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Slovo starosty
S příchodem jara se zazelenala příroda, rozkvetly stromy, přiletěli do obce čápi a do
služeb obce nastoupili čtyři noví pracovníci
z úřadu práce. Příchod pracovníků jsme už
netrpělivě čekali, abychom se mohli vrhnout na údržbu zarůstající obce a taky do
realizace plánovaných drobných staveb.
Čáp si upravuje své nové hnízdo

Kvetoucí kopretiny kolem stromořadí
Hustopeče - Starovice
Návrat čápů z teplých krajů k nám, nás
vždycky potěší. Je to známka jara, probouzení přírody a taky známka toho, že se
postupně zlepšuje stav přírody. Bohužel,
ani letos se čápům u nás nezadařilo vyvést
mláďata, protože 14. dubna při silném větru došlo k pádu už zcela hotového hnízda
na sloupu elektrického vedení u Stolárového. Občané i my jsme z toho byli velice
nešťastní, a proto jsme se pokusili o vytvoření hnízda nového. Po konzultaci s odborníky ornitology jsme rychle operativně druhý den provedli přemístění sloupu
pro čápy ze hřiště do blízkosti spadeného
hnízda na 0-tém řádku. Akce byla provedena rychle za pomoci společnosti RGV
Břeclav, dokonce za dohledu samotných
čápů, ale do nově vytvořeného hnízda už
se nenastěhovali. Párkrát sice na chvíli do
nového hnízda zasedli, ale už se neuhnízdili, tak věřme tomu, že příští rok se opět
vrátí a konečně se jim povede vyvést mláďata.

Pro čápy jsme udělali maximum, ale prvořadě je našim cílem zlepšovat životní podmínky našim občanům. Letošní rok bude pro nás
opět velice náročný, protože jsme se pustili
hned do několika staveb a projektů současně, patří mezi ně: rybník, školka, stavba bezpečného ostrůvku, stavba křižovatky a stavby
prováděné našimi pracovníky. Začnu stavbou revitalizace rybníka, která je s cenou
16,8 mil. Kč naší současnou nejdražší stavbou
a byla zahájena hned počátkem letošního
roku. V současné době firma Agromeli pokračuje v realizaci díla dle projektu a pomalu už
se začínají „rýsovat„ jednotlivé stavební objekty. Smutné a znervózňující je, že jsme dosud neobdrželi slíbené dotační finanční prostředky ze SFŽP, a proto dodavatelská firma
nemůže za provedené práce fakturovat. To
je také důvod, proč firma Agromeli ve stavbě, v plném nasazení techniky, nepokračuje.
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V poslední době se komunikace s projektovou manažerkou SFŽP zintenzivnila, předložili jsme spoustu vyžádaných dokumentů
a tak doufáme, že je to předzvěst úspěšného
dokončení schvalovacího procesu, které povede k zaslání financí a následnému rychlému dokončení díla.
Další, a pro nás asi stěžejní stavbou letošního roku je Rekonstrukce mateřské školy. Jedná se o velmi náročnou stavbu za
vysoutěženou cenu 4,3 mil. Kč, která musí
být dokončena do 31. 7. 2014. Na takto náročnou stavbu má firma Stavika pouze tři
měsíce. Kdo jste stavěli dům nebo nějakou
podobnou stavbu, tak si dokážete představit, jak náročné je zvládnout stavbu tohoto
rozsahu, v tak krátkém termínu. Mohu konstatovat, že stavba probíhá dle schváleného
harmonogramu a termín dokončení není
ohrožen. V současné době už je provedena
rekonstrukce přízemí, kde došlo k výměně
všech rozvodů (kanalizace, vody, topení
a elektriky) a provádějí se konečné úpravy.

Probíhající práce v přízemí školky

Úprava nápustního objektu rybníku

Budova má už také přistavenou novou
šatnu, nový strop, schodiště a v současné
době už i střechu, takže nejhorší už máme
za sebou. V následném měsíci dojde firmou
Stavika k dokončení podkrovní třídy a předání stavby. V měsíci srpnu začneme už
sami s posledními úpravami, dovybavení
nábytkem, který pro nás na základě výběrového řízení vyhotoví Stolařství Lounek tak,
abychom mohli 1. září přivítat nové žáky.
Věřím, že se nám podaří vše včas zvládnout
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a s výsledkem práce Vás seznámíme při slavnostním otevření.

Postupující stavba 1. patra mateřské školy
Mezi priority zastupitelstva patří zvyšování
bezpečnosti v obci a k tomu mají přispět hned
dva plánované projekty. Prvním je stavba
bezpečného přechodu na hlavní silnici u autobusové zastávky, ke kterému máme již vybranéhododavateleapodepsanousmlouvu.Dodavatelem stavby na základě výběrového řízení
a nejnižší nabídkovou cenou 301 tis. Kč se stala firma Stavba a údržba silnic Břeclav. Stavba
je první fází celého projektu, na kterou do budoucna navážeme obnovou chodníků v obci.
Dílo bude smluvně dokončeno do 15. 7. 2014.
Od 1. 8. 2014 musíme bohužel, očekávat zvýšený provoz v obci z důvodu uzavření hlavní
komunikace V. Němčice až po naši křižovatku
a vedení objízdné trasy přes naši obec.
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k čemu jsme smluvně přistoupili. Obec se tedy
podílí na projektu křižovatky stavbou chodníků, které pro nás opět na základě výběrového
řízení provede firma Stavba a údržba silnic za
cenu 261 tis. Kč.
Poslední dodavatelskou akcí probíhající
v tomto období je obnova elektrického vedení mezi sklepy, kterou provádí firma RGV
Břeclav a investuje EON. Stavbou dojde k demontáži veřejného osvětlení mezi sklepy, proto jsme oslovili firmu RGV ke zpracování nabídek na provedení nového veřejného osvětlení
s využitím výkopů na elektrické vedení. Předložená nabídka na realizaci byla nad finanční
možnosti obce, proto jsme nechali zpracovat
nabídku pouze na uložení chrániček do výkopů, kterou jsme také vyhodnotili jako nevýhodnou. Nakonec jsme nechali zpracovat
třetí nabídku na položení veřejného osvětlení
alespoň 1. řádku sklepů, kde je největší provoz a pohyb osob a taky realizace nejsložitější
z důvodu křížení s ostatními sítěmi, vozovkami
a kaštanovou alejí. Nabídka na realizaci tohoto
úseku byla předložena ve výši 408 tis. Kč, což
jsme schopni z rozpočtu zvládnout, a proto
jsme přistoupili ke schválení. Dokončení veřejného osvětlení ve zbývající části sklepů zvažujeme dělat v následných letech postupně svépomocně, čím se nám podaří ušetřit nemalé
finanční prostředky.

Rekonstrukce elektrického vedení mezi
sklepy
Stavba bezpečného provozu
Druhým projektem ke zvyšování bezpečnosti
a hlavně chodců a motoristů je realizovaná křižovatka na hlavní silnici 425 s odbočkou na
Starovice, kde jsme si vyžádali odbočovací pruh
od Hustopečí a přechodové ostrůvky k autobusovým zastávkám, které nebyly v původní verzi
projektu. Investor JMK naší žádosti vyhověl, za
podmínek finančního podílu na chodnících

Rekonstrukce křižovatky na hlavní silnici
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Zmíním ještě jednu stavbu, která vyrostla
v jarním období v katastru naší obce, a to je
stavba hnojiště, kterou realizovala společnost
Zemos a.s.. Stavba se nám úplně nelíbila, ale
dali jsme k ní souhlas, protože stavbou se vyloučí přeprava „hnoje“ přes obec. Hnojiště je
umístěno tak, aby bylo daleko od obce, blízko
příjezdové cesty mimo intravilán obce. Věřím,
že většina občanů ani neví, že tato stavba
u nás stojí a věřím, že život v obci nijak neomezí.

