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Štarvický panter

Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2021, který byl opět pro
všechny náročný, hlavně díky trvající pandemii COVID-19. Osobně jsem si myslel, že díky
naočkování už další vlna pandemie neproběhne, ale bohužel jsem se mýlil. Proočkovanost je stále nedostatečná a ukazuje se, že na
život bez omezení to nestačí. Očkování opět
dělí společnost na dvě znesvářené skupiny,
kdy se každá strana bojovně hájí svými argumenty. Jsem člověk, který se drží faktů, a čísla
v nemocnicích jasně dokládají, že očkování
má velký význam a nebýt naočkovaných, asi
by zdravotní systém již zkolaboval, jak říkají
primáři nemocnic. Také v zemích s větší proočkovaností je úmrtnost na covid nižší než u nás.
Bohužel bude muset zemřít více lidí a bude
nás to stát více peněz, protože jsme nepoučitelní a namísto očkování hledáme způsoby,
jak obcházet vládní opatření, abychom mohli
„na pivo“. Jestli chcete pomoci zvládnout tuto
epidemii, věřte názorům odborníků a prosím
nechte se naočkovat. S přihlášením k očkování vám na obecním úřadě rádi pomůžeme, tak
jako už desítkám našich občanů.
Současná vlna pandemie odsunula v médiích do pozadí téma voleb, kdy po osmi letech
končí ve vládě Babiš a nastupuje nová středopravicová vláda složená z několika stran. Doufejme tedy, že se dočkáme stabilní, rozhodné
vlády, která má před sebou náročný úkol zajištění stability ekonomiky i společnosti.

panter

Přejdu od celorepublikové situace k nám, do
naší malebné vesničky, k našim starostem
a radostem. I přes druhý rok trvající pandemie
mohu s potěšením konstatovat, že po investiční stránce a získávání dotací se nám stále daří.
V letošním roce jsme obdrželi pět rozhodnutí
o získání dotací v celkové výši 6,8 mil. Kč, které
se snažíme postupně investovat do účelových
projektů. Možná si řeknete, že je to pořád dokola, stále se chválíme získáváním dotací a investicemi, ale myslím si, že je čím se pochlubit.
Ne všechny obce jsou takto aktivní a úspěšné
v získávání dotací. Není to samo sebou získat
dotaci, za vším stojí v první řadě chuť pracovat
a následně obrovská administrativní mašinérie. Mohli bychom alibisticky říct, že dotace
jsou špatné, že křiví ekonomický trh a nežádat
o ně. Tím bychom si zároveň ušetřili mnoho
starostí, nervů a práce. Ale my chceme naši
obec budovat, modernizovat a zlepšovat životní podmínky, k čemuž finance ze získaných
dotací pomáhají. Samotná realizace také není
jednoduchá, zvláště v dnešní době, a každý,
kdo v poslední době stavěl nějakou stavbu,
dům, garáž či třeba „jen“ vodovodní přípojku,
mi dá jistě za pravdu, jak náročné to je.
Připomenu tedy, že v letošním roce se nám
podařilo rozšířit sběrný dvůr, a vytvořit tak lepší pracovní podmínky pro naše zaměstnance
výstavbou vytápěné dílny, aby mohli provádět
opravy a údržbářské práce v zimním období
v komfortním prostředí. Sběrný dvůr je rozšířením připraven na nový systém nakládání
s odpady, který bude popsán v samostatném
článku tohoto zpravodaje.
Jsem velmi rád, že 3. řádek dostal letos novou
silnici. Po dokončení kanalizace v roce 2011

Ulice 3. řádku po rekonstrukci.

4/2021

zůstala stará komunikace, kterou jsme si přáli
obnovit. Nyní se podařilo celou rekonstrukci
dokončit a třetí řádek je dnes jednou z nejmodernějších a nejhezčích ulic v obci.
Podporu volnočasových aktivit, kultury a sportu považujeme za velmi důležitý bod v životě
obce a v letošním roce jsme v této oblasti podpořili dva projekty, které rozšíří nabídku sportování a zlepší podmínky zájmových organizací. Prvním projektem je stavba fitness hřiště
ve sportovním areálu, které mohou využívat
ke sportování všichni od dětí, přes dospělé až
po seniory. Druhým projektem je přístavba sokolovny, kde vytváříme technické zázemí pro
obec i spolky. Přístavba obsahuje sklad pro
obecní lavice, stoly a ostatní obecní mobiliář
a dále klubovnu, kterou můžou využívat místní spolky. Přístavba byla zahájena v letošním
roce a její dostavbu předpokládáme v první
polovině roku 2022.

Stavba workoutového hřiště.
Poslední velkou investiční akcí, kterou je potřeba zmínit, je rekonstrukce chodníku na 1.
řádku od hlavní silnice až po sokolovnu. Stavební firma Inženýrské stavby Hodonín, která vyhrála tuto stavbu ve výběrovém řízení
za cenu 4,5 mil. Kč, začala navážet dlažbu na
chodník k sokolovně a oznámila nám, že samotné stavební práce zahájí po Novém roce,
jakmile to umožní počasí. Byli bychom rádi,
kdyby se podařilo stavbu dokončit také v první polovině roku 2022. Současně se stavbou
chodníku budou položeny chráničky optické
sítě pro jednotlivé domy.
Velkou radost nám udělala poslední akce letošního roku, a to výsadba stromořadí ke kapličce
sv. Marka. Výsadba byla provedena s účastí veřejnosti a zúčastnily se jí asi tři desítky občanů.
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Výsadby provádíme každoročně, snažíme se je
dělat po částech, abychom zvládli jejich následnou údržbu. Postupně se nám tak daří doplňovat mozaiku osazování pozemků získaných po
pozemkových úpravách.

Foto z výsadby stromků.
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Také stavby obou našich průmyslových zón
nabraly na rychlosti. Stavba haly v bývalém
ZD vyrostla během tří měsíců a v průmyslové
zóně Hustopeče byla zahájena stavba první
části logistického centra. V příštím roce by
zde měla začít stavba Kauflandu, který má
být uveden do provozu v polovině roku 2023.
Po téměř dvaceti letech se podařilo naplnit
vize tehdejších zastupitelstev, ačkoliv po tak
dlouhé době je náš pohled na tyto projekty
jiný.
Z investičního pohledu se nám stále daří, ale
z hlediska společenského a kulturního došlo k značnému omezení života nás všech.
Mnoho tradičních akcí a setkání se letos díky
pandemii neuskutečnilo a organizátoři ani
nemají moc chuť plánovat nové akce, když

neví, co bude. Za obec určitě budeme chtít
v příštím roce uskutečnit oslavu při příležitosti
700 let od první písemné zmínky o naší obci.
Pandemie už trvá s přetržkami dlouho, lidé se
přestávají scházet a má to negativní vliv na náladu ve společnosti. I přes naši aktivní snahu
akce podporovat, kdy se uskutečnily alespoň
všechny letní zábavy, jsme nakonec museli
zrušit poslední plánovaný Advent na návsi,
který mohl mít po dlouhé době díky sněžení
své kouzlo. Škoda. Bohužel situace s koronavirem není dobrá, a tak musíme počkat opět
na lepší časy. Každý můžeme svým chováním
pomoci pandemii zmírnit a přispět k lepším
zítřkům. Přeji vám všem pevné zdraví, štěstí
a krásné prožití vánočních svátků.
Antonín Kadlec, starosta obce

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 19. 10. 2021
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
Usnesení č. 1/5/2021 Zapisovatele, ověřovatele, navržený program.
Usnesení č. 2/5/2021 Výběrové řízení na dodavatele stavby „Starovice – 1. řádek, chodník“, kdy nejvýhodnější nabídku podala společnost
Inženýrské stavby Hodonín s.r.o., Martina Benky 12, 69501 Hodonín
s cenou 4.513.130,60 Kč.
Usnesení č. 3/5/2021 Smlouvu o dílo s vítězným uchazečem na stavbu „Starovice – 1. řádek, chodník“ s firmou Inženýrské stavby Hodonín
s.r.o., Martina Benky 12, 69501 Hodonín s cenou 4.513.130,60 Kč.
Usnesení č. 5/5/2021 Smlouvu o zřízení služebnosti stezky a cesty na
pozemku parc. č. 4425 v k. ú. Starovice společnosti AGRO Maryša SE,
691 63 Velké Němčice č. p. 651.
Usnesení č. 7/5/2021 Smlouvu č.: HO-001030067037/001-PUTT
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D,
a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno za jednorázovou náhradu
6.100 Kč bez DPH. Pokud společnost EG.D, a.s. nebude tuto částku akceptovat, nedojde k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 9/5/2021 Smlouvu o realizaci stavby na majetku Povodí
Moravy, s. p., číslo: 1538/2021-SML/HAM se společností Povodí Moravy,
s. p. Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno.
Usnesení č. 11/5/2021 Uvolnění prostředků z rezervního fondu Mateřské školy Starovice ve výši 41.791 Kč na realizaci klimatizace horní třídy.
Usnesení č. 12/5/2021 Zveřejnění záměru obce odprodat část pozemku parc. č. 126/1 v k. ú. Starovice o výměře 40 m2.

usnesení č.
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Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
Usnesení č. 4/5/2021 Starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo na stavbu „Starovice – 1. řádek, chodník“ se společností Inženýrské stavby Hodonín s.r.o., Martina Benky 12, 69501 Hodonín.
Usnesení č. 6/5/2021 Starostu k podpisu Smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemku parc. č. 4425 v k. ú. Starovice se společností
AGRO Maryša SE, 691 63 Velké Němčice č. p. 651.
Usnesení č. 8/5/2021 Starostu k podpisu Smlouvy č. HO001030067037/001-PUTT o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
pouze v případě, že společnost EG.D, a.s. bude akceptovat námi požadovanou jednorázovou náhradu 6.100 Kč.
Usnesení č. 10/5/2021 Starostu k podpisu Smlouvy o realizaci stavby
na majetku Povodí Moravy, s. p., číslo: 1538/2021-SML/HAM se společností Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno.
Zastupitelstvo obce Starovice bere na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 8/2021.
• Zrušení bankovního účtu ČNB č. 2006-5319651/0710 a převod zůstatku ve výši 813,95 Kč na účet 94-5319651/0710.
Zastupitelstvo obce Starovice ukládá:
• Účetní obce zveřejnit schválený záměr prodeje části pozemku na
úřední desce Obecního úřadu Starovice.

