Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, skončilo nám léto
a také třetí čtvrtletí letošního roku, a to je
čas, pro vydání našeho zpravodaje. Jako téměř vždy, začnu počasím, které také ovlivňuje
naši činnost. První polovinu prázdnin byla téměř tropická vedra, teploměr neustále přesahoval 30-ti stupňové teploty a kolikrát se blížil až ke čtyřicítce. Počasí vyhovovalo dětem
a provozovatelům koupališť, ale úmorné denní vedro a velmi teplé noci, byly únavné a vyčerpávající a snižovaly aktivitu většiny z nás.
Ve druhé polovině prázdnin a v průběhu září
se mírně ochladilo a bylo příjemné počasí,
které se vrátilo do normálu daného období.
Obecní pracovníci se v tomto parném počasí věnovali, mimo pravidelné údržby obce,
provozu čistírny odpadních vod a sběrného
dvoru, hlavně stavebním činnostem v mateřské škole, kde prováděli rozšíření školní jídelny a drobné úpravy ve výdejně jídla.

panter

pokračovali ve stavebních a terénních úpravách školní zahrady. Byla vystavěna nová zeď,
opraveno oplocení, vystavěna nová dopadová plocha dětského koutku, usazena přírodní prolézačka z dutého topolu, zahrada byla
celkově vyklizena a nakonec se uskutečnily
terénní úpravy s výsadbou trávy. Nyní nám
zbývá už jen vysadit nové stromy, aby mohla
zahrada plně sloužit dětem. Rekonstrukcí se
stala zahrada ozdobou naší školky.
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Samotnou stavbou dětského hřiště došlo k demolici starého poškozeného altánu,
ve kterém se scházela mládež. Protože jsme
byli také v jejich letech a víme, že se mládež potřebuje někde scházet, vyšli jsme jim
vstříc a postavili pro ně altán nový. Postaven
byl obecními pracovníky, s pomocí mládeže,
za fotbalovým hřištěm. Na tomto místě nebude mládež rušena a na druhou stranu ani
mládež nebude rušit okolí. Od jejich zapojení
na stavbě si slibujeme, že si budou „svého“
altánku více vážit a řádně udržovat v pořádku a čistotě, jak jsme se společně při předání
dohodli.

Školní zahrada po rekonstrukci
Ostatní pracovníci se podíleli na sečení trávy, údržbě zeleně a zalévání stromků. Potěšilo
mě, když jsme obdrželi od některých občanů
a návštěvníků obce pochvalu za velmi pěknou
údržbu obce.
Před začátkem prázdnin dodavatelská firma
Hřiště s.r.o. zabudovala herní prvky na dětském hřišti ve sportovním areálu, aby tak
hřiště mohlo dětem sloužit už přes prázdniny. Konečné úpravy k dokončení a zútulnění
hřiště jsme prováděli vlastními zaměstnanci,
až po prázdninách. Byla provedena stavba altánku a oplocení proti vstupu psů. Na podzim
ještě doplníme hřiště a jeho okolí výsadbou
stromů a keřů, podle návrhu Ing. Veroniky
Hukové, abychom vytvořili příjemné klima
návštěvníkům dětského hřiště.

Mládež při stavbě altánu
Mimo tyto větší stavby prováděli pracovníci
drobné stavby a opravy, jako například opravu propadeného dešťového kanálu v silnici na
3. řádku, rekonstrukci chodníku u obchodu
COOP a započali stavbu chodníku ke hřbitovu, kterou bychom chtěli v příštím roce pokračovat.
Poslední stavbu, kterou jsme započali
začátkem podzimu je rekonstrukce areálu
u myslivny. Tento jedinečný přírodní areál
postupně chátrá a nevyhovuje současným
požadavkům návštěvníků, proto obec připravila projekt postupné rekonstrukce. O záměru
rekonstrukce se dočtete více v samostatném
článku tohoto zpravodaje.

Školní jídelna po rekonstrukci
Touto rekonstrukcí došlo ke zkvalitnění
a zpříjemnění prostředí pro výuku našich
dětí i personálu. V mateřské škole jsme také

Dokončené dětské hřiště ve sportovním
areálu

Začátek rekonstrukce areálu u myslivny
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Obecní úřad v letním období pracoval
na přípravě dalších projektů a shánění finančních prostředků formou zpracování a podání žádostí z různých dotačních projektů.
Připravované projekty jsou hlavně zaměřeny na zlepšování životního prostředí v obci
a jeho okolí formou výsadeb zeleně, které bychom chtěli na podzim letošního roku realizovat. Jedná se o následující plánované výsadby. Výsadbu keřů a trvalek v liniové výsadbě
na 3. řádku, kterou už plánujeme od samotného dokončení stavby kanalizace, výsadbu stromořadí hrušní před vinnými sklepy
v Zádvorníku, obnova jabloňové aleje v Zádvorníku, kolem asfaltové cesty ke střelnici,
výsadba dřevin na dětské hřiště ve sportovním areálu, výsadba keřů podél potoku vedle
Chloupkového, dále vysázení druhého břehu
potoka na návsi, výsadby ostrůvku vedle paní
Klaškové a nakonec výsadba solitérního dubu
u vjezdu ke sklepům na 2. řádku. Na část výsadeb jsme podali žádost o dotaci z programu
Nadace Partnerství. V případě získání dotace
budeme rádi, když se znovu zapojíte a pomůžete nám s jednotlivými výsadbami. Mimo
tyto drobné výsadby, připravujeme se společností Zahradní a krajinářská tvorba Brno další projekt velké výsadby lokálního biocentra
podle schváleného územního plánu o ploše
cca. 3,6 ha za obcí od JZD směrem ke střelnici až k „lesíku“. Přesný rozsah zalesnění
bude záležet ještě na možnostech dotačního
titulu a probíhajících pozemkových úpravách.
Na tyto výsadby je v současné době vypsán
dotační titul z Operačního programu životního prostředí se 100% dotací. Realizace záleží
na úspěšnosti získání dotace.
Mimo projekty zeleně připravujeme společně s tělovýchovnou jednotou rekonstrukci
sportoviště, kde je plánovaná přestavba zastaralého antukového kurtu na víceúčelové
sportoviště, které umožní provozování osmi
sportů, a tím nabídne širší možnost volnočasového využití pro naše občany a zvláště pak
děti a mládež. Celková hodnota projektu je
odhadována na 1,2 mil. Kč a opět jsme zpracovali a podali žádost o dotaci z programu
Ministerstva školství a tělovýchovy, kde je
možnost získání 80% dotace. I tento projekt
se bude realizovat pouze v případě úspěšnosti získání dotace.

