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Štarvický panter

Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice

Slovo starosty

panter

přesunuli na 1. řádek, kde jsme postupně zbudovali dvě parkoviště s kapacitou 18 míst a ve
dvou úsecích rozšířili vozovku. Investiční rok
jsme zakončili rozšířením vozovky u hřbitova
a vystavěním dvou zpomalovacích retardérů
na nultém řádku.
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souhlas k výstavbě, což by mělo být už dokončenou opravou vyřešeno.

výměna plynovodu DN 1000
Vážení spoluobčané,
Blíží se konec roku, a tak si dovolím krátce
zhodnotit letošní rok z pohledu investičních
akcí a činností v obci. Letošní rok byl z mého
pohledu poklidný, ale i přesto za námi zůstalo
opět mnoho důležitých staveb, které přispívají
ke zlepšení života v obci. Při svých obchůzkách obce mám neustále připravený foťák
a fotím činnosti a stavby v obci, což považuji
za nejlepší způsob dokumentování věcí, staveb a postupně se měnící obce. Následně,
když připravuji články do zpravodaje, stačí
mi otevřít fotogalerii a hned vím, co jsme celé
čtvrtletí dělali. Kolikrát jsem překvapen, kolik
jsme toho stihli, anebo že jsme tuto stavbu
prováděli nedávno a připadá mi to, jako by
zde byla odjakživa.

stavba retardéru na 0. řádku
Mimo našich aktivit probíhají průběžně další stavební projekty v obci, které provádějí
soukromí investoři. Jedním z nich je výstavba
inženýrských sítí firmy Přemysl Veselý pro stavbu rodinných domů na 4. řádku. Inženýrské
sítě jsou v současné době už vystavěny a připravuje se zahájení výstavby prvních domů.
Stavba prozatím probíhá bez větších problémů a s minimálním zatížením obce.

Také z hlediska kulturního a sportovního to
v obci stále žije. Většina akcí je už zaběhlá a každý ví, co od které očekávat, ale v den výročí
17. listopadu místní chasa připravila netradiční zábavu Pánské hody. O co kratší byly přípravy, o to větší byl zájem a po dlouhé době byla
v sokolovně zábava se slušnou účastí přes 150
platících návštěvníků. Pánské hody se vydařily
a možná, že se rozšíří náš kalendář o další pravidelnou akci v podání mužů.
Rok jsme zakončili tradičním setkáním na
návsi při rozsvěcování vánočního stromu. Letošní advent i přes velmi chladné počasí se
vydařil hlavně díky pěkným zpěvům mužáků
a Sáry Kopřivové. O velkém počtu návštěvníků
svědčí rekordní prodej v podobě vánočních
nápojů.

stavba inženýrských sítí BR4

výsadba nových dřevin u hřiště
Stručně zhodnotím letošní investiční rok
z pohledu obce. Začátkem roku jsme dokončili dešťovou kanalizaci na 3. řádku, následně
usadili chráničky optiky a nakonec opravili vozovku a zrekonstruovali chodník na 3. řádku.
Potom jsme se pustili do demolice domu po
paní Klaškové. To už začínaly prázdniny a přesunuli jsme se na 4. řádek, abychom během
prázdnin položili nový chodník. V září jsme se

Druhou velkou a důležitou stavbou, která byla
prováděna v naší obci, byla výměna plynového potrubí za obcí DN1000. Rychlost provedení této stavby mne velice překvapila, kdy za
3 měsíce došlo k výměně pět set metrů dlouhého potrubí v průměru trubky 1m. Samozřejmě v průběhu stavby docházelo k drobným
omezením a škodám, převážně znečištěním
vozovky, poškozením cyklostezky, ale všechny
tyto drobné škody budou dořešeny a odstraněny. Dokončení opravy je hlavně radostnou
zprávou pro zájemce o výstavbu rodinných
domů na 0. řádku, kteří z důvodu zjištěné
poruchy nedostali od společnosti NET4GAZ

z adventu
Toto číslo zpravodaje chci ukončit připomenutím 30. výročí od sametové revoluce. Třicet
let si můžeme užívat svobody, demokracie,
hospodářského růstu. Václav Klaus tenkrát
prognózoval, že za dvacet let doženeme ekonomicky Rakušáky. To se nevyplnilo, ale určitě
jsme se ekonomicky výrazně posunuli vpřed.
Už můžeme vyrazit do Vídně na vánoční trhy
a dovolíme si koupit punč, nebo něco jiného.
Hlavně před třiceti lety se do Rakouska nikdo
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nedostal. Když doma s dětmi sledujeme seriál Vyprávěj, tak se s nepochopením diví, jak
některé činnosti „fungovaly“. Někteří lidé mají
pocit, že „za komunistů“ bylo líp, ale není tomu
tak, což dokazují přepočty cen různých výrob-
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ků v porovnání s průměrnou mzdou tehdy
a nyní. Žijeme v ekonomicky nejlepším období s minimální nezaměstnaností, kdo chce,
může pracovat. Máme se dobře, a je potřeba
si to uvědomit, přiznat a vážit si toho. A sa-

mozřejmě k tomu, abychom se měli dobře, je
potřeba hlavně zdraví, proto všem přeji do nového roku pevné zdraví, štěstí, lásku a pohodu
a dětem navíc pěkné dárky pod stromeček.
Antonín Kadlec, starosta obce

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 19. 9. 2019
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatele, ověřovatele, navržený program
• Ukončení Smlouvy o pachtu se společností BOHEMIA CANOPUS
spol. s r.o. na pozemky parc. č. 4769, 4771, 4777 a 4780 ze dne 24. 4.
2018 dohodou k 31. 12. 2019
• Zveřejnění záměru obce propachtovat pozemky parc. č. 4769, 4771,
4777 a 4780 v k. ú. Starovice
• Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 828 o výměře 87 m2 v k.
ú. Starovice za cenu 30.450 Kč. Kupující uhradí náklady za sepsání
smlouvy 1.000 Kč a návrh na vklad 1.000 Kč.
• Zrušení Bytového fondu Starovice a převod zůstatku fondu ve výši
413.720,69 Kč na běžný účet obce
• Vnitřní směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole
č. 320/2001 Sb.
• Úhradu nákladů za zpracování polohopisu ve výši 100.520 Kč
• Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení inženýrské sítě č. VB-1012/Starovice/175/19 se společností Dial Telecom, a.s.,
Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8 – Karlín za jednorázovou úplatu
34.600 Kč + DPH
• Smlouvu o služebnosti č. Praque 1962061.1 se společností Chr. Hansen Czech Republic, s.r.o., 693 01 Starovice č. p. 215 za jednorázovou
úplatu 500 Kč + DPH
• Smlouvu o dílo mezi Obcí Starovice a společností Přemysl Veselý
Invest s.r.o. na vybudování závětrného valu na náklady společnosti
Přemysl Veselý Invest s.r.o. výměnou za uložení přebytečné zeminy
ze stavby BR4
• Darovací smlouvu na finanční částku 100.000 Kč od společnosti HOMOLA a.s., Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava – Kunčičky na výsadbu veřejné zeleně v obci Starovice.
• Zveřejnění záměru obce odprodat pozemky parc. č. 262/1, 263 a část
pozemku parc. č. 246/4

•
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Zveřejnění záměru obce odprodat část pozemku parc. č. 256/1
a 257/1 v k. ú. Starovice

Zastupitelstvo obce Starovice revokuje usnesení ze 14. 3. 2019
č. 1/2019:
• Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje zpracování projektové dokumentace pokládky optických kabelů v obci za cenu 270.872 Kč
Zastupitelstvo obce Starovice bere na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6
• Zprávu finančního výboru za I. pol. 2019
• Zprávu kontrolního výboru za I. pol. 2019
• Závěrečný účet DSO Čistý jihovýchod za rok 2018
Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu k podpisu Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 828
o výměře 87 m2 v k. ú. Starovice za cenu 30.450 Kč
• Starostu k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení inženýrské sítě č. VB-1012/Starovice/175/19 se společností
Dial Telecom, a.s., Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8 – Karlín
• Starostu k podpisu Smlouvy o služebnosti č. Praque 1962061.1 se
společností Chr. Hansen Czech Republic, s.r.o., 693 01 Starovice
č. p. 215
• Starostu obce k podpisu Darovací smlouvy na finanční částku
100.000 Kč se společností HOMOLA a.s., Vratimovská 624/11, 718 00
Ostrava – Kunčičky
Zastupitelstvo obce Starovice ukládá:
• Účetní obce zveřejnit schválené záměry na úřední desce Obecního
úřadu Starovice

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 24. 10. 2019
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatele, ověřovatele, navržený a doplněný program
• Příjem dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu
„Podpora JSDH – zdokonalení řidičských schopností strojníků jednotky požární ochrany, kategorie III, obec Starovice“ ve výši 24.000 Kč
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
č. JMK061603/19/OKH na realizaci projektu „Podpora JSDH – zdokonalení řidičských schopností strojníků jednotky požární ochrany,
kategorie III, obec Starovice“ ve výši 24.000 Kč
• Zveřejnění záměru obce odprodat pozemek parc. č. 277/7 o výměře
11 m2 v k. ú. Starovice
• Koupi pozemků parc. č. 274 o výměře 163 m2, parc. č. 275 o výměře
134 m2, parc. č. 277/2 o výměře 11 m2 za celkovou cenu 554.400 Kč.
Obec uhradí náklady na geometrické zaměření, náklady za sepsání
smlouvy a návrh na vklad.
• Kupní smlouvu na koupi pozemků parc. č. 274 o výměře 163 m2, parc.

usnesení č.

