Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice

panter

va obrazů místních malířů, kterou uspořádala
knihovnice paní Kadlecová. Výstava odhalila, kolik máme v obci nadaných výtvarníků, o kterých
dosud nikdo ani nevěděl. Všem těmto organizátorům patří poděkování, že se nám starají o zimní
zábavu a program.
Antonín Kadlec,
starosta obce

Slovo starosty
Konečně nám skončila letošní zima, která byla
extrémní. Nejdříve to vypadalo, že zima snad ani
nebude, a pak dorazily tuhé sibiřské mrazy, s teplotami hluboce pod bodem mrazu, které trvaly
více jak 14 dní a roztočily nám pořádně plynoměry. Sníh letošní zimu téměř ani nepadal, a tak
jsme měli ušetřenu práci s údržbou komunikací
a chodníků.
Co se týká dění v obci, tak by se navenek zdálo, že se přes zimu ani nic nedělo. Samozřejmě
zima je období, kdy se toho venku moc dělat
nedá. Proto jsme předem připravili práci pro naše
veřejně prospěšné pracovníky, a potom jsme jim
prodloužili smlouvu s úřadem práce až do konce
února. Tím úkolem bylo prořezávání náletových
dřevin a rekonstrukce sociálního zařízení šaten
ve sportovním areálu. Takže pracovníci po obci
moc vidět nebyli, přesto po nich zůstalo pěkné dílo, které budou využívat všichni sportovci
a návštěvníci sportovního areálu.

Rekonstrukce soc. zařízení sportovních šaten
Dále se obecní pracovníci starali o chod čističky a prováděli přípravné práce některých drobných staveb, mezi které patří „vjezdové brány
mezi sklepy“, odpočinkový altánek nebo třeba
výroba nových odpadkových košů na doplnění
po obci.

Výroba odpadkových košů
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Zajišťování provozu čističky
Hasiči provedli svépomocně po 30-ti letech
rekonstrukci klubovnya sociálního zařízení v hasičce za materiální podpory z obce a vytvořili si
tak důstojné prostředí pro svoji činnost za což je
chválím.
Ale hlavní naší činností přes zimu bylo „papírování“. Organizace výběrového řízení na stavbu
sběrného dvora, podání žádostí o dotaci, příprava
rozpočtu a projektů, a také proběhl audit pracovníků JMK na hospodaření obce s výsledkem
na výbornou. Z popsaných činností jsme společně s místostarostou panem Oravcem věnovali
nejvíce času přípravě výběrového řízení stavby
a vybavení sběrného dvoru, které se nám vyplatilo. Dále jsem hodně času trávil zjišťováním
vypsaných dotačních titulů, o které bychom
mohli žádat. Výsledkem bylo podání čtyř žádostí
o dotaci. První je z programu Ministerstva
pro místní rozvoj na rozšíření dětského hřiště ve sportovním areálu, kde žádáme o 240 tis.
Kč. Další dotace byly podány z programů Jihomoravského kraje. První dotace na dofinancování vlastního podílu stavby sběrného dvoru
ve výši 250,- tis. Kč, dále dotace na úhradu z úroků
ve výši cca 36,- tis. Kč a nakonec dotace
z programu pro „Zkvalitnění sportovišť“, kde
žádáme o dotaci ve výši 180,- tis. Kč. Celkem
tedy žádáme o více jak 700,- tis. Kč, tak uvidíme, jak budeme nakonec úspěšní. Také bych rád
pochválil práci účetní, která přes velký nárůst administrativy velkým množstvím projektů, zvládá
svoji práci na výbornou, což ohodnotily auditorky
z krajského úřadu.
Zima je obdobím plesů, zábav, turnajů, honů
a výstav. Také v naší obci se o tuto tradici starají přes zimu místní organizace. Folklorní kroužek uskutečnil Krojový ples a Maškarní ples
pro dospělé i děti.
Škoda jen, že tuto snahu nepodpoří svou
účastí více místních občanů. Hasiči uspořádali závody pro děti, vinaři tradiční košt, o kterém
více napíšeme v příštím čísle zpravodaje, sokol
uspořádal dva sportovní turnaje a myslivci ukončili honovou sezonu. Také senioři a nejmenší
děti se scházeli na svých pravidelných setkáních.
Pro seniory obec uspořádala setkání, které se
stejně jako loni setkalo s velkou návštěvností
i ohlasem. Velký ohlas občanů také měla výsta-

