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Štarvický panter

Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice

panter

Slovo starosty
Jako každý zpravodaj, začnu počasím, které
svou proměnlivostí ovlivňuje naše pracovní
činnosti v obci. Po loňské zimě, která byla
velmi bohatá na sněhové srážky a pravidelně nás zaměstnávala údržbou komunikací,
byla ta letošní pravým opakem. Po loňské
zkušenosti jsme pořídili novou techniku na
odmetání sněhu z chodníků, rozvezli písek
na posyp komunikací a připravili shrnovací
radlici. Zima nakonec žádná nebyla, pouze
jedenkrát, a to v neděli, 2. února, kdy bylo
nebezpečné náledí. Přes varování v posledním zpravodaji, vyrazili většinou starší
občané na nedělní mši, která pro ně mohla
skončit tragicky. Naštěstí se toho dne u nás
nikomu nic nestalo a dnes už nás začínají vítat s měsíčním předstihem rozkvetlé stromy
a keře.

Písek připravený na zimní posyp letos
nebyl využit
I my, na obci, jsme mírnou zimu přivítali,
protože jsme měli v tomto období pouze
tři pracovníky, kteří by případnou sněhovou
kalamitu stíhali pouze s obtížemi. Navíc, se
místo údržby komunikací, mohli pustit do
potřebného vyřezávání náletů kolem cesty
od myslivny k terasám. Vyřezaný materiál
jsme zpracovali v pořízeném štěpkovači
a štěpku jsme potom použili na úpravu záhonů na 3. řádku.
Protože údržba obce a celého katastru je
pro dva zaměstnance nezvladatelná, podali

Obecní pracovníci při štěpkování vyřezaných náletů
jsme si žádost o dotaci na dotovaná, pracovní místa z Úřadu práce, na šest pracovníků.
Naší žádosti bylo vyhověno jen částečně,
přiznali nám pouze čtyři, a to s podmínkou,
že musí být přijati jiní pracovníci, než ti, co
už u obce pracovali. V současné době máme
v obci 55 nezaměstnaných, a tak nebyl problém, vybrat ty, kteří měli o tuto práci zájem.
Od 1.dubna budeme tedy posíleni a můžeme začít s plánovanými stavbami. S novými
pracovníky bychom chtěli mimo údržbu
obce a zeleně začít s realizací stavby parkoviště u sokolovny, chodníku ke hřbitovu,
případně i se stavbu druhé strany zdi v mateřské škole. Uvidíme co se nám nakonec
podaří zvládnout.
Práce starosty, zastupitelů a účetní spočívala v tomto období hlavně v přípravě nových
projektů, podání žádostí o dotaci a sestavení rozpočtu pro rok 2014. Ale daří se nám
dobře hospodařit a i přes loňské investice
ve výši 1,5 mil. a pravidelné splátky úvěru na
kanalizaci, které ročně činní 570 tisíc, se nám
podařilo v loňském roce uspořit 2,4 mil. Kč
a konečný zůstatek na účtu obce tak byl ke
konci roku 5.1 mil. Kč. Tyto úspory nám velice pomohly k sestavení letošního rozpočtu se zahrnutím dvou finančně náročných
projektů, a těmi jsou stavby: „Revitalizace
lokality starovický rybník“ a „Rekonstrukce
a rozšíření budovy mateřské školy.“
První zmiňovaný projekt začala realizovat
začátkem roku vybraná firma Agromeli. Práce započala odstraněním náletů, vysekáním
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palachu a postupně i zemními pracemi, jak
v samotném rybníce, tak i v nivě potoka,
vedoucího až k hranicím katastru s V. Němčicemi. Práce postupují dle harmonogramu
a jestli nedojde k nějakému zdržení, začne
se už v letošním roce s napouštěním vody
do rybníka. Jediné co komplikuje tuto
stavbu je, že dosud nemáme podepsanou
smlouvu se SFŽP, což nás začíná znepokojovat. Pro Vaši lepší představu samotného díla
jsme pro Vás vložili část výkresu s výsadbou
do našeho zpravodaje.

Zahájení prací na úpravě rybníka
Druhou plánovanou stavbou, která v letošním roce nejvíce zatíží náš rozpočet, je již
výše zmiňovaná rekonstrukce budovy MŠ.
Důvodem rekonstrukce je uspokojení požadavků všech rodičů z naší obce na umístění
dětí předškolního věku, do naší mateřské
školy. Budova MŠ podle současných hygienických norem umožňuje umístění pouze
20 dětí a požadavek rodičů je pro příští rok
na umístění 46 dětí. Nemáme křišťálovou
kouli a nemůžeme s jistotou vědět, jak to
bude s přírůstky dětí v dalších letech, proto
jsme si už před rokem k tomuto účelu nechali zpracovat studii demografického vývoje. Tato studie ukazuje, že bychom i v dalších
letech měli mít více dětí, takže předpokládáme, že dvoutřídní MŠ bude mít využití i
do budoucna. Navíc školka s dostatečnou
kapacitou bude dávat příležitosti dalším
mladým rodinám k bydlení ve Starovicích,
na plánovaných, nových zástavbách, např.
na 0.řádku nebo do budoucna prodloužení
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4. řádku. Školka tuto investici potřebuje, protože od dob jejího otevření v 70-tých letech
do ní nebylo větším rozsahem investováno.
Nyní k samotné stavbě. Projekt zpracoval
projektant M.Stehlík a ke stavbě je vydané
stavební povolení. Stavba spočívá ve vytvoření druhé třídy v podkroví, s kompletní
výměnou všech rozvodů i ve spodní části
(topení, voda, odpady, elektrika). Bude tedy
odstraněna stará střecha, vystavěny nové
stropy a ze současného průjezdu bude vystavěna šatna se schodištěm. Ihned po zpracování projektu jsme přistoupili k vypsání
výběrového řízení, do kterého jsme oslovili
pět stavebních firem z regionu, s dobrými
referencemi. Po zveřejnění výběrového řízení se přihlásila ještě šestá firma. Nakonec
nejnižší cenu ve výši 4,311 mil. Kč předložila
firma Stavika Břeclav, která prováděla obdobnou stavbu v roce 2011 v MŠ Křepice,
takže má s podobnými stavbami zkušenosti. Stavba bude zahájena 1. května a termín
dokončení je stanoven do 31.7.2014 tak,
abychom v srpnu mohli vybavit školku nábytkem, zkolaudovat a 1. září přivítat děti
všech žadatelů. Po dobu rekonstrukce bude
provoz MŠ provizorně zajištěn v sokolovně.
Bude to pro nás všechny velmi náročné, ale
dosud jsme zdárně zvládli všechny problémy, tak věřím, že si i s touto situací a stavbou
poradíme. Bohužel, na projekt rozšíření MŠ
se v současné době nenabízí žádné větší dotace, proto jsme zažádali alespoň o ty menší, a to z programu MMR ve výši 400,- tis. Kč
a z JMK ve výši 200 tis. Kč, které v případě
jejich získání, alespoň částečně přispějí na
tuto stavbu.

Návrh interiéru šatny naší MŠ
Z důvodu získání dalších potřebných finančních prostředků na stavbu MŠ jsme přistoupili k prodeji dvou obecních pozemků
formou prodeje nejvyšší nabídky. Jednalo
se o jeden pozemek na 4. řádku a jeden na
0. řádku a nabídky za oba pozemky přesahují 1,5 mil. Kč, což nám velmi pomůže.
Mimo tyto velké projekty jsme zařadili do letošního rozpočtu i část stavby bezpečného
přechodu na hlavní silnici, protože je předpoklad, že v letošním roce bude zahájena
rekonstrukce hlavní silnice v úseku Nosislav
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– Hustopeče a objízdná trasa opět povede
přes Starovice. Na tuto stavbu se také nenabízí žádné dotace, ale zvyšování bezpečnosti v obci patří mezi naše priority, proto jsme
se rozhodli do stavby investovat z vlastních
zdrojů.