•

•

•

•

usnesení č.
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č. 275 o výměře 134 m2, parc. č. 277/2 o výměře 11 m2 za celkovou
cenu 554.400 Kč.
Prodej pozemku parc. č. 294/1 o výměře 471 m2 v k. ú. Starovice za
cenu 847.800 Kč. Kupující uhradí náklady za sepsání smlouvy a návrh
na vklad.
Prodej pozemků parc. č. 292 o výměře 29 m2 v k. ú. Starovice a parc.
č. 293 o výměře 67m2 v k. ú. Starovice za cenu 172.800 Kč. Kupující
uhradí náklady za sepsání smlouvy a návrh na vklad. Nabídka prodeje platí do 31. 12. 2019. V případě, že v této době nedojde k podpisu
smlouvy a úhradě kupní ceny, bude podepsána kupní smlouvy za
stejných podmínek s….
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. Sta-10001/2019 se společností itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno za jednorázovou úplatu 63.485 Kč bez DPH.
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330056321/001 se
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budě-
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jovice za jednorázovou náhradu 7.100 Kč bez DPH
Darovací smlouvu na příjem finančního daru 10.000 Kč od Spolku
starovických bab na pořízení myčky na plastové kelímky.
Pořízení 1 ks kontejneru 6,6m3 roz. 3750x2200x800 mm R-6001 za
cenu 47.190 Kč s DPH a 2 ks kontejneru 10,8m3 roz. 45x2400x1000
mm R-6001 za cenu 108.900 Kč s DPH od společnosti LAŠŠAN METAL s.r.o., Modřínová 186, 691 42 Valtice

Zastupitelstvo obce Starovice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c)
a v souladu s § 54 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydává Změnu č. 1 územního plánu Starovice po ověření, že není v rozporu s politikou územního
rozvoje ve znění Aktualizací č. 1,2 a 3, s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených
orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu a zároveň v souladu se zmocněním podle § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, rozhoduje o námitkách uplatněných proti Změně
č. 1 územního plánu Starovice, jak je uvedeno v Opatření obecné povahy, v části Odůvodnění Změny č. 1 územního plánu Starovice.
Zastupitelstvo obce Starovice bere na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 7
Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomo-

•

•
•

•

•
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ravského kraje č. JMK061603/19/OKH na realizaci projektu „Podpora
JSDH – zdokonalení řidičských schopností strojníků jednotky požární ochrany, kategorie III, obec Starovice“
Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na koupi pozemků parc.
č. 274 o výměře 163 m2, parc. č. 275 o výměře 134m2, parc. č. 277/2
o výměře 11 m2 za celkovou cenu 554.400 Kč.
Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na prodej pozemku parc.
č. 294/1 o výměře 471 m2 v k. ú. Starovice
Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na prodej pozemků parc.
č. 292 o výměře 29 m2 v k. ú. Starovice a parc. č. 293 o výměře 67 m2
v k. ú. Starovice
Starostu k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene č. Sta10001/2019 se společností itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628
00 Brno
Starostu k podpisu Smlouvu o zřízení věcného břemene
č.:HO-014330056321/001 se společností E.ON Distribuce, a.s.,
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice
Starostu k podpisu Darovací smlouvy na příjem finančního daru
10.000 Kč se Spolkem starovických bab

Zastupitelstvo obce Starovice ukládá:
• Starostovi obce zajistit předložení návrhu Pachtovní smlouvy od
společnosti Vinice Hustopeče s.r.o.
• Účetní obce zveřejnit schválený záměr na úřední desce

Poplatky v roce 2020
poplatek

splatnost

částka

nájem pozemku

do 28.2.2020

dle nájemní smlouvy

stočné

říjen 2020

dle vyúčtování - obdržíte do poštovních schránek

pes

do 31.3.2020

100Kč/pes

odpady

do 30.4.2020

600Kč/osoba, 600Kč/víkendový dům
V případě úhrady po splatnosti se poplatek navyšuje:
na 660Kč/osoba úhrada 1.5.-31.5.2020
na 870Kč/osoba úhrada 1.6.-30.6.2020
na 1200Kč/osoba úhrada od 1.7.2020

parkovací místa

do 31.3.2020

osobní automobil 500Kč/rok

Úhradu proveďte: 1. v hotovosti na Obecním úřadě - pondělí, středa 7.00 - 17.00
2. bankovním převodem na účet KB č. 9723651/0100, VS: č.p.
Děkujeme za včasnou úhradu!
Obecní úřad Starovice - tel. 519 414 755, e-mail: obec@starovice.cz

Pokračování v budování parkovacích míst
Na úvod uvedu, že bychom byli rádi, kdyby si
každý majitel auta zajistil parkování na svém
dvorku, garáži či pozemku a obec nemusela
investovat do parkovišť, zabírat zeleň a zaplavovat obec auty. Ale jelikož víme, že je to nereálné, budujeme parkoviště a snažíme se to
provádět tak, aby byl co nejméně narušován
vzhled obce.

V letošním roce jsme nově vybudovali dalších
18 parkovacích míst na 1. řádku. K dnešnímu
dni má obec celkem 165 zpevněných parkovacích míst a stále nám to nestačí. V místech,
kde je vytvořené nové parkování, nebudeme
už nadále tolerovat stání na zeleni či komunikacích. V případě, že máte zájem o rezervaci,
dojděte se včas domluvit na obecní úřad.

Ceny dle vyhlášky jsou následující:
Osobní auto 500,-Kč/rok
Dodávka 1000,-Kč/rok
Nákladní auto 5000,-Kč/rok
Antonín Kadlec,
3
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Zvelebování obce
Na konci loňského roku rozhodlo zastupitelstvo obce o koupi domu po paní Klaškové naproti COOPu. Cílem koupě tohoto
domu byla zamýšlená směna s pozemkem
nad COOPem, aby mohlo dojít k úpravě
tohoto prostranství. Dohoda o směně byla
učiněna a obec tak mohla přistoupit ke
zpracování návrhu studie úpravy veřejného prostranství. Studii zpracovala Ing. Arch.
Kubrická a po opakovaných připomínkách
zastupitelstva připravila konečnou variantu, která byla představena na veřejném
projednání za účasti zpracovatelky, zastupitelů a části občanů. Zde předkládáme
grafický návrh, jak by se mohlo proměnit
prostranství nad obchodem. Věřím, že se
nám podaří projekt zrealizovat a vytvořit
pěkný funkční prostor v centru obce.
Dalším připraveným projektem je zpracovaná studie zasedací místnosti obecního
úřadu. Zasedací místnost svým designem
pamatuje ještě poslední školáky, kteří se
tam naposledy vyučovali v roce 1983. Následně byla třída využívána k veřejným
zasedáním, projednáním, vítání občánků
a podobně. Zasedací místnost je velice
zastaralá a nereprezentativní, proto jsme
se rozhodli ji po téměř čtyřiceti letech
upravit, abychom měli reprezentativní
prostory také v budově obecního úřadu.
Projekt, který pro nás zpracovala designérka Ing. Straková z Hustopečí, předkládáme k náhledu. Věřím, že se vám líbí,
stejně jako nám.
Antonín Kadlec

návrh nové zasedačky
4
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Nakládání s odpady v obci
Jestliže sledujete televizi, tak poslední dobou slyšíte, jak jednotlivá
města i obce zdražují poplatky za likvidaci odpadů a také zastupitelstvo naší obce přistoupilo ke zdražení.
Důvodem jsou zvyšující se ceny za ukládání odpadů a klesající výkupní ceny tříděných odpadů. V loňském roce obec doplácela 220 Kč na
každého občana, proto jsme se rozhodli alespoň o stokorunové navýšení, tedy na 600 Kč/osobu a rok. I přes navýšení ceny bude obec
nadále doplácet na likvidaci odpadů. Záleží na každém z nás, kolik
odpadu vyprodukujeme a jak s ním nakládáme. Rozhodně není možné, aby obec tuto ztrátu dlouhodobě financovala.
Každý z nás se může podílet na snížení produkce odpadů.
V tomto čísle chci napsat o nakládání s BIOODPADY, abychom předcházeli navyšování nákladů. Některé obce zavedly „hnědé popelnice“,
které mají občané před domy a svozová firma je sváží. Je to pohodlné
řešení pro občany, ale velmi drahé a myslím si, že i kapacitně nedostatečné. Z našeho pohledu je nesmysl odvážet bioodpad, tedy živiny
u nás vyprodukované, na kompostárnu do Velkých Pavlovic, kdy se
s „odpadem“ (trávou, listím, větvemi) ujede 2 x 20 km, přitom ho můžeme jednoduše zlikvidovat sami doma na zahrádce. Nejjednodušší,
nejekologičtější, nejefektivnější způsob likvidace bioodpadu je vlastní kompostér, umístěný na vlastním pozemku, kdy biomasu vrátíte
zpět do země tam, kde vznikla. Kompostér nebo hnojiště jsou jednoduchou záležitostí, kterou zvládne zrealizovat každý i méně zdatný
kutil, např. ze čtyř starých palet, anebo lze pořídit plastový, který vás
finančně také nepoloží.