Dokončená stavba hnojiště nad obcí

Mimo projekty realizované dodavatelskými
firmami, provádíme díla s využitím našich pracovníků a pracovníků z úřadu práce. Využili
jsme uzavření provozu školky a rozhodli jsme
provést stavbu i druhé strany zídky v zahradě
mateřské školy a nakonec ještě provedeme
s našimi pracovníky nové vydláždění dvoru.
Těmito stavbami se nám podaří školku i její
dvůr a zahradu zcela dokončit a udělat tak
krásné prostředí pro naše nejmenší děti.

Stavba zídky na zahradě MŠ
Zaměstnanci obce také prováděli rekonstrukci komínu na budově OÚ, likvidaci
spadeného domu u parkoviště na 2. řádku
a hlavně se věnovali údržbě zeleně, provozu
čističky a sběrného dvoru. Nezdá se to, ale
ploch zeleně nám postupně přibývá, proto
jsme na její údržbu pořídili nový, samojízdný mlučovač Crossjet, který našim pracovníkům usnadní a urychlí práci.

Nový stroj Crossjet při sečení náletů
Práce starosty, zastupitelů a účetní spočívala
hlavně v přípravě nových projektů, administraci, organizaci výběrových řízení, kontrole
staveb a činností. V minulém období jsme
podávali několik žádostí o dotace a v současné době už víme i výsledky. Začnu těmi
dobrými zprávami, byli jsme úspěšní se
získáním dotace u JMK ve výši 200,- tis. Kč
na rekonstrukci školky a také při získání dotace z OPŽP programu Zlepšování stavu příro-

Bezpečná fotbalová branka

2/2014
dy a krajiny - Obnova krajinných struktur na
další zelený projekt s názvem Starovice – Revitalizace LBC 116 ve výši 885 tis. Kč. Pro Vaši
lepší představu jsme nechali vložit projekt
do tohoto zpravodaje. Také TJ Sokol uspěl se
svojí žádostí na pořízení bezpečných fotbalových branek pro děti ve výši 29 tis. Kč.
A obráceně, jsme bohužel, neuspěli se žádostí o dotaci u MŠMT na rekonstrukci víceúčelového hřiště ve sportovním areálu a také
jsme nebyli úspěšní se žádostí na MMR na rekonstrukci školky ve výši 400 tis. Kč. S vypracováním projektů a žádostí je spousty práce,
starostí a také nějaké finanční náklady a ne
vždy jsme úspěšní. Ale tak to je. Myslím si, že
hledání dotačních titulů je jednou z našich
důležitých činností, protože dotace tvoří velkou finanční část rozpočtu bez, které bychom
nebyli schopni většinu projektů zrealizovat.
V případě neúspěšnosti většinou projekty
takzvaně „oprášíme“ a hledáme jiné dotační
tituly, ze kterých bude možné čerpat finanční
prostředky. K tomu, aby se daly čerpat dotace, je potřeba mít stále připravené projekty,
a proto, s vizí do budoucna neustále přemýšlíme nad dalšími projekty. V současné době
jsme zadali zpracování spojovacího chodníku mezi autobusovou zastávkou a 4. řádkem,
který bychom chtěli zrealizovat v příštím roce
a rekonstrukci chodníku na 2. řádku od autobusové zastávky až po obchod COOP.
V tomto čtvrtletí, jak jsem již zmiňoval, jsme
také organizovali několik výběrových řízení,
kterými se nám daří efektivně snižovat náklady
na realizované projekty. Často se setkáváme
s velkými finančními rozdíly mezi nabídkami,
a proto je nutné, výběrová řízení provádět. Poslední výběrová řízení jsme dělali na vybavení
školky nábytkem, stavbu bezpečného ostrůvku
a chodníky na křižovatce u hlavní silnice.
O kulturním a sportovním dění v naší obci se
nebudu více rozepisovat, protože akce se každoročně opakují a každá organizace dostává možnost, v našem zpravodaji, občany blí-
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že se svou činností seznámit. Já mohu pouze
s radostí konstatovat, že na velikost naší obce
máme neustále nějakou nabídku akcí a činností pro všechny skupiny občanů. Jediné
co zmíním jako zajímavost je, že v polovině
června u nás v obci natáčela Česká televize
pořad s názvem Tajemství rodu, s hercem
Miroslavem Donutilem a panem Vrátilem ve
sklepě u Michala Trčky. Podle produkce by
měl být pořad vysílán až v roce 2015, tak budete mít možnost se na pořad podívat.

jící přes sousedův plot. Většina problémů se
dá jednoduše vyřešit se sousedem a nemusí
se zatěžovat obecní úřad, který stejně musí záležitost předat přestupkové komisi. Ta následně záležitost posoudí, rozsoudí, udělí finanční
pokutu a sousedé si dělají naschvály dál, až do
dalšího „setkání“ na přestupkové komisi. Je to
k zamyšlení, a proto si přečtěte hezký článek
„Bez názvu“, v našem zpravodaji. Je smutné,
že si dnes někteří občané nejsou schopni udržovat ani vlastní předzahrádku, nebo chodník
před domem, ale stání auta na zeleném prostranství považují za samozřejmost. Proto chci
poděkovat všem občanům, kteří se vlastním
přičiněním zapojují do úpravy a údržby obce,
údržbou zahrádek, posečením trávy, zalitím
stromku u svého domu či sklepa a přispívají
ještě více k pěknému vzhledu naší obce.

Natáčení s Miroslavem Donutilem
To je stručně o dění v naší obci. Podrobněji
popisovat činnost je časově velmi náročné
a osobně mám přes všechny činnosti velmi
málo času a jiní noví přispěvovatelé se „nehlásí“, aby náš zpravodaj obohatili. I přes to
věřím, že vše podstatné pro vaši informovanost ve zpravodaji uvedeno je.
Ještě před vydáním zpravodaje jsem si přečetl článek, který napsala naše dopisovatelka Maryša a jako by mi brala slova z úst.
Na jednu stranu se snažíme stále zlepšovat
podmínky života v obci novými stavbami,
projekty, výsadbou zeleně, ale na druhou
stranu se setkávám s nezájmem, kritikou
a nespokojeností některých občanů.
O problémech, se kterými za mnou občané
chodí, by se někdy dala sepsat celá „veselá“
kniha. Z pohledu nestranného, jsou to většinou malicherné záležitosti, které by se daly, při
dobré vůli zúčastněných, jednoduše vyřešit.
Většinou se jedná o sousedské vztahy - kokrhající kohouty, pobíhající psy, či větev zasahu-

Jedna z vesnických předzahrádek
Pomalu končí čtyřleté volební období
a nyní nastává čas na sestavování kandidátů
do nového volebního období. Jestliže máte
chuť pracovat a rozhodovat o dění v naší
obci, tak neváhejte a sestavte kandidátku
pro podzimní komunální volby.
Začalo nám léto, dětem začínají letní prázdniny, proto Vám chci popřát mnoho hezkých zážitků, pěkné dovolené a hlavně ať se
vám vyhýbají nepříjemnosti. A když budete
o prázdninách doma, nezapomeňte si udělat
čas na připravované kulturní a sportovní akce
v naší obci, kde se můžeme společně setkat.
Antonín Kadlec, starosta obce

Stručně o probíhajících a uskutečněných projektech a činnostech v obci
•
•
•
•
•
•

