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Štarvický panter

Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice

Slovo starosty

Vážení občané, skončilo léto a s létem končí
i čtyřleté volební období současného zastupitelstva obce. Příští týden nás čekají volby do
zastupitelstev obcí i do senátu.
Nejprve si dovolím připomenout, co se odehrálo v obci od vydání posledního zpravodaje
a následně se pokusím stručně zhodnotit celé
volební období.
Letošní léto bylo opět tropické a trhalo teplotní rekordy. Teplé počasí možná vyhovovalo
dětem a provozovatelům koupališť, ale pro
většinu dospělých bylo vedro velmi úmorné a únavné. Navíc téměř celé léto nepršelo
a nedostatek srážek způsobil škody na zemědělských plodinách, vinohradech i porostech.
Sucho působilo také velké starosti nám na
obci s údržbou vysázených biokoridorů. Doubky, vysázené v roce 2015 na ploše téměř 3 ha,
které nejsou ještě dostatečně zakořeněny, byly
suchem velice ohroženy. Z toho důvodu jsme
museli přistoupit k intenzivnímu zavlažování,
které společně s velkým odparem snížilo hladinu vody v rybníce více jak o 50 cm a hrozil
zase úhyn ryb. Nakonec nám pomohla sama
příroda, která začátkem září přišla s vydatnými
dešti. Ty zachránily naše výsadby stromů, ale na
druhou stranu zkomplikovaly sklizeň vinařům.

Intenzivní zavlažování biokoridorů

panter

V létě jsme zahájili důležité stavební projekty,
mezi které patří stavba Cyklostezky Starovice
– Hustopeče a rekonstrukce vodovodu na 3.
řádku.
Stavba cyklostezky je na okraji obce a mimo
obec v polích, takže nijak zásadně negativně
neovlivnila život v obci. Stavba probíhá dle
harmonogramu a v příštím měsíci by měla být
kompletně dokončena. Jinak je tomu se stavbou společnosti VAK Břeclav, která provádí na
žádost obce rekonstrukci vodovodu. Nutné
zemní práce proměnily třetí řádek v jedno
velké staveniště a došlo také k poškození vysázených záhonů. Bohužel stavba vodovodu je
pro obec strategickou stavbou, kterou potřebujeme, a v takovém případě musí jít záhonky
bokem. V současné době jsme již začali s rekonstrukcí chodníku a věřím, že do zimy bude
ulice dokončená a upravená. Jen na záhonky
budeme muset počkat, než nám dorostou do
stavu před stavbou.
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Děti na parkourovém hřišti
Obecní pracovníci se v letním období z velké
míry věnovali údržbě zeleně, provozu ČOV
i sběrného dvoru, úpravám v mateřské škole a drobným stavebním činnostem. Jedním
z větších projektů bylo dokončení parkoviště
na 2. řádku s kapacitou 20 aut.
Za zmínku určitě stojí, že koncem prázdnin navštívil naši obec při pracovní návštěvě hejtman
Jihomoravského kraje Bohumil Šimek, který se
zajímal o život a činnosti v naší obci. Pana hejtmana jsme provedli obcí a ukázali mu rozjeté
projekty. Panu Šimkovi se naše obec líbila, při
procházce se pozdravil s některými občany,
předal dárek mateřské škole a pochválil nás za
aktivní dění v obci.

Stavba cyklostezky
Koncem prázdnin jsme připravili pro děti akci
Ukončení léta spojenou se slavnostním otevřením parkourového hřiště. Pro vysvětlení parkourové hřiště není hřiště pro koně, jak se
někteří domnívají, ale je to sestava překážek,
která vybízí k různým druhům cvičení a získávání pohybových i fyzických dovedností.
K otevření jsme přizvali parkouristy z brněnských škol, kteří předvedli všem zúčastněným
možnosti cvičení na novém hřišti. Parkurové
hřiště je trošku raritou a přilákalo na otvíračku
mnoho místních i přespolních zájemců. Měl
jsem z využívání hřiště trošku obavu, ale děti
jsou tam každý den a věnují se tréninku. Pouze
chci apelovat na rodiče, aby důkladně poučili
své děti o využívání hřiště a řídili se provozním
řádem.

Hejtman JMK pan Šimek při obchůzce obce
Jelikož je to poslední zpravodaj před volbami,
dovolím si krátce připomenout celé čtyřleté
období. Nebudu se vracet k jednotlivým projektům, protože o nich informujeme průběžně, pouze zhodnotím to nejdůležitější z mého
pohledu.
Za uplynulé čtyři roky jsme investovali mnoho úsilí i finančních prostředků do projektů
zlepšujících životní prostředí, které naší obci
a okolí tolik chybí. Dnes máme mnoho nových
hektarů osázených stromy, louky, máme krásný čistý rybník. Je to to nejlepší, co můžeme
předat dalším generacím. Držíme se hesla
„vysaď stromky pro potomky“. Tyto projekty
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považujeme za velmi důležité a chceme v nich
pokračovat i do budoucna. Za čtyři roky jsme
také velkou měrou zmodernizovali infrastrukturu v obci.

Investice do infrastruktury
- chodník, parkoviště
Za zmínku stojí nový vodovod a dešťová kanalizace na 0. a 3. řádku, nově jsme vybudovali
anebo zrekonstruovali 1,3 km chodníků, vybudovali desítky nových parkovacích míst. I když
jsme spoustu částí obce už opravili, v tomto
směru máme stále kde investovat. Nezapomněli jsme ani na investice do vybavenosti
obce, máme nové dětské hřiště, víceúčelové
hřiště, parkourové hřiště a v současné době
dokončujeme cyklostezku. Provedli jsme také
investice do areálu u myslivny, hasičky, sokolovny, které slouží k volnočasovému využití
našich občanů a hlavně pak dětí. V tomto směru obec nabízí široké možnosti volnočasových
aktivit. Za velmi důležité považuji také územní
plánování a zpracování zastavovacích studií
(např. sklepů, ulic a nových výstaveb), jejichž
výsledek už se pomalu projevuje, ale plně viditelný bude až za desítky let.
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traktory, u kostela parkovala nákladní auta
a osobní auta na chodnících. Tento stav nenastal sám od sebe, stálo to spoustu práce,
jednání, vysvětlování, ale dnes už je to považováno za normální. V neposlední řadě mohu
konstatovat, že obec je finančně zdravá, splatili jsme z velké části dluh na kanalizaci a na
účtu máme dostatečnou finanční rezervu pro
další investice.
Je mi jasné, že s našimi kroky a rozhodnutími
všichni nesouhlasí, že každý má svoji představu o investicích, prioritách i zájmech, ale
mohu říct, že Starovice jsou dnes krásnou
obcí s moderní infrastrukturou, vysokou vybaveností, s pulzujícím životem a fungujícími
spolky. Obec je bezpečná, finančně zdravá
a zastupitelstvo se neustále snaží o modernizaci a další zlepšování podmínek pro život
v obci.

z obecní akce
Na závěr tohoto volebního období vám chci
poděkovat za důvěru, spolupráci, toleranci,
zodpovědný přístup k řešení každodenních

i mimořádných situací. Funkce starosty obce,
kterou jsem mohl díky vám i zastupitelům
další čtyři roky vykonávat, je velmi náročná
a mnohdy nevděčná a dá se jednoduše vyjádřit starým příslovím, „Není na světě člověk
ten, který by se zavděčil lidem všem“. I přesto
jsem se snažil být vždy objektivním a upřednostňovat zájmy obce před zájmy jednotlivců či skupin, proto mnoho lidí ode mne slyšelo i zápornou odpověď. Samozřejmě veškerá
rozhodnutí a směřování obce je prací zastupitelstva obce, ne jen starosty. Zastupitelstvo
pracovalo až na výjimky v přátelské atmosféře, ale každý se svým názorem na věc, kdy
o jednotlivých bodech rozhodovalo demokratické hlasování. Za velkou výhodu považuji to, že naše zastupitelstvo je nepolitické
a plně se věnuje vedení obce, nikoliv politikaření, jak je tomu v některých okolních obcích.
Osobně jsem s prací zastupitelů velmi spokojen a chci jim touto cestou poděkovat za
jejich práci a zodpovědný přístup při řešení
všech, ne vždy jednoduchých a příjemných
úkolů. Zvláště chci poděkovat místostarostovi Jožkovi Oravcovi, který mi stál osm let
po boku a byl mou velkou oporou a který se
rozhodl již dále nekandidovat. Jožka Oravec
byl 16 let místostarostou obce a patří mu velké poděkování za práci, kterou pro naši obec
odvedl. Vážím si toho, že jsem mohl pracovat
ve funkci starosty a končím i druhé volební
období s pocitem dobře odvedené práce.