Z maškarního plesu pro děti

STRUČNĚ O PROBÍHAJÍCÍCH
A PŘIPRAVOVANÝCH PROJEKTECH A ČINNOSTECH V OBCI
1. Revitalizace lokality Starovický
rybník – čeká se na rozhodnutí
o získání dotace
2. Sběrný dvůr – provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby
a dodávky zařízení.6.
3. MND – ukončily vrt nad Starovicemi
4. Hasiči provedli svépomocně rekonstrukci klubovny
5. Provedena rekonstrukce soc. zařízení sportovních kabin
6. Dotace na dětské hřiště
– byla podána žádost o dotaci
u Ministerstva pro místní rozvoj
7. Dotace na Sběrný dvůr odpadů
– byla podána žádost o dotaci z JMK
na doplacení vlastních zdrojů stavby sběrného dvoru
8. Dotace na úroky z úvěru – byla
podána žádost na doplacení úroků
z úvěru z programu JMK
9. Dotace na rekonstrukci soc. zařízení sportovních kabin – byla
podána žádost o dotaci z progra
mu JMK
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Výběr stočného a nastavená cena
pro rok 2012
Ve čtvrtek 15.3.2012 schválilo zastupitelstvo obce na veřejném zasedání způsob,
termín začátku a cenu stočného pro rok
2012. Tak tedy postupně a od začátku.
Způsob výpočtu:
V minulém čísle zpravodaje jsem předběžně uvedl způsob úhrady stočného fixně na osobu. Tento způsob výběru nám
neschválil Státní fond životního prostředí
(SFŽP), proto jsme přistoupili k výběru
stočného podle skutečnosti, kde se počítá
skutečný stav vypouštěné vody podle spotřebované vody z veřejného vodovodu. Každá domácnost zaplatí za vypouštění tolika
m3, kolik spotřebuje vody z vodoměru.

Termín zpoplatnění:
Jelikož se bude počítat množství vypouštěných odpadních vod podle vody, měření začne
od posledního odečtu vodoměrů společnosti
Vodovody a kanalizace Břeclav, které bylo
uskutečněno v polovině měsíce března 2012.
Cena stočného:
Cena stočného vychází z finanční analýzy a je stanovena pro rok 2012 ve výši
31,50- Kč bez DPH. Jelikož obec spadne
do daňové povinnosti, bude k ceně připočteno
platné DPH, pro letošní rok 14%. Znamená to
tedy, že každá domácnost bude platit v letošním roce obci Starovice za vypouštění odpadních vod za 1m3 = 35,91 Kč. Pro jednodu-

chost je to stejná cena, kterou v letošním roce
platíme i za vodu.
Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod:
Aby mohlo dojít k legalizaci právního vztahu mezi obcí a jednotlivými domácnostmi,
nechala obec zpracovat Smlouvu o odvádění
a čištění odpadních vod, kterou Vám přikládáme ve dvou výtiscích, společně s našim
zpravodajem. Po prostudování smlouvy, žádáme majitele nemovitosti o doplnění údajů,
podepsání smluv a vrácení jednoho podepsaného výtisku na obecní úřad Starovice. Jestliže se stane, že některé domácnosti nebude
smlouva doručena, dojděte si převzít smlouvu
na obecní úřad. Vyplněné smlouvy vraťte prosím do kanceláře obecního úřadu, anebo vložte do schránky obecního úřadu (bílá schránka
u dveří). Případné dotazy Vám rádi odpovíme
v úřední dny (pondělí, středa od 8:00 – 17:00)
na obecním úřadě.