Současný stav antukového kurtu, který bychom
chtěli zrekonstruovat
V tomto období dále probíhaly pozemkové
úpravy, kdy zástupci zpracovatelské firmy
Hrdlička, projednávali s jednotlivými majiteli
předložené návrhy pozemků. Před samotnými
pozemkovými úpravami jsem pořádně ani nevěděl, proč se dělají, ale dnes už vím, že celý
proces má velký význam k úpravě pozemků
a i obec si pomůže získáním nových pozemků
na společná zařízení (cesty, protipovodňová
opatření, výsadby remízků a lesíků) na úkor
pozemků ve vlastnictví pozemkového fondu.
Ne všechno jde podle našich představ.
Neustále se setkáváme s řešením různých
problémů, které nám přináší život. Jednou
z takových nepříjemných zpráv pro nás bylo
obdržení výpovědi z pracovního poměru
od ředitelky mateřské školy Katky Kopové.
Důvodem výpovědi je plánované stěhování
celé rodiny za manželem, který získal lukrativní nabídku zaměstnání v Paříži. Obdržená
výpověď nás zaskočila a zároveň mrzí, protože jsme byli a věřím, že i většina rodičů
spokojeni s působením paní ředitelky, které

Obec Starovice, okres Břeclav

VYHLAŠUJE KONKURS
na pracovní místo:

ŘEDITEL/ŘEDITELKA
Mateřské školy Starovice

se podařilo v krátké chvíli zatraktivnit výuku
a hlavně prostředí mateřské školy. Popisování všech změn a činností by zabralo mnoho
času a místa, ale kdo navštěvuje naši školku,
čte pravidelně náš zpravodaj, anebo navštěvujete webovou stránku mateřské školy, tak
ví, co vše se změnilo.
Paní ředitelka ukončí pracovní poměr
k 31.12.2013 , proto jsme už vypsali nové výběrové řízení, abychom včas vybrali kvalitní
nástupkyni, protože ani tu nebude čekat lehké
období z důvodu plánované rekonstrukce budovy MŠ.
Společenský život v naší obci v tomto období zahájila myslivecká zábava, která se letos setkala s rekordní účastí - 600 návštěvníků. Také hody, pořádané TJ ve spolupráci se
stárky a za doprovodu dvou dechovek Vracovjáků a Horenky se nám opět vydařily.

Nedělní hodová zábava v sokolovně
Mimo společenských akcí uskutečnila TJ
tradiční sportovní turnaje v nohejbalu a fotbalu. Také hasiči se zúčastnili mnoha soutěží,
o kterých se dočtete v samostatném článku.
Letní období zakončilo „Starovické vinobraní“, které se letos konalo již po VIII.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál příjemné podzimní dny a nezapomeňte se napít
burčáku.
Antonín Kadlec, starosta obce

okres Břeclav, příspěvková organizace

Bližší informace na www.starovice.cz.

Stručně o probíhajících projektech a činnostech v obci
Co se stalo v naší obci
od posledního vydání zpravodaje:
∙∙ Byly ukončeny práce na úpravě zahrady v mateřské škole
∙∙ Byla provedena rekonstrukce jídelny v mateřské škole

∙∙ Byla podána žádost o dotaci na výsadbu stromů z programu
Nadace partnerství ve výši 30 tis. Kč
∙∙ Byla podána žádost o dotaci na víceúčelové hřiště z programu
MŠMT

∙∙ Bylo dokončeno dětské hřiště ve sportovním areálu

∙∙ Ředitelka MŠ Ing. Kopová podala výpověď z pracovního poměru z důvodu stěhování s rodinou do zahraničí

∙∙ Byl postaven altán pro mládež za fotbalovým hřištěm

∙∙ Bylo vypsáno výběrové řízení na ředitelku MŠ Starovice

∙∙ Pokračovalo projednávání pozemkových úprav s občany

∙∙ Uskutečnilo se výběrové řízení na dodavatele stavby Revitalizace rybníka

∙∙ Probíhají práce na přípravě projektu rekonstrukce budovy
Mateřské školy
∙∙ Byla podána žádost o dotaci na provoz jednotky dobrovolných hasičů z programu JMK ve výši 84 tis. Kč
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∙∙ Byla dokončena kolaudace budovy Obecního úřadu
∙∙ Obdrželi jsme sponzorský dar od pana Losenického ve výši
10.000,– Kč na výsadbu zeleně
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce, ze dne 5. 9. 2013
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatelku, ověřovatele, návrhovou komisi
a navržený program
• Rozpočtové opatření č.5,6,7/2013
• Vnitřní směrnici Oběh účetních dokladů
• Vnitřní směrnici pro účtování, oceňování
a evdenci majetku, operativní evidence
• Smlouvu 1030011296/001 (přípojka NN Ca
bal) o budoucí smlouvě zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni za podmínek
navržení technického řešení, které neomezí
plánovanou stavbu veřejného vodovodu
a kanalizace na 0-tém řádku.
• Hodnotící komisi na výběr dodavatele stavby
Revitalizace lokality Starovický rybník ve
složení: Antonín Kadlec, starosta obce,
JUDr. Zdeněk Veselý, ZO, Roman Pokorný ZO,
Ing. Tomáš Havlíček a Bc. Šárka Kopřivová
• Antonína Kadlece, který bude obec zastupovat
při spolupráci s pořizovatelem při pořizování
územního plánu i změn podle zákona
č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební
zákon) během volebního období 2010-2014.
• Zadání pořízení územní studie lokality sklepů
u ORR Hustopeče.
• Zveřejnění záměru obce na pronájem části
pozemku parc.č.1079/3 v k.ú.Starovice
• Dotaci pro TJ Sokol na úhradu nákladů pro

