru obce propachtovat pozemky v k. ú. Starovice: parc. č. 4326 o výměře 1088 m2, parc. č. 4330 o výměře 369
m2, parc. č. 4374 o výměře 833 m2
Kupní smlouvu na odkoupení pozemku
parc. č. 256/1 o výměře 9 m2 v k. ú. Starovice od *** náklady spojené s odkoupením
ponese Obec Starovice.
Kupní smlouvu na prodej pozemků parc.
č. 246/3 o výměře 15 m2 a parc. č. 255/2
o výměře 31 m2 v k. ú. Starovice *** za cenu
16.100 Kč. Kupující uhradí náklady související s převodem – 1.000 Kč návrh na vklad
a 1.000 Kč sepsání smlouvy.
Smlouvu o užívání fotbalového hřiště na
pozemku parc. č. 1080/1 a TJ Sokol Starovice
Protipovodňový plán obce Starovice
Smlouvu o spolupráci na realizaci opravy
vodovodního řadu 3. řádek se společností
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Příjem dotace ze SFDI na akci „Cyklostezka
Starovice – Hustopeče“
Výběrové řízení na dodavatele stavby „Cyklostezka Starovice – Hustopeče“

•

•

•

•

•
•
•

•

usnesení č.

3/2018

Dodavatele stavby „Cyklostezka Starovice
– Hustopeče“ firmu FIRESTA-Fišer, rekonstrukce stavby a.s. s nabídkovou cenou
6.474.808,58 Kč bez DPH
Modernizaci infokanálu převedením do
digitální podoby za nabídkovou cenu
od společnosti NOEL Hodonín za cenu
101.974,25 Kč
Smlouvu o dílo na akci „Starovice- rekonstrukce dešťové kanalizace – II. etapa“ se
společností Modrý projekt.
Uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace tří retardérů ve výši
48.279 Kč se společností Viadesigne
Plán rozvoje sportu na rok 2017 - 2025
Zveřejnění záměru obce odprodat část pozemku parc. č. 499/1 v k. ú. Starovice
Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje ve výši 250.000 Kč na akci „Rekonstrukce chodníku 3. řádek Starovice“
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje č. 051431/18/ORR
na akci „Rekonstrukce chodníku 3. řádek
Starovice“
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Zastupitelstvo obce Starovice bere na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 3
• Pracovní řád, Organizační řád, Směrnici pro
ochranu osobních údajů, Spisový řád
Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o zřízení
pověřence pro ochranu osobních údajů
s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion
Hustopečsko
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytování hostingových služeb č. INS015801 se
společností Alis, spol. s r.o.
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na
odkoupení pozemku parc. č. 256/1 v k. ú.
Starovice ***
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Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na
prodej pozemků parc. č. 246/3 a 255/2 v k.
ú. Starovice ***
Starostu obce k podpisu Smlouvy o užívání fotbalového hřiště na pozemku parc. č.
1080/1 s TJ Sokol Starovice
Starostu obce k podpisu Smlouvy o spolupráci na realizaci opravy vodovodního řadu
3. řádek se společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace ze SFDI na akci „Cyklostezka
Starovice – Hustopeče“
Starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo
s vítězným uchazečem výběrového řízení
stavby „Cyklostezka Starovice – Hustopeče“

•

•

•

•

Uzavření školní jídelny 6. 8. - 31. 8. 2018
Dovolujeme si připomenout občanům, kteří využívají ke stravování naši
školní jídelnu, že v měsíci srpnu od 6. 8. do 31. 8. 2018 nebudeme vařit
a jídelna bude uzavřena. Důvody uzavření jídelny jsme vysvětlovali v minulém čísle zpravodaje, ale pro zájemce o zajištění obědů jsme dohodli
dovoz obědů z jídelny Zemos Velké Němčice. Společnost Zemos nabízí
denní výběr ze tří jídel za cenu 75,- Kč. Seniorům přispěje obec částkou
5,- Kč na každý oběd, stejně jako v současné době.
Jídlonosiče budou vydávány na obecním úřadě. Pro zájemce o obědy
poskytneme včas upřesňující informace.
Antonín Kadlec
starosta obce

Odpadové hospodářství
Změna v ukládání suti a zeminy
Obec v předchozích letech zajišťovala ukládání suti a zeminy. Bohužel v současné době
není o materiál vzniklý recyklací sutě zájem
a způsobuje nám provozní ztrátu a problémy. Z toho důvodu jsme přistoupili ke zrušení ukládání suti na SDO i jinde v obci. Obec
převezme pouze omezené množství suti cca
1 kolečko, max. vozík za auto za poplatek dle
provozního řádu. V současné době nemá obec
ani místo na ukládání zeminy, proto žádáme
všechny stavebníky, aby odvoz suti a zeminy
řešili individuálně, prostřednictvím firem, které se touto činností zabývají.
Tímto nabízíme občanům i firmám ZDARMA
(pouze za nakládku a odvoz) recyklační materiál, který je na SDO.
Opakování matka moudrosti
Opakovaně upozorňujeme, že obec neprovádí svoz bioodpadu ze zahrad a vinohradů.
Majitelé zahrad a vinohradů mají možnost
odvést větve, listí a ríví ke střelnici, kde obec
zajistí kontrolované spálení anebo na SDO
do připraveného kontejneru. Děkuji za pochopení.
Antonín Kadlec, starosta obce
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Suť k odebrání zdarma.