Kdo má na dvorku „anglický“ trávník a nechce k tomuto jednoduchému řešení přistoupit, tomu nabízíme v obci nově ukládání bioodpadů do přistavených kontejnerů. V současné době máme po obci
umístěny 3 kontejnery, jeden u fotbalového hřiště, druhý u obchodu
COOP a třetí na čtvrtém řádku u sběrného místa, které, jak praxe ukázala, jsou efektivně využívány. Úspora obce je v tom, že nezaplatíme
350 Kč/tunu uložení bioodpadu na skládce a nezaplatíme za dopravu
40 km na skládku, protože po dohodě se společností Zemos můžeme
odvážet bioodpad obecním traktorem na hnojiště za obcí. Jelikož bioodpad z těchto kontejnerů je následně rozmetán zemědělci po poli,
je nutné, aby obsahoval pouze lehce rozložitelný materiál. To znamená, trávu, listí, piliny, výlisky z hroznů, zbytky kvítí, případně ze zahrádek. Do kontejneru NESMÍ přijít větve, dřevo, bioodpad v igelitových
pytlech ani jiné odpady, které by mohly způsobit poškození stroje,
či znehodnotit bioodpad.
Proto na vás důrazně apeluji, abyste se řídili našimi pokyny, které
jsou uvedeny i na kontejnerech. V případě neukázněnosti některých
občanů hrozí, že nám společnost Zemos zakáže vývoz na hnojiště
a nezbyde nám nic jiného, než bioodpad odvážet s velkými náklady
na kompostárnu do Velkých Pavlovic a současně budeme nuceni náklady promítnout do poplatku za likvidaci odpadů.
Dřevo, větve, dřeviny a lehce spalitelný, netoxický odpad je možné
vozit ke spálení ke střelnici. NE jiný odpad. Setkáváme se s neukázněností některých občanů, kdy na spáleništi nalézáme odpad v igelitových pytlích, nábytek, barvy, pneumatiky, suť apod. Tyto odpady
nepatří k pálení, ale zase na sběrný dvůr.
Správné nakládání s odpady je šetrné k životnímu prostředí i k našim
peněženkám.
Antonín Kadlec

jednoduchý, doma vyrobený kompostér

pálení odpadů u střelnice

Pozůstatky odpadu, který ke střelnici nepatří!

kontejner na bioodpad
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Zvyšování bezpečnosti provozu na komunikacích v obci
Naše obec má nepsané originální značení ulic od nultého až po čtvrtý
řádek, celkem tedy 5 ulic navazujících na hlavní silnici III. třídy, která
prochází obcí. Celá obec, mimo hlavní silnici, je označena dopravními
značkami ZÓNA, kde je uvedeno, že v celé obci platí max. rychlost do
30 km/h, vjezd vozidel povolen do 7,5 tuny a v obci jsou instalovány
zpomalovací retardéry. Každý řidič vjíždějící do obce tyto dopravní
značky míjí, ale někteří dodnes o existenci značek neví.

I přesto, že je v obci povolena maximální rychlost 30 km/h, málokterý
řidič tuto rychlost dodržuje. Proto jsme se rozhodli pro stavbu retardérů, které donutí řidiče zpomalit. Letos jsme přistoupili ke stavbě
prvních dvou zkušebních retardérů na nultém řádku. Ihned po zprovoznění mne navštívilo několik řidičů, které retardér „upozornil“ na
zpomalení, s tím, že není označen dopravní značkou. Samotné realizaci předcházel zdlouhavý proces schvalování, kdy musí být retardér řádně vyprojektován, povolen správcem komunikace, odborem
dopravy i policií. Označení retardérů je provedeno na ceduli ZÓNA
a není nutné další značení. Přesto jsme se rozhodli přidat alespoň na
vjezdový retardér ke hřbitovu dopravní značku upozorňující na překážku. Uvidíme, jak se retardéry osvědčí a podle toho se rozhodneme
k dalšímu rozšiřování v obci.

osobních aut. Není nutné a je silničním zákonem ZAKÁZÁNO vjíždět
na chodník. Většina rozumných a tolerantních řidičů jedoucích po
1. řádku, když uvidí proti sobě auto, tak zastaví na rozšířeném místě
a počká, až protijedoucí auto projede a potom pokračuje v jízdě. Jízda
po chodníku je zakázána, ušetříte max. pár sekund, které následně
prostojíte v koloně v Hustopečích. Buďme k sobě tolerantnější a neparkujme a nejezděme po chodnících.
Antonín Kadlec

nové, dostatečně široké úseky silnice na 1. řádku

nové, dostatečně široké úseky silnice na 1. řádku

zpomalovací retardér u hřbitova
Dalším nešvarem, který v obci zaznamenáváme, je jízda auty po chodníku. Až na výjimky jsou v celé obci dostatečně široké cesty, které
umožňují bezpečné míjení se osobních aut, aniž by bylo nutné najíždět na chodník. V současné době jsme rozšířili dva úseky komunikace
na 1. řádku a to nad kostelem a v horní části obce, kde rozšiřujeme vozovky na 4,5 m, což umožňuje bezpečné míjení dvou protijedoucích
6
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Zlepšování stavu krajiny
Jedním z cílů současného zastupitelstva je zlepšování stavu krajiny v obci a jejím okolí. Tento
směr držíme už od roku 2011, kdy každoročně
vysazujeme desítky stromů. Letošní rok jsme
vysadili opět 40 stromů, asi deset je náhrada za
uschlé a poškozené stromy a 30 stromů je nová
výsadba v různých částech obce.
Mimo těchto drobných výsadeb, které děláme s vlastními zaměstnanci, jsme zadali spolupracující architektce ing. Janíkové

zpracování projektů výsadeb mimo obec.
V letošním roce jsme podali žádost o výsadbu
stromořadí kolem cyklostezky, kde bude dle
projektu vysázeno 56 nových stromů, převážně jilmů, lip a dubů. Cyklostezka sama o sobě
je krásným, užitečným projektem a lemování
alejí vytvoří i krásný krajinný prvek v širém
lánu. Může se to zdát samozřejmostí zrealizovat takový projekt, ale málokdo si dokáže
představit, kolik je to úsilí vše dohodnout po-

čínaje získáním svolení od majitelů pozemků,
přes agentury ochrany přírody, zpracování
projektu atd. Když vidím, kolik práce stojí za
každým vysázeným stromem, o to více nemůžu pochopit to, když nám neznámí vandalové účelově výsadby poškozují, jak se to stalo po Pánských hodech u stromořadí javorů
kolem hlavní silnice, anebo zlomenou lípou
u autobusové zastávky.
Antonín Kadlec

Neukázněnost našeho občana způsobila pracovní úraz
Stále dokolečka informujeme o systému a způsobu likvidace odpadů,
ale někteří to dodnes nepochopili anebo nechtějí respektovat.
Při jednom ze svozových dní, při nakládání igelitových pytlů se náš
zaměstnance píchnul o použitou injekční stříkačku s jehlou. Zaměstnanec musel vyhledat lékaře, který jej vyslal na speciální vyšetření do
Brna s opakovanou následnou kontrolou. Zaměstnanec tak strávil tři
dny ježděním po vyšetřeních a nás to stálo zbytečné náklady navíc.
Přitom injekční stříkačka je nebezpečný odpad, který nepatří do plastů. Proto doporučujeme, aby každý, kdo používá injekční stříkačky,
je ukládal do pevného boxu (plastové uzavíratelné krabičky), řádně
ji popsal a donesl na sběrný dvůr, anebo předal na obecním úřadě.
Je potřeba při jednotlivých činnostech přemýšlet a nebýt líný udělat
něco navíc.
Opakuji: ve svozový den svážíme pouze
- Plastový odpad z domácností, řádně uložený v průhledných trans-

parentních pytlech.
Nápojové kartony – řádně sešlápnuté, svázané provázkem či lepicí páskou, popřípadě uložené v igelitových pytlících.
- Drobné elektrospotřebiče.
- Rostlinné oleje – v označených pet láhvích.
- Velké elektrospotřebiče odvezeme pouze na základě předchozí
domluvy.
Ostatní odpady nesvážíme
- Objemný odpad (nábytek, lino, koberce) – odvézt na SDO
- Pneu – odvézt na SDO
- Suť – odvézt na SDO
- Papír – ukládat do kontejnerů po obci
- BIO – do kontejnerů v obci
- Nebezpečný odpad - odvézt na SDO
- Dřevo - na spálení ke střelnici
-

