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Štarvický panter

Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice

Slovo starosty

Vážení občané,
období prázdnin bývá pro média tzv. okurkovou sezónou, mnoho se toho neděje a není
o čem psát. Pro naši obec to však neplatí, neustále se zde něco děje, a proto máme stále
o čem psát.
Začnu počasím. Sucho a parné počasí v letním období negativně ovlivňuje život v naší
obci i celém regionu. Sucho způsobuje zemědělcům a zahrádkářům slabou úrodu a nám
na obci spoustu práce navíc se zavlažováním
stromů. Máme velké starosti s udržením vysázených stromů i biokoridorů, kde je vysázeno
více jak 15 tisíc stromků. Jestliže chceme do
budoucna mít kolem obce stromy, musíme
teď pro to udělat maximum. Úbytek vláhy je
natolik velký, že občas usychají i starší stromy,
což je obrovská škoda. Věřme, že nám příroda
pomůže a že nám alespoň v dalším období
dopřeje nějaké srážky.

panter

pronájmy pozemků po pozemkových úpravách, jednání o výstavbách na 4. řádku, průmyslové zóny u Hustopečí a jiné.
Zásadním tématem letošních prázdnin se pro
nás stalo řešení personálního obsazení mateřské školky po odstoupení paní ředitelky
a celého pedagogického personálu. Ze strany zřizovatele jsme byli dlouhodobě nespokojeni s vedením školky paní ředitelkou Ing.
Mgr. Renatou Kadlecovou, a proto jsme její
odchod přivítali. Bohužel způsob odchodu,
který paní ředitelka zvolila, měl za cíl udělat
nám co největší problém, což pouze dokreslilo její způsob předchozího jednání. Prozatímním vedením školky byla jmenována Zdeňka
Kadlecová, která dostala za úkol zajistit především nový personál a přípravu školky pro
nový školní rok. Úkol to byl náročný, zejména kvůli nedostatku času, ale vše se podařilo
zvládnout, takže děti mohly 4. září nastoupit
bez problémů do školky. Věřím, že děti i rodiče
budou spokojeni s novým personálem a vedením školky a to je předpoklad, aby mohl být
spokojený i zřizovatel. První kolo výběrového
řízení na ředitelku MŠ proběhne 5. 10. 2017.

Z prvního školního dne ve školce

Následky sucha, jeřabiny z roku 2007
Letošní léto vypadalo navenek jako klidné
období, ale se zastupiteli jsme se nenudili.
Řešili jsme mnoho důležitých úkolů, mezi
které patří příprava změny územního plánu,

Dalším tématem, které prošlo médii a probíralo se v obci, bylo nekonání se akce Setkání
přátel jižní Moravy. Pro obec a milovníky folklóru to byla škoda, ale zrušení akce provedli pořadatelé, tedy Jan Záhora. Obec nebyla pořadatelem, pouze jsme na základě písemných dohod
slíbili pomoc při technickém zajištění a organizaci, stejně jako v předchozím roce. Osobně
si myslím, že pánové Záhorové nezvládli organizaci takto velké akce, na poslední chvíli akci
zrušili a hledali, na koho by nekonání setkání
svedli. Tohoto tématu se ujala v„okurkové sezóně“ media a měla o čem psát. Za obec mohu
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pouze konstatovat, že jsme dodrželi své závazky a byli jsme připraveni je splnit i letos, ale
způsob jednání pořadatelů narušil naše dříve
korektní vztahy. Své o tom vědí i stárci, kteří se
do Záhorových pustili na sociálních sítích a kterým tímto děkuji za podporu.

Foto z kulturní akce
Nyní přistoupím krátce k činnostem v obci.
Pozitivním krokem v tomto období byl příjem pracovnice na úklid a údržbu zeleně.
Nyní máme tedy kompletní pracovní tým, jehož práce je vidět napříč obcí a výsledkem je
pěkně upravená vesnice. Zaměstnanci kromě
již zmiňované údržby zeleně prováděli mnoho menších stavebních a jiných činností, které přispívají ve zvelebování obce a zkvalitňování našeho života. Bylo provedeno zateplení
nádrží na čističce, které nám v zimním období způsobovaly provozní problémy. Dále byly
provedeny instalace lucerniček na hřbitovní
zdi, montáže nových odpadkových košů,
stojanů na kola, opravy kanálů. Zaměstnanci
obce se také podíleli na opravě fasády sportovních kabin a nakonec jsme se pustili ještě
do výstavby parkovacích míst za školkou.

Obecní pracovníci při opravě
sportovních kabin
Dodavatelským způsobem byla provedena
pouze stavba autobusové zastávky směrem
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na Uherčice, kterou provedla firma RUFA Velké Němčice. Stavba stála 367 tis. Kč a polovina nákladů je hrazena z dotace JMK. Úprava
zastávky dnes umožňuje bezpečnější výstup
z autobusu a pro zlepšení komfortu cestování
dojde ještě k montáži přístřešku pro cestující.
Další plánované stavby parkoviště na 0-tém
řádku a chodník na 3. řádku u Vašinového
budou provedeny v následujícím období.
Stavbu parkoviště na 3. řádku jsme odložili
z důvodu nedostatečných kapacit stavebních
firem, které jsou dnes pracovně vytíženy. Se
zvýšenou poptávkou po stavebních pracích
firmy neúměrně navyšují ceny. Dříve jsme
běžně soutěžili 70 % ceny díla oproti rozpočtu
a při poslední zakázce jsme se dostali o 30 %
nad rozpočtovou cenu. Z toho důvodu jsme
stavbu odložili na začátek loňského roku, kdy
předpokládáme, že vysoutěžíme nižší cenu.
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ního úřadu i školní jídelny, které budou do
budoucna šetřit provozní náklady.
Poslední stavbičku prováděnou v tomto období, kterou připomenu, je výstavba kapličky
v terasách. Někteří se možná dnes ptají, proč
kapličku vůbec stavíme, ale občané, kteří zde
žili před rokem 1985, ví, že tam vždycky stávala. Kaplička byla zbourána při stavbě teras
a my ji dnes navracíme do krajiny. Výstavbu
zajišťuje obec a stejně jako u dřívějších sakrálních staveb odborné práce provádí pan Frank.

Stavba kapličky v terasách
Ze společenského života připomenu konání
tradičních zábav, myslivecké zábavy a krojovaných hodů, které se setkaly v letošním roce s rekordní účastí. Myslím si, že se obě zábavy velice
vydařily a návštěvníci si je moc pochvalovali.
Úprava nástupiště u autobusové zastávky
Mimo stavební činnosti jsme v období prázdnin dodavatelsky prováděli stavbu osvětlení
mezi sklepy, které bylo zrušeno při rekonstrukci elektrického vedení v roce 2014.
Náklady stavby skončily na částce 530 tis. K
osvětlení sklepů byly použity LED svítilny,
které budou energeticky více úsporné. Dále
byla provedena rekonstrukce drátového rozhlasu, rekonstrukce kotelny v budově obec-

Naše stárky

Jak vidno, letošní prázdniny pro nás nebyly
příliš klidné, řešili jsme několik problémů současně. K tomu přibylo prověřování častých
stížností na rušení nočního klidu, ať už v areálu u myslivny, fotbalového hřiště, hospod,
či hluk ze střílejících děl. Dříve jsme tyto stížnosti neměli. V těchto případech proti sobě
stojí vždy dvě skupiny lidí. Jedna, kterou hluk
obtěžuje, a druhá, která hluk způsobuje. Kladu si otázku, na které straně skupiny je větší
problém. Každá strana má své argumenty,
které chápu, ale je těžké najít kompromisní
řešení. Naštěstí pro letošní rok končí období
venkovních akcí, letních zahrádek a plašení
špačků, ale příští rok to začne znovu, proto
musíme najít nějaký způsob, aby v budoucnu
k těmto sporům nedocházelo.
Na závěr chci poděkovat všem občanům, kterým není naše obec lhostejná a pomáhají nám
s údržbou předzahrádek, chodníků a někteří
dokonce zametou i silnici před domem. Vážíme si vaší pomoci, která pro nás hodně znamenala zvlášť v době, když jsme neměli pracovnici na úklid zeleně. Přeji vám krásné podzimní
dny, které si dnes v našem vinařském kraji můžeme zpříjemnit třeba burčákem.
Antonín Kadlec, starosta obce