•

•

•
•
•

vypracování PD a nákladů spojených
s podáním žádosti o dotaci na „Víceúčelové
hřiště“ dle skutečných nákladů.
V případě získání dotace na „Víceúčelové
hřiště“ investiční dotaci na úhradu rozdílu
nákladů mezi skutečnými náklady a získanou
dotací do výše 20% získané dotace
Kupní smlouvu k prodeji pozemku parc.č. 1040/10
v KÚ Starovice panu Danielu Vodákovi, bytem
Školní 858/12, 69301 Hustopeče za cenu
3870,- Kč.
Půjčku pro paní Věru Bačovskou, Starovice 180,
ve výši 100.000,- na nákup pozemku.
Kupní smlouvu na pozemek parc.č. 559
u myslivny) v KÚ Starovice za cenu 1,-Kč od TJ
Sokol Starovice.
Uzavření smlouvy se společností - Zahradní
a krajinářská tvorba spol. s r.o., Ponávka 185/2,
602 00 Brno, na zpracování PD pro podání žádosti
o dotaci z OPŽP z programu 6.3. na projekt
Starovice rekonstrukce RBK 116 + LBC / RBK
091, za cenu 72.300,-+ DPH.

Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu k podpisu smlouvy se společností
E.ON distribuce, a.s.
• Starostu k podpisu Kupní smlouvy s panem
Danielem Vodákem.

usnesení
č. 4/2013

• Starostu k podpisu Kupní smlouvy
s TJ Sokol
• Starostu k podpisu smlouvy se společností
Zahradní a krajinářská tvorba spol. s r.o.
Zastupitelstvo obce Starovice revokuje
usnesení:
• Hodnotící komisi na výběr dodavatele
stavby Starovice: Revitalizace lokality
Starovický rybník ve složení Antonín
Kadlec, Jozef Oravec, JUDr. Zdeněk
Veselý, Ing. Tomáš Havlíček a BC.Šárka
Kopřivová, ze zasedání č. 2/2013 ze dne
2.5.2013.
• Jmenování zastupitele Antonína Kadlece
a Jozefa Oravce pro zastupování obce při
spolupráci s pořizovatelem při pořizování
územního plánu i změn podle zákona
č.183/2006 Sb.
Zastupitelstvo obce Starovice bere na vědomí:
• Zprávu finančního výboru
• Zprávu kontrolního výboru
• Výpověď ředitelky MŠ Starovice
Zastupitelstvo obce Starovice ukládá:
• Účetní vyvěsit schválený záměr

Vyúčtování stočného
Obec Starovice provede v měsíci říjnu
vyúčtování stočného. Stočné je vypočteno
na základě odečtů vodoměrů obdržených
od společnosti VAK Břeclav a.s. a schválených cen obcí Starovice za stočné pro
jednotlivé roky. Vyúčtování za odvádění

a čištění odpadních vod je stanoveno za zúčtovací období od 11.9.2012–10.9.2013
a každá domácnost obdrží vyúčtování
do poštovní schránky začátkem měsíce října. Kdyby se stalo, že neobdržíte vyúčtování, kontaktujte prosím ihned obecní úřad.

Způsob úhrad nebo vratek přeplatků je níže
popsán. Dbejte prosím na dodržení úhrad
do stanoveného termínu, neradi bychom
Vám účtovali smluvní penále dle smlouvy.

Základní informace:
stočné 2012

s DPH 35,91Kč

stočné 2013

s DPH 37,95Kč

množství spotřebované vody

dle odečtů společnosti VaK a.s., Břeclav

spotřeba k 31. 12. 2012

výpočet provedla společnost VaK a.s., Břeclav

odečtené zálohy

září 2012 – srpen 2013

datum splatnosti nedoplatku

31. 10. 2013

Vrácení přeplatku:
1. v hotovosti - na Obecním úřadě ve Starovicích v úřední dny: pondělí, středa 7.00–17.00 hod.
2. bankovním převodem - na základě žádosti majitele nemovistosti zaslané na Obecní úřad Starovice poštou, e-mailem, datovou
schránkou. V žádosti uveďte číslo účtu.
3. pokud nebude přeplatek vybrán do 31.10.2013 bude tato částka přičtena k zálohám na další zúčtovací období
Úhrada nedoplatku:
1. bankovním převodem na účet KB č. 9723651/0100, VS: 23212111, SS: uvedeno ve vyúčtování
2. v hotovosti – na Obecním úřadě ve Starovicích v úřední dny: pondělí, středa 7.00–17.00 hod.
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Plánovaná výsadba na 3. řádku
Stavbou kanalizace došlo k vykácení velkého množství dřevin na 3. řádku, proto jsme
na základě návrhu projektantů zeleně vysadili
koncem roku 2011 stromořadí višní. Dále bylo
navrženo doplnit výsadbu stromů dalšími keři,
proto jsme zadali zpracování návrhu Ing. Hukové, která je odbornicí v oboru a má vztah a cit
k vesnické zahradní architektuře. Podle jejího
návrhu chceme letos na podzim výsadbu provést. V článku Ing. Hukové se můžete seznámit
s navrženou výsadbou blíže.