Skládka ríví. Kdo to uklidí?

•

•

•

firmou FIRESTA-Fišer, rekonstrukce stavby
a.s.
Starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo na
akci „Starovice-rekonstrukce dešťové kanalizace – II. etapa“ se společností Modrý
projekt
Starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo se
společností Viadesign na zpracování projektové dokumentace tří retardérů
Starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje č. 051431/18/ORP

Zastupitelstvo obce Starovice ukládá:
• Účetní obce zveřejnit schválené záměry na
úřední desce Obecního úřadu Starovice
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Nabídka obecních triček
Nabízíme k prodeji na obecním úřadě trička se symbolikou obce, od dětských velikostí S až po XXXL v barvách zelená, červená,
černá. Cena za 1 kus je 150,-Kč.

Mateřská škola
Pasování předškoláků
Protože červnové teploty letos opět dosahují
rekordních hodnot a dvorek mateřské školy se
stává rozpáleným peklem, zvolili jsme pro rozloučení s předškoláky důstojnější prostředí zasedací místnosti obecního úřadu. Pan starosta

nám nabídl své služby a ujal se role rytíře, aby
děti pasoval z předškoláků na malé školáky.
Děti všem přítomným ukázaly, že jsou do školy dobře připravené - nestydí se, zapamatují
si básničky a zvesela zazpívají písničku. Jako

vzpomínku na školku si domů odnesly dárek
v podobě knížky Jak se veverka učila počítat.
Snad pro ně bude motivací naučit se co nejdříve číst.
Zdeňka Kadlecová

Předškoláček v MŠ
Od února do dubna se naši předškoláci připravovali na vstup do školy
v kroužku Předškoláček, který pořádala mateřská škola. Jedná se o odborně nazývané „edukativně stimulační hodiny pro děti a rodiče“. Význam těchto skupin spočívá v prohlubování dovedností potřebných pro
vstup do školy, získávání sociálních dovedností a v neposlední řadě je to
skvělá příležitost pro rodiče, aby zjistili, jak s dětmi pracovat, aby jim co
nejvíce usnadnili první kroky ke vzdělávání. První lekci zahájila zkušená
školní psycholožka Mgr. Hana Forejtníková. Ta podala rodičům výklad

o důležitosti přípravy dětí pro školu, která nespočívá ani tak ve vědomostech dětí, ale především v jejich dovednostech. Poslední lekce proběhly
na základních školách Komenského a Nádražní v Hustopečích, kde se
o vedení hodiny postaraly učitelky prvního stupně a děti si tak mohly „na
ostro“ vyzkoušet roli školáků. Jsem velmi ráda, že se nám daří udržovat
spolupráci se základními školami, což je dobrý předpoklad pro bezproblémový přechod našich předškoláků do základní školy.
Zdeňka Kadlecová
5
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Sportujeme s maminkou
Letošní oslavu Dne matek jsme v naší mateřské škole pojali netradičně. Jak jsme vás
informovali v předchozím čísle Pantera, naše
školka se zapojila do tělovýchovného projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky
a součástí tohoto projektu je uspořádání sportovní akce s rodiči. Jak se říká, zabili jsme tak

dvě mouchy jednou ranou – pozvali jsme maminky, abychom jim popřáli, a při té příležitosti si s dětmi zasportovaly. Původní termín akce
jsme kvůli počasí museli zrušit, ale už druhý
termín vyšel na výbornou. V příjemném prostředí starovické myslivny jsme pro maminky
s dětmi nachystali několik sportovních disci-

plín, zazpívali jsme maminkám písničku, připravili pohoštění v podobě kafíčka a dortíčků,
které zdobily samy děti a také výstavu portrétů maminek. Jako zpestření programu vystoupil Zdenda Braun (syn paní učitelky Leonky)
s gymnastickou sestavou, což pro některé děti
bylo velkou inspirací.

Výlet Lipka
Věděli jste, že sele divokého prasete se nazývá markazín? My jsme se
tuto informaci dozvěděli při návštěvě obory Holedná v Brně Kohoutovicích. Malý markazínek byl pro děti průvodcem lesním světem.
Pro naše děti je les vzácnost a nemohly se ho nabažit. Průvodkyně
z výukového centra Lipka - Rozmarýnek ani s dětmi nestihla všechny
činnosti, které měla připravené. Děti byly totiž neustále zaměstnány

pozorováním hmyzu, ptactva, zvěře, zkrátka vším, co les nabízí. Přesto
se dozvěděly spoustu nových informací, naučily se básničku a zábavnou pohybovou hru Na larvy, bažanty a lišky, prohlédly si opravdovou
rodinku divokých prasat a asi nejsilnějším zážitkem bylo setkání se
stádem daňků, které jsme měli doslova na dosah ruky.

Kroužek keramiky pro děti

Poděkování hokejovým fanouškům

V květnu skončil kurz keramiky pro školáky, který trval od října loňského
roku. Děti se během této doby naučily zásady práce s keramickou hlínou
a vyrobily si spoustu výrobků, na kterých uplatnily svou kreativitu. Kroužek
vedeme pod heslem „Kdo tvoří, neboří“ a doufáme, že i pro příští rok se najde dostatek zájemců, kteří se touto myšlenkou budou chtít řídit.