Dne 28.4.2014 byla zahájena firmou Stavika Břeclav stavba
Rekonstrukce a rozšíření mateřské školy
Dne 20.5.2014 byly zahájeny firmou RGV Břeclav práce na rekonstrukci NN mezi sklepy
Dne 3.6.2014 byly zahájeny práce na rekonstrukci veřejného
osvětlení v 1. řádku sklepů
Firma Agromeli pokračuje ve stavební činnosti na projektu
Revitalizace rybníku
Bylo provedeno výběrové řízení na stavbu bezpečného ostrůvku na hlavní silnici
Dne 16.6.2014 byla zahájena firmou Stavba a údržba silnic
Břeclav stavba bezpečného přechodu

•
•
•

•
•

Obdrželi jsme dotaci z programu JMK rozvoje venkova na rekonstrukci MŠ ve výši 200,- tis Kč
Byli jsme úspěšní při získání dotace z OPŽP na projekt Regionálního biokoridoru LBC91 ve výši 886 tis. kč
TJ Sokol – obdržel dotaci z JMK z programu Zkvalitnění sportovního prostředí ve výší 29,- tis. Kč Kč na pořízení bezpečných fotbalových branek pro mládež
Nebyli jsme úspěšní při získání dotace z programu MMR Program rozvoje venkova na Rekonstrukci MŠ ve výši 400 tis. Kč
Nebyli jsme úspěšní při získání dotace z programu MŠMT na
rekonstrukci víceúčelového hřiště ve sportovním areálu
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce, ze dne 15. 5. 2014
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatelku, ověřovatele, návrhovou komisi, navržený a doplněný program
• Rozpočtové opatření č.1,2,3,4/2014
• Celoroční hospodaření obce a závěrečný
účet obce Starovice za rok 2013 včetně zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2013 bez výhrad
• Plán financování obnovy kanalizace a vodovodů na období 2015-2025, kde si Zastupitelstvo obce vyhrazuje rozhodovat o obsahu
plánu v závislosti na aktuální ekonomické
situaci i situaci vodohospodářského majteku
• Tvorbu fondu obnovy vodohospodářského
majetku ve výši 152.875Kč
• Uzavření smlouvy s firmou Stavba a údržba
silnic s.r.o., Riegrova 37, 69002 Břeclav s cenou 248.865,- bez DPH k realizaci části stavby
Starovice – střed obce
• Zadání realizace osvětlení v lokalitě sklepů
v části 1. řádek společnosti RGV za nabídko-

•

•

•
•
•
•

•

•

vou cenu 337.000,- bez DPH
Dodatek č.1 ke smlouvě č.08016911
o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR k samostatnému provozu vodohospodářské infrastruktury
Uzavření smlouvy o dílo s Ing. Topolánskou
na dotační poradenství a v přípravě Žádosti
o zařazení záměru bezbariérových tras obce
Starovice
Smlouvu č. 1030018319/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Půjčku z Bytového fondu Starovice paní
Leoně Schillerové ve výši 10.000,Půjčku z Bytového fondu Starovice paní
Marii Skokanové ve výši 25.000,Smlouvu o přidělení dotace z JMK z programu rozvoje venkova na rekonstrukci MŠ ve
výši 200tis.Kč.
Zadání zpracování projektové dokumentace
spojovacího chodníku mezi AZ 4. Řádkem firmě Viadesigne Břeclav za cenu: 34.799,60 Kč
Stanovení místní úpravy provozu na veřejné

•

•

•

•

zemku p.č.557/1 v k.ú.Starovice
Smlouvu se společností Stavba a údržba
silnic na realizaci stavby II/425 křižovatka –
chodník a nástupiště za cenu 261.151,-Kč
Příkazní smlouvu se společností Allowance
s.r.o., Korunní 810/104, Praha 10100, na zpracování Provozní a monitorovací zprávy
Schvaluje snížení max. povolené rychlosti na
účelové komunikaci Starovice – Hustopeče
na 50 km/hod.

Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu obce k podpisu smlouvy se společ-
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přístupné komunikace Starovice-Hustopeče, (horní asfaltová cesta) nejvyšší povolená
rychlost 50km/hod
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou
se stanoví zákaz provozování loterií (automatů) v obci

Zastupitelstvo obce Starovice neschvaluje:
• Zveřejnění záměru k prodeji části pozemků
424/2 v KÚ Starovice o výměře 42 + 45 m2.
•
•
•
•
•
•

Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
Starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s firmou Stavba a údržba silnic s.r.o.
Starostu obce k podpisu Dodatku č.1 se
smlouvě č.08016911 se SFŽP ČR
Starostu obce k podpisu smlouvy s Ing. Topolánskou
Starostu k podpisu smlouvy se společností
RGV
Starostu obce k podpisu smlouvy o přidělení
dotace s Jihomoravským krajem

Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce, ze dne 24. 6. 2014
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatelku, ověřovatele, návrhovou komisi, navržený program
• Rozpočtové opatření č.5/2014
• Počet členů zastupitelstva obce pro příští volební období v počtu 9 členů
• Zveřejnění záměru obce odprodat pozemek
p.č.887 v k.ú.Starovice o výměře 6m2
• Zveřejnění záměru obce odprodat pozemek
p.č.994/1 v k.ú.Starovice o výměře 49m2,
p.č.108/1 o výměře 163m2, p.č. 108/2 o výměře 3m2
• Zveřejnění záměru obce odprodat část po-

usnesení č.

•

usnesení č.

4/2014

ností Stavba a údržba silnic na realizaci stavby II/425 křižovatka – chodník a nástupiště za
cenu 261.151,-Kč
Starostu obce k podpisu Příkazní smlouvy se
společností Allowance s.r.o. na zpracování
Provozní a monitorovací zprávy

Zastupitelstvo obce Starovice neschvaluje:
• Zveřejnění záměru obce odprodat část pozemku p.č.424/2 v k.ú.Starovice o výměře
42m2 a 45m2
• Zveřejnění záměru obce odprodat pozemek
p.č. 1157/11 v k.ú.Starovice

Informace pro rodiče dětí
Vážení občané, hlavně však rodiče dětí. Začínají nám prázdniny a předpokládám, že vaše
děti budou trávit většinu času doma ve Starovicích a většinou budou bez dozoru, protože
málo kdo má tolik dovolené, aby s dětmi mohl
být celé prázdniny. A když budou děti bez
dozoru, řádně je poučte, abyste předešli možným nebezpečím.
Především chci upozornit na to, že jsme zrealizovali stavbu bezpečného přechodu, který
protíná hlavní silnici dělící téměř celou obec
od sportovního areálu a autobusové zastávky,
který děti hojně navštěvují. Jedna věc je zrealizovat bezpečný přechod a druhá věc je správně jej využívat. Proto dětem prosím vysvětlete,
4

aby přechod správně využívali. Hlavně i při jízdě na kole, je naučte využívat přechod s tím,
že před přechodem zastaví, převedou kolo
a za přechodem budou pokračovat v jízdě.
Jenom tak předejdete případnému nebezpečí. Protože podle informací od 1.8.2014 bude
přes naši obec vedena objízdná trasa a několikanásobně se zvýší provoz na hlavní silnici.
Také chci upozornit, že rybník a celé prostranství kolem vytékajícího potoka včetně
dvou lagun je stavbou, kde je zakázaný vstup
a víme, že se tam děti chodí koupat. Také za
rybníkem má obec uskladněný materiál, nebo
v prostoru čističky odpadních vod a sběrného
dvoru hrozí nebezpečí úrazu. Proto poučte