Jedna z krásných zahrádek

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. 7. 2017
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatele, ověřovatele a navržený program
• Dodatek Smlouvy o dílo č1 na akci „Obec Starovice - chodník 0. řádek“ s firmou IS Hodonín, kterým se mění rozsah prací a navyšuje
cena díla o 158.739,90 Kč
• Zveřejnění záměru k právu stavby na pozemcích parc. č. 1086/65,
1086/95, 1086/96, 1086/113, 1086/103, 1086/105, 1086/81,
1086/85, 1090, 1092/4, 1086/80, 127/1, 112/2, 112/3, 127/4,
110/2, 1025/3, 107, 1079/6, 93/1, 988/6, 986/2, 992/2, 996/2,
997/1, 997/42, 998/2, 997/17 v k. ú. Starovice
• Zveřejnění záměru propachtovat pozemek parc. č. 1086/122 o výměře 381 m2 v k. ú. Starovice
• Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 4352 v k. ú. Starovice
o výměře 183 m2 za cenu 5.490 Kč panu Liborovi Vrbovi, Husova
1, 792 01 Bruntál a paní Petře Vrbové, Hrázka 600/16, 621 00 Brno,
Medlánky. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy
ve výši 1.000 Kč a návrh na vklad ve výši 1.000 Kč.
• Zveřejnění záměru obce propachtovat pozemky: p. č. 4570 o výměře 114792 m2, p. č. 4432 o výměře 7458 m2, p. č. 4465 o výměře 7196 m2, p. č. 4471 o výměře 3361 m2, p. č. 4474 o výměře
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4107 m2, p. č. 4475 o výměře 3214 m2, p. č. 4507 o výměře 1709
m2, p. č. 4565 o výměře 6616 m2, p. č. 4566 o výměře 6288 m2, p.
č. 4678 o výměře 12910 m2, p. č. 4680 o výměře 957 m2, p. č. 4681
o výměře 640 m2, p. č. 4908 o výměře 4169 m2, p. č. 4315 o výměře
14614 m2, p. ř. 4395 o výměře 3342 m2, p. č. 4440 o výměře 14751
m2, p. č. 4469 o výměře 4065 m2, p. č. 4567 o výměře 11784 m2,
p. č. 4586 o výměře 15735 m2, p. č. 4823 o výměře 200 m2, p. č.
4837 o výměře 798 m2, p. č. 4938 o výměře 611 m2, p. č. 4945 o výměře 6217 m2, p. č. 4948 o výměře 3834 m2, p. č. 4951 o výměře
1357m2, p. č. 4956 o výměře 3312 m2, p. č. 4964 o výměře 1395
m2, p. č. 4970 o výměře 2873 m2, p. č. 4973 o výměře 1549 m2, p.
č. 4974 o výměře 1678 m2, p. č. 4977 o výměře 3078 m2, p. č. 4542
o výměře 3653 m2, p. č. 4668 o výměře 22926 m2, p. č. 4855 o výměře 6990 m2, p. č. 4869 o výměře 26146 m2, p. č. 4877 o výměře
31307 m2, p. č. 4883 o výměře 4304 m2, p. č. 4516 o výměře 992
m2, p. č. 4646 o výměře 7075 m2, p. č. 4769 o výměře 2466 m2,
p. č. 4771 o výměře 5326 m2, p. č. 4777 o výměře 20636 m2, p. č.
4780 o výměře 2089 m2, p. č. 4810 o výměře 3236 m2, p. č. 4815
o výměře 159 m2, p. č. 4817 o výměře 320 m2 v k. ú. Starovice za
následujících podmínek:
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1) Nejnižší možné pachtovné bylo Zastupitelstvem obce Starovice
stanoveno na:
orná půda, ostatní půda, lesní půda, vinice 5.000 Kč/ha/rok
ovocný sad
4.000 Kč/ha/rok
2) Zastupitelstvo Obce Starovice si vyhrazuje právo měnit či zrušit
tento záměr bez uvedení důvodu a odmítnout všechny nabídky
bez uvedení důvodu.
3) Zastupitelstvo Obce Starovice si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče bez udání důvodu.
4) Zastupitelstvo Obce Starovice si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu
i za odchylných podmínek či jen k části pozemku.
5) Náklady spojené s vypracováním nabídky nese uchazeč.
6) Podané nabídky se nevracejí a zůstávají u Obce Starovice pro
účely zdokumentování průběhu zadávacího řízení.
7) Identifikační údaje vybraného uchazeče mohou být zveřejněny.
• Pachtovní smlouvu na pozemek parc. č. 4308 v k. ú. Starovice
o výměře 1015 m2 s panem Svatoplukem Novotným, Starovice 305,
693 01 Starovice za roční pachtovné 253 Kč s platností od 1. 10. 2017
• Pachtovní smlouvu na pozemky parc. č. 4307 v k. ú. Starovice
o výměře 773 m2 a části parc. č. 4306 v k. ú. Starovice o výměře
76 m2 s manželi Vlastimilem a Marií Novotnými, Starovice 306,
693 01 Starovice za roční pachtovné 212 Kč s platností od 1. 10. 2017
• Pachtovní smlouvu na část pozemku parc. č. 4327 v k. ú. Starovice
o výměře 1977 m2 s panem Jaromírem Rosou, Starovice 337, 693
01 Starovice za roční pachtovné 494 Kč s platností od 1. 10. 2017
• Pachtovní smlouvu na část pozemku parc. č. 4306 v k. ú. Starovice
o výměře 1852 m2 paní Jarmile Ficové, Hustopeče za roční pachtovné 463 Kč s platností od 1. 10. 2017
• Pachtovní smlouvu na část pozemku parc. č. 4327 v k. ú. Starovice
o výměře 946 m2 s panem Karlem Urbánkem, U Větrolamu 30, 693
01 Hustopeče za roční pachtovné 296 Kč s platností od 1. 10. 2017
• Pachtovní smlouvu na část pozemku parc. č. 4327 v k. ú. Starovice
o výměře 1238 m2 s panem Františkem Beierem, Starovice 227, 693
01 Starovice za roční pachtovné 309 Kč s platností od 1. 10. 2017
• Pachtovní smlouvu na pozemek parc. č. 4321 v k. ú. Starovice o výměře 1089 m2 s panem Danielem Morávkem, Starovice 294, 693 01
Starovice za roční pachtovné 272 Kč s platností od 1. 10. 2017
• Smlouvu č.: 1030035201/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. za cenu 2.500 Kč
bez DPH
• Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 559 o výměře 32 m2
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Zastupitelstvo obce Starovice neschvaluje:
• Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 499/1 v k. ú.
Starovice
• Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č 499/4 a části pozemku parc. č. 499/1 v k. ú. Starovice
Zastupitelstvo obce Starovice bere na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 5
Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu obce k podpisu Dodatku Smlouvy o dílo č. 1 na akci
„Obec Starovice - chodník 0. řádek“ s firmou IS Hodonín
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na prodej pozemku parc.
č. 4352 o výměře 183 m2 s manželi Liborem a Petrou Vrbovými.
• Starostu obce k podpisu Pachtovní smlouvy na pozemek parc. č.
4308 o výměře 1015 m2 s panem Svatoplukem Novotným, Starovice 305, 693 01 Starovice
• Starostu obce k podpisu Pachtovní smlouvy na pozemky parc. č.
4307 o výměře 773 m2 a části pozemku parc. č. 4306 o výměře 76
m2 s manželi Vlastimilem a Marií Novotnými, Starovice 306, 693
01 Starovice
• Starostu obce k podpisu Pachtovní smlouvy na část pozemku
parc. č. 4327 o výměře 1977 m2 s panem Jaromírem Rosou, Starovice 337, 693 01 Starovice
• Starostu obce k podpisu Pachtovní smlouvy na část pozemku parc.
č. 4306 o výměře 1852 m2 s paní Jarmilou Ficovou, Hustopeče
• Starostu obce k podpisu Pachtovní smlouvy na část pozemku
parc. č. 4327 o výměře 946 m2 s panem Karlem Urbánkem, U Větrolamu 30, 693 01 Hustopeče
• Starostu obce k podpisu Pachtovní smlouvy na část pozemku
parc. č. 4327 o výměře 1238 m2 s panem Františkem Beierem, Starovice 227, 693 01 Starovice
• Starostu obce k podpisu Pachtovní smlouvy na pozemek parc. č.
4321 o výměře 1089 m2 s panem Danielem Morávkem, Starovice
294, 693 01 Starovice
• Starostu obce k podpisu Smlouvy č.: 1030035201/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s.
Zastupitelstvo obce Starovice ukládá:
• Účetní obce zveřejnit schválené záměry na úřední desce Obecního úřadu Starovice