Děkujeme hokejovým fanouškům, kteří stejně jako loňský rok
využili hokejového mistrovství k dobré věci. Přijímali sázky na
jednotlivé zápasy a výtěžek věnovali naší mateřské škole. Finanční částka byla vložena do pokladny SRPDŠ a bude využita na nákup hraček pro děti. Ještě jednou moc děkujeme.
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Čarodějnický rej
Tak jako každý rok jsme si v naší kaštánkové
školičce poslední dubnový pátek udělali čarodějnické dopoledne. Děti přišly do školky
oblečeny v čarodějnických kostýmech, které jim připravili rodiče, a za to jim patří velký
dík. Všichni jsme se shromáždili ve třídě Veverek, kde jsme měli dopis od čarodějky Baxy
a v něm stálo, abychom jí pomohli najít, zničit
a spálit hnízdo zla, které se v naší vesnici chce
vyklubat. Připravili jsme si podle čarodějnického receptu ochranný lektvar, aby nás chránil
na cestu, zazpívali jsme si pár čarodějnických
písniček a také jsme se naučili zaříkávadla. Ještě než jsme se vydali na cestu, v dopise stálo,
že se někde na zahradě ukrývá mapa, která
nás dovede k hnízdu. Oprášili jsme svá košťata
a vydali se na zahradu hledat mapu. Děti byly
velice šikovné a po chvíli mapu našly. A dobrodružství může začít. Cestou nás čekalo mnoho
čarodějnických zkoušek, které jsme plnili – let
na koštěti, prolézání pavučinou, hod na netopýra, prolézání čarodějnickým tunelem, až nás
to zavedlo podle mapy k jedné staré chatrči,
kde na stromě leželo hnízdo. Všichni jsme byli

nadšeni, že jsme hnízdo s nakladenými vejci našli. Rozhodli jsme se, že ho spálíme na
školkové zahradě a tak jsme také učinili. Hnízdo jsme opatrně nesli, ale museli jsme dávat
velký pozor, aby nám po cestě nespadlo. Při
zpáteční cestě jsme si zpívali čarodějnické písničky, a jak jsme se blížili ke školce, ucítili jsme
silný kouř. Čekalo nás tam velké překvapení.
Čarodějka Baxa přiletěla za námi, aby nám pomohla spálit to hnízdo
zla, které jsme přinesli
na zahradu. Děti jí povyprávěly, jaké čarodějnické zkoušky nás
cestou k hnízdu čekaly
a společně s ní jsme
hnízdo zla spálili. Baxa
nám moc poděkovala
za pomoc a za odměnu
nám každému rozdala
čarodějnické vysvědčení a čarodějnickou
dobrotu. Popřála nám

hodně štěstí a ať se nám v té naší krásné školičce daří a za rok, jak poletí okolo, že se za námi
opět zastaví. Děti si čarodějnické dopoledne
užily a myslíme si, že odcházely domů plni dojmů a zážitků, jak se jim vše vydařilo.
Zdraví Vás učitelky a dětičky z kaštánkové školičky
Leona Braunová

Výlet do Lednice
Dne 7. 5. 2018 jsme se s celou naší mateřskou školou Kaštánek vydali
na výlet do Lednice. Na cestu jsme se vydali výletním autobusem v 8
ráno od školky. V autobuse jsme si zpříjemnili cestu známými písněmi, aby nám lépe utekla. Jakmile jsme dorazili do Lednice, dali jsme si
svačinku, abychom nabrali sílu na cestu zámeckým parkem k přístavu
u minaretu. Po cestě jsme pozorovali přírodu a také různý hmyz.
V přístavu jsme nasedli na vyhlídkovou loď, která nás dovezla do přístavu k zámku. Poté jsme se prošli po zámecké zahradě a kolem 12.
hodiny jsme se vydali směr Starovice, na oběd do školky.
Celý výlet se vydařil, počasí nám přálo a dětem se tu velice líbilo…
a nakonec jsme byli všichni rádi, když jsme si na zpáteční cestě mohli
zazpívat píseň “Sláva, nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu!”
Karolína Brabcová
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Kabelová televize a vysokorychlostní internet
Jednou ze základních vlastností televizních kabelových rozvodů
(TKR) je možnost přenosu velkého množství digitálních TV programů ve standardním rozlišení (SD), vysokém rozlišení (FULL HD)
a v krátké době rovněž v ultra vysokém rozlišení UHD (4K). Neodmyslitelnou součástí služeb v televizních kabelových rozvodech je
i vysokorychlostní Internet, který splňuje nejpřísnější požadavky
zákazníků na rychlost, stabilitu a služby v oblasti IP telefonie a internetové televize (IPTV).
Obec Starovice se dohodla se společností NOEL, s.r.o. na celkové modernizaci sítě televizních kabelových rozvodů, a to včetně
zkvalitnění televizního vysílání (nově bude k dispozici přes 150
programů), připojení kvalitního vysokorychlostního internetu
a novinky v podobě internetové televize FixProTV.
Pro bezproblémový a snadný přechod na nové možnosti příjmu tv
a využití internetu, byly s maximální ohleduplností stanoveny tyto
termíny změn pro tv vysílání v TKR:
 Vysílání „Omezené analogové nabídky“ bude ukončeno koncem roku 2018.
 Vysílání „Omezené DVB-T“ bude probíhat až do ukončení celorepublikového vysílání, což je konec roku 2019.
Vysílání „Základní DVB-T“ bude ukončeno do konce roku 2018,
dále bude pokračovat pouze DVB-C (DVB-C je standard digitálního televizního vysílání v sítích kabelových televizí).
do konce roku 2018 bude probíhat souběžné vysílání všech nabídek. Tzn., že občané budou mít možnost sledovat stávající tv nabídky a současně si vychutnat všechny nové programové balíčky
v DVB-C, kde si můžete vybrat pouze ty programy, které Vás opravdu zajímají – „klikací balíčky“.
SOUČASNÝ STANDARD - FullHD 1080
BUDOUCÍ STANDARD - 4K UHD