Školní jídelna se stala plátcem DPH
Možná si řeknete po přečtení nadpisu, co je
nám po tom. Ale pro občany, kteří využívají
služeb školní jídelny, to znamená, že si od nového roku připlatí 10,- Kč za oběd, tzn. obědy
zdraží ze současných 65,- na 75,-Kč.
Hranice pro povinnost platit daně z přidané
hodnoty (DPH) je 1 mil. korun ročního obratu. Naše školní jídelna se na hranici 1 mil.
obratu pohybuje už třetí rok po sobě a dělali
jsme různá opatření, abychom nepřekročili
tuto hranici, například rušením soukromých
akcí, uzavíráním provozu, odříkáním nových
zákazníků. Tímto se nám podařilo vstup posunout, ale postupným zdražováním potravin, energií, navyšováním mezd apod. jsme i
tak hranici 1 mil. Kč překročili, čímž jsme se
stali plátci DPH. Po vypracování kalkulace na
základě skutečných nákladů jsme vypočetli
cenu za oběd 75,-Kč. Zdražování určitě nikoho nepotěší, ale není to z důvodu navyšování
zisků jídelny, je to z důvodu odvádění daní
státu. Na druhou stranu už nás nic nebude
omezovat v pronájmech jídelny či navýšení
počtu strávníků a jídelna se může rozvíjet.
7
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Mateřská škola
Slavnostní otevření zahrady
První společnou akci s rodiči v naší nové Sluneční zahradě jsme
uspořádali jedno slunečné zářijové odpoledne. Děti i rodiče si
mohli užít příjemné prostředí nově upravené zahrady.Projekt Sluneční zahrada byl zrealizován za finanční spoluúčasti Státního fondu životního prostředí a na realizaci se podíleli nejen zaměstnanci
školy, pracovníci obecního úřadu, ale i sami rodiče s dětmi. Nyní
jsme si mohli všichni společně užít plody naší práce. Slavnostní
otevření zahrady jsme pojali neformálně v duchu bramborové
sklizně, jak ji dnes známe už jen z filmů pro pamětníky. Děti si s rodiči vyzkoušely vykopávání brambor motykou, svážení pytlů brambor na kolečkách, skákání v pytlích a další zábavné hry. Zahradu
jsme si vyzdobili bramborovými postavičkami a největší úspěch

mělo pohoštění v podobě na ohýnku pečených brambor. Akce
se zúčastnil i starosta obce pan Antonín Kadlec, který poděkoval
všem přítomným za podporu a trpělivost při realizaci projektu.
Zbytek odpoledne jsme si užili s kytarou u ohně a všichni společně
si zazpívali spoustu známých písniček.

Světýlka pro svatého Martínka
Stejně jako každý rok, tak i letos jsme s dětmi vyhlíželi první sníh. Ten má podle tradice přivézt svatý Martin na bílém koni. Celý
týden jsme si pro něj připravovali písničku,
kterou ho k nám přilákáme. Doma si děti
nachystaly lucerničky a lampionky a jedno listopadové čtvrteční odpoledne přišly

8

i s rodiči na myslivnu. Tam společně přivolaly sněhové vločky, které sv. Martinovi
vypadly z jeho nebeské peřiny, a ty dětem
ukazovaly cestu až na místo, kde se má
Martin na koni objevit. U školky ho přivolaly písničkou, která byla úspěšná a Martin
přece jen dojel (i když bez opravdového

sněhu) a každému z dětí přivezl maličkost
jako upomínku na tento den. Dospělí měli
jako obvykle možnost ochutnat mladá vína
od místních vinařů a výbornou „škvarkovku“ našich kuchařek.
Michaela Broskvová

4/2019
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Nadílka svatého Mikuláše

Co si uvaříme, to si také sníme

Ani jsme se nenadáli a přišel adventní čas. Těšení na Vánoce začíná Mikulášskou nadílkou,
nejen doma, ale i u nás ve školce. Tentokrát
Mikuláš nepřišel přímo k nám do školky, ale
schoval se nám někde ve Starovicích a my
ho museli najít. Stopy nás zavedly přímo do
Pekla, kde zůstal poslední čertík, který nás
maličko vylekal. Nakonec nás za naši statečnost nasměroval k Mikuláši, který nás za to, jak
jsme byli stateční a celý rok šikovní, obdaroval
zdravou sladkou odměnou. Jedno Mikuláši ale
chybělo, Anděl. Zaslechli jsme, že andělé se
slétají ve sklepě u Vrátilů na božské víno, tak
jsme se vydali ještě tam. Anděla jsme tam sice
nepotkali, ale to božské andělské víno (100%
vinný bio mošt) jsme ochutnali a byl výborný.
Za spolupráci tímto děkujeme Vinařství Vrátil,
především sklepmistrovi Adamu Bednářovi.
Michaela Broskvová

Do tohoto školního roku jsme zařadili nový projekt „Co si uvaříme, to si také sníme“. Cílem projektu je naučit děti, jak se připravují jednoduché
pokrmy jako pomazánky, polévky nebo ovocné
moučníky. Při vaření využíváme i suroviny, které
si děti samy vypěstují na školní zahradě.
Při příznivém počasí vaříme i venku na školní
zahradě a to přímo „v kotlíku“. První, co jsme
si venku uvařily, byla kotlíková bramboračka
a dýňová polévka. Děti si vyzkoušely krájení,
strouhání, loupání a naučily se, že ke každému
vaření patří i určité množství koření. Při „Dýňovém kouzlení“ si děti ve třídě připravily těsto na
dýňový koláč z nastrouhané dýně a při vinobraní si děti z hroznů samy vymačkaly hroznovou
šťávu. U veverek se dokonce vyrábělo i kysané
zelí. A každý pátek si sami připravujeme chutné
pomazánky.
Veronika Landyšová

Advent na návsi

Vánoční dílničky

Tak jako každý rok zahájily akci „Rozsvěcení vánočního stromu“ na návsi u kostela děti z mateřské školy svým vystoupením. Letos na téma
„Světové Vánoce“. Přenesli jsme se na Havaj, do
Anglie, Ameriky a závěrem jsme zavzpomínaly
na božského Karla Gotta. Vystoupení se dětem
moc vydařilo a byly odměněny dobrotou a teplým punčem. Připraven byl i bohatý doprovodný
program a vánoční jarmark, na kterém jsme ve
stánku prodávali vyrobené vánoční dekorace od
dětí i rodičů. Při poslechu vánočních koled nechyběl teplý punč a svařák, který nám zpříjemnil
v mrazivém počasí chvíle čekání na rozsvěcení
vánočního stromku a naladil nás do vánoční atmosféry. Velké poděkování patří všem rodičům,
kteří nás podpořili a přispěli svými výrobky, celému kolektivu za spolupráci a všem ostatním
za finační podporu při zakoupení výrobků na
vánočním jarmarku. Výtěžek z jarmarku bude
použit pro děti na dárečky pod stromeček. Přejeme všem krásné a pohodové prožití adventního
času a těšíme se na další shledání.
Leona Braunová

První adventní úterý se v MŠ konaly vánoční
dílničky. Odpoledne se neslo v duchu adventu,
kde si rodiče s dětmi při poslechu vánočních
koled vyrobily spoustu krásných adventních
dekorací. Letos jsme také vyhlásili soutěž o nejlepší čertí dobrotu. Sešly se nám spousty dobrot, které při tvoření přišly vhod. Po společném

ochutnávání a odhlasování byl na konci tvoření
vyhlášen vítěz čertí dobroty, který byl odměněn dárečkem. Všem zúčastněným rodičům za
výborné pochoutky, které připravili, moc děkujeme. Vánoční dílničky se moc vydařily a těšíme
se na vás při dalším tvoření.
Leona Braunová
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Poděkování panu kováři Pechorovi
Chceme touto cestou poděkovat panu kováři Pechorovi, který nám zdarma pomohl při výzdobě naší školky. Přestože je velmi vytížený, našel
si chvilku a vymyslel a vyrobil pro nás úchytky na keramické květináče před školku. Ještě jednou moc děkujeme.