Nakládání s odpady od 1. 1. 2022 v obci Starovice
Vážení občané, jak jsme vás již informovali
v letáku, který jste obdrželi v září letošního
roku, od 1. 1. 2022 zavádíme v naší obci změnu v úhradách za odpady. Na úvod chceme
zdůraznit, že cílem změny není získat více pe-

něz pro obec, ale zavést spravedlivý způsob
úhrad pro jednotlivé domácnosti a přimět
další domácnosti k lepšímu třídění a snížení
odpadů končících v popelnicích. Jsme jedna
z prvních obcí, která se k tomuto způsobu

úhrady rozhodla, proto i pro nás zavedení nového systému bude náročné a první rok bude
rokem zkušebním, kdy budeme nastavovat
způsob evidence, vážení a hlavně porovnávat výši nastavených poplatků.

Proč měníme způsob úhrady?

Proč přistupujeme na platbu dle objemu, a ne podle váhy?

-

-

2

Tento způsob úhrady považujeme za spravedlivý, každá
domácnost bude hradit za skutečně vyprodukované odpady.
Od zpoplatnění si slibujeme zapojení větší části občanů
do systému třídění.
Odstraníme zneužívání systému nepřihlášenými osobami.

-

Protože naše svozová společnost Hantály nemá na vozidlech váhy k vážení popelnic.
Zpoplatnění dle objemu umožňuje nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.
s platností od 1. 1. 2021.
Očekáváme snížení komunálních odpadů a tím i menší finanční zátěž pro obec
a následně i jednotlivé domácnosti.
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Jaký bude způsob úhrady?
Od nového roku 2022 se bude platit za skutečně vyprodukovaný odpad, jednoduše řečeno
za vyvezenou popelnici a skutečně odevzdaný
odpad na sběrném dvoře. Nezáleží na tom, kolik máte popelnic, ale kolikrát kterou skutečně
vyvezete. Počítá se každá popelnice předaná
k vývozu ať je plná, či poloprázdná, proto se
snažte z důvodu vaší úspory dávat popelnici
k vývozu pouze tehdy, až bude plná. Kdo má
zbytečně velkou popelnici, doporučujeme
koupit menší - během pár let se vám pořízení

menší popelnice finančně vrátí. V současné
době jsou nejčastější popelnice: staré plechové o objemu 110 litrů, plastové menší 120 litrů,
plastové větší 240 litrů. Náš poznatek je takový,
že na jednoho občana, který nemá mimořádně
navýšené odpady např. ze zdravotních důvodů,
postačí méně než 30 litrů objemu ve čtrnáctidenním svozu. Je to doporučení, podle kterého
se můžete řídit. Z toho důvodu jsme nabídli samostatně žijícím osobám (sám v domácnosti)
nad 65 let pronájem menší popelnice s obsa-

hem pouze 60 litrů, aby mohli častěji vyvážet.
Bude záležet na velikosti popelnice a počtu
svozů. Můžete mít i větší popelnici a platbu snížíte menší frekvencí svozů. Níže je pouze orientační tabulka, kolik uhradíte podle typu a počtu
výsypů za rok. Vzhledem k oznámení navýšení
cen od konečných odběratelů jsme museli přistoupit k zvýšení koeficientu oproti původně
předložené tabulce z 0,60 Kč za litr na 0,75 Kč
za litr. Níže je uvedena orientační tabulka dle
jednotlivých výsypů.

Model výpočtu dle velikosti nádoby a frekvenci svozů
počet osob v domácnosti

počet svozů za rok

1 svoz

1

poplatek za litr objemu

velikost nádoby v litrech

0,75

60

110

120

240

0,75

45 Kč

83 Kč

90 Kč

180 Kč

2 svozy do měsíce (každý svoz)

26

0,75

1 170 Kč

2 145 Kč

2 340 Kč

4 680 Kč

3 svozy za 2 měsíce

18

0,75

810 Kč

1 485 Kč

1 620 Kč

3 240 Kč

1 svoz za měsíc

13

0,75

585 Kč

1 073 Kč

1 170 Kč

2 340 Kč

7 x za rok

7

0,75

315 Kč

578 Kč

630 Kč

1 260 Kč

4x za rok

4

0,75

180 Kč

330 Kč

360 Kč

720 Kč

Konečná platba za odpady za rok 2022 bude uskutečněna až po ukončení kalendářního roku 2022, podle skutečného vyvezeného objemu popelnic
a uloženého zpoplatněného odpadu na sběrném dvoře. Platby budou prováděny až v roce 2023 na základě faktur vystavených obcí. V roce 2022 tedy
za odpady platit nebudeme ani zálohově.

Popelnice
Každá domácnost je zodpovědná za svoji popelnici i čip. Popelnice jsou nepřenosné a jsou evidovány na danou domácnost. Jakoukoliv změnu, při
výměně, zrušení či pořízení nové popelnice, hlaste včas předem na obecním úřadě. Manipulace s čipy je zakázána. Popelnice bez čipu či s nečitelným
čipem nebude vyvezena.

Tabulka evidence popelnic
čárový kód
101101218807
101102419047
101102419048
101101218808
101102419049
101102419050
101101116434
101102419051
101102419060
101102419052
101102419061
101102419053
101102419054
101101218810
101102419055
101102419056
101102419057
101101116436
101102419058
101101116437
101101218814
101101218815
101101218816
101102419064
101102419065
101102419066
101101218817
101102419067
101102419068
101101116438
101101218818

č.p.
4
4
6
8
8
13
14
14
15
16
17
19
20
21
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
33
34
35
36
37
38
40

objem
120
240
240
120
240
240
110
240
240
240
240
240
240
120
240
240
240
110
240
110
120
120
120
240
240
240
120
240
240
110
120

čárový kód
101101218819
101101218820
101102419069
101101116454
101101218843
101101116453
101101218842
101101218840
101102419104
101101116449
101101116450
101101218839
101101218838
101102419101
101101218836
101101218835
101102419099
101102419098
101101116448
101101218821
101101116441
101101218822
101102419075
101102419076
101101218823
101102419072
101102419070
101102419071
101102419109
101101218766
101101218770

č.p.
40
41
42
49
50
53
53
55
57
58
58
59
60
62
64
65
70
71
72
80
83
83
86
90
91
92
93
93
103
108
110

objem
120
120
240
110
120
110
120
120
240
110
110
120
120
240
120
120
240
240
110
120
110
120
240
240
120
240
240
240
240
120
120

čárový kód
101101116411
101102418970
101102418971
101102418972
101101218776
101101116412
101101218771
101101218772
101102418973
101101116413
101101116414
101101218773
101102418975
101101218774
101101116416
101101218775
101101116406
101102418963
101102418976
101102418977
101101116417
101101218777
101101218828
101101218778
101102418978
101101116418
101102418979
101102418980
101101218779
101102418981
101102418982

č.p.
111
111
111
111
113
114
115
116
117
118
119
120
120
121
122
123
124
124
125
125
126
127
127
128
129
130
132
133
134
135
137

objem
110
240
240
240
120
110
120
120
240
110
110
120
240
120
110
120
110
240
240
240
110
120
120
120
240
110
240
240
120
240
240

čárový kód
101102418956
101101218780
101102418984
101101218781
101102418985
101102418986
101102418988
101101218782
101101218783
101101218784
101101116419
101101116433
101101218850
101101218852
101101218853
101102419073
101102419074
101102419107
101101218797
101101116425
101101218805
101101218804
101102419039
101102419037
101102419033
101102419032
101102419031
101101218788
101101218847
101101116422
101102419044

č.p.
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
150
152
153
153
154
154
155
157
158
159
160
161
163
164
165
167
168
169
174
175

objem
240
120
240
120
240
240
240
120
120
120
110
110
120
120
120
240
240
240
120
110
120
120
240
240
240
240
240
120
120
110
240

čárový kód
101101116455
101101218848
101101218786
101102419102
101101218855
101101218806
101102419046
101101218849
101101116397
101102418945
101102419040
101102419036
101101218802
101102419035
101101116399
101101116421
101101218785
101101218750
101101116396
101102419078
101101218825
101102419079
101101218800
101102419083
101101218846
101101218845
101102419108
101101116452
101101116451
101102419103
101102419088

č.p.
176
177
178
181
183
185
185
186
187
187
188
189
192
193
195
195
195
197
198
200
203
208
210
211
220
221
221
223
225
227
229

objem
110
120
120
240
120
120
240
120
110
240
240
240
120
240
110
110
120
120
110
240
120
240
120
240
120
120
240
110
110
240
240
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čárový kód
101101218834
101102419043
101101116456
101101218751
101102419029
101101218799
101101218798
101101116431
101102419059
101101218763
101102418966
101101218826
101101218767
101102418990
101101116443
101102418987
101101116423
101102418989
101102419080
101102419081
101102419089
101101218809
101101116442
101101218827
101102419082
101102418941
101102418948
101101218764
101101116393
101102418940
101101116392
101102418937
101101218749
101102418947
101101218752
101102418946
101101218837
101102419090
101102419091
101101218790

č.p.
231
239
241
242
243
244
245
247
248
250
251
254
255
258
261
264
266
266
268
269
271
272
275
276
276
279
279
280
281
281
282
282
283
284
285
285
286
288
288
290
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objem
120
240
110
120
240
120
120
110
240
120
240
120
120
240
110
240
110
240
240
240
240
120
110
120
240
240
240
120
110
240
110
240
120
240
120
240
120
240
240
120