Sklepy před rekonstrukcí elektrického
vedení

Nebezpečný přechod přes hlavní silnici
Jsem rád, že se nám daří dobře hospodařit,
a že jsme schopni realizovat i takto velké finanční projekty.
Realizace ostatních plánovaných projektů
je přímo závislá na tom, zda budeme úspěšní při získání dotace na tyto stavby. Žádali
jsme o dotace, na výsadbu biokoridoru vedle JZD s názvem Starovice - Rekonstrukce
LBC 2/ RBK 091 (RK 116)", dále pak na Obnovení vodní nádrže u Losového a nakonec, na
stavbu víceúčelového hřiště ve sportovním
areálu, místo současného, antukového hřiště. O těchto projektech jste byli blíže informováni už v předchozích zpravodajích. Nakonec jsme ještě v tuto dobu ve spolupráci
s firmou Zahradní a krajinářská tvorba, spol.
s r.o., Brno zadali zpracování projektu na
obnovu biokoridoru (větrolamu) vedoucího
od hlavní silnice Starovice – Hustopeče směrem do obce na, kterou je možno získat opět
100% dotaci. Byla by škoda, se o tyto dotace
nepokusit, protože do budoucna už nemusí
být. Je také velká škoda, že nemáme dokončeny pozemkové úpravy, jejichž schválení
se navíc prodlouží z důvodu odvolání jedné
fyzické osoby, protože bychom mohli žádat
o dotace na plánované rozsáhlé výsadby zeleně, řešené těmito pozemkovými úpravami.
Mimo námi plánované projekty, začne v nejbližší době firma RGW Břeclav s obnovou
elektrického vedení v lokalitě sklepů. Rekonstrukce je potřebná, protože stávající
elektrické vedení je v havarijním stavu. Nové
vedení bude uloženo do země, což zlepší
vzhled v lokalitě sklepů a navíc, samotnými
výkopy, budou odhaleny a odstraněny veškeré, „na černo“ vystavené trativody. Negativní
stránkou stavby bude, že po dobu její realizace zůstane sklepní oblast na čas bez osvětlení. Společnost E.ON začne také s plánovanou
rekonstrukcí nízkého napětí na 0. řádku, která
bude dokončena do konce měsíce dubna.

V zimním období jsme nezapomněli ani na
kulturní a sportovní vyžití, které probíhalo
podle schváleného kalendáře akcí. Už druhý
rok po sobě nebyl Krojový ples, a tak jedinou
taneční zábavou v tomto období byl Maškarní ples. Cestu si na něj našlo přes sto návštěvníků, ve velkém počtu i v maskách, kteří se až
do ranních hodin, za doprovodu kapely Grif
05, skvěle bavili. Druhý den následoval Maškarní ples pro děti, který se setkal s tradičně
velkým zájmem dětí i rodičů. Hasiči se opět
chopili pořádání soutěže „Štarvické uzlování“,

„Kočky“ při zvaní po obci
které navštívilo mnoho mladých hasičů z celého okolí. Přes zimu pravidelně fungovala
„Kavárnička pro důchodce“, se zpestřením
promítání starých fotografií z naší obce. Obec
také zorganizovala setkání s důchodci v sokolovně, které bylo veselé a poslední tanečnice a tanečníci se rozcházeli až po půlnoci.
Velkou oblibu si v tomto období našel Baby
club, kdy maminky se svými dětmi, pravidelně využívají nabídnutého zázemí na obecním úřadě, k setkávání se dětí předškolního
věku. Poslední kulturní akcí v tomto období
bylo vystoupení ochotnického souboru BEZ
KAMEN z Uherčic s lechtivou komedií „Neposlušné manželky“. K mému překvapení navštívilo divadelní představení více jak sto návštěvníků, kteří se dobře bavili vtipnou hrou.
Jediné, co mě trošku znepokojuje je, že
se poslední dobou opět rozšířily krádeže
v obci. Poslední dva roky, po zavedení městské policie byl v obci „relativní klid“, ale v poslední době máme opět hlášené krádeže
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pohonných hmot, vykrádání aut a podobně.
Tímto Vás vyzývám k větší opatrnosti, lepšímu zabezpečení svého majetku, a také větší
všímavosti, abychom zajistili větší bezpečnost. Také chci požádat motoristy, aby dodržovali předepsanou 30 km/h rychlost v obci
a předešli jak nehodám, tak možné pokutě,
při pravidelných kontrolách měření rychlosti v obci. Cílem pokut není získávat peníze,
ale zvýšit bezpečnost!
Začalo nám jaro, které je s probouzející se
přírodou a kvetoucími stromy nejradostnějším ročním obdobím, tak Vám chci také po-

přát samou radost a dobrou náladu.
Starosta obce Antonín Kadlec

Stručně o probíhajících a uskutečněných projektech a činnostech v obci
Firma Agromeli zahájila práce na projektu Revitalizace lokality
starovický rybník

Od 1.3.2014 došlo ke změně dodavatele konektivity a navýšení
rychlosti obecního internetu na 30Mb/30Mb

Byly podány následující žádosti o dotace:
- z programu MMR Program rozvoje venkova na Rekonstrukci
MŠ ve výši 400 tis. Kč
- z programu JMK na Požární ochrany pro JSDH ve výši
144 tis. Kč
- z programu JMK Program rozvoje venkova na Rekonstrukci
MŠ ve výši 200 tis. Kč
- z programu Z rozpočtu JMK na rok 2014 na Obnovu vodní nádrže u sokolovny ve výši 482 tis.Kč
- z Úřad práce o zřízení nových pracovních míst pro pracovníky

Byl uskutečněn prodej pozemků parc.č. 1205/12 a 1092/16.
Bylo uskutečněno výběrové řízení na dodavatele stavby Stavební
úpravy a rozšíření MŠ
Mateřská škola pořídila nový herní prvek na školní zahradu

Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce, ze dne 13. 2. 2014
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatelku, ověřovatele, návrhovou komisi, navržený a doplněný program
• Inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2013
• Vyřazení majetku na základě předložených
Návrhů na vyřazení od inventarizačních komisí
• Zadání výběrového řízení na stavbu „MŠ
Starovice – stavební úpravy s přístavbou“
s oslovením vybraných uchazečů
• Hodnotící komisi na výběr dodavatele stavby „MŠ Starovice – stav.úpravy s přístavbou“ ve složení: Ing.Stránský Libor, Stehlík
Michal, Kadlec Antonín, Oravec Jozef, Pokorný Roman
• Ukončení smlouvy s firmou MPClik na
dodávku konektivity pro obecní internet
a uzavření smlouvy s firmou MCS Plus

•

•

•

s platností od 1.3.2014 dle nabídkové ceny
8.250Kč s DPH
Uzavřít Smlouvu o dílo č.04/14 s Ing. Liborem Stránským, Hájová 1, 691 41 Břeclav,
na zpracování podkladů k podání žádosti
o dotaci z MMR za cenu 12.100Kč včetně DPH, k podání žádosti o dotaci z JMK
9.680Kč včetně DPH a organizaci výběrového řízení na stavbu rekonstrukce MŠ za
cenu 18.150Kč včetně DPH
Podání žádosti o dotaci z programu MMR
ČR Programu obnovy a rozvoje venkova
ke stavbě MŠ Starovice – stavební úpravy
s přístavbou
Podání žádosti o dotaci z programu JMK na
požární techniku a v případě získání dotace
uhradí obec zbývající část ve výši 30% ze
získané dotace.

•
•

•

250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů:
Příjmy
29 309 600
Výdaje
32 082 700
Financování
2 773 100
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Půjčku panu Antonínu Uhrovi ve výši
40.000Kč na pořízení plyn kotle po havárii.
Pronájem pozemků pro pouťové atrakce
v době hodů 2014 firmě Homolka Milan,
Křepice
Dotaci ve výši 2600 Kč pro organizaci STP
Hustopeče na činnost pro rok 2014

Zastupitelstvo obce Starovice bere na vědomí:
• Zprávu kontrolního výboru
• Zprávu finančního výboru

Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu obce k podpisu smlouvy s firmou
MCS Plus
• Starostu k podpisu Smlouvy o dílo
č.04/2014 s Ing. Liborem Stránským

Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce, ze dne 25. 3. 2014
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatelku, ověřovatele, návrhovou komisi, navržený a doplněný program
• Rozpočet obce Starovice na rok 2014
v závazných ukazatelích dle zákona č.

usnesení č.