JAKO BONUS K VYBRANÝM SLUŽBÁM TV A INTERNETU MŮŽETE DOSTAT ZDARMA:
Internetovou televizi FixProTV, kde můžete sledovat tv vysílání až
na 4 zařízeních.
- mobilní telefon
- notebook
- tablet
- smart TV
Bližší informace o počtu a zařazení tv programů si prosím vyžádejte na telefonních číslech: +420 607 866 813, +420 518 359 635,
+420 518 359 692, +420 511 117 700
INTERNET
Internetové služby se stávají díky optickému připojení a uzavřené
metalické síti televizních kabelových rozvodů tím nejlepším, nejrychlejším a nejkvalitnějším prostředkem pro všechny občany i firmy. Nečekejte žádné problémy se vzájemným rušením jako u WiFi,
neplaťte za přijímací zařízení při každé změně vysílacích pravidel
jako u WiFi, využijte možnost připojení internetu na všech tv zásuvkách, vychutnejte si naši internetovou televizi FixProTV a pracujte z domova stejně rychle a kvalitně jako z Vaší firmy.
ZŘÍZENÍ SLŽBY INTERNET OD 1Kč.
Bližší informace o podmínkách služby internet si prosím vyžádejte
na telefonních číslech:
+420 607 866 813, +420 518 359 635, +420 518 359 692, +420 511
117 700
Těšíme se na Vás a rádi se Vám budeme věnovat.
info@noel.cz, www.noel.cz

Labutě na starovickém rybníku
Tak jako vše živé si z jara i naše labutě, které jsou na našem rybníku od loňského roku,
začaly 20.3. dělat hnízdo. Místo na své hnízdění si pečlivě vybíraly a uválely si rákosí
uprostřed malé tůně pro čolky a mloky (přímo pod našimi okny). Máme je jako na dlani,
a proto je můžeme bedlivě pozorovat a fotit.
Labuť zasedla na hnízdo a labuťák ji bedlivě
hlídá svou blízkostí. Pluje na velké hladině
rybníku, ale jen kolem břehu malé laguny.
Labuť již sedí druhý týden stále na stejném
místě a nesleze z něj ani aby se na chvíli protáhla na hladině rybníku. V neděli o veliko-
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nocích dopoledne kroužil nad rybníkem jiný
pár labutí. Najednou naše labutě zaujaly bojový postoj ( nadzvedly křídla, protáhly krky
do velkého „S“ a začaly silně kejhat a plácat
křídly do vody – to bylo pozdvižení). Nedovolily jim přistát na hladině, chránily si své
teritorium.
Celý duben již labuť není vidět přes rostoucí
rákosí, má svůj klid a kolemjdoucího hlídá
labuťák, který dokáže útočit. To byl asi jejich
záměr při výběru polohy jejich hnízda.
Dle informací odborníků: labutě jsou věrný
pár a hnízdí na 3-7 vejcích asi 35 dnů. Tedy

podle mých odhadů by se měli mláďata
klubat kolem 8.května, ale na vodu vyplují
až po vyklubání se ze skořápky posledního
mláděte a to je asi po 5-7 dnech.
První plavba pyšných rodičů s potomky je
opravdu 14.5. prošlápnutou cestičkou labuťákem. Počítáme jedno, dvě, tři, ….neuvěřitelný počet „7“. Nespletli jsme se ? Znovu
nám je již nedovolili spočítat, šup zpět na
hnízdo. A labuťák opět bedlivě hlídá.
To je nadělení opravdu mají sedm mláďátek
– labuťátek.
Alena Kotásková
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Rekonstrukce vodovodu na 3. řádku
Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., jako vlastník a provozovatel vodovodní sítě ve Starovicích vás informuje o plánované
rekonstrukci vodovodního řadu v lokalitě „Třetí řádek“. Rekonstrukce
je vyvolána skutečností, že původní vodovodní řad je již v nevyhovujícím technickém stavu a současně zde bude ze strany obce provedena
rekonstrukce povrchů veřejného prostranství.
Rekonstrukce vodovodního řadu proběhne v termínu od 9. 7. 2018
do 30. 11. 2018 v délce celé ulice a je rozdělena do dvou etap, přičemž
první etapa bude zahájena v zelené ploše u RD čp. 266 a bude pokračovat přes komunikaci k RD čp. 185 a následně v místě původního
chodníku až k RD čp. 220. Tato první etapa bude dokončena do 31.
8. 2018. Druhá etapa bude navazovat na předchozí etapu a povede
částečně v chodníku a částečně v komunikaci až ke kříži na horním
konci ulice. Zemní práce bude realizovat společnost VHS Břeclav
s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení. Samotnou dodávku a montáž vodovodního potrubí budou zajišťovat zaměstnanci společnosti