čárový kód
101102419115
101102418965
101101218791
101101218792
101102418994
101102418995
101102418996
101102418997
101102418998
101101218829
101102419045
101102419077
101102419100
101102419041
101101116394
101101116395
101102418942
101102418943
101102418944
101102419105
101101116447
101101218844
101101218854
101101218851
101101116400
101102418952
101101218753
101102418953
101101218755
101102418954
101102419095
101102419096
101101116427
101102419030
101101116426
101101218787
101101218833
101102419097
101102418983
101102419042

č.p.
291
292
293
293
293
293
294
294
294
296
297
298
299
300
301
301
301
301
301
302
303
304
305
306
308
308
309
310
311
312
313
313
314
314
315
316
317
318
319
321

objem
240
240
120
120
240
240
240
240
240
120
240
240
240
240
110
110
240
240
240
240
110
120
120
120
110
240
120
240
120
240
240
240
110
240
110
120
120
240
240
240

čárový kód
101101218812
101101218832
101101218831
101102418935
101102419038
101102418991
101102419111
101102418992
101102418993
101101116428
101101116408
101101116407
101102419114
101101218841
101101116402
101101116430
101102419034
101101116457
101102418950
101101116401
101102418962
101101116429
101102419113
101102419084
101101116445
101101116446
101101218761
101101218762
101101218765
101102418951
101102418939
101102418938
101102418936
101102418934
101101116404
101101116405
101101218811
101102418958
101101218756
101102418960

č.p.
322
323
324
325
326
327
328
329
329
330
331
332
333
334
335
336
336
337
338
339
340
341
342
343
344
344
345
346
347
349
350
351
352
353
354
354
355
356
357
358

objem
120
120
120
240
240
240
240
240
240
110
110
110
240
120
110
110
240
110
240
110
240
110
240
240
110
110
120
120
120
240
240
240
240
240
110
110
120
240
120
240

čárový kód
101101218760
101101116398
101101218754
101102418955
101102418959
101101116403
101101218768
101102418968
101101218803
101101218801
101102419112
101102419110
101102419106
101102419086
101102419000
101102418999
101102419005
101102419001
101102419007
101102419002
101102419003
101102419004
101102419008
101101116424
101102419012
101102419006
101102419013
101102419009
101102419015
101102419010
101102419011
101101218794
101102419014
101102419016
101101218793
101102419018
101102419019
101102419017
101101218795
101102419062

č.p.
359
361
365
368
370
371
379
379
381
383
387
388
392
395
400
401
402
403
404
405
405
405
406
407
408
409
410
411
412
413
413
414
415
416
417
418
420
421
422
423

objem
120
110
120
240
240
110
120
240
120
120
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
110
240
240
240
240
240
240
240
120
240
240
120
240
240
240
120
240

čárový kód
101102419022
101102419021
101102419023
101102419025
101101218796
101102419024
101102419027
101102419026
101102419028
101102419063
101101218813
101101218757
101101218758
101102418957
101101218759
101102418961
101102418964
101102419087
101102419092
101102419093
101101218830
101102419094
101101218824
101101116410
101101218769
101101116458
101101116435
101101116439
101101116440
101102419085
101101116391
101101218747
101101218748
101101116444
101102418967
101102418969
101101116409
101102419020

č.p.
424
425
426
426
427
427
428
429
430
431
432
515
516
517
518
519
528
127e
133e
134e
136e
143e
165e
175e
176e
17e
201e
202e
202e
218e
220e
220e
220e
35e
80e
80e
81e

objem
240
240
240
240
120
240
240
240
240
240
120
120
120
240
120
240
240
240
240
240
120
240
120
110
120
110
110
110
110
240
110
120
120
110
240
240
110
63070
240

Evidence vývozů
Evidence vývozů bude zveřejněna na webových stránkách obce www.starovice.cz, v sekci Služby  Evidence svozů popelnic, kde si každý budete
moci jednoduše zkontrolovat počet vývozů a tím i spočítat průběžnou částku k úhradě.

Platby za ukládání na sběrném dvoře
Platby na sběrném dvoře budou prováděny jen za určité komodity. Řádně vytříděné odpady budou na sběrném dvoře odebírány zdarma, jak
tomu bylo dosud.
Odpady odebírané zdarma na sběrném dvoře jsou: papír, plasty určené k recyklaci, sklo, nápojové kartony, kovy, elektroodpad.
Zpoplatněné odpady dle aktuálního ceníku:
Stavební suť – cihly, beton,
0,50 Kč/kg = 500 Kč/tuna
Kýbl 10 l (jeden kýbl/jeden svoz zdarma) 10 Kč
Kolečko
50 Kč
Vozík za auto do 300 kg, Tera
200 Kč
Vozík za auto nad 300 kg nebo traktorek do 750 kg 400 Kč
Pneumatiky
8 Kč/kg
Stavební odpad (vše ze stavby mimo suť) 3 Kč/1kg (3.000 Kč/tuna)

Při příjezdu bude každý odpad zvážen, zaevidován. K odpadu, který je
zpoplatněn, obdržíte vážní lístek, který uhradíte následně v úřední dny na
obecním úřadě, anebo cena bude přičtena k vývozům popelnic a uhradíte ji po skončení zúčtovacího období. V případě úhrady částky nad 500,Kč je povinností původce odpadu uhradit částku do 14 dní na OÚ.
Obec neodebírá nevytříděný odpad. Odpad i velkoobjemový musí být
demontován na oddílné materiálové složky, jinak nebude odebrán.
Od 1. 1. 2022 bude z důvodu vážení a evidence prodloužena provozní doba sběrného dvoru jednou za 14 dní v týdnu svozu popelnic:
STŘEDA: 13:00 - 17:00 hod.
SOBOTA: 8:00 – 11:00 hod.
Provoz na sběrném dvoře se řídí dle pokynů obsluhy. Vjezd na SDO
bude omezen, vjezd bude povolen pouze po jednom vozidle. Z důvodu vážení musíte počítat s delší dobou odbavení, proto byla prodloužena provozní doba SDO.

Tříděné odpady:
Stejně jako v letošním roce vydáme zdarma
6 ks igelitových transparentních pytlů na
osobu s trvalým pobytem v obci. Nad toto
množství si každá domácnost může dokou4

pit igelitové transparentní pytle za 5 Kč/1
pytel. Tento způsob se nám osvědčil, došlo
k urychlení svozů, lepšímu naplnění a úspoře
igelitových pytlů. Stále se učíme a reagujeme

na trh i původce odpadů (občany). Svozové
dny, prováděné obecními pracovníky, budou probíhat stejně jako dosud, za stejných podmínek.

4/2021
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Jak nakládat s jednotlivými odpady:
Návod jak nakládat s odpady od 1. 1. 2022
Druh odpadu
papír

Specifikace odpadu
noviny, časopisy, lepenka, krabice,
karton, sešity, knihy, letáky, psací
a balící papír

Co tam nepatří
mokrý, mastný a znečištěný
papír,celofán, obvazy, použité
papírové kapesníky, voskový

nápojový karton

nápojové kartony od mléka, džusů,
špinavé obaly
kefírů, vína apod.

plast

sešlápnuté pet lahve, igelity, obaly
od pracích prášků, kelímky od jogurtů a mléčných výrobků, obaly od CD,
obaly od čistících a kosmetických
přípravků,

sklo

bílé, barevné, lahve, zavařovaccí skle- porcelán, tabulové, drátěné,
nice,
plexisklo, keramika

sklo

tabulové a objemné

Polystyren, PVC, linoleum,
plastové obaly od chemikálií,
guma, molitan, trubky, znečistěné a mastné plasty

drátěné sklo, plexisklo

starý textil, hračky, čisté, oblečení, povlečení, deky obuv
nepoškozené, neznečistěné
obuv
a plyšové hračky
bioodpad

tráva, listí

bioodpad

dřevo, větve, klestí

zbytky jídel, nedávat do igelitových pytlů
ne v igelitových pytlech, ne
nábytek
ne motorové a převodové, nedávat do lahví od oleje, nedrží
víčko

Jak naložit s odpadem
řádně svázaný vložit do kontejnerů
v obci, větší kusy odvézt na SDO do
kontejneru
sešlápnutý, svázaný, vložit ve svozový
den před dům, případně odvézt na
SDO
vložit do průhledného plastového
pytle a ve svozový den vložit před
dům, případně odvézt na SDO. V neprůhledných pytlech nebude odpad
svážen.
možno vhodit do připravených kontejnerů v obci, případně na sběrný
dvůr
odevzdat na SDO
vložit do igelitového pytle a vložit do
kontejnerů v obci u COOP a AZ nebo
na sběrný dvůr
vložit do vlastního kompostéru, případně odvést do kontejneru ke COOP,
u hřiště nebo na SDO

Odebírán

ke střelnici na spálení

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA

ZDARMA

v uzavřené pet lahvi s popisem „rostlinný olej“ dát před dům ve svozový ZDARMA
den nebo dovézt na SDO
veškeré elektrické zařízení, audio, viodvézt na SDO, nebo vložit ve svozoelektroodpad
nerozebrané, kompletní
ZDARMA
deo, zahradní el., hračky na elektriku
vý den před dům
odevzdat v obchodě COOP, případně
baterie
veškeré baterie, monočlánky
ZDARMA
na obecním úřadě, nebo na SDO
zářivky a úsporné zářivky a veškeré úsporné žárovky,
vložit ve svozový den před dům, nebo
ZDARMA
žárovky
nepoškozené, nově i obyčejné
odvézt na OÚ nebo na SDO
pmeumatiky z nákladních vo- nejlépe měnit v pneuservisu, který
pneumatiky z osobních automobilů
zpoplatněno
pneumatiky
zidel a traktorů, pneumatiky je povinen staré pneumatiky zdarma
a motorek
dle ceníku
od podnikatelů
odebrat, případně dovézt na SDO
zpoplatněno
motorové oleje
veškeré syntetické oleje
ne rostlinné
popsané dovézt na SDO
dle ceníku
chemikálie, barvy, léčiva, baterie obzpoplatněno
nebezpečné odpady
popsané dovézt na SDO
sahující rtuť
dle ceníku
stavební a objemný vše ze stavby a domu, nábytek, sedazpoplatněno
vytříditelné odpady
dovézt na SDO
odpad
cí soupravy, linoleum, koberce
dle ceníku
bez železa, dřeva a zeminy Zdarma odebírá obec pouze malé zpoplatněno
stavební suť
cihly, křidlice, betony, omítky
a komunálního odpadu
množství (jeden kýbl 15l.)
dle ceníku
Sběrný dvůr odpadů (zkráceně SDO) - je otevřen vždy v týdnu svozu popelnic ve středu od 15:00 - 17:00 a v sobotu od 9:00 - 11:00 hod.
Děkujeme vám, že třídíte odpady, šetříte přírodu a své peníze.
rostlinné oleje