•
•
•
•
•

usnesení č.
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Rozpočtový výhled na období 2014-2017
Rozpočet Sociálního fondu na rok 2014
Rozpočet Bytového fondu na rok 2014
Účetní závěrku obce Starovice za rok 2013
Účetní závěrku MŠ Starovice za rok 2013
3

Štarvický panter
a rozdělení výsledku hospodaření
Pořadí nabídek prodeje pozemku parc.č.1092/16 od nejvyšší nabídkové ceny až
po nejnižší
Pořadí nabídek prodeje pozemku parc.č.1205/14 od nejvyšší nabídkové ceny až
po nejnižší
Pořadí firem na stavbu MŠ Starovice podle
nejvýhodnějších, nejlevnějších nabídek:
STAVIKA s.r.o., Opletala 2403/10, 690 02
Břeclav s cenou 4.311.292,- Kč
JS – abacus s.r.o., Havlíčkova 613/32, Hustopeče 69317, 4.671.727,- Kč
Uzavření smlouvy s Michalem Stehlíkem
o výkonu technického dozoru investora
v průběhu stavby MŠ Starovice ve výši 80
tis. včetně DPH.
Uzavření smlouvy s ČPP na komplexní pojištění majetku obce ve výši 23.349,-Kč.
Zadání zastavovací studie 0-tého řádku
u ORR Hustopeče
Uzavřít smlouvu s Ing. Stránským na výběr
dodavatele stavby Starovice – střed obce
Uzavření smlouvy s firmou Zahradní a krajinářská tvorba spol. s.r.o. Brno na zpracování
projektu STAROVICE – Rekonstrukce LBC 2/
RBK 091 (RK116) včetně zpracování rozpočtu a podkladů k podání žádosti o dotaci za
nabídkovou cenu 38.103,-Kč

•
•
•

•

•
•
•
•
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•

Úhradu provozní ztráty sokolovny za rok
2013 ve výši 28.212,-Kč
Úhradu nákladů na pořízení 2ks bezpečných fotbalových branek pro mládež. V případě získání dotace uhradí obec náklady
rozdílu mezi pořizovací cenou a obdrženou
dotací včetně nákladů na dopravu, v případě nezískání dotace uhradí plnou výši nákladů včetně dopravy.
Členský příspěvek pro DSO Čistý jihovýchod na rok 2014 ve výši 3.649,Příspěvek do Fondu IDS Jmk na rok 2014 ve
výši 44.450,-Kč.
Pořádání X.ročníku Agrotec Rallye ve dnech
20.-21.6.2014

Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu zabezpečováním hospodaření
podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu do 500.000Kč
stanovených závazných ukazatelů v příjmech i výdajích. Rozpočtová opatření
budou následně schválena na nejbližším
zasedání, jinak je provedené rozpočtové
opatření neplatné.
• Starostu k vyzvání uchazeče s nejvyšší
nabídkovou cenou na pozemek parc.č.
1092/16 k úhradě ceny. Po uhrazení nabídkové ceny včetně úhrady nákladů spo-

•

•

jených s převodem (nákladů na sepsání
smlouvy 1000,-Kč, návrh na vklad 1000,Kč,) obec uzavře s uchazečem smlouvu
k prodeji pozemku. V případě, že do 30dní
od vyzvání uchazeč neuhradí nabídnutou
cenu obci Starovice, bude po tomto termínu osloven další uchazeč v pořadí a bude se
postupovat stejným způsobem
Starostu k vyzvání uchazeče s nejvyšší
nabídkovou cenou na pozemek 1205/14
k úhradě ceny. Po uhrazení nabídkové ceny
včetně úhrady nákladů spojených s převodem (nákladů na sepsání smlouvy 1000,Kč, návrh na vklad 1000,- Kč,) obec uzavře
s uchazečem smlouvu k prodeji pozemku.
V případě, že do 30dní od vyzvání uchazeč
neuhradí nabídnutou cenu obci Starovice,
bude po tomto termínu osloven další uchazeč v pořadí a bude se postupovat stejným
způsobem
Starostu k podpisu smlouvy s firmou s nejvýhodnější nabídkou na stavbu MŠ Starovice. V případě odstoupení od zakázky bude
vyzvána druhá firma v pořadí.

Zastupitelstvo obce Starovice ukládá:
• Účetní neprodleně provést rozpis závazných ukazatelů schváleného rozpočtu roku
2014 na položky.

Třiďte odpady, má to smysl
Mnoho plánovaných projektů a nedostatek financí nás hned po nástupu do volebního období nutily hledat úspory. Přes mnohá úsporná
opatření, která jsme zavedli, jsem zjistil, že ve
srovnání s některými obcemi, máme velké finanční rezervy v odpadovém hospodářství. Pojem odpadové hospodářství zní velmi odborně,
ale v praxi jde o likvidaci odpadů, vyprodukovaných v našich domácnostech. V dnešní době
se odpadovému hospodářství celosvětově
věnuje hodně financí a hledají se nová řešení,
jak odpady druhotně využít, proto i podmínky
pro nás, producenty odpadu, se neustále mění.

Z toho důvodu nám trvalo delší dobu, než jsme
dobře nastavili systém shromažďování odpadů, zajistili efektivní svoz, uzavřeli smlouvy
s firmami zpětného odběru a hlavně seznámili
a zapojili občany do třídění. Tyto kroky se nám
z velké části již podařily a dovedly nás k současnému efektivnějšímu nakládání s odpady, které
přinesly velké finanční úspory. Společně s loňským navýšením ceny za odpady se nám podařilo dosáhnout požadovaného výsledku a to, že
obec nemusí za „odpady“ doplácet. V roce 2012
doplácela obec za každého občana 120,- Kč
a v loňském roce už pouze 7,-Kč. Ve skutečných

číslech to znamená, že se nám podařilo meziročně ušetřit téměř 100 tisíc Kč. Někteří občané si mohou říct, že je úspory moc nezajímají,
ale je potřeba si uvědomit, že obec hospodaří
pouze s jedněmi penězi a uspořené finance
nám umožňují jiné, smyslnější investice, než
aby naše peníze „končily na skládce odpadů“.
Dobré výsledky vedou k tomu, že nemusíme
zdražovat poplatky za odpady a v případě dalšího zlepšení hospodaření můžeme dokonce
přistoupit ke snížení poplatků za odpady. Přesná čísla a vývoj v hospodaření s odpady vyčtete
z přiložené tabulky.

Odpadové hospodářství v Kč
ROK
Náklady
SKO - Hantály (popelnice)
Objemný, separovaný, nebezpečný odpad,
Mzdové náklady + odvody + technika + SDO
Náklady celkem
příjmy od občanů
Příjmy z prodeje (papír, kov)
Hasiči - příjmy z prodeje kovu
Odměny od spol. EKO KOM
Odměny za zpětný odběr elektroodpadu
Příjmy celkem
DOPLATEK OBEC v KČ
Průměrný počet občanů v roce
Cena za odpady na 1 občana
Náklad za 1 občana/rok
Příjem na 1 občana/ rok
Doplatek obce na 1 občana za rok v Kč
4

2 013

2 012

2011

2010

2009

2008

337 087
60 978
187 260
585 325
400 612
27 729
17 826
117 620
15 467
579 254

345 048
32 815
180 294
558 157
349 166
0
31 214
64 453
8 986
453 819

356 655
58 377
177 709
592 741
339 101
15 754
31 747
60 136
8 375
455 113

353 042
56 088
177 025
586 155
332 730
15 262

356 727
26 147
170 598
536 788
324 480
16 282

331 577
23 103
169 839
524 519
284 965
33 082

54 218
0
402 210

34 000
0
374 762

17 795
0
335 842

6 071
890
450
658
651
7

104 338
873
400
639
520
120

137 628
847
400
699,81
537,32
162,49

183 945
831
400
705,36
484,01
221,35

162 026
811
400
661,88
462,10
199,79

188 677
809
350
648,35
415,13
233,22

1/2014

Štarvický panter

Hlavní efekt, který nás dovedl k úsporám,
je v třídění odpadů. Tříděním odpadů šetříme hned několikrát. První úspora je v tom,
že odpady nekončí v popelnici. Je důležité
vědět, že za každé kilo uložené v popelnici
zaplatíme přibližně 2,40 Kč a v celkovém součtu jsme zaplatili za loňský rok 337.087,-Kč.
Obráceně, za většinu vytříděných odpadů
nezaplatíme nic, svozové firmy je zdarma
odvezou a za některé nám navíc zaplatí. (Odpady za které dostáváme odměny: plast, sklo,
papír, nápojový karton, kov, elektroodpad)
V letošním roce jsme obdrželi částku za vytříděné odpady od svozových firem celkem
ve výši 43.196,-Kč. Poslední finanční efekt za
třídění je ve vyplacené odměně od společnosti EkoKom, kdy jsme v letošním roce dostali vyplacenu odměnu ve výši 117.620,- Kč,
což je téměř dvojnásobek loňského výsledku
a čtyřnásobek výsledku před čtyřmi lety.