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Uvedení povrchů do původního
stavu, položení chodníků a komunikace zajistí obec Starovice, jakmile
budou ukončeny stavební práce na jednotlivých etapách rekonstruovaného vodovodu.
V rámci rekonstrukce proběhnou také plánované odstávky pitné
vody, o kterých budou občané v dostatečném předstihu informování. Chtěli bychom také upozornit majitele starších vodovodních
přípojek, které jsou z oceli, aby zvážili výměnu těchto, již nevyhovujících přípojek. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. zajistí součinnost
při výměně těchto přípojek, ovšem náklady související s výměnou
hradí majitel připojené nemovitosti. V případě, že se při rekonstrukci
narazí na tuto zastaralou vodovodní přípojku, bude na tuto skutečnost majitel upozorněn, aby měl možnost se rozhodnout. Ostatní
vodovodní přípojky budou přepojeny na nový vodovodní řad na
náklady společnosti.
Za společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, Ing. Antonín Hrabal

Dětský den
V sobotu 2. června připravili členové Sokola
dětem k jejich svátku sportovní odpoledne. A
ne jen tak ledajaké, ale přímo olympijské klání! Děti soutěžily v několika sportovních disciplínách, jako je potápění, lukostřelba, šplh
apod., a navzdory letnímu počasí nemohly
chybět ani zimní sporty jako běh na lyžích či
sáňkařská dráha. V našich hrách samozřejmě
nešlo o to zvítězit, ale zúčastnit se, protáhnout si tělo a pobavit se s kamarády.
Na travnaté ploše vznikla olympijská vesnička, kde vyrostlo asi 15 stanů.

Večer před spaním nechyběla ani stezka odvahy, před kterou ukáplo i několik slziček.
Příčinou velkého strachu byla fáma, kterou
si mezi sebou děti samy rozšířily rychlostí
blesku – na stezce odvahy čeká ve tmě klaun
se sekyrou! Nakonec se ale všichni překonali
a prokázali svou statečnost.
Letošní účast dětí byla poměrně nízká, nicméně spokojenost všech přítomných potvrdila, že má smysl pořádat tuto akci i příští
rok.
Petra Pokorná
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Starovice před 50 lety
Na jaře panovalo velké sucho, na rozdíl od
současné doby se však Starovičtí v červnu dočkali dostatku deště. Rané brambory, které se
sklízely v polovině června, byly v době sucha
zavlažovány vodou z rybníka, takže měly pěkné výnosy. Přemnoženou mandelinku bramborovou tehdy likvidovali pomocí chemického postřiku.
Rybník, v předchozím období vyschlý, byl
v roce 1968 opět napuštěn vodou. V létě „vodní nádrž, které se lidově říká rybník“ sloužila

i ke koupání a kronikář uvádí, že „v době sucha lákala voda opět občany z vesnice i z okolí
ku koupání. Ba i cizí rekreanti stavěli si stany
u vody, kde to brzy vypadalo jako stanové
městečko.“
V květnu byla na druhém řádku postavena
silnice od zastávky až k obecnímu úřadu, dále
byla vyasfaltována cesta od obchodu ke hřbitovu. Většina prací byla prováděna strojově.
Také v okolí potoka panoval stavební ruch, neboť zde se zde bagrovala zemina a potok, do

té doby poměrně mělký, se prohluboval. Dále
pokračovaly práce na stavbě bytovek.
Družstevníci JZD měli naplánovaný zájezd
do NDR. Vše zorganizovali, museli si vyřídit
potřebná povolení k výjezdu za hranice a datum odjezdu bylo stanoveno na 21. srpna.
Bohužel, nikdo tehdy nemohl tušit, že na
zájezd neodjedou, protože k nám naopak
z NDR a dalších zemí přijeli toho dne jiní „turisté“ – s tanky.
Petra Pokorná

Oprava uličky
Na fotkách níže je zachycena stavba uličky mezi 2. a 3. řádkem v roce 1959 a oprava v letošním roce.

1959 - budování uličky 2. - 3. řádek

2018 – rekonstrukce uličky 2. - 3. řádek

Ukliďme Česko
Letošní již tradiční jarní úklid okolí naší obce v rámci akce Ukliďme
Česko proběhl v sobotu 7. dubna.
Akce se koná již čtvrtým rokem a jde vidět, že je množství povalujících se odpadků ve srovnání s předchozími lety menší, podařilo se
však „vyškrábnout“ staré věci, které byly zřejmě odhozeny již dávno,
snad ještě v době, kdy nefungoval sběrný dvůr. Do úklidu se letos
zapojilo na 70 dobrovolníků, kteří sesbírali zhruba 3 tuny odpadu
a kromě obvyklé svačiny dostali jako poděkování obecní tričko „Mám
rád Starovice“.
Všem dobrovolníkům děkujeme!