Vyúčtování stočného
Obec Starovice provede v měsíci říjnu vyúčtování stočného. Stočné je vypočteno na základě odečtů stavů vodoměrů obdržených od společnosti
VaK Břeclav, a.s. a cen schválených obcí Starovice za stočné pro jednotlivé roky. Vyúčtování obdrží každá domácnost do své poštovní schránky
začátkem měsíce října. Způsob úhrad nedoplatků nebo vratek přeplatků
je níže popsán. Dodržujte prosím termín splatnosti dlužných částek do
31. 10. 2017, neradi bychom vám účtovali smluvní penále dle smlouvy
(smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý den prodlení a smluvní
pokuta za každý i započatý měsíc prodlení ve výši 100 Kč).
Vrácení přeplatku:
1. v hotovosti – v kanceláři Obecního úřadu Starovice v úřední dny:
pondělí, středa 7.00 – 17.00 hod.
2. bankovním převodem – na základě žádosti majitele nemovitosti
(žádost zašlete na email: obec@starovice.cz, nebo zavolejte na
tel: 519 414 755)
3. pokud nebude přeplatek vybrán do 31. 10. 2017 bude částka
přeplatku převedena do záloh dalšího zúčtovacího období

Úhrada nedoplatku:
1. bankovním převodem – účet KB č. 9723651/0100, VS: 23212111,
SS: uveden ve vyúčtování
2. v hotovosti – v kanceláři Obecního úřadu Starovice v úřední dny:
pondělí, středa 7.00 – 17.00 hod.
Základní informace:
stočné 2016
42,55Kč/m3 včetně DPH 15 %
stočné 2017
43,70Kč/m3 včetně DPH 15 %
množství spotřebované vody dle odečtů společnosti VaK Břeclav, a.s.
propočet spotřeby k 31. 12. 2016 výpočet provedla společnost VaK
Břeclav, a.s.
odečtené zálohy
platby SIPO září 2016 – srpen 2017
platby trvalým příkazem říjen 2016 – září 2017
Termín úhrady nedoplatku
do 31. 10. 2017
Termín vyzvednutí přeplatku do 31. 10. 2017 v úřední dny: pondělí,
středa 7.00 - 17.00
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Plánovaná výstavba rodinných domů na 4. řádku
Rádi bychom vás informovali o aktuálním
stavu příprav dostavby RD 4. řádku, kde
v těchto dnech finišuje zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební
povolení na sítě, komunikace i vlastní rodinné domy.
Zahájení stavby sítí a komunikací první etapy A předpokládáme po vydání stavebního
povolení na přelomu zimy a jara 2018. V létě
2018 pak zahájení výstavby rodinných domů,
s předpokladem předávání domů realizova-

ných na klíč a připravených k nastěhování
v průběhu roku 2019.
Snahou investora je udržet celkový vzhled
lokality a tedy jednotlivých domů na vysoké
úrovni v esteticky sladěném duchu. Aby se
toho docílilo, budou parcely nabízeny k prodeji spolu s RD v rozsahu minimálně od hrubé
stavby až po stavbu domu na klíč, dle volby
konkrétního klienta a s možnostmi individuálních úprav. Toto řešení zároveň umožní
rychlejší dostavbu všech domů, a tím pádem

i zvýšení komfortu, tj. zklidnění bydlení již po
roce až dvou od zahájení výstavby prvních
RD. Klienti, kteří se nastěhují mezi prvními,
tak nebudou muset řadu let bydlet uprostřed
staveniště se všemi jeho negativními vlivy.
Informace konkrétním zájemcům poskytuje
Ing. Oldřicha Drápal, na emailu odrapal@rscs.cz
či na telefonním čísle 602 539 747.
Již dříve schválená studie dostavby 4. řádku
je zveřejněna na www.starovice.cz v sekci Informace pro stavebníky, územní plán.

Nové auto pro hasiče
Obec pořídila pro hasiče nové dopravní auto FORD Tranzit, které nahradí téměř třicetiletou „babičku“ AVII 31N. V loňském roce byl zveřejněn
dotační program z ministerstva vnitra na obnovu vozového parku, kdy
dotace činila 50 % z pořizovací hodnoty vozu, max. však 450 tisíc Kč.
Pořízení auta jsme důkladně zvážili na zastupitelstvu, protože investice
450 tisíc do auta s minimálním kilometrickým proběhem není malá.
Nakonec jsme se rozhodli investici udělat, protože naše jednotka je
aktivní v požární ochraně, vypomáhá obci a také je vozidlo využíváno
k přepravě mladých hasičů na soutěže apod. Vozidlo může být využito
i pro potřeby obce, protože se jedná o devítimístnou plně vybavenou
dodávku. Také z ekonomického hlediska rostly náklady na opravu AVIE
a u nového auta očekáváme úsporu v PHM. Ihned po obdržení dotace
jsme zahájili výběrové řízení. Potěšujícím zjištěním pro nás bylo v letošním roce to, že JMK vypsal další dotační titul na pořízení dopravního
auta pro hasiče, a tak jsme z kraje získali dalších 300 tisíc Kč. Tím se podíl obce snížil na pouhých 159 tisíc, což je něco přes 20 % z ceny vozu.
V úterý 26. 9. 2017 tak mohlo dojít k malému slavnostnímu předání
vozidla hasičům. Zástupce vítězné firmy FORD CARent předal veliteli
jednotky Danovi Morávkovi nové vozidlo. Za obec si přejeme, aby auto
dobře sloužilo, usnadňovalo plnění úkolů v požární ochraně i v činnostech v rámci naší obce.
Antonín Kadlec

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
doba konání voleb:
pátek 20. října 2017 od 14.00 do 22.00 hod.
sobota 21. října 2017 od 8.00 do 14.00 hod.
místo konání voleb: Obecní úřad Starovice, Starovice 180, 693 01 Starovice, 1. patro – zasedací místnost
• Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
• Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem.
• Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
• V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku
může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit,
kterému z kandidátů dává přednost.
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Starovický rybník
Jedním z dotazů, se kterými se často setkávám, je: „Co budeme dělat
s rybníkem?“ Mnoha občanům se nelíbí, že je rybník zarostlý vodními
rostlinami. Je pravdou, že jsme v minulosti byli zvyklí na rybník na oko
„čistý“, kde nerostl žádný rákos a byla vidět jen vodní plocha. Velká míra
rákosu překvapila všechny, i nás. Po prázdninách, po dohodě s odborem životního prostředí, jsme po vyhnízdění vodních ptáků přistoupili
k částečnému vysečení rákosu. Situaci průběžně řešíme s pracovníky
z Agentury ochrany přírody, odborem životního prostředí a rybáři. Není
to tedy tak, že bychom se o rybník nezajímali, naopak, věnujeme mu
velkou pozornost. Jsme stále ještě na začátku a hledáme cesty, jak rybník po revitalizaci doladit ke spokojenosti všech.

Dnes je rybník natolik čistý, že jde vidět i v největší hloubce u stavidla dno, tzn. průhlednost vody je více jak 2,5 m. Nechali jsme před
prázdninami udělat laboratorní rozbory vody, které vyšly na výbornou.
Všechny ukazatele znečištění jsou hluboce pod normami, takže koupání v našem rybníce je zcela bezzávadné.

Současný pohled na rybník

Využívání rybníka ke koupání

Údržba rybníka
Pokusím se vysvětlit některé otázky ke stavu a vývoji našeho rybníka.
Nejprve začnu reakcí na to, jak byl rybník dříve, podle některých, „krásný“. Ano, je pravdou, že otevřená vodní plocha se spoustě lidí líbila
víc, ale je třeba si také říct, proč byl rybník bez vodních rostlin. Voda
v rybníce byla velice znečištěná, protože téměř všechny odpadní vody
z domácností tekly do rybníka. Voda měla minimální průhlednost, což
znemožňovalo růst rostlin a v takové vodě se nedařilo ani živočichům.
V posledních letech před revitalizací zde kromě karasů nepřežila žádná
ryba. Po odbahnění rybníka a svedení odpadních vod do ČOV je dnes
voda opravdu čistá a umožňuje život mnoha novým živočichům. Jen si
vzpomeňte, jestli jste dříve viděli na rybníce skokany, užovky, rákosníky velké, potápky malé, slípky zelenonohé anebo početné rodiny lysek
černých. Ne, žádný z těchto živočichů na rybníce před revitalizací nebyl,
pouze si pamatuji, že jsme každoročně v létě vytahovali uhynulé ryby.