prosím řádně své děti, upozorněte je na tato
popsaná místa, aby tam nechodili a předešli
případným nebezpečím. Prosím uvědomte si,
že zodpovědnost za své děti nesou rodiče ne
starosta.
K volnočasovému využívání mohou děti využívat sportovní areál, kde z důvodu zlepšení
hygienických podmínek bude o prázdninách
otevřeno od 8:00 – 20:00 i sociální zařízení
ve fotbalových kabinách. Dále mohou děti
využívat dětské hřiště před školkou a prostor
u myslivny.
Na závěr mi dovolte popřát Vám všem krásné
a pohodové prožití letních prázdnin.
Starosta obce
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Změna pravidel pronájmu MYSLIVNY a přírodního areálu u myslivny
Od loňského roku se o areál u myslivny s výjimkou myslivny
a výčepu stará Obec Starovice, která areál udržuje, spravuje
a postupně investuje. Náklady na investice a údržbu jsou nemalé, často areál využívají i mimo Starovičtí občané, proto zastupitelstvo obce rozhodlo o zpoplatnění pronájmu areálu. Jestliže
tedy máte zájem pronajmout areál u myslivny, postupujte následujícím způsobem. Nejdříve si zajistěte rezervaci myslivny
u Mysliveckého sdružení Starovice, konkrétně u předsedy Karla
Vale, Starovice, Mobil: 602 956 683 a následně dojděte provést
rezervaci areálu (travnatých ploch, tanečního parketu, podia,
posezení) na obec Starovice. K samotnému pronájmu s Vámi
bude sepsána jednoduchá smlouva.
Cena za pronájem myslivny za 1 den 1.500,+ náklady za energie
hradí se MS Starovice
Cena za pronájem areálu za 1 den 1.000,hradí se Obci Starovice

Víte, kdy vznikly nejběžnější spotřebiče?
Průměrná česká domácnost používá
stále víc elektrických spotřebičů. Když si
doma uděláte jejich důkladnou inventuru, možná budete výsledným číslem
sami překvapeni.
Třeba si už ani nevzpomenete, kdy jste
to všechno nakoupili. A víte, odkdy se
ten který spotřebič v domácnostech vůbec používá?
Co domácnost, to lednice
K nejběžnějším spotřebičům patří
chladničky a mrazničky. Dnes má podle
statistik alespoň jednu lednici 100 %
českých domácností. Vynález umělého
zmrazování předvedl poprvé skotský
lékař a chemik William Cullen už v roce
1756 na univerzitě v Edinburghu.
Aby ale jeho „umělé zmrazování“ fungovalo, musel otáčet klikou stroje. Není
tedy divu, že se lednice na tomto principu neujala.
První lednici v dnešním slova smyslu vyrobila v roce 1911 americká firma General Electric podle patentů francouzského vynálezce Marcela Audiffrena. Prodala jich ovšem jen něco kolem stovky.
Lednice totiž stála kolem tisíce dolarů,
což byl asi dvojnásobek ceny tehdejšího automobilu. Navíc zabírala trochu
moc místa: hlučný motor a kompresor
se umisťovaly do sklepa, zatímco chladicí box měl své místo v kuchyni. Teprve
model Frigidaire z roku 1923 se do kuchyně vešel celý.

Až model Monitor-Top se stal hitem,
od roku 1927 se ho prodalo přes milion kusů. Koncem třicátých let mělo už
ledničku 60 % amerických domácností,
zatímco v Evropě se ledničky dočkaly
podobného rozšíření až v sedmdesátých letech.
Hit roku 1893: myčka nádobí
Myčky nádobí se u nás zatím takového
rozšíření nedočkaly. Používá je zhruba
15 % domácností. Hitem se staly díky
světové výstavě v Chicagu roku 1893,
patent na myčku získala v roce 1886
Američanka Josephine Cochranová, bohatá dáma z Illinois.
Paní Cochranová začala detailem – držáky na talíře. Teprve poté, co vymyslela,
jak talíře a hrníčky uchytit do drátěných
držáků tak, aby pevně držely i v silném
proudu, umístila držáky na kruh. Ten byl
napojen na motor, který kruhem otáčel.
Voda pak na nádobí padala shora.
Zpočátku se myčky objevovaly hlavně
v restauracích a na lodích, později v hotelích, začala si je pořizovat i armáda. Až
o pár desítek let zamířily do domácností.
Sekačky na trávu mají dnešní podobu už 60 let
Šedesáté narozeniny oslavila loni sekačka na trávu v podobě, v jaké ji nejčastěji potkáte na českých zahradách.
Tato rotační sekačka s jedním nožem

otáčejícím se kolem svislé osy se poprvé objevila v roce 1953.
Vynález stroje, který jako první začal
opravdu vážně konkurovat kose, je ale
mnohem staršího data. Patent na něj
získal 31. srpna 1830 Edwin Beard Budding, strojník ze Stroudu v anglickém
hrabství Gloucestershire. V podstatě jen
zvětšil zařízení, kterým se v textilních
továrnách sestřihoval drsný povrch látek po tkaní.
V 90. letech 19. století pak vznikaly první motorové sekačky poháněné nejprve parními stroji a později benzinovými motory. První elektrická sekačka je
z roku 1926.
Výrobci elektrospotřebičů se dnes soustřeďují i na úspory – především energie a vody. Jedním z důležitých směrů
dalšího vývoje je neustálý důraz na použití takových materiálů při výrobě, které po skončení životnosti umožní jejich
recyklaci v co největší míře.
„Recyklací elektrospotřebičů se ušetří až
osmdesát procent elektrické energie, jelikož získání materiálů recyklací je daleko
levnější než jejich těžba přímo z nerostných surovin - zejména v případě železa
.Navíc zásoby primárních surovin na naší
planetě nejsou neomezené,“ zdůrazňuje
význam zpětného odebírání elektrospotřebičů generální ředitel kolektivního
systému ELEKTROWIN Roman Tvrzník.
5
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Pár informací pro zlepšení efektivnost sběru a třídění odpadů
•
•

•
•
•

Sešlapávejte petky před vložením do
igelitového pytle
Papír řádně svázaný dávejte do kontejnerů v obci, velké kartony odvezte
na SDO
Svazujte kartony z nápojvých obalů
Suť písek odvážejte na sběrný dvůr
Bioodpad likvidujte ve vlastních
kompostárnách, případně odvezte
na SDO

Rozdíl mezi svázanými a nesvázanými
obaly. Sešlápnutím se šetří náklady na
dopravu.

Vážení občané, jestliže se stane, že po
svozovém dni Vám pracovníci obce omylem nevrátí igelitový pytel, neváhejte
dojít na OÚ, kde Vám rádi vydáme nové
igelitové pytle.

Třiďte odpad,
jsou to naše peníze.

6

rozdíl v objemu mezí nesešláplou
a sešláplou petkou
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Ohlédnutí za školním rokem
Školní rok utekl jako voda a prázdniny se nezadržitelně blíží. Chtěla bych se proto ohlédnout
za akcemi, které jsme všichni prožili, a které
nás ještě čekají, zhodnotit pobyt v místní sokolovně a podat informace o zahájení nového
školního roku 2014/2015.
Během druhé poloviny školního roku jsme
s žáky mateřské školy navštívili divadlo Radost
v Brně a zhlédli představení Sněhurka a sedm
trpaslíků. Divadelní představení kombinované
herci a loutkami se malým divákům moc líbilo
a nadšeně se nechali vtáhnout do děje, aby
pomohli Sněhurce v boji se zlou královnou.
Také návštěva Planetária přinesla dětem něco
nového. V digitáriu děti sledovaly pohádku
Kouzelný útes, seznámily se s podmořským
světem, ale také v úvodní přednášce poznávaly hvězdy a souhvězdí oblohy. V měsíci dubnu nás čekal „Indiánský týden“. Děti si v rámci
dopoledních aktivit vyrobily indiánské čelenky, luky, šípy, dozvěděly se mnoho nového
o životě indiánů, naučily se indiánskou básničku a na závěr této akce se poslední dubnový
den zúčastnily indiánského zápolení na hřišti
za sokolovnou. Zajímavé soutěže si pro ně
připravily paní učitelky MŠ. Akce „Indiánský
týden“ byla zakončena opékáním špekáčků.