Téměř sedmdesát účastníků
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Kaštanfest
26. května jsme bigbítovou taneční zábavou oslavili 110 výročí naší kaštanové aleje. A tentokrát se mohly zapojit i děti, kvůli nimž začala zábava už v 18 hod. a na něž cílila hudba kapely Kašpárek v rohlíku revirvál.
Kašpárek v rohlíku je kapela, která odmítá hrát dětem dětské písničky,
ale originálně pro ně textuje známé hity rockových kapel. Děti si zatančily (ačkoliv kluci si po chvíli odskočili na travnatou plochu kopat) a po
vystoupení si zasoutěžily v běhu na lyžích.
Pak už vystoupila místní kapela Skrznaskrz. Ta s sebou přivezla k zakoupení své nové CD Psí kusy (originálně zabalené v papírových pytlících
na psí exkrementy) a trička.
Zábavu završila bigbítová kapela Accort.
Petra Pokorná

Babské hody
Vážení spoluobčané a čtenáři, nadešel čas,
abychom se s vámi podělily o naše zážitky z letošních babských hodů. Naše hody proběhly
16. 6. 2018. Bylo krásné slunečné počasí, takže
co víc si přát.
Organizovat takovou veřejnou akci už je trošku více náročné, což nám určitě dají za pravdu
ti, co podobné akce připravují. Z druhé strany
letos jsme měly již devátý ročník, co babské
hody pořádáme, a co si budeme nalhávat, nedostatky byly, jsou a budou. Jak se říká, problémy jsou, aby se mohly řešit, ale myslíme si,
že v celku už jsme staří mazáci.

Průběh hodů byl veselý a celkový dojem
aspoň pro nás byl nad očekávání příjemný.
Velmi mile jsme byly překvapeny tím, že jistá
rodina bydlící na 4. řádku, která musela zřejmě
odcestovat, nám nechala na svých vchodových dveřích přilepenou obálku s finančním
příspěvkem, nadepsanou „Příspěvek na hody“
a se smějícím se smajlíkem. Moc děkujeme.
Píši to proto, že opravdu moc děkujeme všem
za jakoukoliv pomoc, příspěvek a sponzorské
dary, moc si toho vážíme. Bez vaší pomoci by
se nám to mnohem hůř zvládalo.
I letos nás doprovázela naše věrná kapela

Horenka z Bořetic, které moc děkujeme, dále
náš věrný kameraman – „Karle, díky“ a taky se
sluší poděkovat našim sklepníkům a dětem,
které nás zastupovaly v době nepřítomnosti.
Nesmíme zapomenout na pracovníky obecního úřadu, děkujeme za pěkné přivítání panu
starostovi a v neposlední řadě za krásné prostředí, které nemá chybu. Děkujeme všem
stárkám a našim rodinám.
Shrnuto, podtrženo: Díky všem, chvilku si odpočineme a budeme přemýšlet a hledat inspiraci na příští, desáté babské hody.
za babské stárky Hana Matějů
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Panter v Izraeli
Panter již podruhé zavítal do Izraele, tentokrát
to však nebylo na vojenskou základnu, ale do
míst, která jsou spjata s životem a působením
Ježíše Krista. Většina z nich má více než 2000
let starou historii. Všechna jsou to kultovní
místa nejen pro křesťany (jak katolíky, tak příslušníky pravoslavné církve), ale i pro muslimy,
pro které je Ježíš významným a důležitým prorokem. Muslimové také hodně uznávají Pannu
Marii a často lze na palestinských územích vidět její sochy.
Napsat sem něco o Izraeli jen na pár řádcích je
těžké, tato země je velice zajímavá. Je úrodná,
ačkoli hodně bojuje se suchem - právě zde byl
vymyšlen systém kapénkové závlahy, který se
nyní zavádí i jinde ve světě. Mají zde dvě úrody

nátělník), černém saku, černých dlouhých kalhotách a klobouku. Židovský kalendář má svůj
počátek ve stvoření Adama, takže v letošním
roce zde mají rok 5778.
Zatímco Izraelci slaví výročí vzniku, pro Palestince je toto výročí dnem „katastrofy“ nebo
„hanby“. Známky izraelsko-palestinského napětí jsou tu patrné. Na turisticky exponovaných
místech se pohybují vojáci, což však paradoxně
zvyšuje pocit bezpečí (kdyby se něco semlelo,
vždycky je poblíž voják připravený zasáhnout).
V uzavřených prostorách (např. nákupní centra, Zeď nářků) se prochází bezpečnostními
kontrolami. Po intifádě v roce 2004 byla mezi
některými palestinskými a izraelskými územími
postavena betonová zeď, a pokud např. chtějí
Palestinci z Betléma do Jeruzaléma, musí projít kontrolou
a získat písemné povolení ke
vstupu. Turistů si tu ale váží
a uvědomují si, že turistický
ruch sem přináší i možnost
lepšího výdělku. Zejména
v Betlémě, který je v současné době většinově muslimský a kde jsme byli ubytovaní, by byl život bez turistů
těžký, protože je zde jen málo
Bahno z Mrtvého moře
pracovních příležitostí.
prospívá pleti.
Petra Pokorná

do roka; v době naší návštěvy (v polovině dubna), tady byla doba žní a sklizeň první úrody.
Izrael má také několik světových rekordů. Najdeme zde například nejstarší soustavně obydlené místo na světě, což je Jericho, které se
nachází na území pod palestinskou správou
(tzn. Židům je sem vstup zakázán). Dále se zde
nachází nejníže položené místo na zeměkouli, Mrtvé moře, o které se Izrael dělí s Jordánskem.
Izraelci jsou velmi hrdí na svůj stát (letos slavili
kulaté výročí 70 let od jeho vzniku) a dávají to
najevo – všude visí izraelské vlajky a na ulici
muži hrdě nosí jarmulky. Ortodoxní Židé, kterých zde žijí zhruba 2 miliony, chodí i v letních
parnech v bílé košili (často pod ní mají ještě

Zeď nářků a ortodoxní Židé.