Z jara letošního roku došlo také k dohodě mezi zástupci obce, Agentury ochrany přírody a rybáři. Výsledkem dohody bylo povolení nasazení
některých druhů ryb, takže i rybáři si dnes mohou přijít na své. Je velmi
složité nastavit hospodaření na rybníce tak, aby byli všichni spokojeni.
Čím více ryb, tím méně zeleně a také špinavější voda. Takže počty ryb
se musí pečlivě hlídat, aby rybník sloužil nejen rybářům, ale hlavně přírodě, případně rekreaci.
Všechno záleží na respektování se jednotlivých zájmových skupin. Na
ploše revitalizace jsme nechali nainstalovat tři naučné info panely, na
kterých se dočtete zajímavé informace o projektu, o fauně a flóře, která se u nás nachází. Náš rybník je ideální místo pro milovníky přírody
k procházce v každém ročním období. Nenechte si tuto příležitost ujít.

Bohatý život v rybníce
Výlov rybníka 2011 - přeživší karasi

Antonín Kadlec, starosta obce
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Mateřská škola
Začal nám nový školní rok
Přes prázdniny proběhlo v naší školce mnoho
změn.
Po dramatickém závěru školního roku v naší
mateřské škole, kdy bývalá paní ředitelka Ing.
et Mgr. Kadlecová podala spolu se dvěma učitelkami výpověď a školka zůstala nejen bez vedení, ale také bez celého pedagogického sboru
(ostatní pedagogický personál měl smlouvy na
dobu určitou a jedna učitelka odešla na mateřskou dovolenou), je tu nový školní rok a my
jedeme dál.
Obec Starovice jako zřizovatel MŠ okamžitě vyhlásila konkurs, který se uskutečnil 15. 7. 2017.
Bohužel do konkurzu se přihlásila pouze jedna
uchazečka, která splňovala zákonem požadovaná kritéria, proto se zřizovatel po dohodě
s výběrovou komisí rozhodl VŘ zrušit a vypsat
nové. Prozatím bylo nutné co nejdřív najít zastupující ředitelku, která zajistí chod MŠ od nového školního roku. Po dohodě se zřizovatelem

jsem přistoupila k dočasnému vedením mateřské školy a mým prioritním úkolem bylo zajistit
personální obsazení. Měsíc před otevřením to
byl velmi složitý úkol, ale povedlo se. Přestože
byl letos zaznamenán velký pokles dětí, a tím
se měly snížit také počty, resp. úvazky učitelek,
podařilo se nám s podporou obce zachovat
stejný počet pedagogických pracovníků jako
roky předchozí. Ve třídě Ježečků se o děti starají třídní učitelky Bc. Nela Babirádová, Karolína
Brabcová a Leona Braunová (ta se dělí o úvazek
učitelky s Karolínou a částečně pracuje jako
chůva u dvouletých dětí). Ve třídě Veverek to
jsou učitelky Bc. Zdeňka Kadlecová a Lucie Peterková a pomocná sociální asistentka, kterou
nám poskytl pracovní úřad, Barbora Manolovová.
Nový kolektiv je mladý, plný elánu a shodneme
se také v otázkách pedagogického přístupu.
Naším cílem je, abychom vytvořili co možná

nejpříjemnější prostředí, kde se děti budou
cítit bezpečně, kam budou rády chodit, zažijí
spoustu dobrodružství, navážou první přátelství a kde získají chuť a dobrý základ k celoživotnímu vzdělávání.
Další směřování školky však bude záležet na
nové ředitelce. Výběrové řízení na ředitelku MŠ
proběhne začátkem měsíce října a po dlouhém
zvažování jsem se rozhodla také zúčastnit.
Funkce je to velmi náročná, o čemž se v současné době každodenně přesvědčuji, ale práce s dětmi mě naplňuje, mám s ní zkušenosti
a také mám jasnou představu, jak by měla výchova dětí a školka vypadat.
Na závěr bych popřála našim dětem, aby se pro
tuto funkci našel člověk, který má rád děti, je
morální, zodpovědný, tvořivý, zkrátka člověk,
který vytvoří z naší školky příjemné místo pro
děti i učitelky.
Zdeňka Kadlecová, pověřená ředitelka

Poděkování
Velký dík patří našim sponzorům Hance Zůlové z firmy HM Sped s. r. o. a manželům Janouškovým za peněžní dary, které věnovali
naší mateřské škole čili našim dětem. Peníze jsme využili k dovybavení školního dvorku hračkami a sportovními prvky. Velký
dík si zaslouží i maminky v čele s Alexandrou Proškovou, které obětovaly spousty hodin svého volného času, aby uspořádaly
burzu dětského oblečení a její výtěžek pak věnovaly mateřské škole. Tyto peníze byly vloženy do pokladny SRPDŠ, odkud budou
v průběhu roku čerpány pro různé účely, např. zaplacení autobusové dopravy při výletech, dárky k Vánocům nebo upomínkové
předměty pro děti.
Zdenka Kadlecová

Rozpis keramických kroužků pro rok 2017/18
Pondělí 16,30-18,30
Úterý
18,00-20,00
Čtvrtek 15,30-17,00
18,00-20,00

250,-Kč/měsíc+cena výrobků
vede Vlasta Hubáčková
250,-Kč/měsíc+cena výrobků
vede Zdeňka Kadlecová
1000,-Kč/pololetí včetně výrobků
vede Zdeňka Kadlecová
250,-Kč/měsíc+cena výrobků
vede Lenka Došková
Zahájení keramických kroužků je první týden v říjnu.
Pokud máte chuť se přidat, kontaktujte nás na tel.č. 601 103 384 nebo na mailové adrese ms.starovice@seznam.cz.
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Anketa Ptáme se dětí na téma škola, oni, pokud chtějí, odpovídají…
Kam jde maminka, když jde na rodičák?
Barunka: Jde rodit.
Filípek: Jde do práce.
Hanička: Někam na výlet.
Matýsek Zůl: K rodičům na návštěvu.
Pepík: Na výlet.
Anička: Na burčákovky.

Co znamená, když má člověk maturitu?
Pepík: Když má hlavu.
Tobísek: Jde do obchodu a koupí si oplatek.
Filip: Že chodí na masáž.
Adámek: To je nemocnej.
Kubík: Nějaká nemoc, choroba v Africe, to ti na hlavě narostou ťupky
a pořád se zvětšujou.

Jak vypadá školník?
Adámek: Vypadá jako baťoh, dáš tam věci a zavřeš to.
Kubík: Je to chlap ve škole, a když všichni odejdou, tak uklízí.
Reneček: Má šedé tričko a barevné boty.
Pepík: Je to pán a stará se o děti.
Dominiček Tichý: Má svítící pistol.

Kam děti jdou, když chodí za školu?
Hanička: Asi se jdou schovat.
Adámek: Jdou nakoupit.
Kubík: Namíchají si barvy a jdou sprejovat.
Míša: Na procházku.

Co je neomluvená hodina?
Adámek: To má taťka, když dojde pozdě dom.
Natálka: Když se někdo dlouho omlouvá, že něco provedl.
Dominiček Tichý: Když se někomu neomluvím, že jsem ho bouchl.
Pepík: Když vstávám do školky.
Co se dělá ve sborovně?
Filípek: Odpadky.
Adélka: Sbor tam natáčí film.
Kubík: Domlouvá se tam uklízení odpadků.
Natalka: Zbrojí se tam.
Reneček: Starají se tam o nemocný zvířátka.
Pepík: Bojovka.
Tobísek: Maluje se.