K lepšímu třídění určitě přispěl efektivní svoz
zajišťovaný obecními pracovníky, kteří vytříděné odpady jako je plast, nápojové kartony,
elektroodpady, baterie případně i jiné odpady odvezou v pravidelných měsíčních intervalech přímo od domu.
Také zavedení nových sběrných míst po obci,

Zprovoznění sběrného dvoru

a. Plast (veškeré plastové odpady, sešlapávejte prosím PET lahve)
b. Papír (dobře svázaný papír vkládejte
do kontejnerů po obci, velké kusy,
krabice odvážejte na SDO)
c. Textil, hračky, obuv (vložit nově do
kontejnerů v obci u COOP a autobusové zastávky – slouží pro charitativní
využití, nepoužitelné věci se druhotně zpracovávají)
d. Nápojové kartony
e. Sklo
f. Kov
g. Veškeré elektroodpady
h. Baterie a monočlánky
i. Zářivky a úsporné zářivky
2. Suť a písek nevhazujte do popelnic – uložení suti do popelnice je 200x dražší než
odvoz na sběrný dvůr
3. Zelený odpad také nepatří do popelnic
(tráva, listí, odpady ze zahrad) – nejefektivnější a nejlevnější způsob likvidace ve
vlastní kompostárně, hnojišti, případně
potrava hospodářských zvířat. Jestliže

V neposlední řadě, k efektivnímu a hlavně ekologickému třídění odpadů, přispěl
i nově zprovozněný sběrný dvůr. Sběrný dvůr
umožňuje občanům v provozní době uložení
téměř všech odpadů z domácností, kterého
občané v loňském roce ve velké míře využili,
o čemž svědčí téměř dvojnásobné navýšení
hmotnosti objemného odpadu. (nábytek, koberce, a netříděné odpady). Navýšení těchto
odpadů přikládám právě k novému zprovoznění sběrného dvoru, který umožnil občanům vyklidit za roky nashromážděné odpady
uložené doma na půdách, dvorech, garážích
a podobně. Sběrný dvůr také umožňuje ukládání elektroodpadů, kterých je k mému překvapení velké množství. Pro vaši představu
v loňském roce bylo odvezeno 70 ks televizorů, 24 ks monitorů, 38 velkých spotřebičů
typu ledniček, praček a 8 ks cca. kubíkových
kontejnerů malých elektrospotřebičů. Při
tomto množství odpadů, jenom tak přemýšlím, kde tyto odpady končily dříve. V popelnicích? Kontejnerech, či v mezích za obcí? Lepší
nemyslet co bylo, ale spíše myslet nad tím,
jak ještě lépe snižovat náklady.
Proto zopakuji pár pravidel, které nám zajistí
další snižování nákladů za likvidaci odpadů:
1. Třiďte veškeré odpady, pro které zajišťujeme zpětný odběr

kterých dnes máme šest s kontejnery na papír a sklo umožňují kdykoliv například při
cestě do obchodu, práce či při procházce ulo-

žit odpady do kontejnerů. Hlavně zavedení
kontejnerů na papír se osvědčilo, kdy se nám
téměř zdvojnásobila výtěžnost papíru oproti předchozímu roku. Posledním krokem, ke
zlepšení s nakládáním s odpady, bylo zavedení kontejneru na textil obuv a hračky, který
slouží pro charitativní účely a za dva měsíce
po zavedení se v něm nashromáždilo téměř
0,5 tuny nepotřebných oděvů.

Zase je důležité, že tyto odpady nekončí
v popelnicích.
tyto možnosti nemáte, můžete je uložit
na sběrném dvoře.
Obec nezajišťuje likvidaci odpadů ze zahrad, pouze z veřejné zeleně a předzahrádek. Odpady ze zahrad je povinností
každého majitele si zlikvidovat na vlastní
náklady. K tomuto účelu je možné využít
místo určené k pálení „u střelnice“

Při dodržování těchto pravidel zajistíme efektivní a ekologický způsob likvidace odpadů.
Systém je nastaven solidárně, kdy platby za
odpady jsou nastaveny fixně a nerozlišují občany, kteří se těmito pravidly řídí a ty druhé.
Proto jestli vám záleží na naší obci, třiďte odpad, má to smysl.

Přehledy vytříděného odpadu
2013
2 012
2011
2010
2009
2008
Kód
v Kg
v Kg
v Kg
v Kg
v Kg
v Kg
200101 papír
16 635
8 660
7 150
4 500
2 160
6 490
železo
8 420
5 470
8 906
3 700 10 660
4 100
200139 plast
8 878
9 454
7 250
7 870
0
0
200139 plast (z toho čistá PET)
0
0
0
4 500
3 560
3 070
200102 sklo
13 340
9 342
8 700
6 700
8 200
5 400
150105 nápojový karton
1 027
891
560
0
0
0
Směsný komunální odpad
200301 (popelnice)
140 857 156 280 149 980 151 960 154 760 151 780
200307 Objemný odpad (SDO)
40 310 15 470 15 550 13 760
2 060
0
160103 Pneumatiky
760
0
480
890
0
0
200127 Barvy, nebezpečné odpady
1 460
380
0
0
0
0
Množství odpadů celkem
231 687 205 947 198 576 193 880 181 400 170 840
Výtěžnost pro EKOKOM na osobu
Papír+plast+sklo+karton
39 880 28 347
23020
22775
13920
14960
Počet osob
883
875
830
815
809
809
Výtěžnost v Kg/ 1 osoba / rok
45,16
32,40
27,73
27,94
17,21
18,49
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Kam s nefunkční zářivkou?
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do popelnice na směsný odpad, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.
Každý z nás se v této situaci ocitl. Přestane
nám po letech svítit zářivka a tak přemýšlíme,
kam vyrazit pro novou, a jak naložit s tou nefunkční. Někde jsme již zaslechli, že vysloužilé
zářivky nepatří do komunálního odpadu. Nepatří ale ani do tříděného skla, i když jsou ze
skla vyrobené. Ale proč vlastně? Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) totiž obsahují malé
množství jedovaté rtuti, která by při špatném
zacházení a vyšších koncentracích mohla
ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji
v obchodě při nákupu té nové.
Další možností, jak správně naložit s nefunkč-

ní zářivkou je její odevzdání ve sběrném dvoře
Starovice za rybníkem, případně ve svozový
den opatrně uložit před dům a obecní pracovníci zajistí bezpečné svezení a předání firmě
Ekolamp. Obsluha sběrného dvora ji od Vás
zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr
zářivek pro naši obec Starovice zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá
na náklady provozu sběrného místa, ale plně
hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Tím našemu obecnímu rozpočtu ušetří
část prostředků určených pro nakládání s komunálním odpadem. EKOLAMP tak přispívá
k ochraně životního prostředí v naší obci a na
nás všech je, abychom se k němu alespoň malým dílem připojili.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními
zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Zápis do mateřské školy
Zápis do MŠ Starovice pro školní rok
2014/15 proběhne 15. 4. - 16. 4. dopoledne v 10,00 -11,30 hodin, odpoledne v 15,00 -16,00 hodin v prostorách
mateřské školy.

Rodiče si s sebou přinesou: - rodný list dítěte
- vyplněnou žádost o přijetí, pokud ještě nebyla odevzdána
do MŠ
- potvrzení praktického lékaře o způsobilosti a očkování dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce

Informace pro rodiče dětí v mateřské škole
Ředitelka MŠ Starovice, se schválením
zřizovatele, oznamuje rodičům, že z důvodu rozsáhlé rekonstrukce mateřské
školy bude od 22. dubna 2014 zahájen
provoz v náhradních prostorách –
v místní sokolovně. Provoz školy bude
nezměněn, tj. 6,30 - 16,00 hodin. Na

obědy budou děti chodit v rámci vycházek
do školní jídelny. Prosíme maminky, které
jsou v domácnosti, aby si své děti vyzvedávaly ze školy po obědě. Velice by nám
tím pomohly a usnadnily práci ve ztížených
podmínkách v době, kdy budeme pobývat v
náhradních prostorách sokolovny. V průběhu

hlavních prázdnin je možno po domluvě
umístit děti do MŠ v Hustopečích - týká
se rodičů, kteří jsou v zaměstnání. Děkujeme všem za pochopení a vstřícnost.
Těšíme se, že vás 1.září 2014 uvítáme
v nových pěkných prostorách mateřské školy.
ředitelka MŠ Ing. Renata Kadlecová

Proč mám rád svou babičku? A zde jsou
jejich odpovědi:
Protože k ní chodím na prázdniny, vaří dobroty, peče čokoládový buchty, nosí mně z práce
bombóny, spí se mnou, vaří dobré buchty,
když přijdu ze školky, tak mně dovolí jít na
počítač, chodím k ní domů, všechno mně
dovolí, je na mě hodná, můžu se u ní někdy
vykoupat, kupuje mně hračky, můžu si od ní
půjčit pejska.