Vyučování v náhradních prostorách
v sokolovně

V tomto měsíci nás také čekalo přestěhování
do náhradních prostor - sokolovny. Stěhování
proběhlo za vydatné pomoci obecních pracovníků, za což jim patří velké poděkování.
V měsíci květnu malí žáčci podnikli několik
výletů. Ten první byl do Hustopečí k hasičům,
druhý výlet je zavedl na farmu v Uherčicích,
kde se seznámili s chovem dobytka. Dětem se
nejvíce líbila malá telátka. Nakonec děti čekal
ještě jeden výlet, tentokrát pěší do Hustopečí za zmrzlinou. Cestu polem zvládly hravě
i ty nejmenší děti. Myslím, že pobyt v sokolovně nás všechny „zocelil a otužil“. Děti jsou
po celý den v pohybu nejenom v prostorách
sokolovny, ale i na hřišti za sokolovnou, také
každodenní vycházka do školní jídelny přispívá ke zdravému životnímu stylu. Odráží se to
na nemocnosti, která je v posledních měsících
minimální.
Do úplného závěru roku nás ještě čeká výlet
na zámek Milotice u Hodonína. V kostýmech
princezen, princů a rytířů prožijí děti netradiční prohlídku zámeckých prostor. Poslední
červnový školní den 27. 6. se rozloučíme na
Obecním úřadě za asistence pana starosty
s budoucími předškoláky. Nový školní rok zahájíme v prostorách zrekonstruované mateř-

Indiánské léto

ské školy 1. 9. 2014. Informace, které se týkají
školního roku 2014/15 najdete na webových
stránkách naší mateřské školy.
Chtěla bych na závěr poděkovat všem pracovnicím MŠ včetně školní jídelny za obětavé
a bezproblémové zvládnutí ztížené situace
během pobytu v náhradních prostorách, také
pracovníkům Obecního úřadu a stavební firmě, která provádí rekonstrukci MŠ. Poděkování patří taky všem maminkám, které nám vyšly
vstříc a pochopily náročnost situace.
Přeji vám všem krásnou a ničím nerušenou
dovolenou, dětem prázdniny plné sluníčka,
pohody a žádných úrazů. Na všechny stávající
i nové žáčky MŠ se těším 1. září 2014.
Ing. et Mgr. Renata Kadlecová, ředitelka MŠ

Děti při návštěvě kravína
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Projekt křižovatky na hlavní
silnici

Projekt regionálního biokoridoru
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Obecní knihovna Starovice
Pasování prvňáčků na čtenáře, tak, jako každý
rok, proběhlo i letos. Naši prvňáčci už mají celý
rok školní docházky za sebou a všichni umí pěkně číst. Předvedli to v knihovně pod dohledem
víly Pátračky a víly Pohádky. Víla Pátračka sledovala, jestli při čtení nedělají chyby a víla Pohádka, poslouchala, jak plynule jim to jde. Přesto,
že stačilo přečíst jen jednu větu, někteří se do
čtení tak zabrali, že přečetli celý odstavec.
A tak se už všichni stali starovickými čtenáři
a někteří si už i zapůjčili svou první knihu.
Ještě si pak zahráli hru, zasoutěžili a pochutnali
si na ovocném poháru.
Přeji všem dětem krásné chvíle nad knihou.
Kadlecová Helena, knihovnice

Pasování čtenářů

Biřmování – rozhovor s děkanem Pavlem Kafkou
Letošní rok se v hustopečské farnosti lehce
odlišuje od těch předchozích, a to tím, že se
v ní bude udělovat svátost biřmování a to
v neděli 21. září při mši svaté od 9:30. Přesto,
že vše proběhne ve farním kostele v Hustopečích, dotýká se tato událost také nás ve
Starovicích. Biřmování je takzvaná iniciační
svátost, která, stručně řečeno, uvádí člověk
do křesťanského života, stejně jako třeba
křest. Biřmování nicméně mezi širokou veřejností přece jen není až tolik známé jako
například svatba nebo již zmíněný křest,
a proto jsme se rozhodli ji v dnešním příspěvku trochu přiblížit.
Jde o svátost, kterou uděluje biskup, ve výjimečných případech a na jeho povolení také
kněz. Svátost se uděluje pomazáním na čele,
a to olejem smíseným s balzámem, který posvěcuje výhradně biskup. Mazání olejem je velmi starý symbol znamenající posilnění, očistění
i zplnomocnění, sílu, moc a lesk. Olej v biblické
symbolice je i znamením hojnosti a radosti.
Vše kolem této velmi důležité svátosti nám
osvětlí hustopečský děkan Pavel Kafka, který
v předprázdninovém vydání Hustopečských
listů odpověděl na několik základních otázek.
1. Na úplný úvod bychom možná měli
vysvětlit, které svátosti patří mezi tzv.
iniciační, a co taková svátost znamená.
PK: Iniciační svátosti jsou celkem tři, jsou
to křest, svaté přijímání a biřmování. Tyto
svátosti lidé přijímají a skrze ně se také
stávají křesťany. Pokud se týká samotného označení „iniciační“ svátost, pak jde
v podstatě o svátost jakéhosi začátku (od
latinského initium), což je právě význam
tohoto cizího slova.
2. Biřmování je nazýváno svátostí křesťanské dospělosti. Co se při něm vlastně děje a jak vysvětlíte jeho význam?
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PK: Původně se všechny výše uvedené
svátosti udělovaly současně, ale postupným vývojem došlo k jejich časovému
oddělení. Udělení svátosti biřmování se
posunulo do doby dospívání, a odtud pochází také její pojetí ve smyslu křesťanské
dospělosti. Slovo „biřmovat“ v překladu
vlastně znamená „potvrdit“. Tudíž při něm
dochází k opětovnému potvrzení biřmovance v jeho rozhodnutí patřit Bohu.
3. Jak svátost biřmování konkrétně probíhá?
PK: Řádným udělovatelem svátosti biřmování je biskup. Ten na základě dohody
navštíví příslušnou farnost, a při mši svaté
ji udělí všem žadatelům. Tak jako se křtí
vodou, svaté biřmování se uděluje pomazáním olejem na čelo a slovy „Přijmi pečeť
daru Ducha svatého.“ Olej zde symbolizuje starobylý ritus, který připomíná, že tak
jako se olej vstřebává přes kůži do těla
člověka, tak je ten, kdo přijme biřmování,
prostoupen duchem Božím.

Archivní foto z roku 2009

4. Před biřmováním, stejně jako tomu je
u svatby či křtu, je zajisté potřeba projít
nějakou přípravou. Co je jejím cílem?
PK: Cílem přípravy je vrátit se zpátky ke
křtu, objevit jeho krásu a účinky, a znovu
se svobodně rozhodnout pro Boha. Použil bych tady takový příměr: Malé dítě dostanete třeba klavír. Až povyroste a naučí
se něj hrát, může si hrát pro radost. Stejně
i mnoho dětí je pokřtěných, postupem
času se učí k čemu je to dobré a „jak křest
funguje“. Až to objeví a přináší jim to radost, tak dozrály do ideálního okamžiku
pro biřmování coby „osobního potvrzení
křtu“. Naučit se těšit se z toho, že patřím
Bohu, je, mohu-li to tak říct, cílem přípravy k této svátosti.
5. Svátost biřmování lze přijmout pouze
jedenkrát za život. Proč?
PK: Biřmování by šlo přirovnat k jakémusi
„neviditelnému“ tetování, kterým jedinec
jasně vyslovuje své přání patřit Bohu.
Jednorázovost rozhodnutí připomíná, že
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se jedná o životní volbu, tak jako při volbě životního partnera.
6. Je podobně jako u křtu u biřmování
zapotřebí kmotr? Jaká je jeho úloha
a jsou nějaká pravidla, podle kterých si
ho má biřmovanec zvolit?
PK: Ano, je to stejné, a také úkol kmotra je vlastně totožný. Má být biřmovanci
průvodcem a pomocníkem na cestě víry,
z čehož také plyne, že by to měl být člověk věřící a žijící s Bohem.
7. Dalo by se říct, že je biřmování spojeno s nějakou konkrétní roční dobou,
ve které probíhá?