fritovací a rostlinné oleje

Pneumatiky je nejlepší přezouvat v pneuservisech, které od vás pneumatiky odeberou, anebo můžete zdarma odevzdat na tzv. místech
zpětného odběru, v Hustopečích např. pneuservis na Agrotecu. Jinak
na sběrném dvoře odebereme pneumatiky za nákladovou cenu, tedy
po zvážení 8 Kč za kg.
Bioodpad – na bioodpad máme po obci rozvezené velkoobjemové
kontejnery. Tyto kontejnery jsou určené v sezóně na rozložitelné odpady, tedy trávu, listí, výlisků z hroznů, zbytky jídel rostlinného původu, piliny, hobliny. Tyto kontejnery jsou vyváženy po dohodě na
hnojiště společnosti Zemos. Proto nesmí být v kontejnerech žádné
předměty dlouhodobě rozložitelné, jako je dřevo, větve, igelitové

pytle nebo jiný odpad. Bohužel, stále to někteří spoluobčané nedokážou pochopit a do kontejnerů hází odpad, který tam nepatří. Co
do kontejnerů patří, je napsáno na kontejnerech a v případě zjištění,
že je tam něco jiného, necháme dotyčného uhradit s tím spojené náklady. V zimních měsících, po vyhlášení a uvedení na kontejnerech, je
možné od 1. 12. do 31. 3. do kontejnerů dávat ořezy z větví. V tomto
období odvezeme obsah kontejneru ke střelnici na spálení.
Střelnice, místo k pálení – větve, listí, dřevo můžete vozit ke střelnici,
kde to pod dohledem spálíme. Je přísně zakázáno ke střelnici vozit jakýkoliv jiný odpad pod pokutou dle zákona. Z důvodu opakovaného
ukládání zakázaných odpadů bude tento prostor monitorován.
5
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Černé skládky, pálení odpadů???
Někteří lidé nás odrazovali od zavedení systému placení dle skutečností s tím,
že někteří občané se budou snažit zbavit
odpadu nelegálně, pálením v kamnech,
v sudech na dvoře, anebo vytvářením černých skládek za obcí. Ano, je možné, že

se najdou i takové „individuality“, ale kdybychom se měli pořád něčeho bát, tak to
bychom nemohli dělat vůbec nic. Osobně
nevěřím tomu, že by si někdo dobrovolně
zanášel komín pálením odpadů, nebo pálil
něco na dvoře a už vůbec ne, že by si někdo

dovolil vyvézt něco za obec. Spoluobčané
jsou všímaví, chtějí si chránit své životní
prostředí a zákony na tyto znečišťovatele
myslí s možností udělení vysokých pokut,
proto bych byl velice nerad, abychom se
setkali na přestupkovém řízení.

A ještě něco na závěr
Občas slyšíme od některých z vás, že v jiných obcích platí méně, nebo
že něco mají zadarmo atd. Ano, je to pravda, v některých obcích se platí
méně za odpady, možná stočné, ale my se snažíme dobře hospodařit a ušetřené peníze investovat, ne je zbytečně utrácet za odpady. Na
druhou stranu, málokterá obec, zvláště ty, které dávají něco zdarma,

mají nové inženýrské sítě, komunikace, chodníky, sportoviště, techniku, zeleň, tak jak tomu je u nás ve Starovicích. Rok 2022 bude pro nás
rokem zkušebním a věřím, že společně najdeme cestu k lepšímu nakládání s odpady, lepšímu třídění komodit a snížením odpadů. Tím si
v naší krásné obci zároveň chráníme životní prostředí a okolní přírodu.

Poplatky v roce 2022
poplatek

splatnost

částka

nájem pozemku

do 31. 3. 2022

dle nájemní smlouvy

stočné

říjen 2022

dle vyúčtování - obdržíte do poštovních schránek
1m3 = 52,25 Kč (cena včetně DPH 10 %)

pes

do 31. 3. 2022

100Kč/pes

odpady

až v roce 2023!!!
(o termínu budeme
včas informovat)

*platba proběhne až po skončení roku 2022
dle skutečného počtu výsypů vaší popelnice

parkovací místa

do 31. 1. 2022

osobní automobil 500 Kč/rok

Úhradu proveďte: 1. v hotovosti na obecním úřadě - pondělí, středa 7.00 - 17.00
2. bankovním převodem na účet KB č. 9723651/0100, VS: č.p.
Děkujeme za včasnou úhradu!
Obecní úřad Starovice - tel. 519 414 755, e-mail: obec@starovice.cz
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Mateřská škola
Uspávání zahrady
V rámci projektu „Ze starého nové“
paní učitelky vymyslely odpolední akcičku pro nás a naše rodiče. Vše se odehrávalo na školkové zahradě. Společně jsme si vyzkoušeli, co všechno jde
udělat z věcí, které už nepotřebujeme.
Z PET láhví si vyrobili telefon, z vršků
od piva zase hudební nástroj, který byl
využit později. Pro hloubavé hlavičky
tady bylo připravené sudoku, kde se
využily vršky z PET láhví. Hodný cyklista nám věnoval starý ráfek od kola. Ten
se barevně vypletl. V rámci tohoto odpoledne jsme ze starých triček nastříhali provázky, kterými se omotávaly
stromy a připravovaly se tak na zimní
spánek. Díky tomuto projektu z MAS
Hustopeče nám mohla paní ředitelka
koupit tkalcovské stavy, na kterých
jsme z těchto provázků tkali koberečky. Nezapomněli jsme ani na náš oblíbený podzimní plod. Vypárali jsme
staré ponožky a z této vlny se Kaštánkovi vyrobila postýlka. Bylo to krásné
odpoledne, zakončené ochutnávkou
pomazánek, koláčků, vůní špekáčků
a zpěvem u ohýnku s kytarou.
Martina Klaková

Advent a vánoční jarmark
Po dlouhém období proticovidových opatření
jsme se letos moc těšili na obecní akci Advent
na návsi. Celý měsíc jsme nacvičovali vystoupení plné písniček a krátkých scének a za
štědrého zapojení rodičů jsme připravovali
i školní jarmark. Bohužel koronavirus zasáhl

i tentokrát a akce musela být zrušena. Všechny
nás to moc mrzí, ale nedá se nic dělat. Jarmark
jsme uspořádali alespoň v prostorách školy
a některé výrobky lze zakoupit na obecním
úřadu. Vystoupení se chystáme (jakmile bude
dostatečný počet dětí v MŠ) natočit a zveřejnit

na obecní kabelové televizi. Chci touto cestou
poděkovat všem, kteří nám přinesli výrobky
do vánočního jarmarku a také těm, kteří tyto
výrobky zakoupili, a přispěli tak na nákup hraček a pomůcek pro děti ve školce.
ZK
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MALÝ VANDROVNÍČEK - Vinařství Gotberg Popice
Koncem září jsme se společně obě třídy Ježečci i Veverky vydali na
první vandrování do vinařství Gotberg. Do Šakvic jsme se svezli autobusem a potom vláčkem do Popic. Děti cestou pojmenovávaly
známá místa, kterými jsme projížděli. Na Gotbergu byl krásný výhled
na vinice a Pálavu a paní učitelka Zdenička nám povyprávěla pověst
o hradu Děvičkách a třech zkamenělých princeznách. Společně jsme
vymýšlely příběhy, jak by se daly princezny vysvobodit. Poté jsme si
zazpívali známé písničky, sledovali jsme zemědělskou techniku při
manipulaci s hrozny, nakrmili jsme ovečky a oslíky v zookoutku a pozorovali hejna špačků létající nad vinicemi. A protože bylo krásné,
slunné počasí, cestou zpět do školky jsme vandrovali pěšky po nové
cestě z Popic do Starovic. Všechny děti to zvládly na jedničku, moc
jsme si to užili a těšíme se na dalšího Vandrovníčka.
Leona Braunová

Návštěva záchranné stanice pro zvířata a Památník písemnictví Rajhrad
Naše děti se setkávají s tématem o zvířátkách po celý rok. Každodenně je potkávají na pravidelných vycházkách v okolí Starovic. Málokdo
ale ví, jak se zachovat při nalezení zraněného zvířete. S dětmi jsme
navštívili záchranou stanici pro zvířata v Rajhradě. Dozvěděli jsme se,
jak zvířátkům poskytnout první pomoc. Děti si poslechly přednášku
o vybavení a pomůckách při jejich záchraně. Prohlédli jsme si zachráněná zvířata, která mají v jejich malé zoo. Dětem se nejvíce líbil orel
mořský, který se bohužel nemůže vrátit do volné přírody ani do zoologické zahrady.
Poté děti absolvovaly čtení a tvoření s Kašpárkem v rámci edukačního programu v Památníku písemnictví. Děti si s největším zájmem
poslechly příběhy o Kašpárkovi. Jejich zpětná vazba byla nad očekávání. Zvládly odpovědět na všechny otázky k příběhům, pamatovaly
si veškeré postavy z příběhů. Po poslechu nás paní průvodkyně vzala
na prohlídku knihovny. Děti si mohly prohlédnout staré knihy a tu
nejtěžší si potěžkat. Paní průvodkyně jim vysvětlila význam obrázků
malých andělíčků, kteří byli vyobrazeni na stropech knihovny, symbolizovali roční období. Děti si také vyzkoušely, jestli mají orientační
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smysl. Měly za úkol nás dovést labyrintem chodeb starého kláštera
zpátky do dětské klubovny. Na závěr dostaly děti diplom a omalovánky s postavami z Kašpárkového čtení.
Martina Klaková
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Čertovský průvod obcí a setkání s Mikulášem
Tak jako každý rok jsme se s dětmi připravovali
na příchod Mikuláše, čerta a andílka. V průběhu týdne se třídy proměnily na peklíčko
a nebe, kde si děti mohly zahrát, jaké by to bylo
být andělem nebo čertem. Děti během týdne
splnily spoustu čertovských úkolů a zvládly je
na výbornou. V pátek na ně čekalo před škol-