Ortodoxní Židé věří, že mít hodně dětí znamená požehnání.

Pohled na Jeruzalém z Olivové hory.

Židovská škola.

Zeď oddělující muslimskou a židovskou část.
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ELEKTROWIN loni překročil kvótu na sběr
a recyklaci vysloužilých spotřebičů
Nad rámec požadavků vycházejících z platné evropské směrnice splnil
v roce 2017 kvótu pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů kolektivní systém ELEKTROWIN. Podle platné metodiky výpočtu, která vychází
z průměrného ročního množství nového elektra uvedeného na trh za
předchozí tři kalendářní roky, dosáhl míry zpětného odběru ve výši
45,19 %. Požadováno je 40 %.
Vyjádřeno hmotností vysbíraných a zrecyklovaných spotřebičů se
jedná celkem o 39 554,05 tuny vysloužilého elektra. Největší podíl 18 326,264 tuny – připadá na velké domácí spotřebiče. Další velkou
část - 15 710,919 tuny – tvoří chlazení, 5 502,283 t se na výsledku podílely malé spotřebiče. Zbytek byly televize, monitory a světelné zdroje.
Podle požadavků zákona o odpadech měl ELEKTROWIN v loňském
roce zřízené místo zpětného odběru v každé obci s počtem obyvatel
větším než 2000.
Smluvních obcí bylo 1429 s 1522 sběrnými dvory. Formou mobilního
sběru zajišťovalo likvidaci elektroodpadu 3406 obcí, ELEKTROWIN rozmístil také 800 stacionárních kontejnerů. Sbírat a recyklovat pomáhalo
2451 prodejců a servisů, 1431 hasičských sborů, 3604 škol, pomáhaly
i dopravní podniky nebo Vězeňská služba.
Celkem měli lidé v roce 2017 možnost předat ELEKTROWINu staré
spotřebiče prostřednictvím 13 925 sběrných míst. To znamená pokrytí
10 256 455 obyvatel České republiky. Celkově nás bylo podle statistik

k 31. prosinci loňského roku 10 610 055. Průměrně tedy každý z nás
odevzdal loni prostřednictvím ELEKTROWINu zhruba 3,7 kilogramu vysloužilého elektra. V různých krajích byli ale lidé různě aktivní. Měřeno
množstvím odevzdaných spotřebičů na obyvatele zvítězil Královéhradecký kraj se 4,85, naopak Praha se 2,98 kg žebříček uzavírá.
Zpětný odběr a oddělený sběr v krajích dle výtěžnosti na obyvatele v kg v roce 2017

13

Štarvický panter

2/2018

Muži zakončili sezonu 2017/2018 na 9. místě
Navzdory rozpačitým výkonům na konci podzimní části se nám na jaře podařilo zabrat
a nakonec to nebylo tak špatné, jak se zprvu
zdálo.
Zimní příprava probíhala letos spíš u piva než
na hřišti, hlavně kvůli nedostatku volného
času hráčů (nebo lenosti?), ale poctivci na druhou stranu odehráli nespočet fotbálků na naší
umělce - a to nejen mezi sebou, ale i proti all-star výběru štarvických fotbalových veteránů.
V rámci přípravy jsme museli rušit hned několik domluvených přáteláků ať už z důvodu
špatného počasí, terénu nebo absence hráčů,
a tak jsme odehráli jediný zápas proti Žabcicím, přičemž výhra 3:2 byla tím nejlepším povzbuzením do jarních bojů.
První zápas jara nevyšel a odveta s Ivaní skončila 1:3. To už byla lehce kritická situace, na
kterou jsme reagovali velmi jasně a zřetelně
- H. Věstonice dostaly bůra. V dalším domácím zápase bohužel potvrdil svou vzrůstající
formu Mikulov “B” a po další prohře 1:3 jsme
se chystali na derby v Šakvicích. Tam se vůbec
nevydařil vstup do zápasu, nicméně tým ukáIII.třída. skupina B sezona 2017/2018
1. Velký Dvůr
26
13
2. Mikulov B
26
15
3. Uherčice
26
15
4. Drnholec
26
14
5. Popice
26
13
6. Ivaň
26
12
7. Novosedly B
26
12
8. Nosislav
26
10
9. Starovice
26
9
10. Vranovice
26
7
11. Šakvice
26
7
12. Horní Věstonice
26
7
13. Pasohlávky
26
5
14. Bulhary
26
5