Vinobraní v MŠ
Na vinobraní pořádané Vinařskou společností Starovice jsme navázali i v mateřské škole.
Začátkem týdne jsme se vydali do vinohradů
za vesnicí, kde jsme byli svědky tradiční sklizně hroznů ve vinici pana Madrona. Děti mohli
vidět nekomerční, pohodovou atmosféru při
sběru hroznového vína. Jiný, moderní způsob
sběru hroznů děti zažily ve Vinařství Vrátil, do

jehož vinic se vypravily následující den. Tam
sledovaly kombajn na hrozny, který jim připomínal obrovského nenasytného dinosaura. Výlet s batůžky téměř až na samou hranici
katastru obce si děti užily. Výlet využily ke
sběru přírodnin, kterými si následně vyzdobily školku. Hroznů si děti užily ještě na návštěvě ve sklepě u Vrátilů, kde jim sklepmistr

Adam Bednář dal ochutnat sladkou šťávičku.
Také při pracovních a výtvarných činnostech
ve školce jsme se snažily hroznů patřičně využít. Vyzkoušely si mačkání hroznů šlapáním,
usušily si domácí hrozinky, a protože se nám
díky rodičům sešlo hroznů ve školce opravdu
hodně, mohly si děti i dosyta naplnit bříška.
Zdenka Kadlecová
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Školní jídelna Starovice
Nabídka obědů ve školním roce 2017/2018:
skupina
gramáž masa
cena za 1 oběd
žáci 1. -4. třída
6 dkg
21 Kč
žáci 5. -9. třída
7 dkg
23 Kč
učni, studenti
10 dkg
24 Kč
dospělí
10 dkg
62 Kč
důchodci
10 dkg
57 Kč (5 Kč příspěvek OÚ)

Dále nabízíme:
• pronájem prostor školní jídelny k různým druhům oslav a společenských setkání – svatby, křtiny, rodinné oslavy, pohřební hostiny, firemní setkání, přednášky
• catering, pečení koláčů, vaření knedlíků, příprava chlebíčků, obložených mís
Kontakty: 727 814 462, jidelna@starovice.cz

Starovice před 50 lety
Stejně jako dnes, také v minulosti se v našem
regionu bojovalo se suchem. V roce 1967
bylo takové sucho, že JZD přistoupilo k zavlažování raných brambor, které díky tomu měly
rekordní výnosy.
Žně začaly brzy, a protože nepršelo, byly
rychle odbyty – během 14 dnů.
V zápise o žních, které byly prováděny pomocí tří kombajnů, tehdy stále ještě poměrně
nových strojů, kronikář p. Hložek zavzpomínal, jak žně probíhaly v minulosti:
„Dříve se seklo obilí kosama „hrabicemi“ a sekáčů bývalo 30 – 50 zvlášť na velkostatku a až
obilí uschlo pak se vázalo do slaměných povřísel a skládalo do mandelů po 15 snopech nebo
do dvanáctek po 12 snopech do křížů a všelijak;
někde se snopy stavěly klasy vzhůru a jedním
snopem se zakrývaly, no bývalo to všelijaké.
Až bylo vše povázáno tak se sváželo do stodol aby nezmoklo. Teprve až bylo vše svezeno
tak se mlátilo; u chudáků cepama a sedláci
strojama. Však bylo uměním mlátit ve vícero
mlatců. Který se právě učil cepem mlátit a chtěl
udržet tempo s ostatními říkal si sám pro sebe,

Přestávka během žňových prací (1951)
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když mlátili ve dvou: ráz dva, ráz, dva, ve třech
mlatcích: ráz a dva, ráz a dva atp., ve čtyřech
mlatcích: buchty v peci, chléb na peci, atd.,
v pěti mlatcích: pátý do pekla, pátý do pekla
atd., v šesti mlatcích: šestý do stodoli, šestý do
stodoli atd.
Ten, kdo byl trochu zámožnější mlátil ručním
strojem který se půjčoval a u kterého bylo zapotřebí hodně lidu. Lidé si navzájem kolektivně
vypomáhali, vždyť k obsluze bylo zapotřebí až
10 lidí. Čtyři chlapi, kteří točily s koly, stlačka,
která stlala do bubnu a tři ženy které vyhrabovaly slámu a vazač který vázal slámu do otýpek, která se uskladňovala buď do stodol nebo
do stohů.
Rolníci kteří měli svůj potah mlátívali na žentouru, to je mlátička která byla poháněna buď
koňmi nebo tažnými krávy. V pozdější době se
mlátilo stroji které obilí také čistily (fukarovaly)
a poháněny byly benzínovými motory. Posléze
se mlátičky zlepšily natolik, že motory se nahradily elektrickými a ze strojů vycházelo obilí
dvakrát čistěný … Na velkostatcích se mlátívalo parní lokomobilou.

Žně v roce 1951

Tenkráte žňové práce trvaly 4 – 6 neděl. Dnes se
vše udělá ve 12 – 14 dnech při menším počtu dělníků. Vymlácené obilí se uskladňovalo na suchých
sýpkách a dle potřeby buď prodalo a také mlelo
na mouku pro vlastní potřebu. Pouze ječmen se
šrotoval pro dobytek. Pšenice se mlela ve mlýně
na tak zvanou nulku, jedničku, dvojku a otruby.
Z nulky se pekly koláče na svadby, posvícení
a velký svátky církevní jako vánoce, velikonoce aj.
Z jedničky se peklo a vařilo ve všední dny.
Ze žita výhradně se mlela mouka na chléb.
Z jiné mouky se chléb nepekl.“
Po skončení žňových prací se konala dožínková zábava. Bylo zabito několik prasat, aby
každý člen JZD dostal alespoň 1 kg masa.
K tomu se dávaly poukázky na 2 l piva. Na
zábavě, která se konala v sokolovně, hrála dechová hudba z Poštorné. Tradiční dožínkový
věnec, který se dřív dával hospodáři, byl přinesen předsedovi JZD.
Před 50 lety se poprvé přistoupilo k použití
děl na plašení špačků. Díky suchému, teplému počasí byly hrozny dobře vyzrálé.
Petra Pokorná
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Mladí hasiči v krajském kole
O tom, že Starovice mají nejlepší mladé hasiče na okrese Břeclav, jsem psal v minulém
článku. Chvíli, co jsme se hřáli na výsluní naší
úžasnosti, to na nás začalo padat. Najednou
jsme si uvědomili, co se stalo, ta velká zodpovědnost a hlavně šance se zase posunout
o kus dál. Není na co čekat, musíme začít
jednat, zařizovat, kontrolovat a hlavně trénovat! Jako první jsem nachystal a zkontroloval veškeré nářadí, co budeme potřebovat
na kraji. Hadice, savice a proudnice máme
podle pravidel, ale sací koš a štafetové hadice nikoli. Koš a štafetové hadice máme už
dlouho a ve směrnicích o požárním sportu
se občas nějaké drobnosti pozmění. Po pročtení propozic k účasti na kraji zjišťuji, že
nám chybí i pár věcí, které na okrese nepotřebujeme. Nedá se nic dělat, musíme vše
potřebné objednat. Celková částka za materiál se vyšplhala k deseti tisícům. Naštěstí
k tomu nemá náš výbor SDH výhrady a částku nám uvolnili. Materiál máme, co dál? Na
začátku roku jsme obec požádali o dotaci na
komplet nové oblečení pro děti. Nové teplákové soupravy jsou pěkné a moderní, ale
nastal jeden zádrhel. Děti rostou jako z vody
a na jaře už byly některým krátké nohavice. Rozhodli jsme se, že jim pořídíme ještě
nové kvalitní legíny, aby jim vydržely i na
další roky. Samozřejmě i s pořádným potiskem, aby každý hned poznal, odkud jsme.
Po poradě s okresním vedoucím rady mládeže, Petrem Manišem z obce Perná, jsme
byli upozornění, že i my musíme perfektně
reprezentovat náš okres. Sled souvislostí
byl neuvěřitelný. Shodou okolností jsme
i my, jako SDH, obdrželi v březnu dotaci od
obce na pořízení čtyř vycházkových obleků
pro výbor SDH. Připadalo mi, že se to prostě stát mělo, že jsme ten okres vyhrát měli
a osud nás začal připravovat už skoro rok
dopředu. Investice pět tisíc za dětské legíny a dalších osm tisíc navíc za vycházkové
obleky pro naše dva rozhodčí, kteří jedou
rozhodovat na kraj. Pěkně nám ty náklady
rostou. Mezitím jsme si vypůjčili i nějaké
překážky, které nemáme. Třeba žebřík, který
běhá Anička Herzánová, tam bude co zlepšovat. Na trénink máme měsíc, každý bude
trénovat svoji pozici, kterou musí pořádně
zdokonalit. Teď můj veškerý volný čas věnuji dětem a jejich tréninku, který probíhá
pětkrát týdně. Sám jsem udiven, jak to berou zodpovědně. Chtějí trénovat, protože si
dali velký cíl a hodně si věří. Cíl si stanovili
úplně sami a to třetí místo na kraji. Já jsem
opatrnější, stačilo by mi čtvrté. Oni to vědí,
ale stojí si za svým, přes třetí místo prostě