Nadějný závodník v naší školce
Ve skupině předškolních dětí je spousta
skrytých talentů, jejichž nadání se projeví až
v pozdějším věku nebo je potřeba toto nadání teprve objevit. V naší školce už jeden
takový objev máme. Je jím malý, ale šikovný
závodník na motokrosových a minibikových
motorkách Štěpánek Hubička.
Štěpánek začal trénovat na motorkách už ve
dvou letech v roce 2016. Od roku 2017, po
absolvování přijímacích zkoušek, je členem
Minibikové akademie Masarykova okruhu Junior racing team Brno Circuit (JRT). Nejen
díky účasti v akademii měl Štěpánek možnost trénovat pod českými jezdci, jako jsou
Lukáš Pešek, Jakub Kornfeil, Riccardo Rossi,
Jakub Smrž, Ondřej Ježek, Michal Šembera
a pod mistrem světa v biketrialu Václavem

Kolářem. V rámci tréninku Štěpánek jezdí
i motokros a Supermoto na motorce KTM 50
SX. I když má Štěpánek ve svých šesti letech
pro motokros značný fyzický deficit (je příliš
malý a nedosáhne z motorky na zem) a nemůže se zatím účastnit všech soutěží, přesto už má na kontě velmi dobrá umístění na
závodech i mimo naši republiku. Motokros
je pro Štěpánka číslo jedna, ale bude muset
ještě trochu dorůst, aby mohl začít naplno
trénovat a závodit.
Své první závody v minibiku absolvoval jako
nejmladší jezdec historie na podzim 2018
a to už za sebou nechal dva starší jezdce.
V sezoně 2019 již Štěpánek absolvoval téměř všechny závody a ve své kategorii se
pravidelně umisťoval mezi nejlepšími.

Úspěchy v minibikových soutěžích:
Seriál Minimotocup 2019 - organizovaný
mimo jiné i brněnským okruhem
Pardubice 1. místo, Brno 4. místo, Skalica
4. místo, Brno 1. místo
Seriál Mezinárodní mistrovství ČR Miniracing
2019 - organizuje Autoklub České Republiky
České Budějovice 3. místo, Cheb 5. místo, Třinec
4. místo, Pardubice 4. místo, Třinec 4. místo, České
Budějovice 5. místo - Celkové umístění 5. místo
Závody v motokrosu:
Závod třídy Supermoto v rámci Rakouského
poháru ve Vysokém Mýtě - vybojoval 3. místo
(i když jako nejmenší musel startovat se stoličkou, protože ještě nedosáhl z motorky na
zem, a tím pádem z posledního místa)
Zdeňka Kadlecová/Martin Hubička

Vystoupení pro seniory nad 80 let
Stejně jako první adventní neděli na návsi vystoupily děti ze školky na
Setkání seniorů nad 80 let s programem nazvaným Světové Vánoce.
Málokterý z těchto starších seniorů Advent na návsi navštívil, a proto
jsme vystoupení zopakovaly. Tentokrát v menším počtu dětí, především starších předškoláků. Je krásné sledovat, jak se děti snaží, aby

potěšily babičky a dědečky, a dojetí seniorů nad pravnoučky i když
zrovna nejsou jejich. Nás učitelky zase potěšilo, že si děti vystoupení
užily a dokonce vyslovily přání, že by chtěly vystupovat ještě někde
jinde. Tak si nás můžete pozvat.
ZK

Rozhovor s nadějným závodníkem Štěpánkem Hubičkou
Štěpánku, koho napadlo, že budeš jezdit
na motorkách?
- Dědu, on jezdil motokros a chce, abych
jezdil taky. On už závodit nemůže, protože
si zlomil ruku.
Jezdí s tebou na závody i mamka?
- Ne, ona se spíš bojí. Ale v Itálii byla i s Beátkou. (Štěpánkova sestřička - pozn. autora)
Co se ti na závodění nejvíc líbí?
- Že vyhrávám poháry. Už mám dva za první
místo, taky za třetí, ale za druhý ještě nemám.
Co máš radši, minibike, nebo motokros?
- Motokros, ale děda říká, že na silnici se víc naučím.
Máš někdy strach?
- Ne, nemám.
Chtěl bys mít motorku, až budeš velký, a jezdit běžně po silnici?
- Jo, chtěl, Kawasaki sportovní zelenou.
Jezdí s vámi i holky. Kdo jezdí líp, kluci, nebo holky?
- Kdo víc trénuje.
Máš někoho jako svůj vzor?
- Taťku.
Taťka jezdí na motorce?
- Ne.
A co bys chtěl dělat, až budeš velký?
- Budu jezdit s vláčkem. Závodění je jen pro legraci.
ZK
10
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Starovice před 50 lety
Před 50 lety jsme v obci měli jednotřídní mateřskou školu, do které chodilo 30 dětí. Ředitelkou
byla paní Koníčková, učitelka A. Procházková.
Jako kuchařka sem dojížděla paní Soukupová
z Divák a uklízela paní Viktorínová.
V roce 1969 se narodilo celkem 20 dětí, 3 osoby zemřely, 22 lidí se odstěhovalo a 27 přistěhovalo. Na konci roku tak měly Starovice 707
obyvatel.
A na závěr jeden tragický vánoční příběh, který
se odehrál ve Starovicích 23. prosince 1881:

(Časopis Našinec, 30. 12. 1881)
Petra Pokorná

Setkání seniorů
Středa 4. prosince patřila tradičnímu setkání nejstarších obyvatel
Starovic. Posezení na školní jídelně se účastní senioři od 80 let a těch
máme ve Starovicích letos celkem 29, z nichž 16 se sešlo, aby společně strávili odpoledne a zavzpomínali na uplynulé roky.
Prababičkám a pradědečkům rozzářily oči svým vánočním vystoupením děti z MŠ a sklidily velký potlesk. Poté starosta a místostarosta
přivítali do klubu pět nových osmdesátníků. Popřáli i dalším dvěma
jubilantkám, které letos oslavily kulatých 90 let – paní Anně Kelblové
a Anně Proškové.
Po obědě, kávě a přípitku seznámil starosta přítomné s děním v obci
a pak už následovala beseda.
Přejeme všem seniorům klidné Vánoce v kruhu rodiny, hodně zdraví
a ať se za rok zase všichni sejdou.
Petra Pokorná

Oslavenci r. 2019
96 let

Losová Anna

87 let

Damborská Anna
Klašková Anděla

81 let

Rosová Marie
Málková Květoslava

93 let

Štýbl Karel
Sadílková Josefa

86 let

Jechová Marie

80 let

92 let

Fialová Zdeňka

85 let

Brožová Marie

91 let

Nečas František
Vaněk Vladimír

84 let

90 let

Kelblová Anna
Prošková Anna

Hanuš Stanislav
Sodomková Božena
Červeňanová Marie
Duchoňová Blažena

Šebesta Alois
Kleinová Ludmila
Mpitzekas Ioannia
Strouhalová Antonie
Švestková Julie

83 let
89 let

Štýblová Zdeňka

Ryzá Eliška
Madron Josef

88 let

Klíma Miloš

82 let

Madronová Antonie
Švestka Antonín
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MS Starovice
Letošní sezónu honů jsme začali koncem listopadu. Honu se účastnilo 26 myslivců, dva
honci a jedna honkyně. Ještě před samotným
začátkem honu nás navštívila policie z krajského oddělení v Brně a provedla kontrolu
u náhodně vybraných pěti myslivců. Zkontrolovali platnost příslušných dokladů – zbrojních průkazů, loveckých lístků a pojištění,
následně provedli kontrolu zbraní a samozřejmostí byl test na alkohol. Tyto policejní

kontroly se v posledních letech pomalu stávají součástí téměř každého honu. Vše bylo
v pořádku a my jsme mohli zahájit hon. Hned
v prvním kole za myslivnou se jednomu z našich hostů podařilo ulovit lišku a bylo jasné,
že na poslední leči na myslivně to bude veselé. Lišku se nám totiž na honu podařilo ulovit
naposledy před cca 10ti lety. Celkem jsme
na prvním letošním honu ulovili jednu lišku,
33 zajíců a 34 bažantů. Je vidět, že se stavy

drobné zvěře oproti předcházejícím letům
zlepšily. Ale i tak k lovům přistupujeme velmi opatrně a zajíce lovíme pouze ve vinicích.
Na poslední leči jsme dle mysliveckých tradic
vyhlásily králem honu úspěšného lovce lišky,
který od nás dostal pamětní list a upomínkovou cenu.