STOČNÉ:
Cena dle platného ceníku = 35,91 / 1 m3
Termín zahájení zpoplatnění: od poloviny března 2012

Měřené množství: podle spotřeby vody

Hodnocení odpadového hospodářství
obce po roce
V loňském roce jsme provedli několik
změn v odpadovém hospodářství, které
vedly ke zefektivnění třídění a k částečným
úsporám v nákladech na likvidaci odpadů.
Mezi zavedené změny patřilo zavedení
sběru nápojových kartonů (za tuto činnost
nám platí vyšší odměny společnost EKOKOM), zrušení zvonů na plasty (z důvodu
nesprávného využívání některými občany), prodloužení intervalu svozu tříděných
odpadů ve frekvenci 1x za měsíc (úspora
pohonných hmot a pracovní síly) a pravidelný sběr elektro spotřebičů všeho druhu. Také pravidelný sběr železa místními
hasiči přinesl daleko větší výtěžnost,
protože nedochází k vybírání železa z kontejnerů jinými osobami. Změny jsme začali
uskutečňovat až v průběhu roku, proto se
jejich efekt neprojevil ještě v plné výši, ale
i přes to jsme zaznamenali drobné úspory. Z přiložených tabulek vyplývá, že obec
v loňském roce přispěla více, jak 160 Kč
za každého občana za likvidaci odpadů.
Dalším krokem ke snížení nákladů je uzavření nové smlouvy s akciovou společností
Hantály a.s., která jiným způsobem počítá
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náklady na likvidaci a podle předběžných
výpočtů bychom měli ušetřit další finanční
prostředky. Bohužel i přes naše snahy, snižování nákladů, se neustálým zdražováním
vstupů, tedy pohonných hmot, zvyšováním
DPH atd., nedostaneme na „vyrovnané“ hos-

podaření s odpady, proto se asi nevyhneme
do budoucna zdražení.
Kdybychom netřídili, byly by náklady
na likvidaci odpadů ještě daleko vyšší a obec
by musela daleko více přispívat. Myslím si, že
ušetřené peníze se dají využívat efektivněji.
Tříděním odpadů nejenom šetříme naše
životní prostředí, ale šetříme i finanční prostředky obce a do budoucna bude
na likvidaci odpadů kladen stále větší důraz.
Proto prosím pokračujte v třídění odpadů,
jsou to naše peníze.
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Přehledy odvodu odpadu

Rok

2011

2010

2009

2008

Kód

v Kg

v Kg

v Kg

v Kg

200101
200139

papír

7 150

4 500

2 160

6 490

železo

8 906

3 700

10 660

4 100

plast

7 250

7 870

0

4 500

3 560

3 070

8 700

6 700

8 200

5 400

560

0

0

0

149 980

151 960

154 760

151 780

15 550

13 760

2 060

0

480

890

0

0

plast (z toho čistá pet lahve)
200102

sklo

150105

nápojový karton

200301

Směsný komunální

200307

Objemný odpad

160103

Pneumatiky

Odpadové hospodářství v Kč
Rok

2011

2010

2009

2008

Náklady
SKO - Hantály (popelnice)

356 655

353 042

356 727

331 577

58 377

56 088

26 147

23 103

Mzdové náklady + odvody

177 709

177 025

170 598

169 839

Náklady celkem

592 741

586 155

536 788

524 519

příjmy od občanů

339 101

332 730

324 480

284 965

15 262

16 282

33 082

Separovaný odpad (kontejnery)

Příjmy z prodeje (papír, kov)

15 754

Hasiči - příjmy z prodeje kovu

31 747

Odměny od spol. EKO KOM

60 136

54 218

34 000

17 795

8 375

0

0

0

Příjmy celkem

455 113

402 210

374 762

335 842

DOPLATEK OBEC

Za elektroodpad

137 628

183 945

162 026

188 677

Průměrný počet občanů za rok

830

815

811

809

Cena za 1 občana

400

400

400

350

Náklad za 1 občana/rok

714,15

719,21

661,88

648,35

Příjem na 1 občana/ rok

548,33

493,51

462,10

415,13

Doplatek na 1 občana/rok

165,82

225,70

199,79

233,22

Rok 2012
V letošním roce, každá domácnost obdržela kalendář svozu komunálních odpadů na rok
2012, kde jsou doplněny i ostatní mobilní svozy
(papíru, železa, plastů, elektro atd.) kdo z občanů kalendář neobdržel, může si jej vyzvednout
na obecním úřadě. Po zprovoznění sběrného
dvoru v druhé polovině letošního roku, budou
upraveny i pravidla svozů.