nejede vlak. Trénujeme v každém volném
odpoledni, jednou u hasičky, jednou na
hřišti i v klubovně teorii. Kraj bude velmi
náročný. V jeden den se soutěží úplně ve
všech disciplínách, a proto nenechávám nic
náhodě. Oslovil jsem kamaráda, který je nutriční poradce, aby nám sestavil jídelníček
na celý den. Děti budou potřebovat spoustu
energie na dvoukilometrový běh, pět štafet
a čtyři útoky. Sestavil nám skvělý jídelníček,
aby jim nedošla energie a elán bojovat do
posledního dechu. Vše máme připraveno,
nachystáno.
Nastal den D a v šest ráno vyrážíme směr
Blansko. Většina z nás v noci ani nespala
a jen se převalovala, já to neměl jinak. Museli jsme se zbavit stresu a nervozity, proto
jsme před Blanskem zastavili a dali si všichni
banán. Banán je zdrojem energie a zvláštní
vlákniny, která bude později pomáhat s rozložením cukrů v těle a tím dodávat energii
v průběhu závodů. Dojeli jsme na místo,
nervozita klesá po prvotní kontrole nářadí
a všech závodníků, které proběhlo kladně.
Na všech disciplínách budeme startovat
jako třetí. Začíná nám dvoukilometrový běh
se šesti úkoly (ZPV). Přemýšlím, jak je co nejlépe povzbudit, ale nakonec udělám všechno úplně stejně, jako vždy. Mám to ověřené
a vyzkoušené. Dodám jim odvahu a oni vyráží vpřed. Vpřed úplně neznámému terénu,
v lese, neznámí lidé. Je mi do breku, když se
ztrácí z dohledu. Asi po půl hodině doráží do
cíle, uřícení a červení, ale spokojení. Beru jim
kartu se zápisem a hledím, mají celkem jen
pět trestných bodů, což je paráda. Později
zjišťuji, že naše hlídka jako jediná sestřelila
všechny špalíčky na střelbě. Velká pochvala.
Přesouváme se na stadion, kde budou probíhat štafety a útoky.
Štafeta CTIF je naše oblíbená, ač je složitá
a dlouhá. Máme natrénováno a doufáme, že
vše proběhne zdárně a hlavně rychleji než
na okresním kole. Máme odběhnuto. Štafeta
se běhá na dva pokusy. Překvapivě byl lepší
čas na tom druhém. Zlepšení oproti okresu
bylo 12,35 vteřiny, což je neuvěřitelné, takové zlepšení nikdo nečekal! A už vůbec ne na
druhý pokus. To ukazuje, že se děti opravdu
snaží a dávají do závodů opravdu všechno.
Jsme hodně nadšení a úplně z nás spadla
tréma.
Jako další nás čeká štafeta požárních dvojic. Tam jsme trénovali jen jeden úsek, ve
kterém jsem viděl rezervu. Po bezchybném
odběhnutí a zjištění času bylo opět veselo,
další zlepšení, tentokrát o 5,47 vteřin oproti
okresnímu kolu. To je snad sen, říkám si.

Nastal čas na první útok. Útok CTIF není oblíbený, je hodně složitý a to jak materiálně,
tak i v dovednostech. Nicméně jsme na něj
dobře připraveni, hodně jsme ho trénovali
a vychytávali chyby. První pokus byl perfektní, bezchybný, ale najednou jsem viděl
další možnost zlepšení. To zlepšení jsem
aplikoval na druhý pokus, ale bohužel bylo
zaváhání jinde a to přineslo deset trestných
bodů. Nakonec se počítal čas z prvního pokusu, se zlepšením 24,78 vteřin. Takové zlepšení nám vyrazilo dech, jsme fakt perfektně
připravení.
Na poslední štafetu 4x60 metrů jsme se těšili. Předávky mezi jednotlivými úseky jsme
trénovali pořád. I na hadicích Simča Žváčková pořádně zamakala, aby je zrychlila. Opět
vše klaplo na jedničku, ani jedno zaváhání.
Dokonce jsme se postarali o nejnapínavější
štafetový souboj z celého krajského závodění. Byl to souboj proti Kuřimi, kdy to bylo až
do posledních chvil, jak se říká, o prsa. Výsledek byl nakonec ve prospěch soupeřů, ale
naše zlepšení bylo krásných 4,82 vteřin.
Poslední disciplína byla, jako všude, požární
útok. Tady byl ale zádrhel. Jestli si pamatujete, že na okresním kole byl jednotný stroj,
tak tady byl taky. Má to ale své další ale. Ten
stroj nebyl klasický, ale úplně nový, moderní. S takovým nikdo z nás nikdy neběhal. Sací
hrdlo bylo níž, výtlačné zase víš než na co
jsme zvyklí, no hrůza. Potěšující bylo, že je
jednotný pro všechny a všichni z něho měli
hrůzu. Zavládla nervozita. U všech zúčastněných se stal požární útok hororem, nikdo se
na něj netěšil. Tady nebude zlepšení, jelikož
stroj moc nespolupracoval a choval se podivně, ač byl úplně v pořádku. Není stavěný na sport, proto ty časy byly úplně mimo
u všech týmů. My máme rekord v požárním
útoku 16,15 vteřin, který jsme zaběhli ve
Vlasaticích. Tady na té „příšeře“ jsme dosáhli
26,53, ale byli jsme spokojeni i za tu bídu.
Bylo dobojováno a my byli unavení jak nikdy. Počasí se moc nevydařilo, jelikož odpoledne pršelo a foukal vítr, k tomu to dorazila
zima. Až ke konci jsem si uvědomil, jak moc
se všichni snažili o co nejlepší výsledky. Do
každé štafety a útoku dali opravdu všechny síly, co ten den měli. Kdo to neviděl na
vlastní oči, tak nemůže pocítit tu atmosféru
toho snažení. Přál bych si, abyste tam mohli
být všichni a vidět je v akci. Nebudu napínat.
Skončili jsme poslední ze všech. Ani se nám
nepodařilo přiblížit se k našim cílům, které
jsme si dali. Nicméně kdybychom v takové
formě dojeli na okresní kolo, tak bychom
všem utekli na míle daleko. Je to tím, že cel9
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kově Břeclav patří k jednomu z nejslabších
okresů v našem Jihomoravském kraji. Já
osobně jsem ale s výsledkem nadmíru spokojen a chválím je, kudy chodím. Pochválila
nás starostka okresu za perfektní reprezentaci, jakou dlouho neviděla. I když jsme byli
poslední, tak bylo u nás pořád veselo a vše
jsme brali s úsměvem. Rozhodně jsme měli
po celou dobu nejhlasitější stan ze všech,
samá sranda a chechtání z plných plic. Pořád mě udivuje, kde brali tu energii, protože v každém pokusu jeli opravdu naplno.
O tom svědčí i lepší druhé pokusy, které
měly lepší časy. Vyčerpaní jsme se vrátili
v sedm večer domů. To byl den, jaký někdo
jen tak nezažije, ač se o něj snaží dlouhou
dobu. Přiznám se, že si nejsem jistý, zda stojí
za to vyhrát okresní kolo. Je to opravdu velmi náročné na čas, nervy a výdrž.
Václav Herman, vedoucí MH Starocice
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12. Starovické vinobraní
12. Starovické vinobraní se uskutečnilo v sobotu 16. září opět v areálu mezi sklepy u myslivny. Předešlý den pátek celý propršel, a tak
se šířily obavy z deště i na sobotní odpoledne. Po deváté ranní hodině se počasí však
umoudřilo a až do konce vinobraní nezapršelo. Nedělní den pak propršel důkladně celý,
takže se uklízelo až v pondělí. Letošní účast
byla skoro stejná jako loni a to 303 platících,
40 účinkujících a s kolemjdoucíma bez vstu-

penek se areálem pohybovalo kolem 400 lidí.
Otevřeno bylo celkem 11 sklepů - u K. Meredové, I. Trčky, J. Formanky, F. Uhlíře, M. Fabiánka, M. Trčky, R. Nedbálka, F. Trčky, L. Šebesty, P. Vrátila a nově otevřen byl sklep na
druhém řádku P. Nečase.
Programem nás opět provázela moderátorka
českého rozhlasu Marcela Vandrová. Tradičně
v 17.00 hodin byla zaražena hora. Program začal vystoupením folklorního souboru Šotyš a po