První vlaštovky územní studie sklepů
Chceme obci zachovat vesnický ráz a k tomu
přispíváme i stavbami uliček, mostků či opravou sakrálních staveb. Na některé věci se rychle zapomíná, ale dovolím si je připomenout.
Málokdo si už vzpomíná, jak obcí projížděly

Zastupitelé 2015

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21. 6. 2018
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatele, ověřovatele, navržený program
• Servisní smlouvu č. 0106/2018 na servisní činnosti na zařízeních informační technologie se společností MCS plus spol. s r.o., Hustopeče
• Smlouvu o dílo s Miroslavem Bulíčkem, Starovice 169, na opravu střechy garáže požární zbrojnice za cenu 174.740 Kč
• Smlouvu o dílo na zabezpečení dodávky kostek na zpevnění plochy
na hřbitově, včetně čištění a nakládky kostek se společností Správa
a údržba silnic Jihomoravského kraje za 75.000 Kč bez DPH
2
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Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 126/1 o výměře
7m2 v k. ú. Starovice
Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 236 v k. ú. Starovice o výměře 1.441 m2 za cenu 72.500 Kč + úhrada nákladů za sepsání smlouvy 1.000 Kč a úhrada návrhu na vklad 1.000 Kč ***
Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 246/5 v k. ú. Starovice o výměře 42 m2 za cenu 14.700 Kč + úhrada nákladů za sepsání
smlouvy 1.000 Kč a úhrada návrhu na vklad 1.000 Kč + 1/2 nákladů
za geometrické zaměření ve výši 3.630 Kč ***
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Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 246/6 v k. ú. Starovice
o výměře 110 m2 za cenu 38.500 Kč+ úhrada nákladů za sepsání
smlouvy 1.000 Kč a úhrada návrhu na vklad 1.000 Kč + ½ nákladů za
geometrické zaměření ve výši 3.630 Kč ***
Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 499/8 v k. ú. Starovice o výměře 130 m2 za cenu 6.500 Kč + úhrada nákladů za sepsání
smlouvy 1.000 Kč, úhrada návrhu na vklad 1.000 Kč a úhrada nákladů
za geometrické zaměření ve výši 4.840 Kč ***
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330048622/002 se
společností E.ON Distribuce, a.s. za 2.500 Kč bez DPH
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330048595/003 se
společností E.ON Distribuce, a.s. za 2.500 Kč bez DPH
Zplnomocnění JUDr. Marcelu Andrýskovou, Smetanova 13, Brno
k zastupování obce a Mateřské školy Starovice ve věci pohledávek
energetických společností Energie pod kontrolou a Energie Pro
Příjem dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Starovice –
parkourové hřiště ve sportovním areálu“ ve výši 400.000 Kč

Zastupitelstvo obce Starovice stanovuje:
• Počet členů zastupitelstva obce Starovice pro příští volební období
v počtu 9 členů.
Zastupitelstvo obce Starovice bere na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 4
• Ukončení Smlouvy o pronájmu č.2/99 na pozemek parc. č. 236 ***
k 30. 6. 2018
• Stav Obce Starovice v problematice energií

•

Závěrečný účet Mikroregionu Hustopečsko za rok 2017 a Závěrečný
účet DSO Čistý Jihovýchod za rok 2017

Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu obce k podpisu Servisní smlouvy č. 0106/2018 se společností MCS plus spol. s r.o., Hustopeče
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo s Miroslavem Bulíčkem, Starovice 169 na opravu střechy garáže požární zbrojnice
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo na zabezpečení dodávky
kostek na zpevnění plochy na hřbitově, včetně čištění a nakládky
kostek se společností Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č.
236 v k. ú. Starovice o výměře 1.441 m2 ***
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č.
246/5 v k. ú. Starovice o výměře 42 m2 ***
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č.
246/6 v k. ú. Starovice o výměře 110 m2 ***
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č.
499/8 v k. ú. Starovice o výměře 130 m2 ***
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: HO014330048622/002 se společností E.ON Distribuce, a.s.
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene
č.:HO-014330048595/003 se společností E.ON Distribuce, a.s.
Zastupitelstvo obce Starovice ukládá:
• Účetní obce zveřejnit schválený záměr na úřední desce Obecního
úřadu Starovice

Volby do zastupitelstev obcí
a volby do Senátu Parlamentu České republiky
pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 6. října 2018 od 08.00 do 14.00 hodin
případné II.kolo volby do Senátu Parlamentu České republiky
pátek 12.října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin
sobora 13.října 2018 od 08.00 do 14.00 hodin
•

POZOR! Volební místností je budova Školní jídelny Starovice, Starovice č. ev. 216, 693 01 Starovice. Budova je bezbariérová.

•

Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince,
průkazem o povolení k pobytu.

•

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou
oprávněni volit na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

•

Hlasovací lístky obdržel každý volič do své poštovní schránky.
V případě poškození nebo neobdržení hlasovacích lístků si
můžete v kanceláři Obecního úřadu vyzvednout nové hlasovací lístky. Hlasovací lístky budou k dispozici ve dnech voleb
i ve volební místnosti.

•

Způsob hlasování:
Volby do zastupitelstev obcí – Volič může na hlasovacím
lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem

Telefonní spojení do volební místnosti: 724 187 322

•

toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze
sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran. Volič může volit nejvýše 9 kandidátů. A nebo volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku
v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu
volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje,
a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou
uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě
označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební
strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají
být volení, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni
v jejím sloupci.
Volby do Senátu Parlamentu ČR – Volič vloží do úřední obálky
jeden hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Občané, kteří by chtěli volit a ze zdravotních důvodů se nemohou dostavit do volební místnosti, si mohou vyžádat přenosnou volební schránku do domu.
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Parkování vozidel
Vážení řidiči, postupně pokračujeme v budování parkovacích stání, kterými za vás řešíme problém s parkováním vašich aut. V průběhu prázdnin jsme dokončili parkoviště ve spodní části 2. řádku a 1. řádku. Tímto
vám dáváme možnost smluvně si na obecním úřadě zarezervovat vyhrazené parkování před domem za roční symbolický poplatek 500 Kč.
Dále upozorňujeme, že v místech vybudování nových parkovišť nebude už dále tolerováno stání na komunikaci a veřejné zeleni, které je dle
zákona zakázáno. Věřím, že se vám parkoviště líbí a že využijete naší nabídky.
Antonín Kadlec, starosta obce

Nově vybudované parkoviště na 2. řádku

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 schválených
cen obcí Starovice za stočné pro jednotlivé
roky. Vyúčtování obdrží každá domácnost
do své poštovní schránky začátkem měsíce
října. Způsob úhrad nebo vratek přeplatků je
níže popsán. Dbejte prosím dodržení termínu
splatnosti nedoplatků do 31. 10. 2018, 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:
• v hotovosti – v kanceláři Obecního úřadu
Starovice v úřední dny: pondělí, středa
7.00 – 17.00 hod.