které patří – úhybný manévr, brzdění z kopce,
rozjezd do kopce, krizové brzdění, přetáčivý
a nedotáčivý smyk, vliv jízdy půlkou vozu na
suché a půlkou vozu na mokré vozovce a další.
Díky tomuto kurzu jsme si mohli vyzkoušet
s naši LIAZ jít až na hranici ovladatelnosti
a také my sami jsme zjistili, kde jsou naše
limity a mohli jsme si je sami lépe osvojit.
Tento kurz doporučujeme každému, kdo
chce najít limity své i limity vozu a zlepšit

se především v řešení krizových situací,
které mohou nastat každý den.
Na závěr bychom chtěli obci Starovice poděkovat za umožnění se tohoto kurzu zúčastnit, byl pro nás velmi přínosný. Také
bychom chtěli poděkovat školitelům ze
SUPERDRIVE.CZ polygonu Brno za skvělý
přístup při tomto kurzu a vysvětlení dané
problematiky.
Dominik Herman, SDH Starovice

S přáním všeho nejlepšího do nového roku
Karel Vala ml., předseda MS Starovice

Hasiči na Polygonu Brno
Dne 20. 10. 2019 se dva strojníci naší jednotky Dominik Herman a Michal Fabiánek
zúčastnili kurzu ovládání vozidla v krizových a ztížených podmínkách vozovky na
polygonu v Brně. Kurz zahrnoval teoretickou část, kde se probraly jednotlivé aspekty, které ovlivňují bezpečnost jízdy a ovládání vozidla. Po této části se přistoupilo
k praktické výuce, kde jsme s naším vozem
LIAZ CAS 25 plnili jednotlivé manévry, mezi

12
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Názory občanů
Fiktivní rozhovor Občana s Realitou
Nedávno byli někteří občané rozhořčeni upozorněním ze strany obce na nutnost odklizení svých věcí z obecních pozemků. Dovolím
si nabídnout smyšlený rozhovor na toto
téma. Jakákoliv podobnost je čistě náhodná.

zbytečného místa na tvém dvoře či zahradě?

očekáváním tolerance k vlastním prohřeškům.

Občan: No tak tam je něco složené. Až to
použiji, tak to bude pryč. To je pořád hrrr,
hrrr.

Občan: Když na mě vy takhle, tak si to tedy
odklidím na své, „just“ to tam bude co nejdéle a pomstím se vám tím, že se budete
na ten nepořádek dívat přes plot.

Občan: Přišla nám výzva. Jak to, že ten pozemek, kam jsem to složil, je obce? Matka,
děda, strýc, jedna paní…., ti všichni povídali, že je to naše.

Realita: Podle obecní vyhlášky (a ta odráží zákon) se platí od prvního dne záboru. Žádné
až….. Kromě toho, zábor musí být předem
nahlášen (od – do) a ze strany obce odsouhlasen. Jinak je nelegální. Tento mechanismus není buzerací, ale má podpořit pořádek
v obci, aby vše bylo uklizeno co nejdříve.
Pokud dochází k záboru bez dovolení obce,
přichází v úvahu udělení mnohatisícových
pokut podle přestupkového zákona (za zábor
cizího pozemku, za vytvoření skládky….).

Realita: Každý si může vlastnictví nemovitostí ověřit na internetové stránce obce (sekce
Geoportál) nebo Českého úřadu katastrálního a zeměměřičského (ČÚZK). Zcela zdarma
a jednoduše
Občan: Jak to, že je to obce? Co je to za
podvod? Jak jej získala? Ten pozemek
(cesta, pás pozemku…) byl vždycky nás,
lidí, co v místě vlastnili dům.
Realita: Kdo nesouhlasí s hranicemi pozemků (ověřenými výše), může podat žalobu
k soudu. Obec nic nemusí řešit, dokud od něj
nedostane obsílku.
Občan: V minulosti nám ale zastupitelé…
starosta, slíbil, že nám to prodá, daruje,
můžeme si tam složit co chceme, můžeme
tam parkovat……..

Občan: Sekám a zametám na obecním
a dočkám se takového nevděku? Nechám
to kolem svého zarůst, vajgl ani papírek
nezvednu, ať si vše dělá obec.
Realita: Sečení a uklízení obecního je znak slušnosti a patriotismu, nemůže být spojováno s

Realita: Na svém si většinou nikdo nepořádek
nedělá a ono „just“ tedy trvá mnohonásobně
kratší dobu, než když se jedná o obecní. Kromě
toho, tohle uvažování je poněkud dětinské.
V Rakousku nejde nalézt „zahradní skládky“
podobné té, která dlouhá léta hyzdila začátek
Vranovic u železniční trati. Snad pro nikoho
není vzorem dvoreček Clentusových ze seriálu The Simpsons, ale naopak Švýcarsko nebo
právě naši bratranci v Rakousku.
Zde je rozhodnutí MNV z roku 1971 o udělení
pokuty za zabrání chodníku. A 4 Kčs za m2
a den bylo v té době sakra hodně peněz. 1 kg
chleba stál 2,60 Kč, takže zhruba v přepočtu
přes chleba přišel 1 m2 na 46 Kč za den, což
je 16.845 Kč/m2 a rok.
Vilém Barák

Realita: Minulé sliby neplatí. Platí pouze to, co
je uvedeno v katastru nemovitostí (KN) nebo
ve smlouvě. Kdo s tím nesouhlasí, může jít
k soudu, ale těžko uspěje.
Zápis v KN je právně velice silná věc. Každý
by si měl v zájmu obrany před podvody zřídit
v KN automatické sledování změn. Někdy totiž ani soud nemusí pomoci.
Občan: To co tam máme složeno, není nepořádek. Proč by to někomu vadilo?
Realita: Obec nemusí hrát hru vadí/nevadí
a zkoumat, zda hromady na jejich pozemcích
jsou oku lahodící nebo ne. Pěkné, nepěkné,
pořád jde o zábor cizího majetku. Bez dovolení majitele nejde na jeho pozemku postavit
ani sochu Koněva.
Občan: Místa je tam dost a není to na návsi. Proč by to vadilo?
Realita: Platí předchozí argument o zbytečnosti hodnocení uměleckého dojmu složených hromad. A že je někde místo? Sousedé
ani obec také nemají co zkoumat, zda má
občan na zahradě volný „plac“, že by si u něj
něco složili. Nebo se máme podívat, kolik máš
13
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Farnost
30. výročí svatořečení Anežky Přemyslovny
V měsíci listopadu jsme si připomínali 30. výročí svatořečení Anežky České z rodu Přemyslovců. Děti z hustopečské farnosti si o Anežce
připravili malou divadelní hru, o životě této
světice nám do Hustopečí přijel přednášet
Marek Pučalík, kněz z řádu křížovníků s červenou hvězdou, řádu, který sv. Anežka založila.
Když se konalo svatořečení Anežky České
12. listopadu 1989, vydalo se podle odhadů
z naší země do Říma kolem 10 000 poutníků. Já
osobně jsem v Římě nebyl, ale pamatuji si, jak
jsme se na tuto slavnost ve farnosti po 9 dní
připravovali. Každý den večer jsme se scházeli
v našem venkovském kostelíku, kde nám jeden starší pán předčítal úryvky z listu papeže
Jana Pavla II. k 700. výročí úmrtí blahoslavené
Anežky z 2. února 1982. Na určený úryvek z listu navazovalo zamyšlení a společná modlitba.
O čem jsme četli a rozjímali, si už nepamatuji.
Pamatuji si ale, že atmosféra těchto dnů byla
naplněna radostným očekáváním. A také že
nám před očima vyvstával krásný obraz světi-

ce, která naplnila svůj život obětavou službou
a láskou.
Protože máme v Hustopečích kostel zasvěcený
sv. Václavovi a sv. Anežce České, rozhodl jsem
se jet poděkovat za Anežčino svatořečení na
slavnostní bohoslužbu, která se konala 16. listopadu 2019 v pražské katedrále. Bohoslužbě
předsedal kardinál Stanislaw Dziwisz, bývalý
sekretář Jana Pavla II., který ve svém kázání řekl,
že „skromná Anežka musela čekat na svatořečení více než 700 let. Dnes však můžeme říci,
z perspektivy minulých staletí a toho, co se stalo před třiceti lety, že Bůh zvolil pro svatořečení
Anežky ten nejlepší okamžik, aby dal českému
národu tak překrásný dar, totiž patronku svobody, do níž vás uvedla tato světice.“
Sv. Anežka žila dávno před námi, přesto je
nám i dnes velikým vzorem a příkladem pro
svou křesťanskou víru a obětavou lásku. Žila
s Bohem, středem jejího života byla modlitba.
Z modlitby pak pramenila síla, kterou Anežka
osvědčila v mnoha zkouškách svého života.
A také se její víra, vztah k Bohu projevily v upřím-

ném zájmu o potřeby druhých lidí, v ochotě
sloužit a prokazovat dobro.
To může být odkaz svaté Anežky i pro nás, kteří jsme dostali v roce 1989, krátce po Anežčině
svatořečení, veliký dar svobody. Svoboda je
dar. Je to ale také úkol a zadání pro každého
z nás. Denně musíme opatrovat svobodu ducha, svobodu našich srdcí od špatných tužeb,
od zla, které se vkrádají do našeho osobního,
rodinného i společenského života. Život je nestálý zápas o dobro a lásku v nás i kolem nás. Ať
je nám sv. Anežka příkladem, abychom si zvolili
její životní program – program lásky a služby
Bohu a bližnímu. Kéž v tomto duchu prožijeme
dobu adventní a vánoční.
Jan Nekuda, děkan
Vánoční bohoslužby ve Starovicích
Štědrý den - půlnoční: 22.00
Boží hod vánoční: 8.00
Sv. Štěpán: 8.00
Silvestr 31. 12.: 14.00
Nový rok: 8.00