něm vystupoval mužský sbor Kostice - Tvrdonice. Hrála cimbálová muzika Kapric. Večer nám
letos hrála country kapela Standa band z Brna.
Sluší se a chci poděkovat všem vinařům za
otevřené sklepy a personálu, který se staral
o průběh 12. vinobraní. Přeji všem vinařům
i přes problémový letošní rok dobrou úrodu,
vysoké slady a spousty pěkných chvil při posezení u starovického vínka.
p.v.s.s.s. Jiří Lang

mínky lovu a zpřísnily veterinární podmínky.
Povolily se dříve zakázané způsoby lovu a to
zejména lov se zaměřovači s nočním viděním, umožnil se lov při sečení plodin atd…
Na druhou stranu se zpřísnilo zacházení
s ulovenými kusy, podmínky vyšetření a zacházení s živočišnými odpady při zpracování zvěřiny. Ve třetí zóně jsou podmínky lovu
obdobné jako v zóně druhé, ale podmínky
veterinární již nejsou tak přísné.
Naše honitba spadá malou částí, která je za
dálnicí do druhé zóny, a zbytkem honitby do
zóny třetí.
V oblasti intenzivního odlovu ve Zlínském
kraji a okolních regionech odlovili myslivci
od poloviny července zhruba 3000 divočáků.
U žádného kusu mimo ohnisko nákazy chorobu veterináři nezjistili, v první zóně nemoc
potvrdili u 97 divočáků ze 127 uhynulých. V
naší honitbě se nám již od začátku roku podařily ulovit 3 kusy prasete divokého. Ulovení
divokého prasete v naší honitbě je tak trochu
vzácností, ale jak je vidět, tak i u nás se někdy
zadaří. První dva kusy se nám podařily ulovit

v květnu v sadech, jeden z nich je na fotce.
Prase vážilo 60 kg po vyvržení. To druhé bylo
o trochu menší a vážilo 40 kg. Třetí se nám
podařilo ulovit koncem srpna na poli u kukuřice a vážilo 60 kg. Všechna tato tři ulovená
divoká prasata byla lončáci - mysliveckou
mluvou je to divoké prase mezi prvním a druhým rokem života.
předseda Karel Vala ml.

Africký mor prasat
Počátkem léta se na Zlínsku objevil u divokých prasat africký mor. Africký mor prasat je
nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění
domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus
vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka,
krvácení v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se africký mor prasat
nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní
nebezpečí.
Státní veterinární správa proto vydala širokou
škálu nařízení a zákazů, týkajících se omezení
šíření této nákazy. Honitby v České republice
se rozdělily do třech zón. V první zóně, která
se týkala zamořené části Zlínska, byl úplný
zákaz lovu této zvěře. Druhou zónou se stanovila oblast ohraničená dálnicí od Lanžhota
po Brno a dále pak dálnice směřující z Brna
na Ostravu. Tato oblast se nazvala oblastí
s intenzivním odlovem. Třetí oblastí je zbytek
republiky. V druhé zóně se zjednodušily pod10
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Burza
Ve dnech 8. a 9. 9. 2017 se opět v místní sokolovně konala burza dětského a mateřského
zboží. Tentokrát jsme zaznamenaly historicky
největší účast jak prodávajících, tak nakupujících. Prostory sokolovny zaplnilo zboží takřka
beze zbytku a příjemně nás také překvapila
větší nabídka zboží pro starší děti oproti burzám minulým. Cíl tohoto projektu byl opět
dosažen - spousta spokojených prodávajících i nakupujících maminek a jejich dětí,
pěkná vytěžená částka pro místní mateřskou
školu (konkrétně 2780,- z obratu burzy +
950,- z prodeje několika dalších předmětů)
a zviditelnění naší obce. Nemohu si ale odpustit napsat, že cesta k tomuto cíli je čím dál
víc trnitá. S pořádáním akce
je vždy spojená spousta
práce a starostí, kterou si na
sebe bez nároku na odměnu je ochotná vzít jen hrstka místních maminek. Ty
pak pracují na plné obrátky
a zažívají při tom velký tlak
a stres. Tímto bych rovnou
chtěla poděkovat Veronice
Fabiánkové, Radce Novotné,
Evě Brabcové, Katce Štýblové, Aničce Luskové a Kat-

ce Kapečkové za jejich čas a píli! Díky patří
i obci, která opět pomohla s šířením reklamy,
poskytla nám prostory sokolovny a jejíž pracovníci nám nachystali stoly a místo uklidili.
Spousta lidí, se kterými se potkávám, se mě
ptá, zda má pořádání takovéto akce význam
a zda máme i nadále chuť v tom pokračovat.
Na první část otázky odpovím hned. Má to
význam. Srovnatelných akcí se v našem bezprostředním okolí koná málo. Komu není
jedno, že je svět čím dál tím více zbytečně
zahlcován spotřebním zbožím a oděvy, vítá
takovouto možnost recyklace, přeci nebudeme nakupovat všichni všechno nové a po
pár použitích to vyhazovat. Nemluvě o tom,

že se tímto způsobem nákupu či prodeje dá
citelně vylepšit rodinný rozpočet. O tom není
pochyb. Na druhou část otázky – zda máme
chuť v tom nadále pokračovat, bych vždy
bezprostředně po burze odpověděla rázně
ne, nemáme. Pokud se do našich řad nepřidá
několik dalších maminek, nebudeme schopné v tomto způsobu burzy pokračovat. Zabalit to je jedna z možností, ta nejrychlejší a nejjednodušší. Byla by to ale velká škoda. Akce
se již stala jakousi tradicí, spousta maminek si
na ni zvykla a počítá s ní. Nabízí se tedy otázka, zda by byla jiná cesta, jiný model. Nad
tím neustále přemýšlíme, možná zkusíme jít
příště (na jaře) nějakou tou jinou cestou, uvidíme. Rady a tipy z řad
maminek, stejně jako
příslib pomoci vítáme.
Přikládáme několik fotografií jak to na (zatím)
poslední burze vypadalo a děkujeme všem,
kteří nás chválí, podporují a vyjadřují nám vděk
(pomlouvat a kafrat umí
každý, že?). 
za tým pořádajících žen
Alexandra Prošková

Obecní pracovníci v létě nezaháleli

KAVÁRNIČKA pro seniory
Srdečně zveme všechny starovické seniory na pravidelné setkání v KAVÁRNIČCE pro
seniory každou středu od 14.30 hodin ve Školní jídelně Starovice. Těšíme se na vás.
Začínáme ve středu 4. října 2017!
11
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Malý výlet do Chile
Začátkem listopadu 2016 jsme se vydali
na desetitýdenní cestu do Chile. Naším cílem bylo poznat nová místa, lidi i kulturu,
a proto jsme se přidali do programu WORKAWAY, jehož smyslem je dobrovolnictví
v různých zemích na světě, u různých rodin
i organizací, výměnou za stravu a ubytování. Na webových stránkách této organizace si vyberete pouze cílovou destinaci
a hostitelskou rodinu a po pár vzájemných
e-mailech se vydáte na cestu. Naše cesta
kvůli nízkým nákladům vypadala poněkud
zdlouhavě, ale dobrodružně, takže začala v Brně u hotelu Grand, odkud jsme se
autobusem dopravili do Říma, odtud pak
letecky do Madridu, z Madridu následoval dvanáctihodinový let přes oceán směr
Lima a zde, po pár hodinách strávených na
letišti, už nás čekal jen krátký let do Santiaga de Chile. S Jihoameričany je ovšem těžká domluva, neboť mají na všechno spoustu času, takže naše cesta pokračovala ještě
dvě a půl hodiny směrem na jih do vesničky Puente Negro, kde následovalo setkání
s hostitelskou rodinou. Popisovat soužití
s těmito skvělými lidmi by však bylo na
delší povídání, proto se zmíním především
o samotném Chile. Je to velice pestrá země,
jejíž délka dosahuje 4 329 km a po celé
této délce je omývána Tichým oceánem.
Najdete zde vyprahlou poušť Atacama na
severu a mrazivou oblast Patagonii na jihu.
Co se týče pohoří, tak velkou část povrchu
Chile zabírají Andy. My jsme se pohybovali
hlavně v centrální oblasti v údolí Colchagua, což je zde jedna z nejvýznamnějších
vinařských oblastí, která leží právě na úpatí
And. Místní nás zde stále ujišťovali, že Chile
je jediná země na světě, která má perfekt-