•

•

bankovním převodem – na základě žádosti majitele nemovitosti (žádost zašlete na
email: obec@starovice.cz, nebo zavolejte
na tel: 519 414 755)
pokud nebude přeplatek vybrán do 31.
10. 2018 bude částka přeplatku převedena do záloh dalšího zúčtovacího období

Základní informace:
stočné 2017
stočné 2018
množství spotřebované vody
propočet spotřeby k 31. 12. 2017
odečtené zálohy
Termín úhrady nedoplatku
Termín vyzvednutí přeplatku

Úhrada nedoplatku:
• bankovním převodem – účet KB č.
9723651/0100, VS: 23212111, SS: uveden
ve vyúčtování
• v hotovosti – v kanceláři Obecního úřadu
Starovice v úřední dny: pondělí, středa
7.00 – 17.00 hod.

43,70 Kč/m3 včetně DPH 15%
45,43 Kč/m3 včetně DPH 15%
dle odečtů společnosti VaK Břeclav, a.s.
výpočet provedla společnost VaK Břeclav, a.s.
platby SIPO září 2017 – srpen 2018
platby trvalým příkazem říjen 2017 – září 2018
do 31. 10. 2018
do 31. 10.2 018 v úřední dny: pondělí, středa 7.00-17.00

Od 1. října 2018 změna v televizním vysílání kabelové televize Starovice
Za důležitou zprávu pro občany, kteří využívají kabelovou televizi
obce Starovice, považuji informaci o přechodu kabelové televize na
digitální vysílání. Tuto informaci slyšíte denně při vysílání upozorňujících spotů v České televizi. V televizi ale mylně informují, že změna
se netýká kabelových televizí. Ano, přechod na digitální televizi se
dotkne i některých našich domácností, které využívají starší typy televize, které neumožňují televizní příjem signálu DVB-C. Pozor, pro
vysílání přes televizní antény bude nově stačit norma DVB-T2, ale
pro naši kabelovku musíte mít normu DVBC. Společnost NOEL Hodonín provedla modernizaci sítě a technologií, které umožní digitální
vysílání s nabídkou až 150 televizních kanálů a také novou nabídku
internetu přes kabelový rozvod. Přílohou našeho zpravodaje je leták
společnosti NOEL. Jestliže máte tedy zájem o digitální vysílání, prověřte si, zda máte televizi s příjmem signálu DVBC. Jestliže ne, tak se
pro vás nic nezmění, budete přijímat současné programy v současné
kvalitě DVBT. V případě, že máte zájem o příjem digitálního vysílání,
budete muset pořídit nový televizor s normou DVBC. V případě, že
budete potřebovat odborné informace o vysílání DVB-T nebo DVB-C, nebo k připojení na internet, může kdykoliv zavolat na servisní
středisko společnosti NOEL, s.r.o. Hodonín: +420 607 866 813 nebo
+420 518 359 635
4

Při stavbě chodníků už pokládáme nově optické kabely pro internet
a televizi
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Mateřská škola
Kaštánkův nový školní rok
Nový školní rok jsme ve školce začali v „novém
hávu“. Přes prázdniny jsme museli vyřešit řadu
technických problémů, školka se malovala, reorganizovaly se třídy, doplňoval se personál.
Velký dík patří našemu zřizovateli, panu starostovi i zaměstnancům obce, kteří ve školce
odvedli pořádný kus práce.
K jakým změnám ve školce došlo? Největším
problémem byl starý zanešený kanál pod jídelnou školky. Kvůli tomu se musela rozkopat podlaha v jídelně i část dlažby na dvorku. Na druhou stranu díky této havárii je v jídelně krásná
nová podlaha a rozkopaný dvorek jsme pojali
jako příležitost k vytvoření malé zahrádky s dřevinami, aby se zpříjemnilo klima dvorku.
Výmalba zase byla příležitostí k úpravám tříd
tak, aby se jednak zkrášlilo prostředí a jednak
praktičtěji využil prostor a pro děti se vytvořila
atraktivnější zákoutí.
Co se týče personálních změn, doufám, že se
nám konečně po roce improvizací podaří ustálit pedagogický tým. Současný stav zahrnuje
4 pedagogické pracovníky a jednu pomocnou
asistentku, kterou jsme získali díky projektu
úřadu práce.
V letošním roce nastoupilo do školky 51 dětí.
Oproti loňskému roku je to nárůst o 7 dětí.
Tento nárůst ovšem není z „vlastních zdrojů“.
Bez dětí z okolních obcí, které nebyly přijaty

ve své spádové školce, bychom měli problém
s naplněností, s čímž jsou spojeny problémy
s úvazky učitelek, problémy s financováním
a tudíž s celým provozem a organizací školy.
Pro děti se snažíme stejně jako v loňském roce
zajistit co nejbohatší vzdělávací program. Už
v loňském roce jsme do našeho školního vzdělávacího programu zařadili projekty Ruce v hlíně (projekt zaměřený na tvoření s keramickou

hlínou) a tělovýchovný projekt Svět nekončí
za vrátky, cvičíme se zvířátky. Letos jsme přidali projekt Malý vandrovníček, který se zaměřuje na poznávání nejbližšího okolí obce
a jejich pozoruhodností. Doufáme, že pro
děti bude nadcházející školní rok plný zážitků
a dobrodružství a my pro to budeme dělat, co
je v našich silách.
Zdeňka Kadlecová, ředitelka MŠ
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Máme rádi zvířátka
Naše mateřská škola byla vybrána do projektu
Státní veterinární správy Máme rádi zvířátka.
Cílem projektu je vzbudit u dětí zájem o domácí i hospodářská zvířata, dokázat se o zvířata postarat a získat postoje týkající se týrání
a zneužívání zvířat lidmi. V rámci projektu nás
ve školce navštívil „doktor zvířátek“ , který
děti zábavnou formou interaktivní přednášky
seznámil se zvířátky domácími, hospodářskými i exotickými, poučil děti, jak je potřeba se
o zvířátka starat a že ne všichni lidé se takto
o zvířata starají. Poučil děti, co je to týrání zvířat a že je potřeba nebýt k takovému chování

lidí lhostejní. Jako dárek jsme dostali různé
upomínkové předměty, plyšovou ovečku, kterou jsme pojmenovali Kudrnka a zábavnou
stolní hru zaměřenou na znalosti o zvířátkách.
Projekt měl jedinou chybu a to tu, že pan doktor nepřivezl živá zvířátka. Proto jsme se vypravili na výlet do Hustopečí na farmu Valkýra,
aby si děti užily i skutečná zvířátka.
Součástí projektu je i výtvarná soutěž, jejíž
hlavní cenou je výlet do pražské ZOO. Děti
byly po přednášce dostatečně namotivované
a nadšeně slíbily panu doktorovi, že se soutěže zúčastní.

Hudební pohádka O Smolíčkovi

Keramické kroužky 2018/19

První školní týden bývá ve školkách hodně
uslzený a paní učitelky se s vypětím všech
sil snaží, aby děti ukonejšily. Letos jsme si na
pomoc pozvali divadelní soubor s hudební
pohádkou O Smolíčkovi a pohádka měla skutečně úspěch. Děti na hodinu zapomněly na
slzičky a plně se nechaly unášet dějem a pěknými písničkami.

Kurz pro žáky ZŠ
Každé úterý v 15:00 hod. Začátek 2. 10.
2018 v 15:00hod.. Cena za pololetí 1000,-Kč.
Lektorka Anna Kopřivová.
Kurzy pro dospělé
Každé pondělí od 16:00 hod. Začínáme 1.
10. 2018 v 16.00 hod. Cena 250,-Kč/měsíc
nebo 70,-Kč za lekci (pro zájemce, kteří ne-

mohou docházet pravidelně).
Každé úterý od 18:00 hod. Začínáme 2. 10.
2018 v 18:00h. Cena 250,-Kč/měsíc nebo
70,-Kč za lekci (pro zájemce, kteří nemohou
docházet pravidelně).
Zájemci o keramické kroužky se mohou
hlásit na telefonním čísle 601 103 384 u ředitelky školy nebo osobně na obecním úřadu.