Zářivky a úsporné žárovky nepatří do popelnic.
Nově budeme svážet nepoškozené zářivkové
trubice a úsporné žárovky. Nevhazujte je prosím
do popelnic, ale opatrně přiložte k ostatním odpadům při svozovém dni a naši pracovníci zajistí
ekologickou likvidaci prostřednictvím specializované firmy EKOLAMP. Druhá možnost bude uložení
zářivek a úsporných zářivek do připravené krabice
v chodbě obecního úřadu. Za sběr těchto odpadů
nám společnost EKOLAMP uhradí drobné odměny.

Výběrové řízení na stavbu a vybavení sběrného dvora odpadů
V dřívějších číslech zpravodaje jsem několikrát
psal o přípravách stavby sběrného dvora odpadů (SDO).
Krátce se pokusím popsat co je to sběrný dvůr
a k čemu nám bude sloužit. Sběrný dvůr je
vlastně velká zpevněná plocha, na které jsou
umístěny kontejnery, přístřešky, sklady a různé nádoby na ukládání a třídění odpadů. Bude
vybaven zařízením, které obsluze usnadní manipulaci s odpady, bude se jednat např. o malý
kolový nakladač, štěpkovač, motorovou pilu

atd. Pro nás to tedy znamená, že po dokončení
stavby SDO, který bude stát vedle ČOV za rybníkem, budete moci na sběrný dvůr odvážet
odděleně sbírané složky komunálních odpadů:
papír, sklo, plasty, nápojové kartony a kovy.
Dále bude sběrný dvůr určen pro odkládání
odpadů, které se nevejdou do klasické popelnice (objemné odpady) nebo tam svou povahou
nepatří (nebezpečné a biodegradabilní odpady).
Sběrný dvůr bude rovněž místem zpětného odběru vyřazených elektrických a elektronických

zařízení (staré ledničky, pračky, TV, počítače
a další spotřebiče). Sběrný dvůr bude určen
pouze pro občany, kteří mají trvalý pobyt nebo
vlastní rekreační objekt ve Starovicích a mají
zaplacen poplatek za odpady. Pro tyto občany
bude ukládání odpadů na sběrném dvoře zdarma. Sběrný dvůr nebude určen pro živnostníky
a firmy (vzhledem k podmínkám dotace z EU).
Dnes máme k likvidaci odpadů vyhrazené jedno
zcela nevyhovující sběrné místo za školkou,
kam se dnes odpady sváží. Toto místo je ne-
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vyhovující z hlediska hygienického, prostorového, dostupnosti i vybavením. Toto by se
mělo během 3 měsíců změnit, protože termín
k předání stavby je 30.6.2012.
Dnes už jsme tedy před realizací sběrného
dvora, známe cenu a dodavatelské firmy.
Dotaci na stavbu SDO máme již schválenou
téměř rok, ale nechtěli jsme začít s realizací
dříve, než bude dokončena stavba kanalizace
a ČOV. Stavbu ČOV jsme úspěšně dokončili,
a proto jsme hned začali s přípravou stavby
sběrného dvora a zajištění jeho vybavení.
Jenom pro upřesnění sběrný dvůr bude vybaven nakladačem, štěpkovačem pro drcení
větví, 9 ks kontejnerů, skladem nebezpečného odpadu a dalším drobným vybavením.
Před samotným výběrovým řízením bylo nutné nastavit správná kritéria pro výběr zařízení, abychom vybrali kvalitní zařízení s dostup-

ným servisem a za nejnižší cenu. Proto jsme
téměř měsíc jezdili po sběrných dvorech
a dodavatelích, abychom zjistili, co se na trhu
nabízí, a jaké mají provozovatelé SDO zkušenosti. Po získání zkušeností jsme nastavili ve
spolupráci s firmou ECO Management, jmenovitě s Ing. Františkem Piliarem, kritéria výběru vybavení a dodavatele stavby. Potom
jsme mohli začít s organizováním výběrového
řízení, kdy konečné otevírání obálek proběhlo
ve čtvrtek 26.1.2012.
Výběrové řízení bylo rozděleno na dvě samostatné části. Jedna část byla samotná stavba
sběrného dvora a druhá část bylo vybavení
sběrného dvora.
Do výběrového řízení na stavbu sběrného
dvora se přihlásilo 8 stavebních společností.
Jedna firma za nedodržení zadávacích podmínek musela být vyřazena (nejednalo se o nej-