Štarvický panter
PK: V zásadě je možné biřmovat kdykoli,
ale dá se říct, že oblíbenou dobou je čas
kolem slavnosti seslání Ducha svatého,
což připadá na padesátý den po Velikonocích, tedy přibližně v červnu.
8. Jak často se ve farnostech svátost biřmování uděluje, bývá to v určitých
intervalech? A je možno tuto svátost
přijmout i individuálně?
PK: Záleží hodně na velikosti farnosti.
U nás v Hustopečích se tento interval
pohybuje zhruba okolo čtyř až pěti let.
Naposledy bylo biřmování v roce 2009
v Starovicích. Jinak je ale v závažných

případech samozřejmě možné přijmout
svátost biřmování i individuálně.
9. Na závěr by mne zajímalo, co vlastně
biřmovanému tato svátost přináší
konkrétně?
PK: Stručně řečeno přináší Ducha svatého.
Co si pod tím představit. Nejvýstižnější popis pochází z prvokřesťanských dob, kdy
byl nazýván řecky „ta energia“, což znamená
energie, životní síla. Takže to podstatné, co
člověk při biřmování získá, je životní energie
a síla, tolik potřebná pro dobrý život.
Děkuji za rozhovor
Markéta Harasimová

Bez názvu…
Za dveřmi jsou prázdniny. Počasí trhá rekordy v tropických teplotách.
Vinohrady se chystají kvést. Letošní víno se nemusí za nic stydět. Jedna kulturní akce střídá druhou. Na obzoru jsou babské hody, za námi
volby do evropského parlamentu. Jeden by řekl: „stále se něco děje;
v přírodě, v obci, v našich rodinách.“
Mám ráda naši moravskou dědinku. Přesto mne občas přepadne úzkost z budoucnosti.
Možná to bude krize středního věku? „Mladí pryč, do důchodu daleko
a vyhlídky pro stáří- nic moc.“
Kde je problém, ptám se. Hodnoty v lidském životě se nám nějak

pozměnily. Například pozoruji, že se vytrácí úcta lidí jeden k druhému, mužů k ženám, mladých ke stáří. Je to ta chyba? Chybí nám snad
příklady projevované úcty, nebo nám chybí vzory hodné úcty, nebo
snad je to nechuť vracet se k dobrým, osvědčeným tradicím?
Odpověď, výběr, nechám na Vás Vážení čtenáři. Já se budu řídit starým, uznávaným pravidlem: „člověče, když se ti něco nelíbí, začni sám
u sebe.“
Odedneška jsem tedy uctivá ke všem, kteří si úctu zaslouží.
Obec nám krásní, tak ještě ty krásné lidi v ní!
Maryša

Z činnosti Sokolu
S příchodem jara se rozjíždí i naplno činnost
naší organizace. Začíná fotbalová sezona,
pořádáme turistický zájezd, organizujeme
Kaštanfest a dětský den. K zhodnocení fotbalové sezony a turistického zájezdu sepsali
naši členové samostatné články, tak krátce popíšu ostatní činnosti, mezi které patří
Kaštanfest, dětský den a činnost fotbalové
přípravky. Od roku 2008, kdy bylo sté výročí
od vysazení naší kaštanové aleje, pravidelně
organizujeme big-beátovou zábavu, s názvem Big-beát pod kaštany. V letošním roce
jsme se rozhodli akci trošku rozšířit o další
kapely a akci jsme dali i nový název KAŠTANFEST – protože je to zábava na počest
naší krásné kaštanové aleje. V letošním roce

Skrznaskrz v akci

jsme tedy zahájili zábavu již v odpoledních
hodinách, kdy se postupně vystřídali bigbeátové kapely Poollitrs, následovala kapela
Skrznaskrz složená ze současných i bývalých
Starovičáků, dále pokračovala vystoupením kapela Chameleon Growe a ukončena
byla v ranních hodinách kapelou La Bande.
V průběhu zábavy probíhala soutěž Štarvický trojboj o hodnotné ceny prase a bečku.
Tato akce je u nás ve Starovicích doplňkem
dříve tradičních zábav (myslivecká, hody) a
získala si už své jméno, kdy letošní Kaštanfest
navštívilo přes čtyři sta platících návštěvníků.
Zábava byla také prvním „ostrým testem“ částečně zrekonstruovaného areálu u myslivny.
Organizátoři i všichni návštěvníci si uprave-

ný areál pochvalovali
a děvčata spokojeně říkala „konečně můžeme
chodit i v botách na podpatcích“, které jim
vždy sluší. Organizujeme zábavy už mnoho let
a postupně zjišťujeme, že ubývá návštěvníků
zábav s tradiční dechovou hudbou a přibývá
návštěvníků zábav s moderní hudbou disko
a také bigbeátovou. Vím, že starší generace
tuto hudbu úplně nemusí, ale zábavy děláme
pro lidi a také i pro zisk, proto volíme hudbu,
která láká návštěvníky. Touto cestou se omlouváme občanům v okolí myslivny, za možná hlasitější hudební projev, ale bigbeát se potichu
hrát nedá. Akce se koná jednou za rok, tak to
prosíme vydržte a dopřejte pobavení i mla-

Bavící se návštěvníci Kaštanfestu
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dým. Výdělek z akce slouží naší organizaci na
investice a celoroční provoz a činnost.
Dětský den byl pro nejmenší letos v pojetí Pohádkové cesty a pro starší čekal závod
ve Štarvickém sedmiboji. Následoval tradiční táborák, diskotéka a nakonec i stezka odvahy. Letošní chladné počasí mnělo za následek menší účast návštěvníků
a také menší počet nocležníků ve stanech,
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ale věřím, že si všichni zúčastnění dětský
den užili.
Fotbalová přípravka pokračuje ve své
přípravě. Kluky fotbal baví, pravidelně se
v hojném počtu scházejí na trénincích
a po více jak dvaceti letech v létě přihlásíme družstvo do fotbalové soutěže. V jarní
části jsme odehráli za velké podpory fanoušků dva přípravné zápasy s mužstvem

První madaile naší přípravky

Uherčic a dokonce jsme se zúčastnili turnaje v Horních Bojanovicích, kde kluci
v konkurenci zkušených družstev obstáli.
Je to dobrá předzvěst do budoucna. Jestliže chcete přihlásit Vaše děti do fotbalu,
můžete kdykoliv dojít za námi na trénink
a děti zapojit do tréninku. Ideální je od
školního věku, ale neodmítneme nikoho,
ani mladšího.