Informace o stavu přípravy výstavby sítí a rodinných domů na 4. řádku
Proces územního řízení, včetně vydání stavebního povolení na sítě
bude dokončen na přelomu roku. S vlastní výstavbou sítí a komunikací se začne po novém roce v závislosti na počasí, nejpravdě- podobněji v měsících březen-duben. Na stavbu sítí pak kontinuálně naváže
výstavba rodinných domů. Tedy nejzásadnější problematické body,
které celou přípravu časově prodloužily, již byly společně vyřešeny,
dokumentace byla dopracována a aktuálně běží proces vydání Územního rozhodnutí ke stavbě sítí.
První smlouvy se zájemci o bydlení
v nových domech budeme uzavírat na
počátku roku. V případě Vašeho předběžného zájmu o dům na 4 řádku ve
Starovicích, si můžete nezávazně Vy,
Vaši příbuzní či známí RD předrezervovat, a to ještě dříve, než budou domy
6

nabízeny širší veřejnosti. Jakmile pak budou známé přesné ceny
i termíny výstavby, tak se finálně rozhodnete, zda svoji předrezervaci využijete či nevyužijete.
Přiložený pohled na rodinné domy s ptačí perspektivy ukazuje záměr
investora i architekta vytvořit moderní a sladěnou lokalitu k příjemnému bydlení. Z tohoto titulu se budou rodinné domy prodávat ve
dvou variantách , buď ve stavu „hrubé
stavby“ obsahující finální fasádu s okny
a venkovními dveřmi a nebo ve versi
„dům na klíč“
Na adrese https://youtu.be/ayjs7y_lk_4 si
můžete na krátkém videu místo nové výstavby domů ve Starovicích prohlédnout.
Kontakt pro předrezervace : Ing. Oldřich
Drápal, na emailu: odrapal@rscs.cz, či na
telefonním čísle 602 539 747.
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KAVÁRNIČKA pro seniory
Srdečně zveme všechny starovické seniory na pravidelná setkání
v KAVÁRNIČCE pro seniory každou středu od 14.30 hodin ve Školní jídelně Starovice. Těšíme se na vás.
Začínáme ve středu 3. října 2018!

Starovice před 50 lety
V roce 1968 ještě fungovalo v naší obci kino,
které hrálo v sobotu a v neděli. Protože však
televizory už byly poměrně rozšířené, kino
zažívalo úpadek a návštěvníků ubývalo.
Kronikář si posteskl, že v obci stagnuje kulturní život. Během roku proběhly pouze dvě hodové zábavy, někdy byl uspořádán jeden ples
a to bylo vše. Schůzí a oslav různých výročí se
účastnilo jen málo lidí. Například vzpomín-

kové akce v sále na radnici k příležitosti 50.
výročí vzniku republiky se zúčastnilo pouze
15 občanů.
JZD vysázelo 560 ha vinic, především odrůdu Neuburg. Dále bylo vysázeno 350 stromů meruněk a 150 jabloní. Družstvo se zaměřovalo i na různé speciální činnosti jako
včelařství či pěstování žampionů. Vlastních
včelstev mělo družstvo 36 úlů a zakoupilo

dalších 100 úlů. Na pěstování žampionů
byl vyhrazen jeden sklep, kam se navozil
koňský hnůj a podhoubí bylo objednáno
z Prahy.
2. září 1968 se stala tragická nehoda na státní
silnici v křižovatce na Hustopeče, kde byl sražen motocyklem starovický občan Josef Vala
z č. p. 144 a na místě zranění podlehl.
Petra Pokorná

Starovické věžní hodiny
Naposledy byly věžní hodiny ve Starovicích, lépe řečeno ciferníky věžních hodin, vyměněny za starosty Milana Novotného v roce 1992. Byl
použit hliníkový tvrzený plech o průměru 160 cm na kraji zpevněn
ocelovým kruhem. Rafičky z černého plechu byly natřeny speciální
černou barvou. Obě rafičky, malou a velkou, poháněla jedna hřídel
a pomocí polostrojku pro každý ciferník zvlášť, rozděloval chod obou
rafik. Číslice byly natřené taktéž černou barvou. Jeden ciferník vážil 10
kg. Ciferníky byly přichyceny na fasádu hmoždinkami. Hodiny tehdy
opravovala firma Věžní hodiny Valla z Vyškova. Tak tomu bude i nyní,
jelikož je to firma, která má k těmto činnostem jako jedna z mála certifikát od památkářů.
Po sundání ciferníků 15. 8. se objevily původní hodiny namalované
přímo na fasádě věže a dodnes stále čitelné. Ciferníky se sundávaly
pomocí 21 metrové plošiny od firmy Elmat Hustopeče. Hodiny jsou
umístěny ve výšce 19,5 m.
Nové ciferníky budou přesnou kopií starých, pouze zpevňovací kruh
bude z nerezu, samotný ciferník z hloubkově pozinkovaného plechu

Polostrojek ciferníku

Ciferník

a rafičky z měděného plechu. Číslice budou natřené černou barvou.
Každý ciferník bude mít vlastní elektrické hodiny.
Ještě je potřeba vysekat pro každé hodiny otvory 40 x 45 cm na elektrické strojky a udělat rozvod elektriky. Jelikož to bude práce ve dvaceti metrech a na houpající se plošině, byl problém najít člověka, kterému tyto výšky nevadí. Nakonec vysekání otvorů přislíbil starovický
hospodský Martin Vodička, kterému jakožto malíři a natěrači práce
ve výškách nečiní žádné problémy. Chci mu touto cestou velice poděkovat.
Původně měly být hodiny vyměněny do konce září, ale poslední termín je stanoven na začátek listopadu, jelikož firma dává přednost
kostelům, kde je postaveno lešení na omezenou dobu.
Předpokládaná cena výměny věžních hodin je 170000,- Kč. Obec Starovice přispěla dotací na hodiny částkou 120000,- Kč, za což farníci
ze Starovic velice děkují a zbytek bude financovat farnost Starovice
z vlastního účtu a sbírek v kostele.
sl. Jiří Lang

Demontáž věžních hodin
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Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč
a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze
dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životního prostředí před rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné
úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato
jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje více
než 90 %. Využitím recyklovaných materiálů při
další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.

Zpětným odběrem a ekologickou recyklací
osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP,
který tyto služby zajišťuje i pro naši obec
(město). Obyvatelé naší obce (našeho města)
mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře (adresa), na xxxxx (vypište místo/a s malou sběrnou nádobou ve
vaší obci) nebo v elektro obchodě při nákupu
nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky
k ekologické recyklaci, při které jsou z nich
pro opětovné použití získávány především
kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další
kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě,
například pro součástky jízdních kol. Z recy-

klovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je
znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo
ze zářivek se používá jako technický materiál.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2017
recyklovalo 727 t použitých světelných (téměř 5 milionů zářivek a výbojek). To představuje až 25 kg rtuti, která se díky zpětnému
odběru nedostala do přírody. Bohužel stále
mnoho českých domácností nerecykluje
a úsporné zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci
změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

13. Starovické vinobraní
13. Starovické vinobraní bylo jako každý předešlý rok v sobotu
15. září opět v areálu mezi sklepy u myslivny. Letošní účast byla skoro stejná jako loni a to 316 platících, 50 účinkujících a s kolemjdoucími bez vstupenek, kterých bohužel stále přibývá (je to náš český
sport neplatit a užít si), se areálem pohybovalo kolem 400 lidí. Otevřeno bylo celkem 9 sklepů - u I. Trčky, J. Formanky, F. Uhlíře, M. Fabiánka, M. Trčky, R. Nedbálka, F. Trčky, L. Šebesty a Dominika Trčky
na Penzionu Starovice.
Programem nás opět provázela moderátorka českého rozhlasu Marcela Vandrová. Hora byla zaražena v 17.00 hodin a začal program vystoupením Mužského sboru Charvátská Nová Ves, po něm vystupoval