Vítězný nakladač NEW Holland W70 TC
bude součástí vybavení sběrného dvora.
nižší cenovou nabídku) a z ostatních 7 společností, byla vybrána firma s nejnižší cenou
2.738.192,-Kč. Jedná se o firmu STAVOČ
s.r.o. Horní Bojanovice, se kterou máme již
jednu dobrou zkušenost z roku 2006, při zajišťování stavby inženýrských sítí na 4. řádku.

Výběrového řízení na vybavení se zúčastnilo celkem 5 firem, kdy také jedna z firem za nedodržení zadávacích podmínek musela být vyřazena (opět
se nejednalo o firmu s nejnižší cenovou nabídkou). Nejlevnější cenovou
nabídku předložila společnost AGROTEC a.s. s cenou 1.852.500,-bez DPH.

Pořadí

Název uchazeče

nabídková cena
v Kč s DPH

1
2
3
4
5
6
7

STAVOČ spol. s r.o.

2 738 192,00

VHS Břeclav s.r.o.

2 989 516,00

H a S t, spol. s r.o.

3 117 892,00

Pořadí

Hodnocení firmy

STAVIKA s.r.o.

3 269 086,00

STRABAG a.s.

3 554 367,72

1

AGROTEC a.s.,

2

AGRI CS, a.s.,

2 646 888

SWIETELSKY stavební s.r.o.

3 712 981,00

3

ELKOPLAST CZ, s.r.o.,

2 794 320

M Donné s.r.o.

3 960 943,00

4

STRABAG a.s.,

2 799 198

Celková nabídková
cena v Kč s DPH
2 223 000

Myslím si, že můžeme být s výběrem dodavatelů nadmíru spokojení, protože vítězné nabídky se vešly do ceny stanovené dotace a naši obec tedy bude sběrný
dvůr včetně vybavení stát pouze 10 % vlastního podílu na spolufinancování, to znamená necelých 500.000 Kč. Navíc vítězi se staly firmy, se kterými máme
z minulosti velmi dobré zkušenosti. Věřme tedy, že i tuto stavbu úspěšně zvládneme.
Antonín Kadlec, starosta obce

Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce, z 24. 1. 2012
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatelku, ověřovatele, návrhovou
komisi a navržený program
• Rozpočtové opatření č. 9/2012
• Inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2011
• Vyřazení majetku na základě předložených
• Návrhů na vyřazení od inventarizačních komisí
• Zmařenou investici projektová dokumentace ČOV z.r. ve výši 357.739,- Kč
• Pronájem pozemku na dobu neurčitou
za cenu 5% z ceny prodejní, která je
v současné době v zastavitelné části obce
stanovena na 350,- Kč. To znamená
6.790,- Kč/rok
• Novou smlouvu se společností Hantály a. s.
o poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství.
• Dodatek č.1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
• Smlouvu o zřízení věcného břemene se
společností Telefonica Czech Republic
navazující na realizovanou stavbu vedenou
pod označením 16010-010783 DIZP Z2
BREC Starovice E35
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• Smlouvu o zřízení věcného břemene k uložení vodovodního řadu u sokolovny s manželi Ficovými a organizací TJ Sokol
• Podání žádosti o dotaci u MMR na pořízení
herních prvků na dětská hřiště a v případě
získání dotace realizaci dětských hřišť
• Strategický dokument – Program obnovy
obce Starovice na období 2012-2014
• Ing. Fojtácha k zajištění technického a investičního dozoru stavby Starovice – sběrný
dvůr odpadu
• Revokaci usnesení ze dne 29. 11. 2011 Sběrný dvůr – hodnotící komise
• Členy hodnotící komise projektu Starovice
– sběrný dvůr a to ve složení Antonín Kadlec,
Jozef Oravec, Václav Pokorný, Ing. Jaroslav
Fojtách, Ing. František Piliár
• Odvolání velitele JSDH Václava Hermana
k 31. 1. 2012 a jmenování velitele JSDH
od 1. 2. 2012 Radka Losu.
• Půjčku z BFS ve výši 100.000,- Kč manželům Štýblovým, Starovice č.p.16 na opravu
střechy domu
• Úhradu provozních nákladů sokolovny po před-