14

zal svou bojovnost a brali jsme bod za remízu 2:2. S jídlem roste chuť, a tak se hned další
neděle nesla v duchu hesla: “Dojedou k nám
Vranky, dostanou 3 branky.” Nakonec sice dostali jen jednu, zato sami žádnou nedali, a my
jim tak oplatili vysokou porážku z podzimu. Po
porážce 0:4 od Drnholce přišly výhry 3:1 nad
Velkým Dvorem, 5:2 v Bulharech, kde jsme po
poločase dokonce 0:2 “tekli”, a 3:1 s Nosislaví.
Derby s “Bosňou” vyznělo líp pro soupeře (2:4)
a poslední domácí zápas poněkud znechutil
všem přítomným pan sudí, kdy jeho hrdost
bohužel převážila nad objektivitou. Je třeba si
ale přiznat, že ani to nás neomlouvá z obdrženého gólu v poslední minutě, kdy Pasohlávky
dohrávaly bez dvou vyloučených hráčů (1:1).
Na výkonu ve finálním zápase v Popicích se
bezesporu projevila nedostatečná fyzička
a malá tréninková praxe, a tak nám nezbylo
nic jiného, než přijmout porážku 2:6.
V premiérové sezóně ve III. třídě jsme se tedy
umístili nakonec na 9. místě ze 14 mužstev.
Na kontě nám svítí 31 bodů, s bilancí 9 výher,
4 remízy a 13 porážek s celkovým skóre 49:71,

10
4
3
5
6
8
5
4
4
7
7
7
5
1

3
7
8
7
7
6
9
12
13
12
12
12
16
20

59:29
77:48
71:45
60:32
59:45
58:36
63:51
51:55
49:71
62:73
37:57
46:65
40:79
47:93

49
49
48
47
45
44
41
34
31
28
28
28
20
16

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

což není vůbec špatný výsledek vzhledem ke
všem okolnostem.
Nejlepším střelcem je pro tento ročník Viktor
“Cabadaj” Valtera s 8 brankami. Nesmím zapomenout vyzdvihnout výkony Michala Dubce
alias Kapra, který na jaře chytil výbornou formu a nesčetněkrát nás podržel a vychytal potřebné body.
Po tradiční ukončené se s týmem bohužel
rozloučili Vlasta “Gudjohnsen” Novotný a taky
tréňa Petr “Pepe” Zoubek. Místo něj převezme
kormidlo mančaftu tandem Tomáš Kadlec
a Pavel Lesák. Plánujeme posílit také hráčský
kádr, aby naše výkony šly jenom nahoru, a věřím, že i pravidelnost tréninků bude stoupat.
Chtěl bych především ještě jednou moc poděkovat tréňovi jak za vzájemnou spolupráci, tak
za roky práce, kterou pro fotbal ve Starovicích
udělal, i když ho to stálo spoustu sil a nervů,
a Vlastovi za obětavost a oddanost pro tým za
každé situace. Děkuji taky všem spoluhráčům
za odvedené výkony a našim nejlepším fanouškům, kteří za náma stojí, i když se nedaří.
Díky, že vás máme!
Přeju všem hezké prázdniny a v srpnu jdeme
znovu na to! Štarvice!
David Lesák
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Fotbalová přípravka
Velkou radost nám dělá zájem dětí
o fotbal. Na trénincích přípravky
se schází až dvacet dětí do 10 let,
chlapců i děvčat, které až do letošního června trénoval Ríša Kopřiva s výpomocí rodičů. Postupně se začínají
projevovat výsledky znovu zahájené
práce s dětmi, kdy náš tým dosahoval během sezóny velmi dobrých
výsledků. Starší kluci nad 10 let pak
odchází trénovat do Hustopečí.
Richard Kopřiva ukončil s dětmi tuto
sezónu a po prázdninách již nebude
pokračovat. Jménem sokola a rodičů chceme Ríšovi poděkovat za jeho
trenérskou práci a čas, který věnoval
malým fotbalistům. Nově se trénování ujme Roman Pokorný a Petr
Kapečka a pomoc dalších rodičů je
vítána. Jestliže máte zájem přihlásit
své děti do fotbalu, můžete je dovést kdykoliv na trénink. S pozdravem „sportu zdar“
Antonín Kadlec
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Obecní knihovna
Starovice
prázdninová tajenka
Vážení čtenáři (i nečtenáři), vyzkoušejte si malý knihovnický kvíz:
1. Orangutaní slečna z knihy Miloše Macourka?
2. Autor knihy „Jak se dělá chalupa“: František ...?
3. Bájný pták, který shoří a poté se z popela narodí ?
4. Příjmení učitele z filmu „Obecná škola“?
5. Nejznámější český (brněnský) knihovník: Jiří ...?

Během letních prázdnin bude knihovna 1 měsíc uzavřena. Poslední možnost výpůjček: 13. července. Poté bude
otevřena až 17. srpna.
Pěkné prázdniny a na vaši návštěvu knihovny se těší
Kadlecová Helena, knihovnice

Kalendář kulturních a sportovních akcí na 3. čtvrtletí roku 2018
Kdy
Sobota
7. července
Pátek
24. srpna 18:00
Sobota - neděle
25. - 26. srpna
Sobota
15. září 14:00.
Pátek - neděle
28. - 30. září

Kde

Co

Kdo

u myslivny

Myslivecká zábava

Myslivci

u myslivny

Stavění máje + Předhodová diskotéka

Sokol

u myslivny

Hody – tradiční hodová zábava

Sokol

mezi sklepy

Starovické vinobraní

Vinaři

autobusový zájezd

Turistický víkend

Sokol

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