8

Ženský sbor Charvátská Nová Ves, Mužský sbor z Milotic a mistryně
světa, mažoretka, desetiletá Terezka Schusterová z klubu mažoretek
ze Zakřan.
Chci opět poděkovat všem vinařům za otevřené sklepy, personálu
o postarání se průběhu 13. vinobraní a přeji všem vinařům, aby letošní rok byl rokem dobré úrody, vysokých sladů a pěkných chvil při
posezení u dobrého vína s kamarády a přáteli. Zastavit se v této uspěchané době, zavzpomínat a při večerním posezení před sklepem se
zadívat na starovický obzor, zapadající slunce a nabrat energii a pohodu v duši do příštích dnů.
p.v.s.s.s. Jiří Lang
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Něco jde ještě zlepšit
Zdůrazňuji, že Starovice jsou spravovány výborně. Mezilidské vztahy a z nich plynoucí
kulturní a sportovní aktivity by nešlo koupit za
žádné dotace. Vždy se rád vracím zpět do naší
vesničky (třeba z Brna) a nechtěl bych žít jinde.
Na druhé straně jsou věci, které by šlo zlepšit.
Zastupitelstvo má 9 členů, ale vůči občanům
vystupuje hlavně starosta. Argument o tom,
že jde o jeho zaměstnání a jako jediný pobírá
plat, není správný. Jeden člověk nemůže být
ekonomem, stavebním technikem, současně
vyjednavačem, zpovědníkem, obecním policajtem a hromosvodem požadavkům i láteření 700 lidí. Z psychologického hlediska
nelze zaráz dělat „hodného“ i „zlého“. Tento
stav zhoršuje správu obce, protože sám starosta není schopen řešit (den co den, pořád
dokola) všechny problémy a konflikty. Musel
by se zbláznit a proto, i nechtíc, musí tu a tam
uhnout. Takže i kdyby popsané rozdělení rolí
mezi zastupiteli a starostou bylo po vzájemné
dohodě a souhlasu, je to ke škodě věci.
V zastupitelstvu by proto neměli sedět lidé,
kteří nejsou schopni (hlavně ochotni) říkat
druhým do očí, že něco nesmí či musí, tolerují
porušování pravidel, o kterých třeba sami rozhodli a ještě si dělají srandu z jiných, když se
snaží řešit to, co je jejich povinností. Samozřejmě by také neměli sami porušovat pravidla,
třeba nedovoleným způsobem parkováním
(i půlautem na chodníku) nebo překračováním rychlosti v obci. Poznámky ke smlouvám
a dotacím nedokazují, že dotyčný disponuje
schopnostmi ke správě obce.
Jestliže by obecní nešvary odmítali potírat
ti, kdož jsou nadání mocí neformální (každý,
jeden zastupitel) a formální (obecní policie),
bude to dopadat třeba jako v Praze. Zde paní
požádala taxikáře, ať odjede ze zákazu parkování. Ten do kamery řekl: „Já jí dal takový dělo,
že omdlela, rozsekla si hlavu…“. To snad mají
občané řešit přestupky za zastupitele a policii vzájemnou rvačkou? Nebo se mají nechat
ponižovat „autoburany“ a před jejich autem
parkujícím na chodníku mlčky slézt třeba
i s kočárkem do silnice? Ustupování špatnosti
přináší ještě větší špatnost. Jaké další zásahy
do svých práv by museli slušní lidé tolerovat,

když se zastupitelé nebudou chtít stresovat?
Parkování na chodnících, zelených plochách
a v místech, kde to zákon zakazuje, zábory
obecních pozemků skládkami sutí a jiného
materiálu je evergreenem. Zajímalo by mě,
kolik bylo uděleno pokut a zahájeno přestupkových řízení celkově a kolik na popud Městské policie Hustopeče, která u nás vykonává
hlídkovou službu? Když někdo zaparkoval na
3. řádku plošinovým vozíkem přes celý zelený
pás, chodník až do předzahrádky a nedostal
pokutu, tak s trochou nadsázky je možné řešit
„domluvou“ i vraždu. Brno zřídilo rezidenční
systém, kdy první auto parkující v ulicích stojí
600 korun a druhé 15.000 korun. Zavést něco
podobného ve Starovicích, určitě by najednou
našly využití vlastní předzahrádky, průjezdy
a dvory. Jenže to by opět vyžadovalo vymáháním práva.
Obecní vyhláška zpoplatňující zabrání veřejného prostranství ze dvou důvodů. Za prvé
přinést do obecního rozpočtu peníze. Za druhé pomocí placení donutit „pachatele“ k co
nejrychlejšímu odstranění věcí, které hyzdí
obec. Rozhodování, zda bude poplatek vyměřen, není na libovůli zastupitelstva. To nestojí
nad zákonem. Je škoda, když obecní kasa přichází o příjmy a haraburdí na veřejném prostranství posouvá vesnici zpět v čase i prostoru (někam na Východ).
Uvedené problémy však jdou řešit daleko
účinněji než způsobem „případ od případu“,
a to „neosobním“ systémem, ve kterém bude
jasné, jak se postupuje a co nastane při konkrétním přestupku (parkování na chodníku,
na silnici tam kde je parkoviště, na žluté čáře
nebo „zebře“...). Slovem „neosobní“ mám na
mysli jednoznačné, automatické, bez řečí
a smlouvání, tak jako nejde diskutovat třeba
s balvany na trávníku před samoobsluhou (mimochodem, měly být rozmístěné až ke školce
a po celém 1. řádku).
Je také zbytečné, aby zastupitelstvo přijímalo
rozhodnutí, které není ochotno vymáhat. Vím,
jde o takovou středoevropskou právní kulturu
zděděnou z Rakouska-Uherska, kdy poměrně
přísné předpisy nikdo nerespektuje a nikomu to nevadí. Příkladem je fotbalové hřiště,

kam byl obecní vyhláškou zakázán vstup se
psy (přísahám, že jsem ji nijak neinicioval). Do
dnešního dne obec neumístila na přístupové
cesty cedulky s upozorněním na zákaz. A kdo
z obyvatel Starovic vůbec zná zmíněnou vyhlášku a v ní třeba stanovenou povinnost mít
psa na vodítku? (Jedni lidé z 1. řádku bydlící
naproti kapličce to nejsou). O návštěvnících
fotbalových zápasů z okolních vesnic ani nemluvě?
Nechci otravovat občany nebo napadat zastupitele. Jde o pořádek a čistotu, který snad
chceme všichni. Svá vlastní práva, nároky
a majetek si každý občan brání s obrovskou
houževnatostí, třeba až ve Štrasburku, ale povinnosti jakoby neexistovaly. A vynucování
existujících povinností předurčuje, jak budou
Starovice vypadat. Všichni chtějí jako ve Švýcarsku hlasovat v referendech, tak sakra udržujme pořádek a chovejme se k pravidlům
jako ve Švýcarsku.
V posledku bych se přimlouval za střídmější
čerpání dotací. Jsou věci rozumné, jako vodovod, čistička, sběrný dvůr, chodníky a potom
ty druhé. Peníze, které obec „dostane“, nerostou na stromech a nesouhlasím s názorem
„když to nevezmeme my, vezme někdo jiný“.
Vždy existuje nějaká spoluúčast a vše, co se
za dotace pořídí, bude spotřebovávat čas (zaměstnanců obce) a peníze z jejího rozpočtu na
provoz a údržbu. Na příkladu Janova je vidět,
že třeba dálniční mosty lze se slávou otevírat,
ale musí se také udržovat. Takže se může stát,
že pouhá starost o zvětšující se obecní majetek se stane pro obec „koulí na noze“. Neměli
bychom brát všechno. Přece u rybníka vedle
„koňského“ hřiště se nebude stavět rozhledna
či sportovní hala jako v Uherčicích?
Navrhuji, aby obec udělala něco pozitivního
pro ochranu krajiny a vypovědět nájem pozemků tvořících dřívější cesty v polích. Všude
kukuřice „na spálení“ setá po svahu, řepka,
strom nejde zasadit bez krumpáče jak je půda
tvrdá, myslivců je více než zajíců a bažantů….
Obec má možnost zemědělcům rozdělit širé
lány, aby mohli vzniknout remízky, křoviska
a větrolamy.
Vilém Barák