Proč mám rád svého dědečka?
Protože je hezký, můžu s ním pracovat, nosí
mi cukroví, nosí mě na koníkovi (na ramenou), vaří nám oběd, moc chrápe, je na mě
hodný a můžu u nich spát, mám ho rád, ale
jenom trochu, koupí mně nejrychlejší auto,
můžu se u něho dívat na pohádky, někdy si
se mnou hraje, dělal jsem s ním ohrádku pro
kuřátka, je to můj kámoš.
zapsala Heřmanská Jitka

Naše děti
Moje babička a můj dědeček
Připravovali jsme vystoupení pro naše babičky a dědečky a samozřejmě jsme si povídali
o svých prarodičích. Děti povídali, jak s nimi
jezdí na výlety, jak babičce pomáhají v kuchyni, dědovi na dvorku, některé nemohly
pochopit, že i jejich prarodiče byli také malí,
jako oni.
Ze všeho povídání vyplynulo, jak moc jsou
prarodiče v životě svých vnuků důležití a tak
jsem jim položila dost těžkou otázku:
6
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Pokračování v úpravě školní zahrady
Ještě v zimním období byl na školní zahradu umístěn dřevěný herní prvek „Věž.“ Herní prvek je od firmy Hřiště s.r.o. Tato atrakce
zpříjemní dětem pobyt venku a umožní jim
dostatečné pohybové vyžití. Mateřská škola děkuje touto cestou SRPDŠ za peněžní
dar v hodnotě 10 000,- Kč, který byl použit k zakoupení věže. Zbývající částka byla
uhrazena z prostředků školy.
Ředitelka MŠ Ing. Renata Kadlecová

Změna telefonních čísel
Z důvodu lepší dostupnosti a finančních úspor došlo ke zrušení pevných telefonních linek v mateřské škole a školní jídelně. Pevné
telefonní linky jsou zrušeny, volejte nově na uvedená mobilní čísla operátora O2. Děkujeme za pochopení

Mateřská školka

727 814 919

Jídelna

727 814 462

Od historie k současnosti společnosti Zemos a.s.
Dovolte mi v tomto a následujících číslech zpravodaje představit společnost Zemos a.s. se sídlem ve Velkých Němčicích. Chtěl bych čtenáře
seznámit s historií, současností a nahlédnout
do budoucnosti. Důvodem je skutečnost, že
naše společnost obhospodařuje půdu, která je
součástí zdejšího kraje. Kraje, ve kterém se rodili
a umírali naši předkové. Kraje, ve kterém žijeme
a jehož půda nás živí.
Aby bylo možné popsat současný stav, je nutno rozdělit pohled do historie na tři části: Velké
Němčice, Hustopeče a Žatčany.
K 15. září 1957 bylo v celé republice registrováno 10 736 jednotných zemědělských družstev
(JZD).
JZD bylo ve Starovicích založeno v roce 1950,
na začátku s 25 členy a předsedou p. Adolfem
Pavlíčkem, 6. 9. 1957 vstupuje do družstva poslední soukromý zemědělec. V roce 1959 hospodaří na výměře 684 ha z.p., s počtem závodů
134 a počtem členů 236.
Družstvo prochází závažnými problémy, které
jsou dány jak nedostatkem základních hospodářských prostředků, tak i chybami ve vedení
a organizaci práce. Situace se ale postupně zlepšuje, dochází ke zvyšování výnosů a k celkovému zlepšení ekonomické situace podniku, to
následně umožňuje nákup zařízení pro rozvoj
odborných činností - ale ke srovnání jednotlivých činností v rostlinné a živočišné výrobě až
později.
V roce 1975 vzniká JZD „Rudé armády“ a to sloučením družstev Hustopeče, Starovice a Uherčice. V této době je hustopečské JZD například
největším pěstitelem fenyklu v ČSSR, koncem
70. let je zahájen projekt Laktiferm – výroba

probiotik (ve spolupráci se švédskou firmou AB
Medipharm), silná je výroba živočišná.
A tak jsme se velmi rychle a zaznamenávajíce
jen hlavní události dostali do období, z něhož
je dochováno o něco více. Do období po roce
1989. Přichází k nám svoboda v různých podobách, jednou z nich je i svoboda podnikání,
která se více či méně dotýká i hospodaření zemědělského. Část zemědělské půdy je vydána
jejich původním majitelům, kteří na ní začínají
soukromě hospodařit, na zbytku hospodaří
nadále zemědělská družstvo. Protože byl v té
době podnik ekonomicky stabilní, podařilo se
zachovat jeho rozměr, nedošlo k jeho rozpadu
a zániku, jak tomu bylo v jiných okresech. Tehdejší vedení si vytklo jako hlavní cíl vyrovnání se
s oprávněními osobami, připravit se na transformaci a tak se připravit na další rozvoj podniku.
JZD Hustopeče prochází etapou vývoje, kdy po
dvojí vlně transformace vznikají ZVOD Hustopeče a ZVOS Hustopeče, a.s. Členské podíly jsou
nahrazeny listinnými akciemi.
Do společnosti ZVOS a.s. a vstupuje kapitálově
v roce 2008 AGROFERT Holding a.s. prostřednictvím společnosti ZZN Pomoraví a.s. Znamená
to, že od jednotlivých majitelů akcií tyto vykupuje za tržní cenu, která odpovídá v té době
tržní hodnotě podniku samotného. 100% vlastníkem se tedy stává ZZN Pomoraví a.s., který si
těmito akvizicemi snaží zajistit jistotu suroviny
pro své mlýny a výrobny krmných směsí pro
hospodářská zvířata. Postupně dochází k naplňování hesla: „Od vidlí až po vidličku“.
V roce 2009 dochází v rámci projektu vnitrostátní fúze ke spojení společností ZVOS Hustopeče a.s. a ZEMOS a.s. V. Němčice, které do

té doby hospodařilyy
vedle sebe jako sousedé. Právním nástupcem
se stává společnost ZVOS Hustopeče a.s., který
se přejmenoval na ZEMOS a.s. se sídlem ve Velkých Němčicích. Následně dochází k organizačnímu propojení se společností ZD Žatčany
a.s., jež je řízena ZEMOSem. Novým vlastníkem
všech tří společností se stává NAVOS a.s. Kroměříž, člen skupiny Agrofert Holding a.s., který
se sloučil v roce 2011 se společností ZZN Pomoraví a.s. a stal se jejím právním nástupcem.
V roce 2010 dochází rozhodnutím majoritního
vlastníka k odštěpení úseků ovocných sadů
a vinic. Tím vznikají dvě samostatné společnosti Vinice Hustopeče s.r.o. a Sady Velké Němčice
s.r.o. Vinice jsou následně v roce 2011 prodány
společnosti ZNOVÍN Znojmo a.s. Stejně tak chov
prasat, který se podařilo zachovat již pouze ve
středisku Nosislav, je pronajat a přičleněn do
společnosti JAVE PORK a.s., kam patří také výkrm vepřů provozovaný na bývalém Jave a bioplynová stanice tamtéž. Důvodem těchto změn
je zúžení specializace na čistě rostlinnou a živočišnou výrobu. ZEMOS a.s. a ZD Žatčany k dnešnímu dni obhospodařují 5032 ha z.p., chov skotu čítá 2800 ks, to vše s počtem zaměstnanců 96.
Toto je stav roku 2014. Zdá se to složité? Ono to
také určitě v některých obdobích složité bylo,
ale výsledkem je dobře fungující a prosperující
firma. V příštím čísle zpravodaje se čtenáři dozví
více zajímavostí o tom, jaká byla živočišná výroba před lety, jaká je dnes, jak máme v plánu se
o hospodářská zvířata starat v nejbližší budoucnosti. Zkrátka, příště o kravičkách.
Předseda představenstva ZEMOS a.s. Velké Němčice a ZD Žatčany a.s., Ing. Zdeněk Horák
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Navržené řešení přechodu
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Setkání seniorů, aneb jak jsme slavili MDŽ
Milí čtenáři,
dovolte mi, abych se s Vámi podělila o pár zážitků z akce „Setkání s důchodci“. Akce se konala
v sobotu 8. Března v odpoledních hodinách
a byla již čtvrtou v pořadí, za dobu působení
současného zastupitelstva. Počasí toho dne
spíš nahrávalo práci na zahrádce nebo pěkné
vycházce, přesto pozvání „na kus řeči s muzikou“ přijalo na sedmdesát seniorů. Program
zahájili naši nejmladší. Děti z MŠ pod vedením
nové paní ředitelky (Renaty Kadlecové) a svých
učitelek předvedly originální program, kde se
ukázaly v rolích hasičů, popelářů, prodavaček,
švadlenek… Vystoupení bylo milé s nestroje-