NÁVRH LINIOVÉ VÝSADBY KEŘŮ
A TRVALEK NA 3. ŘÁDKU V OBCI
STAROVICE
Průvodní zpráva
Současný stav:
3. řádek v obci Starovice (parc. KN č. 716/1)
představuje tradiční uliční uspořádání menších
jihomoravských obcí s prostorným pásem zeleně, který tvoří předěl mezi silnicí a chodníkem
před předzahrádkami rodinných domů. Tento
široký pás zeleně je opakovaně přerušován
zpevněnými i nezpevněnými vjezdy k jednotlivým domům. Nově je zde vysazeno stromořadí
z višní. Plánuje se terénní úprava – urovnání,
výsev trávníku a v budoucnosti zpevnění jednotlivých vjezdů. Návrh se zabývá možností
dosadby keřů.
Idea návrhu:
Hlavní ideou návrhu je dotvoření příjemného
uličního prostoru v návaznosti na tradiční venkovské uspořádání.
Stromořadí ovocných dřevin s trávníkem
umožní sjednocení otevřeného uličního prostoru. Předzahrádky rodinných domů již ve velké míře ztratily svou pestrost a bohatost druhů
typických pro jih Moravy. Z tohoto důvodu je
navržen pás výsadeb podél chodníku, který je
tvořen z nižších ovocných keřů, růží a trvalek.
Tento pás posouvá v uličním uspořádání barevnost směrem k rodinným domům, centrální
prostor ponechává v harmonické jednoduchosti zeleného trávníku a ovocných stromků.

Druhové složení:
Samotné druhové složení navržené výsadby
je pouze inspirováno tradičními předzahrádkami, neboť musí splnit i požadavky snadné
údržby, racionálního rozpočtu a maximálního
efektu v průběhu roku.
Základní kostra je tvořena ovocnými keři –
aróniemi – temnoplodci (latinsky Aronia melanocarpa) s působivými bílými květenstvími
v květnu, zajímavým oranžovo červeným podzimním zbarvením, a především chutnými plody (podobné jeřabinám), dozrávajícími od září
do konce října – konzumují se čerstvé nebo se
používají k výrobě šťáv, kompotů, marmelád,
vín, vhodné jsou i k sušení.
Tyto keře doplňují po celé délce ulice okrasné traviny – dochany psárkovité (Pennisetum
alopecuroides ´Hameln´), které vytvářejí zajímavá květenství na konci léta a přetrvávají až
do zimy (zajímavá např. pokrytá jinovatkou).
Záhony jsou pak doplněny růžemi. Zde je potřeba přistoupit ke kompromisu a krásné staré
odrůdy velkokvětých růží ponechat v předzahrádkách jejich milovníků, kteří se o ně dokáží
dobře starat. V tomto návrhu jsou použity nové
odrůdy, které jsou co nejvíce odolné padlí
a černé skvrnitosti, jsou pěstované jako pravokořenné (nemusí se odstraňovat podrůstající
plané podnože) a vytváří efekt svými květy co
nejdéle – kvetou kontinuálně nebo opakovaně
bez nutnosti pracného odstraňování odkvetlých květů.
Celkem jsou navrženy 4 odrůdy, které se
v určitých úsecích opakují po celé délce ulice
tak, aby ulice působila sjednoceně, ne však
jednotvárně.
Každá z odrůdy je pak doplněna trvalkou,
která svým charakterem růstu vyplní rychle
zbývající prostor záhonu, svým tvarem a barvou květů zjemní dominantní růže do příjemné,
harmonické kompozice.
Takto navržené záhony budou tvořit efekt
spíše od konce května do podzimu. Je zde ponechána možnost dotvoření místními občany
přilehlých domů, a to zejména časným jarním
aspektem – je tedy přímo vhodné ozvláštnit
záhon drobnými cibulovinami (šafrány – kro-

kusy, ladoňky, talovíny, modřence…), které
vykvetou zjara, následně zatáhnou a jejich prostor překryjí listy a výhony vysazených trvalek.
Příprava stanoviště:
Příprava ploch pro výsadbu bude probíhat
částečně při terénních úpravách celého pásu
zeleně, kdy bude stržen stávající drn. V následně zrotavátorované a urovnané ploše budou
vyznačeny plochy pro záhonovou výsadbu
– vždy 1 m od chodníku a cca 1 m od vjezdů
k jednotlivým domům. Pás je široký 1,5 m.
Ve vyznačených pásech bude proveden
postřik podrůstajících vytrvalých plevelů – po
14 dnech zopakovat. Výsadba by měla proběhnout dva týdny po postřiku, s přípravou stanoviště by se tedy mělo začít minimálně měsíc
před plánovanou výsadbou.
Výsadbu je vhodné provést v období od
2. pol. září do pol. října. Vysazené rostliny budou mulčovány dřevěnou štěpkou.
Údržba:
1.–2. Rok po výsadbě – častější odstraňování plevele (než se rozrostou trvalky).
V předjaří – vyhrabání odumřelých částí trvalek, odstřižení starého trsu travin (je možné
pro zjednodušení a zrychlení použít křovinořez,
pokud se nepoškodí růže a keře temnoplodce).
U růží je vhodný každoroční jarní sestřih
výhonů. Jedná se však o relativně nízké keříky, které mohou být efektní i bez jarního řezu.
Záleží tedy na možnostech zaměstnanců údržby zeleně, popř. na aktivitě občanů přilehlých
rodinných domů – po jarním řezu budou růže
vypadat lépe, ale není to bezpodmínečnou nutností.
Kontrolovat hranici trávníku a záhonu – při
silnějším prorůstání trávníku a značném utlačování trvalek je vhodné obnovit hranici záhonu a trávníku odrytím okrajů drnu. Nejedná se
však o záhon zámeckého parteru, ale o vesnické uliční prostranství. Přílišná úzkostlivost
v údržbě tedy není nutná a jistá nahodilost a divokost je zde plně akceptovatelná.
Projektantka zeleně
Ing. Veronika Huková

Setkání pro nejstarší občany
V loňském roce jsme zavedli společné setkání nejstarších občanů (nad 80 let) se starostou a zaměstnanci obce. Tato akce
měla velmi pozitivní ohlas u všech zúčastněných, proto jsme slíbili, že budeme tato setkání každoročně, pravidelně opakovat.
Letos je plánujeme na 7.11.2013 od 13.30 hod, tak si prosím udělejte v tento den čas, ať se opět všichni můžeme setkat.
Na Vaši návštěvu se srdečně těší starosta a zaměstnanci obce
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Co se děje v naší mateřské škole
Jídelna v novém O plaveckou školu je i v letošním
světle
roce zájem
K příjemnějšímu stolování zasedly děti
naší mateřské školy hned v pondělí druhého září. Jídelna prošla během prázdninového volna rekonstrukcí. Zbouráním příček
došlo ke zrušení skladu a celá místnost tak
mohla být rozšířena na dvojnásobné metry. Veškeré stavební práce byly provedeny
svépomocí a ve spolupráci s OU Starovice.
Finanční úspora byla díky vlastním pracovním zdrojům nemalá. Kromě pestré výmalby zútulnila prostory také nová podlahová
krytina a nábytek.