Holky na dětské diskotéce

Fotbal ve Starovicích na jaře 2014
Pátá pozice v tabulce po podzimní části sezóny s bodovou ztrátou
na třetí místo nám ukládala cíl skončit tak říkajíc „na bedně.“ Na první
pozici to již reálně nebylo, ale třetí místo bylo dosažitelné a myslím,
že i atraktivní obhájení pozic z minulého roku. Navíc se podařilo tým
posílit mladými akvizicemi, kdy se k již na podzim hrajících Honzovi
Strachovi a Martinovi Strouhalovi ml. přidali Tomáš Vachala a Jara
Šmíd. Hráčskou kariéru naopak již na podzim ukončil Zbyňa Kopřiva,
který už pro starovický fotbal vykonal jako hráč velmi mnoho a nyní
mu pomáhá jako delegovaný rozhodčí. Dále mužstvo opustil Jenda
Štýbl, což způsobilo problém na postě brankáře. Náhradu se nám sehnat nepodařilo, tak jsme tuto díru poměrně úspěšně zalepili Radkem
Pichem, kterého jsem v případě potřeby alternoval a později zaskočil
i Richard Kopřiva. Vznikaly tím i zajímavé a neobvyklé herní situace,
kdy jsme se v průběhu zápasu i několikrát vyměnili na svých postech
střední zálohy a brankáře.
Jaro začalo velmi dobře a řekl bych až suverénně, když jsem po čtyřech
kolech s devíti získanými body a skórem 14:3 zaváhali pouze na hřišti
prvních Šitbořic ve velmi oslabené sestavě. Poté se ovšem začaly zhoršovat naše výsledky a následně i výkony, kdy jsme ztráceli zbytečně
body s „papírově“ slabšími soupeři. Vyvrcholením tragických vystoupení bylo patrně remízové utkání na hřišti posledního Zaječí B, kde
jsme neudrželi hubené vedení 2:1. Důvodem byla vysoká marodka
spojená s horší tréninkovou morálkou týmu. Postupně se ze základní
sestavy vytratila více, než polovina mužstva. Pracovní povinnosti nedovolily od pátého zápasu nastupovat Karlovi Švestkovi a postupně se
zranili Mira Bulíček, David Lesák, Martin Strouhal st., Roman Nedbálek,
Vlasťa Novotný, Luďa Župka a Ríša Kopřiva. Směnný pracovní režim
navíc způsoboval častou absenci Laďovi Proškovi a Jarovi Šmídovi…
Výsledkem výše uvedeného bylo, že závěrečná utkání sezóny byla
12

více utrpením, hrou z povinnosti bez herního zaujetí, kvality a radosti
ze hry. Některá utkání jsme dohrávali v desíti a to závěrečné vyloženě
s nutností povolat „železné rezervy“ – uzdraveného Martina Strouhala
st., Mary Kvapila a Pavla Štýbla, aby bylo vůbec důstojně odehráno.
Závěr pojednání tedy nekončí jako pohádka, protože jsme cíle nedosáhli a skončili se štěstím na pátém místě. Máme tedy hodně důvodů
k letnímu zamyšlení, jakým způsobem vést fotbal v obci dál a jakým
směrem jít.
Konečné pořadí sezony 2013/2014
1. Šakvice

20 17 1

2

73: 22

52

( 22)

2. Šitbořice

20 16 3

1

76: 18

51

( 21)

3. Němčičky/Pavl.C

20 10 0 10

50: 45

30

( 0)

4. V.Němčice B

20 8 5

7

51: 32

29

( -1)

5. Starovice

20 8 4

8

54: 41

28

( -2)

6. Křepice B

20 8 4

8

48: 58

28

( -2)

7. Diváky

20 8 0 12

31: 46

24

( -6)

8. Kurdějov

20 7 3 10

42: 56

24

( -6)

9. H. Bojanovice

20 5 2 13

22: 51

17

(-13)

10. Kobylí

20 4 5 11

42: 62

17

(-13)

11. Zaječí B

20 4 3 13

28: 86

15

(-15)

Tomáš Kadlec
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Turistika údolím Oslavy
Tak jako každý rok, tak i letos uspořádal TJ Sokol turistický jednodenní výlet. Tentokrát byla
vybrána turistická trasa krásným údolím řeky
Oslavy nedaleko Náměště nad Oslavou. I když
bylo hlášeno na sobotu nepříznivé počasí
a v noci se nad Oslavou přehnala bouřka, tak
se mé obavy z malé účasti nenaplnily a ráno
před odjezdem byl autobus naplněn do posledního místa.
Letos jsme naplánovali 2 trasy. Pro zdatné
turisty byla naplánována delší náročná trasa
(17 km) a pro rodiče s dětmi byla v plánu kratší

cesta (7 km). Zdatní turisti vyrazili z obce Senorady a i když je čekala dlouhá cesta, tak si
ji hned na začátku (díky dobré radě místního
domorodce) prodloužili. Cesta vedla údolím
řeky Oslavy náročným členitým terénem nahoru a dolů, po kamenech, přes popadané
stromy. Na některých místech se lezlo po žebřících nebo se přidržovalo pomocných řetězů.
Děti, které absolvovaly zkrácenou trasu, si ji
zpestřovaly hrou na schovku. Po příchodu do
cíle v Náměšti nad Oslavou je čekalo překvapení v podobě závodů burácejících aut závo-

dících do vrchu.
Ač jsem se domníval, že je trasa dostatečně
pestrá a náročná, někteří z nejzdatnějších Sokolů překvapili a vyzkoušeli si i teplotu řeky
Oslavy při jejím přebrodění. Náročné putování
bylo ukončeno v místních hospůdkách, kde
se doplnily chybějící tekutiny, a něco dobrého
pojedlo. Cesta domů proběhla v klidu a už teď
se těšíme na podzimní třídenní turistiku.
Ta proběhne o víkendu 26. - 28. září.
Těšíme se na hojnou účast.
Za TJ Sokol Petr Kapečka

Účastníci zájezdu

Z myslivecké činnosti
Střelecký turnaj 2014
V květnu jsme uspořádali tradiční střelecký turnaj na letící asfaltové terče. Letošní počasí k nám nebylo přívětivé tak jako v letech minulých,
ale i přesto jsme se dobře pobavili. Klání se zúčastnili téměř všichni
členové, včetně nových adeptů, kteří nás překvapili svými výbornými
výsledky. První místo obhájil Karel Vala ml., na druhém místě skončili
se stejným počtem zasažených terčů Ivan Kavalíř st. a právě jeden ze
zmíněných adeptů Martin Matějů. Musel tedy rozhodnout rozstřel. Každý z nich postupně střílel na terče, a čekalo se, který z nich udělá první
chybu. Lépe tento souboj dvou generací ustál Martin Matějů a vybojoval si tak druhé místo. Pan Kavalíř skončil na krásném třetím místě.
Gratulujeme.

tyto skutečnosti naštěstí pamatují i naše zákony. Předkládám výňatek
ze zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
(§14 - Oprávnění myslivecké stráže), myslivecká stráž při své činnosti
požívá ochranu veřejného činitele):
Myslivecký hospodář a myslivecká stráž jsou oprávněni usmrcovat toulavé psy, kteří se v honitbě pohybují za souběhu těchto podmínek: jsou
mimo vliv svého vedoucího (mimo vliv svého vedoucího je pes vždy,
když není připoután na vodítku, jde totiž o volné pobíhání zakázané
podle §10 odst. 1 zákona o myslivosti), pronásledují zvěř a jsou ve vzdálenosti větší než 200m od poslední nemovitosti sloužící k bydlení. Toto
oprávnění se nevztahuje na psy loveckých a ovčáckých plemen, na psy
zdravotnické, slepecké, záchranářské a služební.