kou překvapení. Našly dopis od Mikuláše, který jim napověděl kudy jít, aby se s ním mohly
setkat. Vydaly se tedy po fáborky značené trase. Cestou šly postrašit starostu a paní účetní,
paní kuchařky a také navštívily naše nemocné
kamarády a zazpívaly jim čertovské písničky.
Putování to bylo dobrodružné, plné úkolů, ale

také strašidelné, protože vedlo přes samotné
peklo. Tam jsme našli jen jednoho starého
vypelichaného čerta, ale i ten nám nahnal
strach. Nakonec děti všechno statečně zvládly
a mohly se konečně potkat s Mikulášem, který
měl pro ně připravenou sladkou nadílku.
Daniela Meňhartová
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Environmentální program Kouzelná zahrada
V polovině října přijel do naší školky odborník
na environmentální výchovu s programem
Kouzelná zahrada. Předvedl dětem i učitelkám, jak využívat zahradu školy při plánování
činností tak, aby se dotkly všech vzdělávacích
oblastí. Děti si vyzkoušely smyslové vnímání

při hře Slepá karavana, vytvořily si přírodní
mandaly, hledaly, pozorovaly a určovaly názvy
živočichů, kteří se na naší zahradě objevují.
Naučily se, jak využívat bylinky a další přírodniny při pracovních činnostech – vyrobily si
voňavé konopné mýdlo a kouzelný neviditel-

ný inkoust. Nakonec si zahrály krátké divadelní
představení o životě stromů, na které si samy
vyrobily kulisy. Pro děti byl program vedený
mužským odborníkem příjemným zpestřením
a skvěle s ním spolupracovaly.
ZK

Respirační onemocnění v mateřské škole
Tak jako téma očkování proti covidu-19 názorově rozděluje společnost, stejně tak řešení
preventivních opatření proti šíření respiračních onemocnění ve školce má dva tábory.
Jedna polovina rodičů si stěžuje, že ve školce
přehlížíme nemocné děti, které jsou infekční,
druhá polovina odsuzuje učitelky, když odmítají děti s příznaky respiračních onemocnění
přijmout do kolektivu ostatních dětí. Toto
téma je velice citlivé a samozřejmě se musí
posuzovat každý případ zvlášť. Přesto jsme si
na základě doporučení z řad zdravotních odborníků stanovili pravidla, kdy dítě v kolektivu
být může a kdy už ne. Na webových stránkách
školy jsme zveřejnili krátký informační dokument podporovaný ministerstvem zdravotnictví, který srozumitelnou formou říká, jak
10

se chovat při respiračních onemocnění dětí.
Nejsme zdravotníci, jsme pedagogové a naším úkolem není určovat, které dítě je zdravé
a které ne. Jsme ale povinni vytvářet bezpečné prostředí pro vzdělávání a chránit zdraví jak
dětí, tak zaměstnanců školy. Proto máme ve
školním řádu stanoveny podmínky, za kterých
dítě do školky může a za jakých ne.
Samozřejmě chápu pracující rodiče, kteří nemají možnost hlídání svých dětí a jejich problémy spojené s častou nemocností svých
dětí. Předškolní věk je ale obdobím budování
imunity a zdravotní ataky desetkrát do roka
jsou považovány za normální stav. Za zdraví
dítěte zodpovídají rodiče a rodiče také své děti
znají nejlépe, ale učitelky mnohdy tráví s dětmi většinu dne a mohou lépe zhodnotit jejich

aktuální stav. Často se stává, že rodiče nemocné dítě ráno nadopují tišícími léky a utlumené
je předají učitelce v MŠ. Utlumené neznamená
zdravé a po vyprchání účinku léků stejně rodiče kontaktujeme. To už je ale ve chvíli, kdy
celé dopoledne šíří viry mezi ostatní. Rodiče
by si měli uvědomit, že vzdělávací program
ve školce je stavěn pro zdravé děti. Zpíváme,
cvičíme, běháme, provádíme dechová cvičení,
to vše ve velmi těsném kontaktu. Dvě hodiny
denně trávíme venku téměř v každém počasí. Nejsme schopni zajistit klidový režim pro
oslabené děti, a proto se prosím nezlobte na
učitelky za to, že takové děti do kolektivu odmítají přijmout.
Děkuji, že se chováte zodpovědně.
ZK
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Uspávání broučků
Každý rok 11. listopadu tradičně oslavujeme svátek sv. Martina, ale jelikož nám Martin bílou peřinu léta nepřivezl, rozhodli jsme se letos pro
změnu. Uspořádali jsme uspávání broučků s lampionovým průvodem.
Zima už nám pomalu ťuká na okna a všichni broučci se chystají zalehnout do svých postýlek a spát až do jara. Děti se po celý týden pilně
učily písničky, kterými broučky uspí, a na školní zahradě jim přichystaly
domečky z hrabaného listí.
Čtvrteční listopadové odpoledne jsme se sešli u myslivny, abychom
společně za doprovodu kytary přivolali broučky písničkou Na paloučku. Podařilo se a opravdu se objevili dva broučci: Čmelda a Beruška.
A protože jsme se rozhodli broučkům najít postýlky a uspat je k zimnímu spánku, doprovodili jsme je s desítkami rozsvícených lampiónů
průvodem na rozzářenou školní zahradu. K zimnímu spánku jsme se
s broučky rozloučili písničkou Když tak venku sněží. V teplém úkrytu
pod stromem z listí jim bude přes zimu určitě dobře. Nastal čas odměnit naše pomocníky za dobré uspávání teplým čajem a medailonkem
s broučkem na památku. Na rodiče a ostatní příbuzné čekal teplý svařák, malé občerstvení, které nám připravily paní kuchařky. U táborového ohně jsme si s kytarou zazpívali písničky a za doprovodu světýlek
jsme se pomalu všichni rozešli do svých domovů.
Leona Braunová

Anketa
Dětem jsme položily záludné otázky, ale ukázalo se, že znají odpověď na všechno...
Co je to fairplay?
• Mobil
• Letadlo
• televize
Kde se nosí kravata?
• V kanceláři
• V krku
• Ve zprávách
Co je to kreditní karta?
• Karta ze hry
• Peníze do obchodu
• Karta, která mi odemkne banku

Co je to rande?
• Když někde někdo pěkně jí
• Když se seznámí potom se zamilují a mají
rande a jsou spolu celý život
Co je to flákanec?
• Jídlo pro kočku (flákota)
• Že se někdo fláká
Co je to pandemie?
• Zvířátko panda
• Když někoho předvádíš
• Že se před nikým neutahuješ
Co je to zlatý slavík?
• Penízky
• Že si hodně bohatý
• klavír

Z čeho je dršťková polévka?
• Z uvařené ruky
• Uvaříš si obličej
Kde žije lednáček?
• V mrazáku
• na stromě
• v mrazu
Co dělá kulma?
• Natírá zeď
• Pracuje
Co znamená, když je někdo obézní?
• Že je strašně opilý
• Že nic neví, ztratil paměť
Mají to v životě jednoduší holky nebo kluci?
• Holky mají přednost
• Kluci, nemají tolik práce jako mamky
11
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Z-Box v provozu
Začátkem roku jsme schválili instalaci Z-Boxu v obci, na začátku léta byl nainstalován
a po mnohých urgencích z naší strany je konečně od 15. 11. 2021 v provozu. Jsme rádi,
že se podařilo Z-Box spustit před Vánoci, kdy
je největší nápor a spoustě lidí to ušetří cestu na výdejní místo mimo obec, které mívá
otevřeno jen v určitou dobu.
Z-BOX je samoobslužné výdejní místo Zásilkovny. Zásilku si vyzvednete kdykoliv a cena
doručení je stejná jako na kamenná výdejní
místa. Obsluha je jednoduchá, návod najdete na internetových stránkách www.zasilkovna.cz. Mladí lidé si s vyzvednutím zásilky
jednoduše poradí a starší generaci to rádi
vysvětlí nebo zásilku vyzvednou.

Socha sv. Josefa
V parčíku před hospodou u kostela stojí socha sv. Josefa.
Tato socha byla donedávna považována za sochu sv. Antonína
Paduánského. Stejně jako ostatní starovické sochy je památkově
chráněna od roku 1958 a jako socha sv. Antonína byla evidována
u Národního památkového ústavu v Brně. Někdy po roce 2000 došlo
k přezkoumání a sv. Antonín byl vyloučen, protože neodpovídá ikonograficky ustálenému zobrazování tohoto světce.
Antonín Paduánský zemřel v mladém věku a bývá zobrazován jako
mladý františkán bez vousů, v řádovém oděvu a s vyholenou tonzurou na hlavě. Kromě Ježíška mívá v ruce obvykle i lilii. Jediný z atributů, který starovická socha má, je Ježíšek v náručí, ostatní uvedené
znaky chybí.
Jako sv. Josef je socha zmiňována i v německých textech a dokonce
i v prvních poválečných českých záznamech. Není jasné, kdy a proč
začala být považována za sv. Antonína.
Podle typických vousů, malého Ježíška a oděvu byla socha přesvěd-

Přemisťování sochy z původního místa
v roce 1992.
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Socha sv. Josefa.