Ve čtvrtek 12. září vyjelo poprvé v letošním roce jedenáct dětí z Mateřské školy
Starovice do pravidelného kurzu plavání.
Mateřská škola každoročně využívá podzimní nabídky Plavecké školy Hustopeče.
Zde se děti během deseti výukových lekcí snadno zbaví ostychu z vody, osvojí si
základní plavecké dovednosti a formou hry
a zábavy si užívají vodních radovánek.
ředitelka MŠ Katka Kopová

Děti z mateřské školy při plaveckém výcviku

Rekonstrukce přírodního areálu u myslivny
V naší obci máme velmi pěkný přírodní
areál, který je dlouhé roky využíván pro
účely myslivců, ke sportování, pořádání
tanečních zábav, společenským setkáním,
různým oslavám nebo jen k příjemnému
posezení. Krásné prostředí vytváří hlavně 100-leté kaštany, za které můžeme být
vděčni našim dřívějším německým občanům, kteří tuto alej vysadili v roce 1908
na počest 60. výročí vlády císaře Františka Josefa 1. Více jak stoleté kaštany vytvoří pěkné přírodní klima vytvářející stín.
Do tohoto prostředí byla postavena v roce
1964 myslivna a postupně byl, vybudován taneční parket, podium, sklep a další
drobné stavby. Všechny tyto stavby byly
stavěny svépomocně brigádnicky členy
mysliveckého sdružení (MS). Od té doby
se areál využívá k výše popsaným účelům
až do dnes.
Areál je pro své krásné prostředí stále
více využíván k pořádání akcí místními
organizacemi, obcí, ale i k pořádání soukromých oslav. Bohužel od těch dob, kdy
byl zbudován, uplynulo mnoho let a začíná
postupně chátrat, je zastaralý a v mnoha ohledech už nevyhovující. Myslivecké
sdružení, které dříve stavby svépomocně
stavělo, nemá dnes finanční prostředky ani
pracovní síly na údržbu a ani Tělovýchovná
jednota Sokol, která je majitelem pozemků
nemá prostředky ani zájem do tohoto areálu investovat. Poslední roky tento areál
chátrá, málo se do něj investuje, a když už
se nějaká investice uskutečnila, tak byla
iniciována i investována obcí Starovice.
Poslední investice byly do rekonstrukce

parketu, zastřešení podia a rekonstrukce
sociálního zařízení v myslivně v hodnotě
více jak půl milionu Kč a všechny byly financovány prostřednictvím dotací z obce
Starovice.

Archivní fotografie areálu u myslivny z 80.let

Obec má zájem, aby tento přírodní areál
dále sloužil hlavně ke kulturně společenskému vyžití našich občanů, a proto se
rozhodla areál postupně zrekonstruovat
a zmodernizovat podle dnešních požadavků návštěvníků. Jelikož se jedná o pozemky TJ Sokol, který, jak už jsem zmínil,
nemá prostředky na další investice, navrhl
Výkonný výbor sokolu své valné hromadě, aby schválila převedení pozemku z TJ
na obec, která jediná zajistí potřebné investice, údržbu a současně veřejné využívání
areálu. Převedení pozemku odsouhlasila
Valná hromada sokolu dne 13.9.2013 a tím
dala „zelenou“ obci k začátku rekonstrukce
areálu. Valná hromada TJ také podpořila
návrh předsedy TJ k převedení pozemků
pod myslivnou a výčepem na myslivecké
sdružení, aby se vyřešily dosud nevyřešené majetkové vztahy a myslivci mohli hos-

podařit na svém majetku.
Projekt rekonstrukce spočívá v modernizaci celého areálu v prostoru před myslivnou. Cílem je upravit areál tak, aby byl
provozuschopný i v případě mírného deštivého počasí, dešťových přeháněk, anebo
rychlé bouřky, které „straší“ pořadatele
před každou akcí. Dále zbudovat bezbariérové příjezdové cesty a celkově zrekonstruovat dříve položené dlažby. Projekt je
řešen citlivě s ohledem na zachování jeho
přírodního kouzla, ale k současnému účelu
využívání. Jelikož odhadované náklady rekonstrukce jsou více jak 1 mil. Kč, budeme
areál rekonstruovat postupně po etapách.
První etapa spočívá v obměně starých dlažeb před myslivnou a dodláždění až k samotnému parketu, kde je největší pohyb
návštěvníků. V podstatě chceme nahradit
vyšlapaná místa vhodnou dlažbou, aby se
dalo i v dešti dojít „suchou nohou“ kam je
potřeba. Práce budeme provádět vlastními
pracovníky, kteří mají zkušenosti s podobnými stavbami, a tím se nám podaří uspořit nemalé finanční prostředky.
Od rekonstrukce očekáváme vytvoření
reprezentativního obecního areálu, který bude ještě více táhnout návštěvníky
do naší obce, pořadatelům usnadní práci
s přípravou a omezí problémy při nevlídném počasí. Areál chceme, aby sloužil
jako obecní a sloužil všem zájmovým organizacím, všem občanům z obce případně k soukromým pronájmům, na kterých
bude profitovat také naše myslivecké
sdružení.
Antonín Kadlec, starosta obce
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Poděkování za správné parkování
Vážení řidiči, chci Vám poděkovat jménem našich spoluobčanů chodců, mezi které
patří hlavně děti a starší občané, že neparkujete na chodnících. To co se dříve považovalo za normální, stání aut na chodnících na každém kroku, které museli chodci obíhat
po silnicích, už z naší obce vymizelo. Dnes je u nás už normální, že jsou chodníky
prázdné, volné pro chodce a obráceně se pohoršíme nad tím, když uvidíme stát auto
na chodníku. Našim počínáním jsme předběhli i veřejnoprávní rozhlasovou stanici Radiožurnál, která nyní spustila projekt „Parkuj jako člověk“, která poukazuje na špatné
parkování vozidel. Dali jsme také příklad ostatním obcím, které začaly po našem vzoru
s tímto nešvarem bojovat.
Ještě jednou děkuji starosta obce