Volné pobíhání psů
V posledních několika letech se rozmáhá v naší honitbě nešvar, a to
volné pobíhání psů. Je to vedle moderní mechanizace, obrovským
vyséváním monokultur, kde zvěř nemá různorodou potravu, jeden
z hlavních rušivých elementů zvěře. Zejména v tomto období, kdy
jsou v travinách čerstvě narozená mláďata zvěře srnčí, zaječí, bažantí
a jiné. Jsou mezi námi dokonce takoví spoluobčané, kteří na naše výzvy ústní i písemné nereagují, arogantně nás po upozornění odbývají
a snad i úmyslně tuto zvěř plaší. Je ovšem nutno si uvědomit, že na

Pevně věřím, že k tomuto pro nás nepříjemnému kroku nebude nucena myslivecká stráž v naší honitbě přistupovat. Ale prvořadým úkolem
myslivosti a každého myslivce je péče a ochrana zvěře, její zušlechťování a činnost prováděná ve vztahu k volně žijícím druhům zvěře. Tímto neoprávněným jednáním majitelů psů se tato dynamika narušuje
a myslivecká stráž v naší honitbě bude nucena postupovat dle tohoto
zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
Předseda MS Starovice Karel Vala ml.
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Foto na porovnání

1955 - Škola

Současný pohled na budovu obecního úřadu

1955 stará MŠ

Současný pohled

1957 - 1. řádek

Současný pohled

1965 nový most na hl.silnici

Současný pohled
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Jarní sezóna u hasičů
Jaro už je za námi a naše hlavní sezóna vrcholí, podařilo se nám opět dosáhnout víc než perfektních výsledků na okresních soutěžích. Z úplně každé soutěže jsme dovezli medaile, ale hlavně jsme excelovali ve štafetách,
na které jsme se zaměřili a podařilo se nám i porážet domácí družstva na
jejich vlastní trati. Podařilo se nám i složit na většinu závodů dvě družstva
mladší, DRUŽSTVO A je zkušené a má odběháno několik sezón a jsou jak
se říká „TOP“ na našem okrese. DRUŽSTVO B je mladičké a nezkušené, letos
začali a většinou skončili mezi posledními. Družstvo B díky naší dlouholeté
praxi a zkušenostem se závod od závodu zlepšovali a zlepšovali, tréninky
patřili zejména jim. Musím moc pochválit zkušené Áčko i za aktivní pomoc při tréninku Béčka, sami děti se navzájem učili a předávali si zkušenosti mezi sebou, což je naprosto fantastické že můžou takto Starovické
děti fungovat. V sobotu 21.6 jsme vyrazili na závody do Sedlece, celkem
14 mladších družstev je slušná účast říkám si, chtěl jsem vylosovat startovní
číslo 1, ale nepodařilo se, byla s toho 9 pro Áčko a 14 pro Béčko. Většinou je
první pokus lepší než druhý, první kolo klaplo dobře, Áčko s časem 16,96s
bylo první, Béčko s časem 23,62s třetí, nic není ale vyhráno. V druhým kole
si pár družstev dost polepšilo, ale na čas Áčka nikdo zdaleka nedosáhl, Béčko se posunulo na páté místo, vzal jsem si je mimo abychom měli klid na
soustředění, dodal jsem jim hlavně odvahu a naději že to můžeme ještě
otočit. Při chystání základny jsem byl tak pečlivý jak nikdy, objevila se ale
u mě i malá pochybnost že se něco pokazí, říkám si, hlavně ať to na mě
Béčko nepozná. Nachystáno, jsme na startu, dívám se na ně jak tak stojí
na čáře a soustředí se víc než obvykle, oni chtějí medaili. Výstřel a vyrážejí
z čáry jak nikdy, hned ta malinká pochybnost ze mě opadla a začínám povzbuzovat, ať ví, že jim věřím a že na to mají. Dobíhají k základně, spojují

a vyrážejí kupředu, beru za plyn stroju a dávám maximum co jde, motor
jede na nevyšší obrátky a voda se hrne dopředu, vše je perfektně spojeno, terče rychle sraženy. Jelikož jsme šli jako poslední, tak se družstva před
námi modlili, ať nemáme lepší čas jak oni, a najednou moderátor zahlásil
„Starovice Bé si zlepšilo svůj čas z prvního kola, a to na 20,40s“. Skočili jsme
na třetí místo a zavládla obrovská radost v celém týmu, konečně se nám to
podařilo se radují. Melanka Meredová mě pak moc potěšila větou kterou
řekla, cituji „Ale bez tebe by jsme to nedokázali Vašku“ a já ji odpovídám „To
já bez Vás bych to nikdy nedokázal“, pohlazení na srdci, tohle byla pro mě
ta největší odměna. Ze 14 družstev jsme odvezli první a třetí místo, mezi
nás se dostalo jen družstvo ze Cvrčovic s časem 18:92s, gratuluji. Máme
skvělou partu, jak dětí tak dospělých, tímhle bych chtěl poděkovat obci
a p. starostovi za plnou podporu, Dominikovi Hermanovi, Milanu Žváčkovi
a Lukáši Hermanovi za usilovnou a obětavou práci kterou odvádí, zkrátka
je to zásluha nás všech.
Václav Herman, vedoucí MH Starovice

Foto z akcí

Pálení čarodějnic pořádané hasiči

Pálení čarodějnic

Společné foto z pálení čarodějnic
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BABSKÉ HODY
A je to zase za námi. Tolik příprav, zkoušek,
energie a letošní Babské hody jsou již historií.
Jako obvykle jsme pro ně vybrali termín ke
konci června. I v tomto letním čase však není
jisté počasí, a proto jsme byli jistě všichni rádi,
že to opět vyšlo a naše hodování nezkazil déšť.
Zvaní po obci jsme za doprovodu DH Horenka začali u myslivny, o půl druhé následovala
hodová mše a průvod obcí jsme ukončili u zastávky závěrečnou vrtěnou.
Večerní zábavu jsme zahájili tradičním nástu-

pem a po předání hodového práva panem
starostou nám již nic nebránilo v hodování.
I přes chladnou noc jsme se rozcházeli až nad
ránem.
Jak jistě mnozí víte, letošní hody byly páté
v pořadí a slavili jsme tak malé kulatiny. Za
tu dobu prošlo našimi řadami mnoho stárek
a i hody jako takové naznaly postupem času
určitých změn a vylepšení. Nicméně náš tradiční půlnoční taneček zůstává. Jen jsme ho
letos s ohledem na naše malé jubileum nevy-

tvořily celý nový, ale pojali ho především jako
takový výběr z uplynulých ročníků, aby si připomněly svoje zážitky i stárky z let minulých.
Věřím, že se Vám letošní Babské hody líbily
a že jste se bavili stejně jako my.
Na závěr bych chtěla za všechny stárky poděkovat všem sponzorům, kteří nám věnovali
krásné ceny do tomboly. A dále všem, kteří se
jakkoliv podílejí na organizaci hodů a celkově
všem našim příznivcům.
Eva Brabcová

KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
Kdy

Kde

Co

Kdo

Sobota - 12.července
Pátek - 22.srpna 18:00
Sobota - neděle - 23.-24. Srpna
Sobota 20. Září - 9:00 hod
Sobota - 20.září 14:00.
Pátek - Neděle - 26.-28.září
sobota - 27.září

u myslivny
u myslivny - 17:00
u myslivny
Tenis. kurt
mezi sklepy
Autobusový zájezd
sokolovna

Myslivecká zábava
Stavění máje + Předhodová diskotéka
Hody – tradiční hodová zábava
Tenis – Turnaj dvojic
Starovické vinobraní
Turistika dvoudenní
Burza dětského oblečení (podzim)

Myslivci
Sokol
Sokol
Sokol
Vinaři
Sokol
MŠ

Redakční tým: dopisovatelé – Antonín Kadlec, Mgr. Pavel Kafka, Ing. Renata Kadlecová, Jitka Heřmanská, Helena Kadlecová, Mgr. Marie Formanková, Ing. Tomáš Kadlec, Ing. Petr Kapečka,
Václav Herman, Eva Brabcová
Vydává Obec Starovice, Evidenční číslo MK E 20138, Vychází čtvrtletně 330 výtisků, zdarma. Redakční rada: Antonín Kadlec, Alena Kotásková, Jitka Heřmanská, Marie Formanková, E-mail: panter@starovice.cz,
Grafická úprava a tisk: Vydavatelství Brázda - www.vydavatelstvibrazda.cz

16