ným „zapálením pro věc“. Maminky, tatínkové,
babičky i dědové mohli být na své ratolesti pyšní. Zpráva starosty obce, která následovala, byla
bilancující, kritická, místy i sebekritická a vnímaná stejně pozorně, jak předchozí program
dětí. Tak, jak v minulých letech, tak i tentokrát
nechybělo malé občerstvení pro přítomné a po
něm následovala „ pravá vesnická mini muzika“. Kapela sice jen tříčlenná, ale roztančit páry
a vyburcovat některé ke zpěvu se jí podařilo. Až
mi bude příště zase někdo tvrdit, že lidi se už
přestali umět bavit, odpovím: „přijeďte k nám
do Starovic, tady to žije…“
Marie Formanková

Senioři se baví

Proč je Zelený čtvrtek zelený a Bílá sobota bílá ?
Křesťané slaví Velikonoce od večera Zeleného čtvrtku do nedělního
rána. Toto období se obecně nazývá triduum neboli třídenní. Během
něho se připomínají události spojené s Ježíšovou smrtí a zmrtvýchvstáním.
Zelený čtvrtek je den, kdy dopoledne všichni kněží obnovují v katedrále své sliby a večer se slaví mše, při které se připomíná Ježíšova
poslední večeře, jeho smrtelná úzkost a modlitební zápas před ukřižováním. Svůj název zelený čtvrtek získal z německého slova Gründonnerstag. Avšak německé slovo „grün – zelený“ je již zkomoleninou slovesa „grinen – plakat“. Pláč a nářek se vztahoval k starobylé
liturgii čtvrtku před velikonocemi, kdy kajícníci oplakávali a vyznávali své hříchy a na základě jejich lítosti jim bylo odpuštěno. Tento
historicky fakt časem upadl v zapomnění a lidová tradice začala název zelený čtvrtek spojovat se zelenými olivami, mezi kterými Ježíš
prožíval svou smrtelnou úzkost před ukřižováním. Také se vytvořil
zvyk jíst na zelený čtvrtek špenát, protože má zelenou barvu. Mimo
jiné se Zeleným čtvrtkem spojeno lidové rčení, že odlétají zvony
do Říma. Toto slovní spojení má svůj původ ve vyzvánění zvonů na
začátku liturgie. Vyzvánění ohlašuje začátek Ježíšova utrpení. Pak
zvony až do sobotní noci umlknout, aby se znovu rozezněly a svým
zvukem ohlašovaly Ježíšovo zmrtvýchvstání.
Velký pátek je den Ježíšova ukřižování, proto se křesťané celý den

postí. Liturgie vrcholí takzvaným odhalováním kříže a četbou pašijí.
Původ názvu „Velký pátek“ je prostý. Má zvýraznit velikost Boží lásky
k člověku, která je ochotná obětovat vlastní život.
Bílá sobota připomíná, že Ježíš byl pohřben. V noci ze sobotu na
neděli se slaví Ježíšovo zmrtvýchvstání. Křesťané se sejdou mimo
kostel u hořící ohně, od kterého je zapálená velikonoční svíce –
paškál. Hořící svíce symbolizuje Ježíše Krista, který přemáhá veškerou temnotu, zvláště temnoty smrti. V průvodu je svíce přinesena
do kostela. Tam následuje čtení z Bible a křty dospělých. Pokud
není nikdo křtěn všichni znovu obnovují své křestní sliby a jsou
pokropeni vodou, která jim připomíná jejich vlastní křest. Nově
pokřtění dostávají bílou roušku. Původně v antice to byly celé
nové bílé šaty jako znamení očištění a nového životního začátku.
A právě z toho zvyku předání bílých rouch odvozuje Bílá sobota
svůj název.
Velikonoční neděle má svůj název od veliké noci, kdy Ježíš vstal
z mrtvých. Po mši svaté se světí pokrmy. Nejčastěji se jedná se symboly velikonoc jako např. beránci, vajíčka, zajíci atd.
Nezbývá než si popřát, abychom ve spleti lidových tradic a zvyků
spojených s Velikonocemi zahlédli jejich jádro, které nabízí každému člověku odpovědi na otázky lidské existence.
Mgr. Kafka

Stanovení data Velikonoc
Na Nikajském koncilu r. 325 bylo rozhodnuto,
že Velikonoce mají připadnout na první neděli
po prvním jarním úplňku po jarní rovnodennosti. Jejich datum tedy kolísá mezi 22. březnem a 25. dubnem. Nejpozdější Velikonoce
byly 25. dubna v roce 1943, nejčasnější Velikonoce byly 22. března v roce 1818. První tabulky v českých zemích s výpočtem Velikonoc
sestavil známý pražský hvězdář Jan Kepler.
Svatý týden Velikonoční neboli svatý týden
má v celém křesťanském světě svou symboliku den po dni. Víte, jak a proč se jednotlivé
dny svátečního týdne jmenují a jaké pověry
se k nim vážou ?
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Květnová neděle
Poslední postní neděle před Velikonocemi –
zahajuje svatý týden. Název je odvozen od
květů, jimiž lid vítal Ježíše. Nemá se nic péct,
neboť by se „zapekl“ květ na stromech a nebylo by žádné ovoce.

Škaredá (Černá) středa
Tento den se především uklízelo. Říkalo se jí
„Sazometná nebo Smetná“, protože se vymetaly saze z komínů a smýčily se domy. Název
„Škaredá“ je od toho, že v tento den Jidáš škaredil (žaloval) na Krista.

Modré pondělí
Poslední masopustní pondělí. Kostely se tento den zdobily modrým a fialovým suknem.

Zelený čtvrtek
V tento den se nosilo zelené mešní roucho – od
toho název „Zelený čtvrtek“. Jedla se jen zelená
strava ( špenát, zelí ), aby byl člověk zdravý po
celý rok. Tímto dnem umlknou zvony – „odlétají
do Říma“. Místo zvonů znějí klapačky, řehtačky
a pojízdné drnčící trakaře. Pečou se jidáše.

Šedivé úterý
Hospodyňky vymetaly pavučiny a uklízely.

1/2014
Velký pátek
Tento den byl Ježíš odsouzen, ukřižován
a pohřben. Drží se přísný půst, nepracuje se,
zvony mlčí. Otevírá se země s poklady, na
chvíli se otevírá i hora Blaník.
Bílá sobota
Název „Bílé soboty“ může být odvozen od
bílého roucha novokřtěnců. Zvony se vracejí
z Říma. Pečou se mazance, pletou se pomláz-

Štarvický panter
ky. Skončením „Bílé soboty“ také skoncoval
dlouhotrvající půst.
Boží hod velikonoční
V neděli za svítání vstal Ježíš Kristus z mrtvých. Pečou se velikonoční beránci, každá
návštěva z něj dostala kousek. Dodnes pečeme beránka, který znamená obnovu života
a jeho vítězství nad smrtí a symbolizuje památku Krista. Když spatřil Jan Křtitel Krista,

zvolal: „Hle Beránek Boží, který snímá hříchy
světa!“ Kristus vystupuje v roli vykupitele hříchů, aby lidé dosáhli odpuštění a spásy.
Červené Velikonoční pondělí
Chlapci chodí s pomlázkami, koleduje se, každý by na sobě měl mít nějaký červený kus
oděvu nebo alespoň na pomlázce červenou
stuhu. Odměnou chlapci dostávají zdobená
vajíčka . Polévání vodou znamená zdraví.