Dříve zastavěné chodníky auty jsou dnes zcela
průchozí

Poděkování
Chtěla bych touto cestou PODĚKOVAT starostovi, dobrovolným hasičům, pracovníkům obce a dalším lidem za rychlou a účinnou
pomoc při červnovém vytopení našeho domu při rekonstrukci střechy.
Pan starosta, jen co se o našem neštěstí dozvěděl, hned se přijel zeptat, zda něco nepotřebujeme a nabídl nám v případě jakýchkoli
potíží pomoc. Jeho nabídky jsme využili hned několikrát, například ke konzultacím různých technických problémů (např. statiky domu).
Dobrovolní hasiči nám pomohli s podepřením čelní stěny domu, když se dala do pohybu. Pracovníci obce nám pomohli s opravou
provizorního zaplachtování střehy v silném větru, abychom zabránili ještě větším škodám.
Krom příbuzných, kteří na nápravách škod usilovně pracovali mnoho hodin ve dne i v noci, nám pomohla i paní Kavalířová Jiřina,
která nám připravila jídlo na první nejkrušnější den po vytopení.
Našim sousedům také moc děkujeme za trpělivost a shovívavost.
Velice nás potěšil a povzbudil zájem a snaha okolí nám pomoci.
Za všechny obyvatele domu rodiny Suských ze třetího řádku č.p. 248 Lenka Krutinová
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Srovnání míst v obci v čase pomocí fotografií

Sklepy z období před 2. světovou válkou

Sklepy - stejný pohled dnes

Pohled z roku 1959

Dnešní pohled od obchodu COOP

Ulička mezi 2. a 3. řádkem u Obecního úřadu z roku 1959

Dnešní pohled
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Obecní kalendáře na rok 2014
V loňském roce, nechala obec Starovice vyrobit kalendáře s informacemi o obecních akcích a fotografiemi z obce Protože byl
o ně velký zájem, necháváme je zhotovit i letos. Tuto informaci sdělujeme v předstihu pro ty, kteří si zakoupení kalendáře plánují.
Cena 100,- Kč/ks

Pohádka o vinném keři
Milí čtenáři,
Chtěla bych, abychom na tomto místě
a v tento čas, na chvíli zapomněli na každodenní starosti a povinnosti a vrátili se
do dob, kdy jsme slýchali od svých rodičů
nebo prarodičů (někteří možná sami četli)
pohádky. Pohádka potěší, ale je-li to dobrá
pohádka, pak také poučí.
Je podzim, doba dozrávání hroznů, co se
tak podívat na pohádku „O vinném keři“?
Hledat moudrost v podobenství vinného
keře se hodí. Žijeme v kraji, kde se vinné
révě daří a někteří z nás mají i zkušenost
s prací ve vinohradě a na vinohradu.
Vinný kmen roste nenápadně. Pro někoho může být nevzhledným keřem, pro někoho láskou, o kterou je třeba se celoročně
starat a pečovat. K péči patří i cosi dost
zvláštního, odstraňování rosných kořenů.
Že vám to nic neříká? Jde o to, že keř zapouští po zasazení jeden kořen hluboko,

kolmo do země, ale kromě toho z kmene
vyrůstají, i mělce pod povrchem půdy, kořeny postranní-rosné. Tyto kořeny zachycují vláhu z rosy, která je pro keř snadno
dosažitelnou.
Pokud je dost vláhy z rosy, kmen se o růst
svého hlavního, hloubkového kořene moc
nestará. Ovšem, starostlivý vinař rosné kořeny vylamuje. Toto jeho, pro někoho divné, počínání, má svůj dobrý důvod a smysl. Rostoucí keř je tímto zásahem zbaven
spoléhat se jen na vláhu z ranní rosy, která
sice bývá, ale vždy být nemusí.
Ulámáním rosných kořenů nutí hospodář
keř k tomu, aby si hledal vláhu hlouběji,
nalézal spolehlivější zdroj vody, nejen tu
povrchovou. Tento, pro někoho nepochopitelný počin, je příkladem lidského úsilí
připravit se i na zlé časy. Příklad vinaře je
příkladem něčeho, co nás může v životě
také potkat. I nám se na první pohled může

v životě nabízet spousta věcí, které mohou
být právě tak jednoduché jako ranní rosa
pro vinohrad. Stačí bez větší námahy brát,
co potřebuji a z toho žít.
Jenomže jak tomu bývá, i rosa může někdy přestat padat. Přichází sucho, ztráta,
porážka. I člověk by měl, jak ten vinohrad,
v takový čas dokázat žít z hlubších zdrojů, hledat potřebné jistoty a opory, jinak
by mohl uschnout. Hledat možnost růstu
ve změně, co jej posílí, i když to nebude
jednoduché.
Těm, kteří čekali ukázku „klasické“ pohádky se omlouvám. Dnes šlo spíše o každodenní realitu a o to, jak nás může „matka“příroda a odpovědná práce člověka,
inspirovat pro náš osobní život. Na pohádku třeba o čertech se můžete těšit příště.
Naši mladí hasiči
Vaše Maryša
a její inspirace - pan Klapetek.