Reakce na článek „Něco jde ještě zlepšit“
Pan Vilém Barák (dále budu uvádět Vilém, protože si spolu tykáme) je
pravidelným dopisovatelem do naší občasné rubriky NÁZOR OBČANA.
Jestliže není článek urážlivý a neobsahuje vulgarismy, neděláme žádnou cenzuru a článek zveřejníme – je to názor našeho občana.
Když jsem si článek „Něco jde ještě zlepšit“ jako člen redakční rady přečetl, chtěl jsem napsat odpověď na jednotlivé body Vilémovy kritiky. To
by však zabralo mnoho místa na stránkách našeho zpravodaje a bylo
10

by to spíše na dlouhou debatu. Vyjádřím se tedy jen stručně ke dvěma
bodům z Vilémova článku.
Nerad říkám větu „tak si to pojď zkusit sám“, protože chápu, že každý
má právo na konstruktivní kritiku. Kritika nás posouvá dál a má nám
pomoct věci promyslet a přehodnotit.
V tomto případě mě tato výzva ale napadá.
Vilém usiluje o naprostou preciznost a až odosobněnou dokonalost, ale
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té se v životě dosáhne málokdy. Jsme lidé různí a právě jen nedokonalí lidé, kteří pracujeme v obecním zastupitelstvu. S čistým svědomím
mohu říci, že všichni svou práci vykonáváme s nejlepším možným vědomím, pravidelně se několikrát do měsíce scházíme, obvykle po večerech a věci společně řešíme.
Mohu říct, že se s některými Vilémovými názory ztotožňuji. Nelíbí se
mi například odstavená auta na zeleni, bordel za domy, ale řešení není
vždy tak jednoduché, jak píše Vilém.
Chci se však důrazně ohradit proti kritice práce zastupitelů. Osobně
jsem v zastupitelstvu od roku 1998, tedy již páté volební období, a nepamatuji si, že by v naší obci bylo tak zodpovědné zastupitelstvo jako
poslední dvě volební období. Když se pravidelně setkávám se svými
kolegy starosty z okolních vesnic a bavíme se o fungování zastupitelstev jednotlivých obcí, všichni mi závidí aktivitu a zájem našeho zastupitelstva. Práci zastupitelstva jsem pochválil také v úvodním článku.
Vilémova kritika mi připadá zcela nemístná, navíc v době, kdy máme
krátce před volbami. Chápal bych ji, kdyby Vilém kandidoval a chtěl
kritikou „získat politické body“. Článků do zpravodaje napsal již hodně,
Dotace

Dotační program

občané znají jeho názory, a jestliže má své názorové podporovatele,
mohl kandidovat. Jeho kandidatura by ukázala, kolik občanů se s ním
ztotožňuje. V případě získání mandátu zastupitele obce by pak mohl
své názory prosazovat v zastupitelstvu a ukázat nám, jak se to dělá.
Na závěr se ještě musím ohradit proti kritizovanému čerpání dotací. Z principu souhlasím, že dotace jsou nespravedlivé, ale náš postoj
k dotacím vyjádřím příslovím: Hloupý kdo dává, hloupější kdo nebere.
Dotace splácí celá republika, každý občan stejnou měrou. Takže kdybychom je nečerpali, nic nevybudujeme a stejně budeme muset splácet
stavby, jako např. cyklostezku v Praze nebo okolních obcí, které dotace
vyčerpaly. O dotacích informuji na stránkách zpravodaje pravidelně,
za osm let naše obec vyčerpala přes 100 mil. Kč z dotací, bez kterých
bychom neudělali téměř žádnou stavbu (přehled dotací přikládám
v tabulce níže). Čerpání dotací byl i náš volební slib, který maximálně
plníme a budeme se snažit využívat smysluplně i do budoucna.
Více se nebudu k článku vyjadřovat, každý z čtenářů nechť si udělá svůj
názor sám.
Antonín Kadlec, starosta obce
Účel použití dotace

2010
EU
EU

SFŽP
Integrovaný operační program

2011
Darovací smlouva pro hasiče - Moss Plus Hustopeče
Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK
Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok
JMK
2011
Program JMK "Na požární techniku …..SDH na období
JMK
2009-2011"
soukromá
Darovací smlouva - MND Hodonín
Dotace na zabezpečení a akceschopnost jednotky SDH
JMK
na rok 2011
EF + úřad práce Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
2012
MMR
Dotace na dětské hřiště
JMK
Program rozvoje venkova - dotace na úroky z úvěrů
JMK
Zkvalitnění sportovního prostředí
JMK
Odpadové hospodářství pro rok 2012
soukromá
JMK

EU

Operační program životního prostředí

EU

Operační program životního prostředí

JMK
Hasiči
EF + úřad práce Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
2013
soukromá
Elektrowin - Odměna na vybavení SDO
MMR
Dotace na dětské hřiště
soukromá
Elektrowin - Odměna na vybavení SDO
JMK
Nadace Partnerství
JMK
Hasiči
JMK
Hasiči
EF + úřad práce Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
MŠMT
TJ Sokol
EU
Operační program životního prostředí
JMK
Zkvalitnění sportovního prostředí
2014
MMR
Program rozvoje venkova
JMK
JMK - program rozvoje venkova
JMK
Požární ochrany pro JSDH obcí JMK
JMK
Z rozpočtu JMK pro rok 2014
EU
Operační program životního prostředí
MŠMT - Rozvoj výukových kapacit mateřských škol
MŠMT
………..
Výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na
JMK
rok 2014
Nadace ČEZ Nadace ČEZ

Kanalizace a ČOV Starovice
Územní plán Starovice
Hasiči
ČOV a kanalizace Starovice

datum získání
získaná částka
rozhodnutí
101 351 983
4.11.2010
56 578 126
13.6.2011
264 000
3 529 181
5 000
31.8.2011
2 877 329

Urbanistické studie sklepy

13.6.2011

68 000

Dovybavení hasičů

23.6.2011

68 500

Výsadba aleje Starovice - Hustopeče

23.3.2011

40 000

Zakoupení techniky Elektrocentrála

30.11.2011

22 576

11.5.2012
27.7.2012
21.6.2012

447 776
17 464 838
0
25 000
0
220 000

18.7.2012

4 878 125

18.12.2012

12 003 779

26.11.2012
31.12.2013

15 570
322 364
1 914 174
30 000
269 861
20 000
0
30 151
99 500
550 000
0
885 872
28 790
5 765 988
0
200 000
100 000
0
5 344 632

Na platy pracovníků veřejné služby
Realizace dětských hřiští
Úvěr na ČOV
Sociální zařízení sport. Kabin
SDO Starovice
Starovice - revitalizace lokality Starovický
rybník-regionální biokoridor
Starovice - revitalizace lokality Starovický rybník-revitalizace rybnikuregionální biokoridor
Akceschopnost jednotky SDH
Na platy pracovníků veřejné služby
Kamerový systém
Realizace dětských hřiští
Kamerový systém
Výsadba dřevin "Napříč obcí" podzim 2013
Akceschopnost jednotky SDH
Za pomoc při povodních
Na platy pracovníků veřejné služby
rekonstrukce víceúčelového sportoviště
Starovice - Rekonstrukce LBC 2/RBK 091
pořízení bezpečných branek
Rekonstrukce budovy Mateřské školky
Rekonstrukce budovy Mateřské školky
Nákup požární techniky
Obnova vodní nádrže Starovice
Starovice - Rekonstrukce RBK

6.1.2014
6.5.2013
17.7.2013
26.9.2013
12.12.2013
12.12.2013
31.12.2013
neúspěšní
20.6.2014
17.4.2014
15.5.2014
15.5.2014
15.6.2014
19.8.2014