čivě identifikována jako sv. Josef a takto nyní eviduje tuto sochu z 2.
třetiny 18. století i Národní památkový ústav v Brně.
Socha zachycuje světce s delšími vlasy k ramenům a krátkým vousem. Oděv tvoří bohatě nařasený přepásaný šat, dlouhý tak, že zahaluje celou postavu až k nohám. Přes šat má přehozený plášť. V levé
ruce drží Ježíška, který se usmívá a pravou rukou se dotýká světcova
obličeje. Nad hlavami mají oba kovové, zlacené paprsčité svatozáře.
Na soklu není uveden žádný text ani datace.
Socha původně stávala poblíž potoka, zhruba v prostoru za dnešní
školní jídelnou a vedlejší budovou, které starousedlíci říkají „mlíčárna“. Po roce 1989 byla restaurována a přenesena na důstojnější místo na návsi. Převoz sochy do parčíku na návsi se konal 23. 10. 1992.
Protože kolem sochy je hrací prostor dětí, bylo kolem ní pořízeno
ozdobné zábradlí, které zhotovil místní umělecký kovář František
Pechor, aby se předešlo jejímu poškození.
Petra Pokorná

Socha sv. Josefa.
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Starovický betlém
Když jsem jako dítě chodívala do kostela ve Starovicích, tak mi vždy v době vánoční oči rozzářil
figurkový betlém. Stával tam ještě velmi starý,
dřevěný, který byl, jak jsem se později dozvěděla, pořízen v roce 1889 v St. Ulrich v Tyrolsku
a stál 207 zlatých. Při betlému byla dřevěná soška černouška a ten se po vhození mince náležitě uklonil.
Jak roky ubíhaly, tak již značně poškozený dřevěný betlém nahradil jiný, snad vypůjčený, později papírový...
Kolem roku 1994 se rekonstruovala budova
fary a při vyklízení půdy před opravou střechy
bylo nalezeno torzo starého dřevěného betléma v opravdu žalostném stavu. Figurky bez
nohou, rukou, s poškozenými obličeji, zvířátka
měla rozmačkané a ulámané nohy, uši, rohy,
barva byla odřená a vybledlá. Chtěli jej vyhodit... ale moje maminka se dohodla s panem
děkanem Václavem Fišerem a on dovolil tyto
pozůstatky odvézt k nám na opravu.
Velkým koníčkem mého tatínka, Václava Suského, bylo totiž vyřezávání. Začal u hlavní figury sousoší Marie s Ježíškem. Hlavně proto, jak často říkával: “Co kdybych to všechno nestihl.” A tak
pečlivě vyřezával chybějící díly, zpevňoval, lepil,
brousil, nahrazoval podstavce, než každá postavička či zvířátko nabylo uspokojivého vzhledu. Bylo jich dohromady 35 kusů. Sousoší Marie
s Ježíškem, sv. Josef, 3 králové a dalších 12 postav, 4 velká zvířata - velbloud, slon, kůň a osel,
12 oveček a koz. Také letící anděl a betlémská
hvězda. Na každé figurce pracoval i několik dní.
Až bylo vždy několik “kusů” hotovo, jeli s nimi
do Žatčan za Lojzou. Pan Alois Lozart byl malíř
a tatínkův kamarád z vojny. Podílel se na výmalbě starovického kostela a dal dnešní podobu

figurkám z betléma. Rodiče mu dali na barvy
a příště zase dovezli další kusy a odvezli krásné,
lesklé, “oživené”... Takto se to opakovalo, protože jak opravy, tak i malování a lakování bylo časově náročné a chtěli to vše stihnout do Vánoc...
Čekala je ještě práce na základu betléma, mohutné plastické desce, jejíž součástí je chlév,
nyní se střechou z kůry a přístavek-stáj. A na
čem to celé stojí? Tatínek svařil kovové konzoly
odpovídající velikosti a váze celého betléma,
maminka na ně ušila závěsy. K dotvoření celého zákoutí přistavili veliké oleandry, na plochu podsady umístili mech a do chléva slámu.
Osvětlení ve chlévě Marie a Josef sice kdysi
neměli, ale nyní jej tam máme. A co ještě chybí? Černoušek! Ale ten mezi zbytky betléma na
půdě nebyl. Proto se tatínek rozhodl vyrobit
jinou pokladničku - děkujícího andělíčka. Do
panenky vyrobil kovový mechanismus na uklánění a “andělíčka” s křídly v šatičkách připevnil
na novou pokladničku.
Na Štědrý den už stál obnovený betlém v kostele.
Od té doby každé Vánoce betlém před bočním
oltářem sami skládali a poté opatrně balili do
krabic. Za čas za mnou rodiče přišli s prosbou,
abych se o betlém starala já: “Víš, … je to moc
vzácná stará památka, cenná věc. Léta se používal, ale proto, že k tomu nikdo neměl ten správný vztah, tak to časem načisto vzalo za své. My
ale nechceme, aby to dopadlo stejně! Proto by
se o něj měl starat někdo konkrétní, který za něj
bude mít i zodpovědnost! Já tu s mamkou nebudu napořád.”
Další rok se už skládání betléma nedožil. V listopadu zemřel.
Zpočátku mi pomáhala se sestavením mamin-

ka, pak dcery. Teď už je to i méně namáhavé,
protože po mši několik mužů ze skříně sundá
mohutný a těžký základ betléma. Dřív jsme jej
sundávali my. Naopak samotné figurky jsou
značně křehké, lipové dřevo je po letech lehoučké, vysušené. Musí se s nimi nakládat nadmíru opatrně, jak při balení, tak při vybalování,
aby se nic neulomilo, neodřelo. Části jako např.
ruce, hole nebo kly slona se mohou snadno poškodit.
Snažím se naplnit to, co jsem tatínkovi slíbila aby stará památka zůstala zachována pro další
generace.
Doufám, že se Vám betlém ve starovickém kostele líbí a věřím, že to tak i zůstane. To bych si
moc přála a hlavně by si to přáli moji rodiče.
Přeji všem pokojné svátky prožité ve zdraví
a mnoho dobrého do nového roku.
Jiřina Hudečková - Suská
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Starovice před 50 lety
Na konci roku 1971 měly Starovice 690 obyvatel.
V této době dospěla poválečná generace
a mladí lidé si často stavěli nové domy. Kronikář konstatuje, že v obci se „rozmnožil stavební ruch a zastavuje se každé volné místo
stavební mezi jednotlivými usedlostmi, které vzniklo sbořením starého domu“.
Mateřská škola před 50 lety nedokázala
uspokojit všechny zájemce o místo. Kronikář poznamenal, že není místo ani dostatek
vychovatelek, takže všechny děti z vesnice
nemohou do školky chodit. V jednotřídní
MŠ bylo zapsáno celkem 30 dětí. V roce 1971
došlo k výměně na vedoucí pozici poté, co
se místní ředitelka Dana Koníčková odstěhovala do Velkých Němčic a novou ředitelkou se stala Anežka Procházková. Učitelkou
byla Eliška Luklová z Nosislavi, kuchařkou
Božena Soukopová z Divák a uklízečkou Marie Viktorinová.
Petra Pokorná

Takto vypadala budova mateřské školy v roce 1971 (foto z roku 1966).

Podzimní zkoušky loveckých psů
Aby se lovecký pes stal takzvaně lovecky upotřebitelný, musí tak jako je
tomu i u lidí, vykonat určitou zkoušku, po které obdrží průkaz lovecké
upotřebitelnosti. V tomto průkaze je zapsáno mimo jiné, kde zkoušku
složil, kdo ji hodnotil, kdy se konala, ale především k čemu daného psa
opravňuje. Na těchto zkouškách se hodnotí poslušnost a ovladatelnost,
klid po výstřelu, vyhledávání zvěře, dohledávka a aportování zvěře bažantí, pes musí vystopovat a ze vzdálenosti cca 200 m donést a odevzdat vůdci zastřeleného zajíce nebo aportovat a předat vůdci kačenu
z hluboké vody. V našich podmínkách nám jde zejména o to, aby se pes
mohl účastnit honů a byl spolehlivý v dohledávání a aportování zvěře. Tyto zkoušky nejsou vůbec jednoduché a kladou určité nároky jak
na samotné psy, tak i na jejich vůdce. Zkoušky se konají pod určitým
tlakem, protože každá disciplína se musí splnit do určitého časového
limitu a každá i drobná chyba nebo opakování povelu snižují v hodnocení známku. Tyhle zkoušky se konají v našem okrese zpravidla jednou,
maximálně dvakrát ročně. Pokud pes zkoušku nesloží, tak musí čekat
další rok na konání zkoušek nových anebo musí zkusit štěstí v některém z jiných okresů v České republice. Této zkoušky se po zhruba roce
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a půl každodenního trénování, vychovávání a cvičení účastnili z našeho MS dva mladí psi. Nejprve šel ke zkoušce koncem srpna pes Bojar
s vůdcem Karlem Valou a o měsíc později zkoušku absolvoval pes Irwín
s vůdcem Jendou Losou. Oba psi si vedli znamenitě, a tak jako tomu
bylo i na jarních zkouškách, oběma psům se povedlo složit zkoušku na
výbornou. Oba dva psi získali nejvyšší ocenění a pes Bojar dokonce obhájil prvenství z jarních zkoušek.
Poslední listopadový víkend jsme kvality těchto psů vyzkoušeli naostro. Účastnili se našeho prvního letošního honu. V pátek napadl první letošní sníh a v sobotu jsme si připadali na honě jako v pohádce.
Těžko jsme vzpomínali, kdy jsme zažili takovéto počasí naposledy.
Dokonce jsme po dvou letech mohli mezi sebou přivítat i naše hosty
a společně si hon užít. Po ukončení honu nám byla oproti loňskému
roku umožněna dokonce i poslední leč na myslivně. Naši nový čtyřnozí pomocníci nám na honě žádnou ostudu neudělali a na výbornou
plnili svěřené úkoly.
S přáním všeho nejlepšího do nového roku.
Předseda MS Starovice Karel Vala ml.
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Farnost
Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích
24. 12. půlnoční mše ve 22 hod.
25. 12. a 26. 12. budou bohoslužby v 8 hod.
25. 12. bude kostel otevřený od 16.30 do 17.30 k prohlídce vystaveného betléma.