Příběh starovických varhan jako svědectví doby
Na začátku letošního roku začala generální
oprava varhan v kostele sv. Jiří a sv. Mikuláše,
protože nástroj byl již delší dobu nehratelný.
Ve výběrovém řízení zvítězil ateliér Tomáše
Jeřábka z Brna s cenou díla 650 000 korun.
Generální oprava probíhala v restaurátorském režimu.
Varhany pochází z roku 1904 (instalovány
v lednu 1905) a kostelu je darovali manželé
Jakob a Katarina Maschka. Dokládá to zápis
ve farní kronice i nápis „Gestiftet von den
Eheleuten Jakob und Katarina Maschka in
Gross-Steurowitz Haus No. 136.“ na čelní
straně hracího stolu. Dárci uhradili v hotovosti 4.860 rakousko-uherských korun (R/U).
Pro představu, tato měna byla od roku 1892
kryta zlatem. V této „belle epoque“ (šťastné
době 1890-1914) „obsahovalo“ 3280 R/U
korun jeden kilogram zlata. Při přepočtu na
dnešní ceny by se jednalo o 1.620.000 korun
českých.
Nástroj vyrobila firma založená roku 1845
Franzem Riegerem (1812-1885, ve Wikipedii
zkomoleně uváděn jako František), která sídlila v Jägerndorf (dnes Krnov). Pro vysvětlení
místopisu, před rokem 1918 se v Předlitavsku
nazývaly obce a geografické objekty v jejich
katastru tak, jak je nazývala sama obec (jen ta
určovala obecní jazyk, ne okres, ne země).
Živnost svého otce převzali synové Otto a Gustav. Na starovických varhanech je uvedeno
14

označení Gebrüder Rieger (bratři Riegerové)
používané od roku 1879 a na klaviatuře přídomek „k & k Hoflieferant“ (c. a k. dvorní dodavatel) udělený roku 1896 císařem Františkem
Josefem I. Do roku 1903 firma postavila 1000
varhan, náš nástroj má číslo („opus“) 1140.

Během koncertu pan varhaník Kolař uvedl,
že se jednalo o českou firmu. Ono je to ale
jinak. Tato poznámka dokládá, že si stále
nevíme rady s osobnostmi, které na zdejším
území tvořily, pracovaly, podnikaly, bádaly
a …mluvili německy. Některé jsou opomíjeny,

4/2019
u jiných se snažíme přivlastnit si jejich zásluhy či počešťovat jména. Gregor Johann
Mendel, zakladatel genetiky, Josef Ressel,
vynálezce lodního šroubu, Jacob Christoph
Rad (vynálezce kostkového cukru), to nebyli
Češi ani Němci. Byli to německy vyjádřeno
Böhmen. V češtině ekvivalent stále neexistuje. Problém jde demonstrovat na výroku Josepha M. Thuna z roku 1845: „Ich bin weder
Tscheche noch Deutsche, ich bin Böhme“
(Nejsem Čech, ani Němec, jsem …..). Jak je
vidět, dodnes nám uniká význam „ich bin
Böhme“, jsem obyvatel země bez ohledu na
řeč.
V roce 1945 došlo k zabrání fabriky podle Benešových dekretů a vyhnání tehdejších majitelů, rodiny Glatter-Götzů. Následovalo tzv.
znárodnění v roce 1948 a sloučení s další varhanářskou firmou Kloss. Pod takto přivlastněnou značkou se varhany vyráběly dál. Po
odstátnění v roce 1994 a následném složitém
vlastnickém vývoji šla firma „zu grunt“. V roce
2018 pod názvem RIEGER-KLOSS ORGELBAU

Štarvický panter
s.r.o. padá do insolvence. Dnes jsou přes doménu www.rieger-kloss.cz propagovány trička a tenisky.
V Rakousku ve městě Schwarzbach nedaleko Bodamského jezera dodnes prosperuje
podnik Rieger Orgelbau GmbH, navazující na
práci původních majitelů. Generálním ředitelem a hlavním akcionářem firmy je od roku
2003 pan Wendelin Eberle ze 7. generace
varhanářské rodiny. Slogan frmy zní „Kvalita
od roku 1845“. V současnosti společnost připravuje knihu o jimi vyrobených varhanech
a s potěšením použije zaslané informace
a fotografie.
V roce 1920 byly starovické varhany opraveny a naladěny firmou Rieger, v 50. letech vyměněn elektrický motor ventilátoru (zjištěno
až při opravě) a v roce 2002 je ve farní kronice
zmíněna oprava měchů provedená bratry
Stehlíkovými z Hodonína. Při prováděné rekonstrukci se za varhanními skříněmi odkryl
pohled na původní výmalbu kostela z roku
1904 v podobě tmavě zeleného graffiti. Barvy

nástroje musely ve své době tvořit k interiéru
kostela výrazný kontrast.
V neděli 24. listopadu, se při příležitosti ukončení opravy konala mše svatá celebrovaná
Mons. Pavlem Konzbulem, pomocným biskupem brněnským, spojená se svěcením varhan. Následoval koncert, kde účinkovali Petr
Kolař (varhany), Zuzana a Tomáš Jeřábkovi
(zpěv). Na programu byly mimo jiné skladby:
Franz Schubert - Ave Maria, Georg Friedrich
Händel - Amen, Aleluja a jak jinak než Johann
Sebastian Bach - Toccata a fuga d moll. Na závěr bylo pro všechny zúčastněné uspořádáno
posezení ve školní jídelně.
Projekt generální opravy varhan podpořila
Nadace ČEZ částkou 400 000 korun, obec Starovice příspěvkem 100 000 korun a anonymní dárce 20 000 korunami. Farnost Starovice
se na opravě podílela částkou 130 000 korun.
Děkujeme všem za možnost předat tento
královský nástroj dalším generacím.
Vilém Barák

Cestování s panterem na Ukrajinu
Rádi cestujeme za poznáním jiných zemí, jiné
kultury a lidí. Letos jsme se rozhodli vyhnout
davům turistů a vyrazit do málo navštěvovaných ukrajinských hor do Užanského národního parku, který se nachází na rozhraní tří států:
Slovenska, Polska a Ukrajiny. Autem je to od
nás přibližně 550 km, ale připadali jsme si jako
v cestě časem, podobně jako u nás před 50 lety.

Už samotný přejezd hranice je pro nás členy EU zážitkem, kdy vám celníci prohledávají auto, kontrolují stav počítadla kilometrů a paliva v nádrži. Při přejezdu hranice
hned zjistíte, že jste zase více na východ
a hned si uvědomíte, že u nás není tak
špatně. Při jízdě autem zbystříte, zpomalíte
a připadáte si jako na rallye, kdy kličkujete

paradoxy - cesty rozbité, ale kostely mají zlaté střechy

památník padlých ukrajinců
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mezi hlubokými dírami na hlavní cestě.
Při příjezdu do první vesnice vás hned obklopují místní, srdečně vítají, nostalgicky vzpomínají na první republiku, tatíčka Masaryka
a nadávají na Rusy. Ale my jsme chtěli do hor
bez lidí, a tak jsme rychle opustili civilizaci
a vyrazili do přírody. Užanský národní park je
krásný, pěkné hory, lesy plné hub a borůvek
a hlavně volnost pohybu, stanování, rozdělávání ohně, což už je možné málokde v Evropě. Jediné, co nás hodně zaráželo a mrzelo,
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že si Ukrajinci neuvědomují krásu svého přírodního bohatství, protože kolem cest byly
všude poházené petky, sáčky a krabičky od
cigaret. Naštěstí sběračů borůvek není tolik,
aby tak rozsáhlé území zamořili.
Ještě jednou jsme si připomněli, jak se máme
u nás doma dobře a co znamená svoboda
a mír, při výstupu na kopec Pikuj 1408 m. n. m.,
kde byl památník padlých Ukrajinců v boji
s okupujícími Rusy. Pro nás je slovo válka jenom vzdálená historie, děcka válku znají jen