Obecní knihovna v r. 2013
Tak jako každý rok se ohlédneme do minulého
„roku knihovny“ trochou statistiky. Registrovaných (aktivních) čtenářů bylo 67 a vypůjčili
si celkem 1736 knih a časopisů. Z toho výpůjčky: naučná literatura dospělí - 354, beletrie dospělí - 811, naučná literatura děti - 111,
beletrie děti - 347 a výpůjčky periodik - 113.
Uspořádáno bylo 6 kulturních akci.
Dětským čtenářem roku 2013 byl vyhodnocen Alex Páviš a dospělým čtenářem byla paní
Marie Bučková.
Pořadí nejpůjčovanějších knih:
Dospělí: 1. Tučková K. - Žítkovské bohyně, 2.
Körnerová H. M. - Heřmánkové údolí, 3. Woodová B. - Dům vzpomínek.
Děti a mládež: 1. Woods F. - Barbie, chtěla
bych být , 2. Astleye N. B. - Příběhy o prasátku
Peppě, 3. Flanagan J. - Hraničárův učeň.
V roce 2013 bylo nakoupeno 111 nových knih
a z Knihovny Břeclav bylo zapůjčeno 216 knih.
Vážení občané, navštivte knihovnu – výběr
knih je bohatý!
Kadlecová Helena, knihovnice

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou
Tříkrálová sbírka se v ČR uskutečňuje již 14
let. Každý rok probíhá i v naší obci.
O vánocích probíhají různé spoty, jak v televizi, tak v rádiu, takže je každý informován, kam peníze z těchto sbírek odcházejí.
Většina peněz zůstává v ČR, jen něco jde do
zahraničí. Peníze se používají na pomoc lidem v hmotné nouzi a na pohromy, které
častěji přichází. Copak jich bylo vloni málo?
A po novém roce přichází znovu, Pán Bůh
zaplať, že nepostihli i nás.
Jak už víte, v naší obci byl zřízen kontejner
na nevyužité oblečení, obuv i textil. Toto je
také složka charity. Díky nám všem se jak
peníze, tak oblečení i obutí dostanou k lidem, kteří to potřebují.
V žádném případě peníze ze sbírky nejdou
do kostelů, jak si někteří spoluobčané my-

slí. Víme, že v dnešní době jsou lidé nedůvěřiví, ale sbírka je dobrovolná a služnost
je otevřít dveře a říct, v případě nezájmu,
my nepřispějeme. Často se totiž setkáváme, že lidé stojí za záclonami a čekají , až
odejdeme.
V jiném případě jsme očekávámi a málem
koledníky obdarují sladkostmi. Nechodíme
žebrat, ale pomáhat potřebným. Nezáleží
kdo kolik přispěje, stačí jenom dobrá vůle
pomoct. Nechci nikomu křivdit, ale sama ze
svých poznatků vím, že na sbírku přispějí ti,
co toho sami moc nemají se slovy, dáme,
nikdy nevíme, kdy mu budeme potřebovat
pomoc.
Myslím, že touto větou bychom se měli řídit
všichni, protože nikdy nevíme jaká životní
událost by nás mohla dostat do podobné

situace jakou mají lidé, kterým jsme svou
dobrou vůlí a přispěním do sbírky pomohli. Nehrejme si jenom na svém písečku. Co
je platné, když se budeme ustivě zdravit,
když lásku a pochopení jeden k druhému
necítíme. V roce 2012 se vybralo 18.123Kč,
v roce 2013 to bylo 18.767Kč a letos v lednu se vybralo 19.538Kč. Tímto bych chtěla
poděkovat všem příznivcům a dárcům, aby
nám zůstávali věrni. Chci poděkovat koledníkům, kteří jsou také věrní již čtrnáct let.
Poděkování patří také zaměstnancům
obecního úřadu, jak starostovi, tak sekretářce za vždy milé přijetí a v potřebě vyjít
vstříc a hochům z „rychlé roty“, kteří pomohou tam, kde je třeba.
Ana
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Foto na porovnání

pohled na potok 1965

pohled na potok dnes

hospoda z roku 1958

hospoda dnes

pohled ze 3. řádku z roku 1938

pohled ze 3. řádku dnes
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Z činnosti sokolu
Zatímco se myslivci v zimním období dobře starali o zvěř, my jsme se zase věnovali
sportovcům a dětem. Pro účely sportu a zábavy nám slouží v zimním období sokolovna, která je využívána jak členy sokolu, tak
i různými zájmovými skupinami. Samotní
sokolové organizovaně využívají sokolovnu ke hře stolního tenisu, badmintonu,
k tréninku fotbalové mládeže i dospělých.
Mimo sokolů využívá sokolovnu i klub
Muay thai Buldozer ke kondičnímu cvičení,
a zájmové organizace k pořádání soutěží
a zábav. Sokolovna je v odpoledních hodinách téměř každodenně využívána, což
nás těší.
Zimní sezona sokolovny je vždy zakončena
turnajem ve stolním tenise o putovní pohár. Ten letošní, již 11. ročník se uskutečnil
v sobotu 1. března a začal od 9:00 hod. turnajem dětí. Letošního ročníku se zúčastnilo
celkem 10 dětí. Hrály ve dvou kategoriích:
do 10-ti a nad 10 let a turnaj skončil v následujícím pořadí:
Do 10-ti let: 1. Kern Radim, 2. Bobek Tomáš,
3. Krejčiřík Vítek
Nad 10-let: 1. Losa Jan, 2. Dubec Vojta,
3. Krejčiřík Erik
Odpoledne, v kategorii mužů, se zúčastnilo
pouze 6 hráčů, kdy si zahráli dvoukolově,
každý s každým. Vítězem se ztrátou pouze
jednoho setu se stal Jan Kern a celkové pořadí skončilo následovně:

Kern Jan, 2. Dubec Michal, 3. Neumann Jakub,
Fotbalová
přípravka
celou zimu pravidelně
trénovala v sokolovně
a v současné době už
nám počasí umožnilo
chodit na hřiště. Špatná zpráva pro nás byla,
kdy nám oznámil trenér
Marek Vlach, že dostal
zajímavou nabídku na
trénování mužů Mikulova, a tím jsme přišli
Fotbalová přípravka při tréninku
o dobrého trenéra. Ale
i bez Marka pokračujeme v trénincích a cílem je, do další sezony přihlásit přípravku do soutěže. Jestliže
máte zájem posílit naše řady, můžete kdykoliv dojít na tréninky a přidat se k nám.
Přijímáme nové zájemce z řad dětí od 6-ti
let a také uvítáme jakoukoliv pomoc z řad
jejich rodičů.
Mimo sportovní činnosti jsme s pomocí
stárků pořádali taneční zábavu Maškarní
ples, který letos navštívilo více jak sto návštěvníků, kteří se vesele bavili. Nakonec
Foto z maškarního plesu
se uskutečnila v březnu volební valná hromada, kde došlo k částečným změnám ve
vedení TJ Sokol.
Cílem naší organizace je podporovat spor- a mládež, což se nám zatím daří.
S pozdravem „Sportu zdar“,
tovní a kulturní aktivity, o které je mezi obAntonín Kadlec
čany zájem a vytvářet podmínky pro děti

Z činnosti mysliveckého sdružení

Účastníci turnaje ve stolním tenise dětí

Úcastníci ve stolním tenise dospělí

První březnový víkend jsme uspořádali výroční schůzi, kde jsme zhodnotili rok
uplynulý a naplánovali akce na rok letošní.
Loňský rok byl díky dlouhé zimě, chladnému jaru a spoustě jiných faktorů slabý na
přírůstky mláďat. Tomuto nepříjemnému
vlivu jsme se museli přizpůsobit a čelit zejména celoroční péčí o zvěř. Samozřejmě
jsme museli upravit i plány honů. Naplánovaných jsme měli 5 honů, ale 1 hon jsme
zrušili úplně a ostatní jsme pojali spíše vycházkově. Myslivecký hospodář tyto hony
zpravidla v polovině dne ukončil a my jsme
se přesunuli pobavit na poslední leč do myslivny. Celkem jsme na těchto honech ulovili 104 ks zajíců a 29 ks bažantů. K těmto
úlovkům musíme samozřejmě ještě připočíst úlovky z celého loňského roku. Srnčí
zvěře bylo uloveno v naší honitbě 11ks,
6ks lišek, 3ks kun. Mezi úlovky, v naší honitbě spíše vzácné, patří ulovení jednoho