Poznávání s Panterem
Moldavské vinařství
Většina občanů o mně ví, že pocházím
z Moldavska, kam se každoročně vracím na
návštěvu svých rodičů. Letos jsem se rozhodl přispět do rubriky Poznávání s Panterem
zajímavostí z mé rodné země.
Starovice jsou tradiční vinařskou obcí, ale
v Moldavsku máme dokonce podzemní vinařské město.
Vinařství Cricova, které vzniklo v roce 1952,
se nachází na jedinečném místě ve střední
oblasti Moldavské republiky. Vinice se rozkládají v blízkosti přírodních a historických
zajímavostí – přírodní lesní rezervace Codrii
a archeologického komplexu Old Orhei.
Za dob Sovětského svazu patřila cricovská
vína ke světové špičce a bílé perlivé víno se
prodávalo pod značkou „Sovětské šampaňské“. Vyhlášenou odrůdou je místní muškát
a sauvignon, unikátem zdejší produkce je
pak perlivé červené víno vyráběné metodou

Cricova

„champenoise“, která se používá pouze tady,
ve Francii, na Ukrajině a v Rusku.
Vyhlášené sklepy vznikly jako pozůstatek
těžby kamene, původně zde byly kamenné
doly. V některých chodbách se vápenec stále těží.
Podzemní město dnes zaujímá plochu 53
hektarů a podzemní galerie přeměněné na
ulice mají celkovou délku 120 kilometrů. Labyrinty se nacházejí v hloubce místy až 80
metrů. Stejně jako ve skutečném městě jsou
tu ulice, semafory a dopravní značky. Ulice
labyrintu mají poněkud neobvyklá jména
jako Cabernet, Dionis, Feteasca, Aligote,
Sauvignon. Každá ulice tak odpovídá názvu
vína, které je uloženo v sousedícím výklenku.
Teplota v podzemních galeriích zůstává po
celý rok konstantní a je přibližně 12 až 14° C,
zatímco relativní vlhkost vzduchu je kolem

97 – 98 %. Tyto přírodní podmínky umožňují uložení a archivaci vín nejvyšší kvality
a utváření jejich autentického charakteru.
Perlou místní sbírky vín je červené pouštní víno Velikonoční Jeruzalém. Jediný kus
na světě, který přežil ze 400 lahví plněných
v roce 1902. Nejcennější částí sbírky je ta,
která patřila vysoce postavenému nacistickému představiteli a vrchnímu veliteli
Hitlerovy Luftwaffe Hermannu Göringovi.
Ve sbírce jsou téměř dva tisíce špičkových
vín, jako jsou Mosel, Bordeaux, Porto, Tokay,
Chablis. Všechna vína byla vyrobena z hroznů sklizených ve 40. letech 20. století. Vína
byla zabavena Göringem v zemích okupovaných Německem. Po válce byla vína nejprve odvezena do Moskvy sovětskými vojáky
jako vojenská trofej a většina vypita. Zbytek
sbírky nyní najdete v Cricové.
Jevgenij Jakim

Vinná ulice
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Poznávání s Panterem
Delší dobu nikdo nepřispěl do okénka Poznávání s Panterem. Možná je to tím, že se v době covidové méně cestuje, možná tím, že se
někteří ostýchají ukázat fotky z nějakého zajímavého místa. Rubrika
vznikla pro inspiraci druhých, proto se nebojte a zašlete zajímavé
foto s Panterem. V tomto čísle se nám sešly hned dva příspěvky.

Panter na nejvyšším vrcholu rakouských Alp
Michala Urbánka nadchla vysokohorská turistika a rád zažívá adrenalin ve vysokých horách. Poslední jeho výstup, kam nezapomněl
vzít i Štarvického pantera, byl v rakouských Alpách na nejvyšší vrchol Wildspitze, 3768 m n. m.

Panter na vrcholu

Přístupová cesta k vrcholu

Pohled na vrchol při výstupu

Vrcholové foto s Panterem

Den veteránů ve Starovicích
V Den veteránů 11. listopadu byla na zdi
fary instalována pamětní deska padlým v 1.
světové válce. Stalo se tak ve spolupráci
s farností Starovice a po souhlasu Krajského
úřadu Jihomoravského kraje i Ministerstva
obrany (kde je místo evidované). Připomíná 35 občanů této obce. Jejich jména jsou
uvedena jednak v dobovém zápisu ve farní
kronice a také v podkladech Vojenského
historického archivu (více o těchto padlých
na www.vets.cz). Spolek pro vojenská pietní místa eviduje v Česku 7 843 pomníků a 1
260 pamětních desek a počet stále přibývá.
Její vznik zde, 103. let po Velké válce, není
nic mimořádného a vyplňuje mezeru v his16

torické kontinuitě.
Dalším důvodem pořízení bylo, že umění ve
veřejném prostoru naší obce reprezentují,
vedle kostela a jeho výzdoby, pouze barokní
sochy stojící před obecním úřadem a hostincem. Nic více, pusto, prázdno. A stále
vznikají jenom funkční konstrukce a betony.
Vedle „ukrutně“ užitečných věcí jsou ale potřebné i věci pěkné. Proč není v parku pod
kostelem altánek obrostlý zelení a moderní
lavičky, kde by si lidé mohli posedět?
Symbol Dne veteránů, který je v Česku významným dnem od roku 2004, představuje již 100 let vlčí mák. Od konce října jsou
červené květy vidět na kabátech lidí v uli-

cích, na klopách sak politiků i moderátorů
v médiích. Ve Starovicích se letos připomínal v neděli 14. listopadu, kdy současně
proběhlo žehnání nově vzniklého pietního
místa. Dorazila ČTK a zástupci dalších médií, reprezentant společnosti Signum belli
1914, která pomáhala shromáždit historická
fakta. Pan děkan J. Nekuda přednesl velice
krásnou řeč, zúčastnění si nabídli kávu, svařák a domácí koláče. Byla to velice pěkná
společenská akce. Jak již bylo shora řečeno,
válečné pomníky se nachází v tisíci obcích,
které jsou na ně hrdé a nikde s nimi nemají
problém. Jsou to místa k zamyšlení nad lidskou pomíjivostí.
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Nemůžeme si odpustit obecnou poznámku
k tomu, jak se celosvětově slavený Den veteránu připomínal po „oficiální linii“ ve Starovicích. Právě 11. listopadu se v naší vísce
uskutečnil lampionový průvod s názvem
Uspávání broučků. Bylo to stejně nepatřičné
jako kdyby k předvánoční pohodě při „Adventu na návsi“ hrála death metalová kapela. Když nic, to nemohl být průvod v jiný
den? Svět kolem nás je stále více nebezpečný a my uspáváme broučky? Možná, až
přijde nějaká krize, zalezeme jako hmyzové
do díry a budeme se ji snažit zaspat. To je
přesně chování, kvůli němuž již Evropa přestává být dravcem a stává se kořistí. Druhou
možnou příčinou ignorování tohoto svátku
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je nákaza tzv. hyperkorektností. Ano, potom
připomenutí války, utrpení a smrti je „fujky,
fujky“, mohlo by děti traumatizovat a dospělé jiného světonázoru urazit. Takže historii
budeme zamlčovat, odmítat.
Chování volených představitelů rozděluje
stát, ale i nejednu obec. Zvláště když tolerují
nebo dokonce podporují nenávist. Občané
naší vesnice nesouhlasí s mnoha věcmi. Nebo
si snad zastupitelé myslí, že všemu, co dělají,
všichni kolektivně tleskají? Stačí se rozhlédnout směrem na Uherčice, na Hustopeče, nad
4. řádek. Hodně lidí tyto v pravdě monstrózní
problémy vnímá velice intenzivně.
Přesto, jako jeden z mnoha nesouhlasících
občanů, jsem považoval za povinnost jít

v sobotu před žehnáním vojenského pietního místa, sázet alej ke kapličce sv. Marka.
A to nejen kvůli tomu, že se o ni naše rodina
stará a pravidelně seká trávu (stejně jako kolem křížků) a v minulosti jsem přiměl zastupitelstvo vyjmout tento pás země ze zemědělské výroby.
Proč by ale občané měli dělat kompars v reklamních akcích zastupitelstva placených
z rozpočtu obce. Ostatně nezájem o to, co se
děje ve vesnici je již zřetelně vidět. Obyvatelé tak dávají najevo, co si myslí. Zastupitelé
si do budoucna budou muset vystačit jen
s neviditelnou pomocí neviditelných občanů, za jejichž názory se tak rádi schovávají.
Vilém a Kateřina Barákovi

Vyjádření zastupitelů obce k článku manželů Barákových
Vážení občané, zpravodaj má primárně informovat o událostech
v obci, přesto zde dáváme prostor i názorům občanů. Článek manželů Barákových napadá činnost zastupitelů, ale nakonec jsme se
rozhodli na něj nereagovat. Naše reakce na jejich neopodstatněnou
kritiku by byla obsáhlá a nechceme do zpravodaje vnášet konfrontační tón, zejména v tomto předvánočním čase. Každý ať si udělá
názor sám.
Dovolíme si pouze komentář k pomníku padlým. Pan Barák nás
oslovil před několika lety s nápadem pomník padlým v první světové válce postavit. Po zvážení jsme se rozhodli tento projekt nepodpořit. Stavět pomník nám nedává smysl. Když jsme si položili otázku,
proč pomník postavit, nenašli jsme argumenty pro. Kdyby tu historicky pomník stál, kdyby ho postavili současníci vojáků, pak bychom
ho určitě udržovali a obnovovali. Ale jejich příbuzní se rozhodli uctít
památku padlých tím, že jim zasvětili zvon a při jeho zvuku na ně
vzpomínali, tzn. sami se rozhodli pomník nepostavit! Rozhodně tedy
nejde o mezeru v historické kontinuitě, jak tvrdí Barákovi. Války patří
k lidským dějinám a starovičtí vojáci umírali během 19. a 20. století
v mnoha bitvách. Postavíme tedy všem v roce 2021 pomníky? Proč?