Náš nezapomenutelný instruktor
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ní podmínky pro pěstování révy vinné. Po
návštěvě tří vinařství právě z této oblasti
můžeme jen potvrdit, že chilské víno je
opravdu výborné a stalo se naší srdeční
záležitostí, takže místní opravdu nelhali.
Ale nenavštěvovali jsme zde pouze vinice
a vinařství, pár dní strávených ve vesničce
Pichilemu u Tichého oceánu, což je zase
jedna z nejlepších oblastí pro surfování na
světě, bylo také nezapomenutelných. Za
12 000 chilských pesos (což je našich necelých 450 Kč) tu strávíte hodinu a půl na
prkně s instruktorem, kterému snad nikdy
nedojdou síly, protože se na prkně snad
narodil a užijete si s ním spoustu zábavy.
Ze své zkušenosti tento sport hodnotím
jako jeden z nejnáročnějších, protože při
něm zapojíte opravdu každý centimetr
těla. Kromě úrodné centrální oblasti jsme
se ještě rozhodli pro asi 6 denní pobyt v již
zmiňované poušti Atacama, v jejímž okolí je nespočet solných jezer s plameňáky,
několik gejzírů, největší světový důl pro
těžbu mědi Escondida, ale i mrtvé údolí,
kde jsme si vyzkoušeli další pro nás dost
netradiční sport a to sandboarding, což je
prakticky to stejné co snowboarding, ale
s tím rozdílem, že se nesjíždí zasněžený
svah, ale písečné duny. Největší část našeho chilského dobrodružství jsme však prožili v místě zvaném Shangri-la Lodge, což
je krásná zalesněná oblast u řeky Claro, kde
žila naše hostitelská rodina, které jsme pomáhali s ubytováním hostů v jejich sedmi
chatkách, s úklidem, s drobnými stavbami
a celkově se vším, co bylo právě potřeba.
Doufáme tedy, že se co nevidět do této
úžasné země s úžasnými lidmi vrátíme.
Chile je totiž natolik rozmanitá země, že na

Vinařství Koyle – Oblast Colchagua

Vzdálenost Starovic a Santiaga de Chile je
vzdušnou čarou 12.571 km

Surfování v Pichilemu
její podrobnější poznání a procestování je
zapotřebí minimálně půlroční volno.
Iveta Rosová
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Z činnosti TJ Sokol Starovice
Turistický výlet do Orlických hor
Letošní turistický výlet nás opět zavedl do Orlických hor. Přestože počasí nebylo právě vlídné, i tak jsme sobotu zasvětili turistice, kdy jsme
vyrazili z Chaty Bedřichovka přes Šerlich do Deštného. Špatné počasí
nám nevadilo, protože heslo našeho turistického oddílu zní: tvrdý oddíl, tvrdé podmínky, a trasu nakonec zvládli i malí sokolíci. Odměnou
byla vyhřátá chata Bedřichovka, kde jsme se večer jako vždy pobavili.
Druhý den při cestě zpět jsme navštívili někteří hrad, jiní zámek v Potštejnu, odměnili se obědem v restauraci a v dobré náladě se vrátili
domů.

Fotbalová sezóna nám běží naplno, proto připojujeme pozvánky na
zbývající utkání:
Muži
1. 10.

Ne

15:00

Starovice – Bulhary

8. 10.

Ne

15:00

Nosislav – Starovice

15. 10.

Ne

15:00

Starovice – Uherčice

22. 10.

Ne

14:30

Pasohlávky – Starovice

29. 10.

Ne

14:00

Starovice – Popice

5. 11.

Ne

14:00

Ivaň – Starovice

12. 11.

Ne

14:00

Starovice – Novosedly B

Starší přípravka
1. Kolo 1. 10.

NE

10:00

9:15

Starovice – Kobylí

2. Kolo 8. 10.

NE

10:00

9:15

Šakvice – Starovice

3. Kolo 15. 10.

NE

10:00

9:15

Starovice – Hor. Boj

4. Kolo 22. 10.

NE

10:00

9:00

Hlohovec – Starovice

5. Kolo 29. 10.

NE

10:00

9:15

Starovice - Perná
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 46 televizí, 11 monitorů a 942,00 kg drobného elektra.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré
a nepoužívané elektrospotřebiče se již
několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových
monitorů, ale také o velkém významu
sběru drobných spotřebičů,
jako jsou mobilní telefony.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL
můžeme nyní přesně vyčíslit,
o kolik elektrické energie,
ropy, uhlí, primárních surovin
či vody jsme díky recyklaci
vysloužilého elektra ušetřili
ekosystém Země. Víme také,
o jaké množství jsme snížili
produkci skleníkových plynů
CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze
studií neziskové společnosti
ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti
ASEKOL vyplývá, že občané
naší obce v loňském roce vytřídili 46 televizí, 11 monitorů
a 942,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 30,50 MWh
elektřiny, 1 797,43 litrů ropy,
131,51 m3 vody a 1,02 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů o 6,20 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů
o 27,35 tun.
Výsledek studie jednoznačně
prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelný pozitivní
dopad na životní prostředí.
Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické
energie pro domácnost až na
4 roky, nebo ušetří přibližně
400 litrů ropy potřebných až
k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.
Pozitivní zprávou pro uživatele
počítačů také je, že odevzdání
10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou
14

pro chod notebooku po dobu necelých
5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí,
si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí
jejich sběr, dopravu a zpracování až do
okamžiku finální recyklace jednotlivých

frakcí vyřazených spotřebičů do nového
produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky
studie jsou prezentovány jako spotřeba
energie, surovin, emise do ovzduší, vody
a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení
jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
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Starovické hody 2017
Jako každým rokem naše hodové přípravy započala malá informační schůzka, která se uskutečnila začátkem června. Kvůli velkému odchodu starších stárků jsme nechali vyvěsit plakáty,
které informovaly o náboru stárků na letošní
a snad i budoucí hody. Díky tomu se nás letos
poskládalo 7 párů, což je sice méně početná
skupina, než byla u předešlých ročníků, ale i tak
jsme se do chystání hodů pustili naplno a myslím, že vše dopadlo nadmíru dobře.
Brzy ráno, dne 25. 8., vyrazili naši chlapci
(stárci) spolu s chasou a další řadou pomocníků pro máju. Později po návratu, když kluci
čistili a chystali máju, my holky jsme začaly
chystat výzdobu pro večerní zábavu. Ko-

#zláskykeStarovicím
lem 6. hodiny večer téhož dne už stála mája
a nám oficiálně započaly hody.
V sobotu v 11:00 jsme šli na mši svatou a poté
jsme zvali občany Starovic na zábavu. Na večerní hodovou zábavu došlo rekordních 518
návštěvníků + naši přespolní kamarádi. Tento
večer hrála k tanci a poslechu dechová kapela Vracovjáci.
V neděli na odpolední zábavu sice pršelo, ale
to nás neodradilo a spolu s hosty jsme si zatancovali i zazpívali. Doprovázela nás dechová kapela Horenka, která nám hrála i večer
téhož dne.
Na večerní nedělní zábavu se přišlo podívat
150 lidí. A nakonec jsme ukončili celé hody

půlnočním překvapením, které se snad divákům líbilo a pobavilo.
Tímto bych chtěla ještě jednou poděkovat
letošním stárkům, sklepníkům a mému prvnímu stárkovi Dominiku Trčkovi za to, jak
báječně se svého úkolu zhostili a společnými
silami jsme vytvořili super hody, na které jen
tak nezapomeneme. Je skvělé vidět, že se
v naší dědině tyto tradice drží a že nám na
nich záleží. Doufám, že příští rok přivítáme
další nováčky, kteří si tyto tradice zamilují
a budou si je užívat přesně tak, jako my doposud.
za stárky
Natálie Meredová

Kalendář kulturních a sportovních akcí na poslední čtvrtletí roku 2017
Kdy
Sobota
14. října 15:00
Pátek
10. 11. 17:00
Sobota
2. prosince
Neděle
3. prosince 15:00
Úterý
26. 12. 14:00

Kde

Co

Kdo

fotbalové hřiště

Drakiáda

Obec

průvod obcí

Lampionový průvod s ochutnávkou vín

školka

sokolovna

Čertovská diskotéka

baby

náves

Rozsvěcování vánočního stromu

Obec

sokolovna

Košt mladých vín

vinaři

Více o připravovaném programu se dozvíte na www.starovice.cz
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Fotogalerie
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Srovnání některých míst v obci po úpravách
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