Fotbalová přípravka
Začátkem roku jsme udělali nábor malých
zájemců o fotbal a od února s nimi začali
pravidelně trénovat. Tréninky vede zkušený
trenér mládeže Marek Vlach a v jeho nepřítomnosti jej zastupuje starosta, případně
Richard Kopřiva. Přípravka jsou děti ve věkové kategorii od 6 let do 10 let, které se
pravidelně schází na trénincích, v počtu
kolem deseti až patnácti kluků, což je dostačující počet pro dobrý trénink i sestavení
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družstva. Zájem a hlavně výdrž dětí nás mile
překvapila, proto se výkonný výbor sokolu
rozhodl mládež materiálně podpořit. Mladým fotbalistům bylo pořízeno 15 nových
žákovských míčů, rozlišovací dresy, cvičební
pomůcky, fotbalové sítě do dětských branek,
malé fotbalové branky a nyní čekají na dodávku objednaných dresů v klubových barvách.(modro-bílá) Celkem jsme do vybavení
pro děti investovali během roku už více jak
30 tisíc Kč, ale považujeme to za potřebný
a správný , na podporu a zachování kopané
v obci. Kluci se nám za to odvděčují svým
zájmem a pravidelnou účastí na trénincích.
Za krátkou dobu se nám podařilo dosáhnout
pravidelnými tréninky velkému zlepšení našich borců. Své kvality prokázali už ve dvou
přátelských zápasech s družstvem Horních
Bojanovic, které hraje soutěž, kdy se nám
podařilo za velké podpory fanoušků doma
zvítězit 4 : 2 a v odvetě v Bojanovicích opět
4 : 1. Vítězství kluky ještě více naladilo a nám
dává naději na přihlášení družstva do soutěže. Jestliže zájem vydrží a podpoří je v jejich

Naši malí fotbalisté při svém prvním
zápase

činnosti i rodiče, příští rok přihlásíme družstvo do soutěže. Prozatím budeme dále trénovat a domlouvat alespoň přátelské zápasy,
aby se kluci „otrkali“ v zápasech. Nenechte
si ujít tuto příležitost a přijděte se podívat
a podpořit naše fotbalové naděje.
Antonín Kadlec, předseda TJ
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Mladí Starovičtí hasiči
Letošní jarní sezóna s mladšími žáky byla
pro nás nejlepší za celých šest let závodění
na okrese Břeclav. Už několik let patříme
ke špičce v uzlování, letos ale už i v útoku. Na štafetách musíme zabrat, děti jsou
ale snaživé a hravě to doženou. Starší si
už tak dobře nevedli jako v předchozích
letech a mnohdy se i na závody nesešli,
je to dané dnešní dobou, brzy dospívají
a nemají zájem o sporty všeobecně, raději
jedou v pátek večer na diskotéku a sobotu
prospí. V mladších ale vidím budoucnost,
Simona Žváčková, Viktorka Polášková,
Monika Vykydalová, Adéla Rohrerová,

Eliška Relichová a Dan Morávek, jsou stejné ročníky, a tak doufám, že jim to vydrží
i do starších. Valerie Hermanová a Denisa
Vykydalová jsou sice o dost mladší, ale
nádherně toto družstvo doplňují pro každý závod a je na ně stejný spoleh jako
na ostatní. Celkem bylo letos 9 závodů,
seznam, kde mladší žáci získali první místo: Perná (uzlování), Starovice (uzlování),
Valtice, Poštorná, Bulhary a Vlasatice.
Když ne první, tak i druhé místa se počítají,
a to v Tvrdonicích a Sedleci. V nejnáročnější a celoroční hře Plamen, který pořádá
okres Břeclav, jsme získali celkově 3. mís-

to ze 14. zúčastněných se sborů. Čeká nás
ještě ale jedna soutěž v útoku, naši známí
z Brna Vinohrad nás pozvali na jejich pořádané závody, které jsou 28.9 u Avion parku
v Brně, držte nám palce, chceme jak se říká
blýsknout se s co nejlepším výsledkem
před úplně cizím publikem lidí.
Jaro plné soutěží v útoku je už ale
za námi a je čas se soustředit na branný
závod, který se bude opět pořádat u nás
ve Starovicích.
Václav Herman, vedoucí MH Starovice.

Starovické hasičky
Po letošních prvních dvou závodech
v požárních útocích v Drnholci a Starovicích, kterých jsme se my ženy zúčastnily,
jsme se rozhodly, že nás tento sport baví
a budeme v něm i nadále pokračovat a poctivě trénovat, abychom i na ostatních závodech dokázaly, že my holky ze Starovic
umíme dosáhnout dobrých výsledků.
Hned po pár trénincích jsme se
přihlásily na závody v požárním útoku v Bulharech.
Trápilo
nás, že nemáme
kompletní
tým
a proto se museli
do družstva půjčit
kluci z mužského
týmu. Na těchto
závodech jsme si
statečně vybojovali druhé místo.
Avšak jako vstřícný krok, že jsme
měli výhodu s výpomocí
mužů,
jsme vyměnili pohár s družstvem
z Vlasatic, které
skončilo na třetím
místě.
Dalších ze závodů, na kterých jsme nesměly chybět, byla netradiční hasičská
olympiáda v Křepicích. Tyto závody nás
velmi překvapily, protože jsme nevěděly,

co nás čeká. Po nástupu nás pořadatelé
soutěže provedli po trati a vysvětlili nám,
co nás čeká. Po odstartování jsme musely přelézt bariéru, naložit si jednu z nás
na nosítka, přenést ji po celé dráze a překonávat překážky, které byly překutálet
pneumatiku od traktoru přes železniční
pražce, proskočit bariéru s oknem, najít