MŠ Starovice - stavební úpravy s přístavbou

0

Výjezdy jednotky + opravy vozidel

26.11.2014

11 356

Keramická dílna Starovice

19.12.2014

110 000
11
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2015

SFDI

SFDI

MMR

Program obnovy a rozvoje venkova

MŠMT
JMK
JMK
JMK
SFDI
MŠMT
JMK
JMK
Nadace ČEZ
MV
OPŽP

Spojovací chodník mezi 4. řádkem a AZ
Dětské hřiště na návsi a doplnění herních
prvků v mateřské škole

Podpora sportu z programu MŠMT, 133 510 pro rok
2015"
Požární ochrany pro JSDH obcí JMK na období 2013
-2016
Z rozpočtu JMK pro rok 2015
Zkvalitnění sportovního prostředí v JMK - okruh A
2016
SFDI na rok 2016
Podpora sportu z programu MŠMT, 133 510 pro rok
2016"
Požární ochrany pro JSDH obcí JMK na období 2013
-2016
Zkvalitnění sportovního prostředí v JMK - okruh A
Víceúčelové sportoviště
Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR
MŽP 41. výzva, PO3, SC 3.2,

22.4.2015

1 244 500
535 000

12.5.2015

400 000

Víceúčelové sportoviště - stavební úpravy
Nákup požární techniky, oprava vozidel a rekonstrukce požární zbrojnice Starovice
Obnova vodní nádrže Starovice
Rekonstrukce závlahy hřiště
Spojovací chodník 2. řádek
Víceúčelové sportoviště - stavební úpravy
Nákup požární techniky, oprava vozidel a rekonstrukce požární zbrojnice Starovice
Oprava fasády sokolovny 1. etapa
Víceúčelové sportoviště - stavební úpravy
Pořízení dopravního auta pro JSDH
Zkvalitnění systému svozu - pořízení přívěsu
+ kontejnerů

0
30.4.2015

21.6.2016

0
59 500
3 726 000
1 057 000

15.12.2017

879 000

21.4.2016

150 000

21.4.2016
19.8.2016
3.4.2017

190 000
1 000 000
450 000

neúspěšní

0

5.5.2015

2017
JMK
Město Hustopeče
JMK
JMK
JMK
SFDI
MMR
JMK
JMK
JMK

Individuální dotace
Veřejnoprávní smlouva - dotace
Individuální dotace
Program rozvoje venkova
Hasiči
Dotace ze SFDI na rok 2018
Program obnovy a rozvoje venkova
Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů
Program rozvoje venkova
Podpora sportu v JMK na rok 2018

Pořízení dopravního auta pro JSDH
Cyklostezka Starovice - Hustopeče
Pořízení výstroje pro hasiče
Úprava chodníku u autobusové zastávky
Akceschopnost jednotky SDH
2018
Cyklostezka Starovice - Hustopeče
Parkourové hřiště ve sportovním areálu
Oprava střechy hasičky
Oprava chodníku na 3. řádku
Závlaha fotbalového hřiště

250 000

25.6.2017
15.12.2016
27.4.2017
27.4.2017
9.5.2018
2.5.2018
2.5.2018
2.5.2018
2.5.2018

1 387 954
300 000
900 000
0
170 000
17 954
9 477 222
8 827 222
400 000
0
250 000
0

Blahopřání
V letošním roce oslavili své 80. narozeniny pan Miloš Grepl a paní Květoslava
Málková, dvojčata, která jsou i v pokročilém věku ve výborné kondici.
Přejeme jim do dalších let především hodně zdraví
draví a rado
radosti.
dost
stii.
Rodina

Starší přípravka
Od srpna nám začala prvními tréninky nová
sezóna fotbalové starší přípravky žáků. Po
odchodu zkušených hráčů z loňské sezóny
jsme měli obavu, zda se najde dostatečný
počet adeptů. Velký zájem dětí nás však mile
překvapil. Na tréninky chodí cca 18 malých
fotbalistů a fotbalistek, kteří jsou motivovaní,
trénují s velkým elánem a chtěli by odehrát
co nejvíce času v zápasech. Takže máme co
dělat, abychom při zápase zvládli všechny
hráče prostřídat tak, aby byli všichni spokojení.
12

Chtěli bychom tímto poděkovat rodičům, že
svoje děti k tomuto sportu vedou.
První zápas jsme odehráli 2. září na domácím
hřišti proti Šakvicím. Tento zápas se našim
dětem povedl a získali jsme první kladný výsledek. Následující zápasy proti Zaječí a smíšenému družstvu Vranovice/Ivaň se již tolik nepovedly a skončily prohrou. To nám ale nebere
energii a radost do dalších zápasů. Vždyť život
není jenom o výhrách, a tak se i dětí musí učit
překonávat zklamání.
Jelikož chceme, aby děti tento sport bavil,

snažíme se motivovat je pozitivně, chválit je
a dodávat jim odvahu. Máme proto prosbu
na vás, rodiče hráčů i ostatní fanoušky našich
svěřenců. Prosíme, povzbuzujte, fanděte, ale
rady hráčům nechte na trenérech. Vy „radíte“
dětem od zábradlí, každý rodič křičí něco jiného, my na ně voláme zase jiné pokyny od
lavičky. Výsledkem toho je, že jsou děti zmatené a neví, co mají dělat. Samy děti si na tento
problém po zápase stěžují, mnohdy i pláčou.
A to si snad nepřejete vídat.
Prosíme rodiče, najděte si chvilku a podívej-
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te se na YouTube kanál na video s názvem
Respekt – průvodce pro rodiče a trenéry dětí
(www.youtube.com/watch?v=J2nZt32iwWQ).
Najdete zde tipy, jak s dětmi mluvit a motivovat je pozitivně, bez křiku a nadávek. Kluci
a holky se učí hrát fotbal, snaží se, ale každý
dělá chyby a určitě jim nepomůže, když uslyší
pouze kritiku, že zase něco pokazili.
My jdeme cestou otevřené komunikace a vysvětlování, a pokud se jim něco nepovede, tak
se jim v klidu snažíme vysvětlit, jak to udělat
příště lépe.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou na dalším zápase.
Petr Kapečka, Roman Pokorný

POZVÁNKA NA FOTBAL
Rozpis zápasů MUŽI 2018:
12.8.
16:30
Starovice – Mikulov B
19.8.
16:30
Ivaň – Starovice
26.8.
16:30
Horní Věstonice – Starovice
2.9.
16:00
Starovice – Novosedly B
9.9.
16:30
Popice – Starovice
16.9.
16:00
Starovice – Pasohlávky
23.9.
15:30
Drnholec – Starovice
30.9.
15:00
Starovice – Nosislav
7.10.
15:00
Perná – Starovice
14.10. 15:00
Starovice – Vranovice
21.10. 14:30
Uherčice – Starovice
28.10. 14:00
Starovice – Šakvice
4.11.
14:00
Strachotín – Starovice
11.11. 14:00
Mikulov B – Starovice

Rozpis zápasů ST. PŘÍPRAVKA
2.9.
10:00
Starovice - Šakvice
8.9.
14.30
Zaječí - Starovice
16.9.
10:00
Starovice - Vranovice/Ivaň
22.9.
10:00
Hlohovec - Starovice
3.10.
16:00
Starovice - Březí
7.10.
10:00
Horní Bojanovice - Starovice
14.10.
10:00
Starovice - Kobylí
21.10.
10:00
Perná - Starovice

Těšíme se na vaši návštěvu, TJ Sokol Starovice

Exhibice na parkourovém hřišti a rozloučení s prázdninami
V sobotu 1. září proběhlo na hřišti rozloučení s prázdninami spojené
se slavnostním představením parkourového hřiště. Skupina mladých
parkouristů z brněnské skupiny In Motion předvedla desetiminutovou
exhibici plnou salt a skoků a poté uspořádala krátký workshop, kde si
mohly parkouristické triky vyzkoušet i přítomné děti. Parkouristi naše
hřiště pochválili a prohlásili, že jsme zřejmě první vesnice v republice,
která má vlastní parkourové hřiště.