z počítačových her, ale na Ukrajině to byla
nedávno krutá realita, kterou si nedokážeme
už představit. Když vidíte na pomníku data
úmrtí 2016, tak je to nedávno a data narození
padlých mezi lety 1968 – 1996, tak si uvědomíte, jaká je cena svobody, kterou si u nás už
30 let užíváme.
Fotografie mluví za vše. Pro zájemce uskutečníme opět promítání z cest.
Kadlecovi

nastoupit do ukrajinského vlaku vyžaduje dobrou fyzickou kondici

krásné, opuštěné hory

sběrači borůvek se vrací z celodenní práce

vrchol Pikoj s památníkem padlých Ukrajinských vojáků

TJ SOKOL STAROVICE – zimní nabídka
Když jsem mužstvo v létě přebíral a zachránili jsme se jak se říká “za
5 dvanáct”, bylo mým hlavním cílem vrátit starovickému fotbalu úroveň. Jsem rád, že se to zatím velmi daří.
Začalo to příchodem Kuby Strouhala a Michala Nešpora z FC Hustopeče, kteří zapadli okamžitě do party a začali hned naplno předávat
svoje zkušenosti a kvalitu do výkonů týmu.
Příprava probíhala v podstatě od začátku července, během které
jsme odehráli dva přátelské zápasy, kdy doma Pouzdřany schytali rekordních 17:0 a následně jsme na Vrbici podlehli 3:4. Příprava splnila
účel, zejména díky hojné účasti a možnosti vyzkoušet různé hráče na
různých pozicích.
První domácí zápas proti Cvrčovicím se nám vydařil (4:1) a získali jsme
první 3 body, nicméně poté přišla řada tří porážek v řadě. V Zaječí
nás výsledek stála početná marodka (1:2), Vranovice nás asi jako je16

diný soupeř přehrál (2:3) a v Novosedlích jsme pro začátek zápasu
zvolili nesprávnou taktiku a už nedokázali dohnat ztrátu (2:4). Jsme
ale jen lidé a právě zápas v Novosedlích nás nakopnul a započal vítěznou šňůru, která trvala 5 zápasů. Zejména bitvy se Strachotínem (3:2)
a Šakvicemi (4:2) ukázaly mentální sílu mužstva, které muselo vždy
otáčet nepříznivý výsledek. K týmu se pak připojil také Martin Strouhal
po přestupu z Uherčic a v utkání s Kurdějovem (4:2), ve Velkém Dvoře
(3:1) i s Bulhary (4:0) jsme byli jasně lepším týmem. Sérii zastavil až Mikulov, který se netají ambicí postupu do okresu a i když jsme 2x vedli,
nakonec jsme odjížděli bez bodů (3:4). Následně jsme díky přímému
kopu soupeře 3 minuty před koncem přišli o dva body v domácí remíze
proti Popicím (1:1), nicméně další zaváhání už nepřišlo a tak po výhrách
v Drnholci (1:0), v derby proti Bosni (3:1) a v předehrávce v Cvrčovicích
(4:1) jsme zakončili podzim další vítěznou šňůrou.
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Nejlepším střelcem týmu je po podzimu Viktor Valtera se 13 brankami a je dokonce na děleném druhém místě tabulky střelců celé soutěže. Dalšími v pořadí jsou Radek Lesák (9 branek) a Tomáš Vachala
(6 branek).
Sečteno podtrženo tým Sokolu přezimuje na 3. místě III. třídy sk. B se
ztrátou pouhých dvou bodů na druhý Mikulov a 8 bodů na vedoucí
Vranovice. Bilanci 28 bodů, devět výher, jedna remíza a čtyři porážky
doplňuje celkové skóre 39:24.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům za předvedené výkony, fanouškům za skvělou podporu doma i venku a taky celému výboru Sokolu za projevenou důvěru a pořízení nových tréninkových
pomůcek.
Vidíme se na jaře! Štarvicee!
David Lesák

dobré výkony přilákaly nové fanoušky

Štarvický panter

Viktor Valtera nejlepší střelec podzimu
#

Klub

Z

V

R

P

S

B

1.

Vranovice

14

11

3

0

38:10

36

2.

Mikulov

14

10

0

4

51:23

30

3.

Starovice

14

9

1

4

39:24

28

4.

Strachotín

14

8

2

4

45:21

26

5.

Pohořelice B/Cvrčovice 14

8

2

4

37:24

26

6.

Novosedly B

14

8

1

5

31:34

25

7.

Popice

14

7

3

4

38:16

24

8.

Drnholec

14

5

2

7

24:35

17

9.

Velký Dvůr

14

4

4

6

30:30

16

10.

Bulhary

14

4

3

7

21:31

15

11.

Zaječí

14

4

2

8

29:48

14

12.

Nikolčice B/Kurdějov

14

3

1

10

17:49

10

13.

Šakvice

14

1

5

8

15:37

8

14.

Uherčice

14

1

1

12

8:41

4

TJ SOKOL STAROVICE – zimní nabídka
Sníh a led na rybníce u nás poslední roky dlouho nevydrží, a tak se
možnosti aktivního sportování omezují. Naší nabídkou ke sportování
je využití sokolovny, kde se dá hrát např. stolní tenis, badminton, posilovat nebo cvičit. Pro zájemce o zimní fotbálek zase dobře poslouží
víceúčelové hřiště. Jestliže tedy máte zájem o sportování, přijďte se

domluvit, uhradit členský poplatek a můžete využít naší nabídky. Více
se dozvíte na naší webové stránce www.tjsokolstarovice.cz.
Sportu zdar!
Členský příspěvek: dospělí 500,-Kč/rok, děti a senioři 100,-Kč/rok.
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Advent na návsi
Říkala mi známá z Hustopečí, že pokud se odněkud vrací s dětmi autem po setmění, musí
jet domů na žádost dětí vždy přes Starovice,
aby viděli náš vánoční strom.
První adventní neděle vyšla letos na 1. prosince, a přestože v předcházejícím týdnu bylo
na tuto dobu ještě poměrně teplé počasí, na
advent nám přituhlo a ohlásila se zima. Účast
na návsi byla přesto hojná a přítomní se mohli zahřát svařákem, kterého se během dvou
hodin vypilo rekordní množství – 125 litrů.
Dále bylo možné zakoupit uzenářské výrobky
řezníka Mouchy, jmelí, drobnosti z obecního
úřadu či výrobky od dětí a maminek z MŠ.
I v letošním roce si děti z MŠ připravily veselé
vystoupení, zazpívali nám mužáci a překvapením byl krásný zpěv Sáry Kopřivové, která
se doprovázela na kytaru a zazpívala několik
vánočních písniček.
Petra Pokorná
(foto Zdeněk Beier a Roman Pokorný)
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STAROVICE 2020
KALENDÁġ KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
Kdy
sobota
18.1.2019
sobota
8.února
sobota
29.února 13:00

Kde
sokolovna
16:00
sokolovna
prĪvod obec

nedĒle
23.února 15:00

sokolovna

sobota
7.bĢezna 16:00
sobota
4. dubna 13:00
Ātvrtek
30.dubna 16:00
pátek
1.kvĒtna
sobota
23.kvĒtna
sobota
30.Āervna 15:0

sokolovna
obec
u myslivny
pĒší turistika
u myslivny
u myslivny

sobota
19.-20.Āervna
sobota
20.Āervna
sobota
18.Āervence
pátek
21.srpna 18:00

polní cesty

sobota - nedĒle
22.-23. Srpna
pátek - pondĒlí
25.-28.záĢí

u myslivny

sobota
10.Ģíjna 15:00
nedĒle
29.listopadu 15

u myslivny
u myslivny
u myslivny

autobusový
zájezd
fotbalové
hĢištĒ
náves

Co

Kdo

Divadlo kouzel pro dĒti

Obec

HasiĀské soutĒže - uzlování
Pochování basy

HasiĀi

Maškarní ples pro dĒti

Obec

Setkání se seniory
Ukličme ÿESKO
Pálení ĀarodĒjnic
Jednodenní turistika
KAŠTANFEST
DĒtský den

Obec

Obec

Obec
HasiĀi
Sokol
Sokol
Sokol

Agrotec rallye
Babské hody– DH Lácaranka
Myslivecká zábava
StavĒní máje + diskotéka

autoclub

Krojované hody DH ZlaĨulka
Turistický víkend – Broumov

Sokol

Drakiáda

Sokol

Adventní nedĒle na návsi

Obec

Baby
Myslivci
Sokol

Sokol

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