jezevce a 4ks divokých prasat. Páté divoké
prase srazilo koncem léta ve 3hod. ráno
u větrolamu vozidlo, jedoucí po hlavní
silnici z Hustopečí směrem do Velkých
Němčic. Tohle prase bylo největší a vážilo
cca 85kg po vyvržení.
Díky mírné zimě jsme letos nemuseli tak
houževnatě přikrmovat zvěř, jako tomu
bylo v letech minulých. A věříme, že toto
mírné klima bude mít i vliv na četnější přírůstky zvěře.
Hlavní akcí naplánovanou pro letošní rok
bude tak jako v letech minulých uspořádání myslivecké letní zábavy. Zábavu jsme letos naplánovali na 12. července. Po spoustě
připomínek a ohlasů o změnu kapely, jsme
této prosbě návštěvníků myslivecké zábavy vyšli vstříc a po mnoha letech jsme na
naši zábavu zajistili kapelu jinou. Letos vám
bude hrát kapela GRIF05.
Za MS Starovice předseda Karel Vala ml.
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Šediváčkův long poprvé beze sněhu, ale se skvělou atmosférou
Na konci ledna 2014 se v Deštném v Orlických
horách konal Šediváčkův long, tradiční a dá se
říct už legendární závod psích spřežení. Byl to
18. ročník, avšak tento náročný závod, známý
daleko za hranicemi České republiky, dostal
k oslavě své plnoletosti Orlické hory beze
sněhu. Někdo by mohl říct, že to byl poněkud
nevkusný dárek, ale Šediváčkův long, jeho
organizátoři, pomocníci a ti nejvěrnější závodníci tento fakt pojali jako výzvu a zkoušku
dospělosti. Jakousi závodně-organizátorskou
maturitu.
Ve chvíli, kdy se po celé Evropě rušil jeden
závod psích spřežení za druhým, rozhodli se
organizátoři pro improvizaci a vyhlásili závod
bez saní, ale zato s kárami. Ty se běžně používají jen při tréninku. Ve středu se tak na startu Šediváčkova longu objevilo 51 musherů
z pěti zemí s 270 psy, dále 11 bikerů, kteří se
závodu účastní už několik let. Ani oni nejeli na
tolik typických „snow bajcích“, ale na klasických horských kolech. Pohled na konstrukční
řešení tréninkových kár byl zajímavý. Ve startovním poli se totiž objevily jak profesionálně
zkonstruované a odpružené kusy především
německých závodníků, tak výtvory zlatých
českých ručiček. A to v dobrém i v tom horším slova smyslu. Musheři se potýkali nejen
s nástrahami terénu a počasí, ale i svých strojů,
přičemž asi nejčastější závadou byly zamrzlé
brzdy.
Nicméně už od prvního dne se opravdu závo-

dilo. Ve středu se jelo na trase Jedlová – sv. Matouš – Luisino údolí – Pod Marušou – Lusino
údolí – Zámeček, s cílem opět u chaty Kristýna
v Jedlové, přičemž délka etapy byla 22 kilometrů. Trať byla ještě poměrně dobrá, s některými
podmáčenými úseky. V dalších dnech se však
prudce ochladilo, povrch ztvrdl a organizátorům přibyla vráska na čele pro komplikace,
které musheři měli s brzděním svých strojů. Až
do soboty se tak postupně upravovala délka
trati tak, aby nedošlo ke zbytečnému zranění
závodníků nebo psů. Závody s kárami jsou totiž daleko náročnější, než se saněmi. Káry hůře
jedou, jsou mnohem těžší a jejich ovládání
bývá komplikovanější. Proto se celková ujetá
vzdálenost po třech závodních etapách zastavila na 56 km místo původních 240 km, které
by se jely na saních.
Zrušen byl i páteční bivak, který se tradičně
koná u chaty Bedřichovka v Orlickém Záhoří.
Psi by totiž nemohli spát na extrémně promrzlé zemi, která by jim neposkytla potřebné
pohodlí a odpočinek. Navíc i vzdálenost Orlického Záhoří od Jedlové byla v těchto podmínkách příliš velká na to, aby tam všechna spřežení bezpečně dojela.
Obdiv všech si zasloužili také závodníci, kteří
celou trať se svými psy běželi, stejně jako ti,
kteří jeli na koloběžkách. V některých úsecích
měli navíc ještě velkou starost s udržením rovnováhy, případně s tím, aby jim neklouzaly
nohy po kluzkém povrchu.

Vzhledem k tomu, že sobotní etapa už byla jen
exhibiční, konečné výsledky se stanovovaly už
po třech etapách v pátek odpoledne. Do cíle
tak dojelo 39 z 51 původně startujících, resp.
k nim je třeba připočítat ještě 7 bikerů, kteří
zvládli všechny tři etapy.
O co byl závod chudší na trati, o to více se organizátorům podařilo připravit zajímavé večery. Přednášky se většinou týkaly starosti o psy
a přednášejícím byl veterinář až z daleké Minessoty v USA pan Jerry Vanek. Dostalo se ale
i na cestopisné povídání o závodě solárních
kol z Francie do Kazachstánu od jednoho
z dlouholetých pomocníků.
Celkově je možné říct, že Šediváčkův long
v celku bez problémů prošel svou vlastní
zkouškou dospělosti. Podle ohlasů závodníků,
novinářů, fotografů i návštěvníků si troufáme
tvrdit, že maturitu udělal s vyznamenáním.
Navíc také potvrdil další ze svých nej-, mezi
které patří přídavná jména nejtěžší, nejdelší,
nejzabezpečenější a nejtradičnější.
Nevíme totiž, jaké bude v lednu příštího roku
počasí, nevíme, jaká bude v Deštném sněhová pokrývka, nevíme ani, jakou budeme mít
v příštím roce vládu,ani jaký bude stupeň nezaměstnanosti. Ale jedno víme jistě:
V lednu 2015 se v Orlických horách pojede
19. ročník ŠEDIVÁČKOVA LONGU!
Za spolupořadatelský
Musher ´s Club Pohoda Starovice
Jaroslav Fabiánek

Holger Steiner - Německo

Marc van de Venn - Holandsko

Roman Habásko - Česká republika

Udo Topsnik - Francie - kára dostala pořádně zabrat

14

1/2014

Štarvický panter

Foto z Maškarního plesu

1. Místo Jack Sparrow

2. Ovečky Shaun

3. Čerti

4. Želvy Ninja

Naše mládež při zvaní po obci na Maškarní ples
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Společenská kronika
Narozené děti v roce 2013
Brabcová Eva nar. 30.3.2013 – rodiče Eva Konyová a Vlastimil Brabec
Pavlíček Josef nar. 2.4.2013 – rodiče Marcela Šebestová a Josef Pavlíček
Němec Sebastien nar. 12.7.2013 – rodiče Kateřina Němcová
Němec Tobias nar. 12.7.2013 – rodiče Kateřina Němcová
Novotná Eliška nar. 25.8.2013 – rodiče Jana a Pavel Novotní
Kotlanová Adriana nar. 8.9.2013 – rodiče Soňa a Martin Kotlanovi
Štýblová Matylda nar. 7.10.2013 – rodiče Kateřina a Petr Štýblovi
Štýbl Ondřej, nar. 14.11.2013 – rodiče Vendula a Karel Štýblovi

Vítání Matyldy Štýblové

vítání Ondřeje Štýbla

Sňatek

vítání Anety Komosné

Úmrtí

22. 6. 2013

Pavlína Křížková, Starovice 180
Libor Hořák

10. 8. 2013

Karel Štýbl, Starovice 121
Vendula Brabcová

21. 9. 2103

Jitka Heřmanská, Starovice 130
Radek Šuma

09.01.2013
11.06.2013
02.09.2013
28.10.2013
10.11.2013

Jaromír Pokorný, Starovice 145 – 86 let
Hedvika Pátková, Starovice 371 – 89 let
Leopold Vojtěšek, Starovice 140 – 73 let
Anna Skreplová, Starovice 300 – 79 let
Oldřich Janota, Starovice 134 – 71 let

12. 12. 2013 Jarmila Pávišová, Starovice 266
Jiří Stříbrnský

KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
Kdy

Kde

Co

Kdo

Sobota - 12.dubna 14:00

sokolovna

Košt vín

Vinaři

Středa - 30.dubna 16:00

u myslivny

Pálení čarodějnic

Hasiči

Sobota - 3.května 8:00

pěší turistika

Turistika kolem řeky Oslavy

Sokol

Sobota - 24.května 16:00

u myslivny

KAŠTAN Fest

Sokol

Sobota - 31.května 15:00

u myslivny

Dětský den

Sokol

Sobota - 21.června 20.00

u myslivny

Babské hody

ženské

Sobota - 21. června

polní cesty

Agrotec rallye

Agrotec
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