Poté, co si protáhly tělo, si děti opekly špekáčky a úplně poslední prázdninová akce skončila.
Petra Pokorná
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Vážení občané,
letos končím své druhé volební období ve
funkci starosty, a proto si při této příležitosti
dovolím krátké zamyšlení.
Starosta je správcem obce, stará se o obecní
majetek a dohlíží na činnosti a život v obci.
Je to podobné jako řídit domácnost, jen
v mnohonásobně větším měřítku. Nejsem na
to však sám, veškerá zásadní rozhodnutí dělá
zastupitelstvo obce, ne starosta. Tedy i veškeré úspěchy, nebo obráceně i nepříjemná
rozhodnutí jsou výsledkem společného rozhodování zastupitelstva. Mé poslání je dávat
impulsy, připravovat podklady, dohlížet na
průběh činností, řídit obecní zaměstnance
a provádět kontrolní činnost. Málokdo si dokáže představit šíři činností, které spadají do
kompetence starosty, stížností na kokrhajícího kohouta počínaje až po mnohamilionové
projekty. Je to velmi zodpovědná práce, kterou si člověk ale nesmí úplně připustit, protože by večer nemohl spávat. Každý z občanů
má jiný názor, jinou potřebu, jiné zájmy, jinou
prioritu. Za důležité považuji vytvářet dobré
podmínky k životu všech občanů, chránit veřejný zájem obce před zájmy různých skupin
či jednotlivců, což není jednoduché. Je nutné
mít vizi a dělat činnosti s dlouhodobým vý-

hledem, nebát se a mít nastavená stejná pravidla pro všechny.
Za osm let bylo provedeno mnoho projektů, velkých i menších, ale nejvíce mne těší
zrealizované projekty, které tu po nás zůstanou pro další generace a to jsou především
projekty zeleně. Vysadili jsme tisíce stromů
v biokoridorech i samotných stromů v obci,
které tu budou mnoho desítek možná i stovek let. Těší mne, že jsme přispěli ke zlepšení
životního prostředí kolem nás, těší mne také
každá nová stavba, ať už vystavěná obcí anebo občany, která zlepšuje život i vzhled obce.
Například vydané regulativy mezi sklepy
postupně začínají architektonicky zlepšovat
vzhled této lokality. Těší mne také drobnosti, opravy sakrálních staveb, udržení uliček
anebo po dlouhé době vyřešení některých
majetkových vztahů, např. koupí či směnou
pozemků, které jsou dlouhodobé a důležité
pro další rozvoj.
Toto všechno by nešlo realizovat bez peněz.
Získávání finančních prostředků považuji za
jeden z důležitých úkolů starosty. Jelikož nejsme obcí, která má příjmy například z těžby
ropy, hazardu, nebo ze skládky odpadů, je
pro nás jednou z příležitostí získávat finanč-

ní prostředky čerpáním různých dotačních
programů. Bez dotací by v obci nebyly realizovány velké stavby typu kanalizace, sběrného dvoru, „zelených projektů“, hřiště a také
by byly velmi omezeny investice do menších
staveb. Za získáním dotací stojí spousta práce, zodpovědnosti i rizika v naplnění všech
kritérií a závazků, ale bez těchto příjmů by to
v dnešní době nešlo. Také se snažíme v obci
dobře hospodařit, např. snižovat náklady
výběrovými řízeními, tříděním odpadů, zpoplatňováním různých nabízených činností
a služeb. Získané a ušetřené finance můžeme
potom účelněji investovat.
V zastupitelstvu pracuji už dvacet let, znám
velmi dobře obec a její potřeby a chci uplatnit své znalosti a zkušenosti ve prospěch
obce, proto jsem se rozhodl opět kandidovat.
Jestli budu mít podporu občanů a následně
zvolených zastupitelů, tak budu rád pokračovat v započatých úkolech. Je rozjeto mnoho
velkých projektů, které je nutné zdárně dotáhnout do konce, a mám mnoho nápadů,
o jejichž realizaci bych usiloval.
Vzpomínku na uplynulé čtyři roky z pohledu
obecních činností přinášíme ve fotogalerii.
Antonín Kadlec, starosta obce

2014 - Výsadba biokoridoru LBC

2014 - Výsadba biokoridoru RBK

2015 - MŠ - úprava sklepa

2015 - MŠ - stavba keramické dílny
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2015 - Fotbalové hřiště - montáž zábradlí

2015 - Slavnostní otevření rybníka

2015 - Výroba lávky k rybníku

2015 - Prořezání kaštanů

2015 - Rekonstrukce kříže u cesty na Uherčice

2015 - Stavba nového dětského hřiště na návsi

2015 - Budování bezbariérového WC v jídelně

2015 - Chodník na 4. řádek
15

Štarvický panter

3/2018

2015 - Stavba inženýrských sítí 0-tý řádek

2015 - Budování bezbarierové rampy

2015 - Rekonstrukce autobusové zastávky

2015 - Oplocení sochy

2015 - Budování druhých vrat

2015 - Rozšíření vozovky na 0.tém řádku

2015 - Stavba podlahy hasičky

2015 - Hasička - oprava garáže
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2016 - Výroba mobiliáře

2016 - Parkovací plochy u hřiště

2016 - Stavba pergoly u myslivny

2016 - Stavba chodníku ke hřbitovu

2016 - Oprava fasády sokolovny

2016 - Nový altánek

2016 - Oprava kanalizace 2. řádek

2016 - Oprava mlíkárny
17
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2016 - Stavba nového chodníku 2. řádek

2016 - Chodník 2. řádek

2016 - Rekonstrukce kapličky

2016 - Rekonstrukce uličky

2016 - Stavba víceúčelového hřiště

2016 - Rekonstrukce věže

2016 - Rekonstrukce věže hasičky

2016 - Výsadba u kapličky
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2016 - Dokončené víceúčelové hřiště

2017- Dláždění u myslivny

2017- Pořízení příkopového žacího ramene

2017- Výroba lucerniček

2017- Výsadba stromů

2017- Oprava celnice po vandalech

2017- Oprava vstupu na hřbitov

2017- Stavba chodníku na 0-tém řádku
19
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2017- Veřejné osvětlení mezi sklepy

2017- Údržba biokoridorů

2017- Stavba kapličky

2017- Úprava sportovních kabin

2017- Stavba autobusové zastávky

2017- Montáž retardéru

2017- Nová autobusová zastávka

2017- Sečení rákosu
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2017- Parkoviště na 0-tém řádku

Pořízení nového auta pro hasiče

2017- Stavba parkoviště za školkou

2017- Rekonstrukce výčepu

2017- Stavba parkoviště u Slezákového

2017- Stavba parkoviště u hasičky

2017- Další úprava areálu u myslivny

2018 - Rozšiřování sběrného dvoru
21
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2018 - Rekonstrukce dešťové kanalizace na 3. řádku

2018 - Biokoridory s naší péčí postupně vyrůstají

2018 - Místo oddechu u kapličky Sv. Marka

2018 - Oprava mostku

2018 - Oprava mostu ke sběrnému dvoru

2018 - Přírodní rybník plný života

2018 - Výsledek výsadby hrušek v Zádvorníku

2018 - Natírání mostků
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2018 - Oprava uličky mezi 2. a 3. řádkem

2018 - Stavba parkourového hřiště

2018 - Parkourové hřiště

2018 - Parkoviště na 2. řádku

2018 - Chodník na druhém řádku dnes

2018 - První vlaštovky územní studie sklepů

2018 - Stavba cyklostezky

2018 - Rekonstrukce vodovodu na 3. řádku
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Kalendář kulturních a sportovních akcí na poslední čtvrtletí roku 2018
Kdy
Sobota
13. října 15:00
Neděle
28. října 15:00
Pátek
9. 11. 17:30
Neděle
2. prosince
Středa
26. prosince 14:00

Kde

Co

Kdo

Fotbalové hřiště

Drakiáda

Obec

u kapličky

100 let od vzniku Československa

Obec

Průvod obcí

Lampionový průvod s ochutnávkou vín

školka

15:00 náves

Rozsvěcování vánočního stromu

Obec

sokolovna

Košt mladých vín

Vinaři

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