lou dobu štafety. Všichni nás obdivovali
a chválili za to, že jako ženy jsme se těchto
závodů účastnily a zvládly celou trať s ještě lepšími výsledky, jak mužské týmy. Statečně jsme si vybojovaly 1. místo.
Poslední dvoje závody byly noční. Konaly se v Brumovicích a ve Vlasaticích.
Na Brumovických závodech v klasickém
požárním útoku jsme
se umístily na 4. místě
a ve Vlasaticích, kde
byly upravená pravidla, jsme se umístily
na 1. místě. Závody
byly zajímavé v tom,
že ihned po odstartování se musely vypít
3dcl nápoje a překonat
překážku.
I když je závodů
málo, tento sport nás
velice baví, i když nás
stále trápí nekompletní tým a musíme si
půjčovat muže nebo
jinou náhradu.
Tímto bychom chtěly poděkovat našemu
trenérovi Vaškovi HerFoto ze soutěže z Křepic
manovi, který s námi
má takovou trpělivost
v kádi s vodou proudničku, uhasit domea díky jeho vedení dosahujeme stále lepček, shodit kuželky hasičskou hadicí, proších výsledků.
jít slalom a nízké překážky a nakonec vypít
nápoj a abychom se vyhnuly trestným bodům, nesměly jsme položit nosítka po ce-
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Babské hody
Vážení čtenáři,
při čtení těchto řádků, už budou letošní
babské hody pomalu zapomenuty. Rády
bychom je trošku připoměly.
Proč až teď? Do konce termínu minulého
čísla zpravodaje se to nedalo stihnout.
Hody nám proběhly 22. 6. 2013. Jak
všichni víte i stárky jsme měly obrněné,
a byly to super baby. Letošní zkouškové
období jsme měli v absolutním klidu a pohodě. I nad samotnými hodami dohlížel
sám „Pán Bůh“, protože napřed byla zima,
deštivo, potom zase veliká vedra.

V pátek v noci byla veliká bouřka a v sobotu ráno nám sluníčko oznamuje „budu
k Vám milosrdné, nebudu tolik pálit“. Nádherné počasí přes den i vnoci. Co k tomu
dodat. Z hlediska bybských stárek se nám
hody perfektně vydařily.
Rady bychom poděkovaly hasičům za to,
že nás zaštítili, dále všem co nám jakýmkoliv způsobem pomohli a je nutno poděkovat i za hodnotné sponzorské dary.
Děkuji i samotným stárkám.
Za babské stárky Hana Matějů

Baby při průvodu obcí

Hody z pohledu starovické chasy
Letošní hody přinesly hned dvě novinky.
Na rozdíl od předešlých let se v průvodu
vystřídaly dva páry. I přes drobné neshody se tento nápad osvědčil. Další novotou
byla spolupráce samotných stárků s TJ
Sokol.
Tento rok díky funkčnímu kolektivu začaly zkoušky už v červnu, což jsme v průběhu prázdnin ocenili, protože jsme vše v klidu stíhali. Během několika zkoušek jsme
zvládli vytvořit výzdobu, ve zbylém času
jsme trénovali hlavně tanec a zpěv. Přitom
jsme se zvládli i dobře pobavit.
V sobotu ráno jsme se sešli u prvního
stárka, vyzvedli první stárku a s mírným
zpožděním jsme došli do kostela. Po mši
proběhlo rychlé občerstvení u pana starosty, focení párů a následně zvaní po obci.
Večerní zábava proběhla v hojném počtu,
jak místních návštěvníků, tak přespolních,
včetně krojovaných. Dojely chasy z Po-

Průvod stárků obcí

pic, Hustopečí, Šakvic, Brumovic, Boleradic a Staroviček. Potěšil nás velký zájem
o sóla, zejména o štěstíčkové.
Nedělní odpolední zábava zaujala i naši
nejmladší generaci. Večer kvůli nepříznivému počasí musela být zábava přesunuta
do sálu, což se podepsalo na počtu zúčast-

něných. Přesto jsme si zábavu nenechali
pokazit a společně s popickou chasou
jsme se pobavili. Konečně jsme se dočkali
půlnočního překvapení, které podle ohlasů
bylo povedené.
Už teď se na Vás stárci ze Starovic těší!
A příští rok, na shledanou!

VIII. Starovické vinobraní
Letošní Vinobraní s termínem sobota
14. září bylo opět v areálu myslivny a okolních jedenácti otevřených sklepech. Počasí
nám letos nepřálo, i když od 14.00 hodin
což byla zároveň hodina otvírání sklepů se
začalo vylepšovat a až do pozdních nočních hodin vydrželo. Jako každý rok i letos
se v 17.00 hodin zarazila hora, složil slib
hotařů před perkmistrem, starostou a návštěvníky. Po zaražení hory hrála cimbálová
muzika Eliška, ve sklepě u Formanků bylo
historické povídání o zákulisí vzniku ČSR
rok 1918 a od 19.00 hod hrála k poslechu
a tanci skupina Gryf 05. I když počasí nebylo
zcela ideální přesto letošní návštěvnost byla
zase o něco lepší než loni. Na závěr chci poděkovat všem vinařům, kteří měli otevřené
sklepy a tím umožnili uskutečnit Starovické
Vinobraní v kouzelném areálu mezi sklepy.
Jiří Lang
předseda vinařské společnosti
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Foto z akcí v obci

Společné foto z prvního zápasu naší přípravky
- ještě v zapújčených dresech

Úspěšné družstvo mladých hasičů se svým vedoucím
Vaškem Hermanem

Starovické vinobraní - slib hotařů

VIII. Starovické vinobraní

Účastníci zájezdu – Česká Kanada

Členové TJ na trase do Slavonic
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Společné foto starovické chasy

Požehnání hodům

Pozvánka
Starosta obce srdečně
zve všechny jubilanty
od 80-ti let na společné setkání
ve čtvrtek 7. listopadu 2013
ve 13.30 hodin
ve Školní jídelně Starovice.

Průvod obcí

Plánované kulturní a společenské akce
Pátek–Neděle

27.–29. září
Sobota 19. října, 15:00
Neděle 1. prosince, 15:00
Čtvrtek 26. prosince, 14:00

sokolovna
fotbalové hřiště
náves
sokolovna

Burza dětského oblečení (podzim)

BABY CLUB

Drakiáda

SOKOL

Rozsvěcení vánočního stromku

OBEC

Košt mladých vín

VINAŘI

Jubilanti obdrží
osobní
pozvánku.

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