V neposlední řadě tento vojenský pomník nevnímáme ani jako estetický prvek, po kterém Barákovi v článku volají.
Pan Barák o naší obci šíří pomluvy nejen mezi svými známými, ale
i mezi institucemi, že prý popíráme historii a nechceme si přiznat
německou minulost obce. To jen proto, že nechceme stavět vojenské pomníky. Zcela přehlíží, že udržujeme a obnovujeme kříže
a drobné sakrální stavby po původních obyvatelích, zmiňujeme
německou historii obce na informačních cedulích a reflektujeme ji
i v knize o obci, která vyjde příští rok. Udržujeme kaštanovou alej
a při akci Bigbítu pod kaštany připomínáme, kdy a kým byla vysazena. Tyto drobné akce považujeme za dostatečné a německou minulost obce nijak nepopíráme. Ale o stavbě pomníků vojákům padlým
v minulých válkách z výše uvedených důvodů ani do budoucna neuvažujeme.
Stavba pomníku je tak soukromou akcí manželů Barákových, které podpořil administrátor P. Nekuda a poskytl jim na pomník místo.
O mnohém však vypovídá to, že na jejich akci přišla jen hrstka místních občanů.
zastupitelé obce

Obecní knihovna Starovice
Vánoce s knihou
Kniha Jiřího Šulce Dva proti říši na mě
v knihovně čekala hodně dlouho, než jsem
dostala odvahu a přečetla si ji. Je to silný
příběh o atentátu na Heydricha, na který jen
tak nezapomenu. Ne že bych příběh Anthropoidu neznala, ale tento čtivý román nabízí
historicky přesný a ucelený sled událostí:
od výcviku našich parašutistů v Anglii, přes
výsadek v Protektorátu, až po atentát na říšského protektora Heydricha a popis bitvy
v kostele.
Jedním dechem jsem četla o odvaze a vlastenectví našich vojáků, bohužel i o zrádcích
z řad Čechů a praktikách gestapa.
Malou ochutnávku přináším i vám.

„Co je tohle?“ zeptal se Kubiš s prstem namířeným na malá gumová pouzdra.
„Tablety.“ vysvětlil Šustr lakonicky a jedno
z pouzder otevřel. „Tyhle jsou proti únavě,
tyhle na spaní a tyhle -“ zdvihl k parašutistům oči, „ty jsou smrtící. Víte, kdy je použít?“
„Samozřejmě.“ přikývl Gabčík a zasunul
pouzdro do kapsy.
„Vaše padáky jsou támhle u zdi.“ Šustr počkal, až se do jejich popruhů nasoukali.
„Hodně štěstí mládenci.“ řekl a potřásl jim
postupně rukama
„Díky.“
…
Blesky desítek fotoaparátů osvětlovaly vysoké gotické pilíře ztichlé katedrály.
„Svěřuji vám do držení tyto klíče, pane zastupující říšský protektore.“ pronesl Hácha

slabým, rozechvělým hlasem.
Heydrich si prohlédl starého, nemocného muže
a ve svém nitru si vychutnával jeho ponížení.
„Korunovační klenoty,“ pokračoval Hácha,
„jsou symbolem loajality Čech a Moravy
k Říši.“ Třesoucíma se rukama pozdvihl červenou podušku, na níž ležely klíče.
„Teď bych je chtěl vidět.“ řekl Heydrich a zamířil ke svatyni …
„Jaká jsou pravidla jejich používání?“ zeptal
se prezidenta.
„Používání?“ nechápal Hácha. “Co máte na
mysli? Jsou to korunovační klenoty českých
králů. Nemohou být použity při jiné příležitosti než korunovaci.“
...
Heydrich se spokojeně usmál: „Nicméně
musíme mít na paměti, že tato země se sta17
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ne součástí velkého Německa, a žádný Čech
nám nesmí stát v cestě.“
„Nejdřív si musím udělat celkový obrázek
o této zemi. Pak mohu rozdělit její obyvatele
do čtyř kategorií. Někteří pocházejí z dobré
rasy a mají správné názory. S těmi nebudou
problémy, ty můžeme snadno germanizovat. Pak jsou tu lidé špatné rasy a se špatnými názory. Těch se zbavíme – na Východě je
místa dost.“
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Všiml si, že několik mužů v auditoriu přikývlo.
„Kromě těchto dvou skupin jsou tady ještě
dvě další: správně smýšlející lidé špatné rasy
a špatně smýšlející dobré rasy. Co se těch
prvních týče, zřejmě je pošleme na práci
v Říši a postaráme se, aby už neměli děti. Co
se týče těch posledních…“
Pro větší efekt se na chvíli odmlčel. “To jsou
ti nejnebezpečnější, protože ti jsou schopni

vést odpor proti nám.“
Tento napínavý historický román je velkým
čtenářským zážitkem.
Doporučuji ho – stojí za přečtení.
Kniha je v knihovně k dispozici a taky spousta dalších - přijďte si některou vybrat!
Helena Kadlecová,
knihovnice

Energie a problémy s dodavateli
Vážení občané, mnoho z vás postihl krach vašeho dodavatele energií, kdy jste obdrželi dopis o ukončení činnosti, anebo přistoupení
k podpisu nové, méně výhodné smlouvy. Mnoho z vás padlo k dodávce energií od DPI dodavatele poslední instance, který nevhodně
zaslal vysoké zálohy na energie, které mnoho občanů vyděsily.
Nyní je potřeba uzavřít co nejdříve smlouvu s novým dodavatelem,
který vám sice nastaví vyšší zálohy, než jste platili dosud, ale maximálně dva a půl násobné, ne pětinásobné, jak to udělal DPI. Pozor

ale na „energetické šmejdy“, kteří této situace chtějí zneužít. Varuji
vás, nepouštějte si nikoho do domu, ani si nesjednávejte telefonické
schůzky. Změnu dodavatele je jednoduché provést v klidu domova, bez nátlaku, ať už telefonicky, nebo prostřednictvím internetu.
Starším občanům s tím rádi pomohou jejich děti nebo vnoučata.
V případě, že nemáte nikoho, kdo by vám mohl pomoci, můžete se
obrátit i na obecní úřad, dokážeme v této situaci pomoci.
starosta obce

Fotbalisté končí sezónu
Před novou sezónou jsme si kladli za cíl hlavně rozšířit kádr, dát příležitost mladým se
ukázat a pokud možno hlavně Starovičákům.
Samozřejmě vše za předpokladu, že se bude
hrát pěkný fotbal a především vítězit. Toto
se povedlo jen tak napůl, když mužstvo postupně posílily tyto mladé pušky: Alex Páviš,
Marek Blažek, Ruben Vrátil, Matyáš Čázar,
Marek Bulíček, Vojta Dubec a Tomáš Bobek.
Start se přitom nevyvíjel vůbec špatně, už
podle výsledků přátelských zápasů:
Židlochovice - Starovice 4:3
Starovice - Šitbořice 3:1
Starovice - Kobylí 4:0
První mistrovský zápas - doma na hody - jsme
si s chutí zastříleli a odneslo to béčko Novosedel poměrem 6:3, hlavně díky hattricku Viktora Valtery. Následovala jen těsná porážka
na půdě Mikulova, přičemž Honza Štýbl lapil
jednu ze dvou penalt domácích. V druhém
domácím zápase jsme ale nakonec byli rádi
aspoň za bod, když ještě 2 minuty před koncem jsme dotahovali dvougólové manko a až
v nastavení vyrovnal na 3:3 Staňa Straka.
Následně se věci začaly obracet proti nám
a zasáhla nás výrazná marodka. Už v onom
zmiňovaném zápase proti Cvrčovicím se
totiž po dopadu po gólové hlavičce zranil
Viktor Valtera a s poraněnými vazy v kotníku pro něj podzimní část skončila, což se
ukázalo jako fatální problém. Do Staroviček
jelo torzo týmu v čele s veterány v základní
sestavě a podle očekávání jsme dostali od
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mladého rychlého mančaftu za vyučenou
- 1:6. V dalším utkání s velmi mladým béčkem Ivaně jsme znovu poznali, jak chutná
vítězství (4:0), ale to jsme ještě netušili, že
na dlouho poslední. V Popicích jsme vedli
a prvních 30 minut jasně byli lepší, ale totálně jsme vyhořeli v koncovce a nakonec
si odvezli nepopulárního „bůra“ (1:5). Přidala se další zranění, případně covid klíčových hráčů, a hlavně vzhledem k velké neschopnosti proměňovat šance a také velmi
hloupým brankám obdrženým v prvních
minutách zápasů jsme prohráli proti Sedleci
(0:3), Strachotínu (1:4), Velkému Dvoru (1:3)
a v posledním zápase i v Drnholci (2:6).

Přezimovávat se tedy bude na 9. místě se
7 body z 10 zápasů a celkovým skóre 21:36
za 2 výhry, 1 remízu a 7 porážek. Nejlepšími
střelci po podzimu jsou Tibor Fekete a Viktor
Valtera se čtyřmi brankami. Je tedy co zlepšovat. V zimě plánujeme pořádně zamakat
na fyzičce, pokud situace dovolí tak i několik
přátelských utkání a hlavně už se těšíme, až
budeme mít k dispozici i všechny marody.
Na jaře už žádné výmluvy nepřichází v úvahu
a bereme jedině začít znovu vyhrávat!
Jménem mužstva všem fanouškům děkuji
za podporu i v časech, kdy se tolik nedařilo,
a přeji hezké a klidné prožití Vánoc.
ŠTARVICE!!!
David Lesák

4/2021

Štarvický panter

Vážení občané, přejeme vám krásné prožití vánočních svátků,
dospělým hlavně klid a pohodu, dětem rozzářené oči u stromečku
a všem hodně zdraví a štěstí do nového roku.
Vaši zastupitelé

Poslední čtvrtletí roku 2021 na fotkách

Výsadba stromořadí ke kapli sv. Marka

V chladném počasí zahřály horké nápoje

Mladí hasiči v akci

Výsadby se zúčastnilo asi 30 občanů
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Štarvický panter

4/2021

Nově vysázené stromořadí

Zaměstnanci obce při úklidu listí

Nová dílna na sběrném dvoře

Přístavba sokolovny zahájena

Hřiště s posilovacími prvky

Parkourové hřiště s posilovacím nářadím
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