usnesení
č. 1/2012

ložení vyúčtování provozu organizací TJ Sokol,
za předpokladu, že TJ Sokol nebude požadovat
po ostatních organizacích úhradu pronájmu sokolovny, pouze náklady na energie.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
• Starostu k podpisu smlouvy se společností Hantály, a.s.
• Starostu k podpisu Dodatku č. 1 Smlouvy
o zajištění financování systému IDS JMK
• Starostu k podpisu Smlouvy o zřízení
věcného břemene se společností Telefonica Czech Republic, a.s.
• Starostu k podpisu Smlovuy o zřízenvěcného
břemene s manželi Ficovými a TJ Sokol
• Starostu k podpisu smlouvy s Ing. Fojtáchem
• Starostu k jednání s ředitelkou MŠ Starovice k odstranění zjištěných nedostatků
ČŠI a provedení nápravných opatření
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu České školní inspekce o veřejnoprávní
kontrole MŠ Starovice
Antonín Kadlec, starosta obce
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce, z 15. 3. 2012
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatelku, ověřovatele, návrhovou komisi, navržený a upravený program
• Rozpočet obce Starovice na rok 2012
vzávazných ukazatelích dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:
Příjmy:
13 063 800
Výdaje:
12 488 300
Financování:
575 500
• Celoroční hospodaření obce a závěrečný
účet obce Starovice za rok 2011 včetně
zprávy Krajského úřadu Jihomoravského
kraje o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 bez výhrad
• Smlouvu o odvádění a čištění splaškových vod
• Ceník stočného
• Výběr dodavatele stavby sběrného dvoru firmu STAVOČ s.r.o., Horní Bojanovice s cenou 2.738.192,- Kč
• Výběr dodavatele vybavení sběrného dvoru firmu Agrotec a.s., Hustopeče s cenou
2.223.000,- Kč
• Kupní smlouvu, po projednání, na parc.č.
974/1 v KÚ Starovice panu Kamilovi Rybnikářovi, bytem Starovice 185 za následujících podmínek:
a) Smlouva bude schválena až po podepsání smlouvy manželi Meredovými
k prodeji pozemku 973/2.
b) Pozemek nesmí být zastavěn
c) Pozemek nesmí být dále prodán, v případě prodeje musí být pozemek prvořadě nabídnut obci za stejnou cenu, za kte-

•

•

•
•

•
•

•

rou ho kupující koupil od obce.
d) Cena za 1m2/20 Kč
e) Kupující uhradí náklady na vklad a za smlouvu
Kupní smlouvu na odkoupení pozemku 973/2,
za cenu 20 Kč/m 2 od manželů Meredových, bytem Starovice 301. Náklady na návrh
vkladu a smlouvu nese kupující.
Kupní smlouvu, po projednání, na parc.
č. 557/3 v KÚ Starovice o výměře 16 m2
manželům Hytyhovým, Hustopeče za cenu
350 Kč/m2. Dále kupující uhradí náklady spoje
né s prodejem, tedy náklad za zpracování
smlouvy a návrh na vklad na KÚ.
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce a.s.
Investici do kabelové televize, k rozdělení
programových nabídek, rozšíření o Slovenské
multiplexy, rozšíření o nové programy Nova
sport, Eurosport v CZ, Diskovery a Minimax dle
cenové nabídky společnosti NOEL
Příspěvek svazku obcí Mikroregionu na rok
2012 ve výši 30.000,- Kč
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení:
p. Brabcová Zdenička, Starovice 92 – 10.000,- Kč
p. Iveta Trčková, Starovice 40 – 5.000,- Kč
p. Petr Hrůza, Starovice 39 – 5.000,- Kč, půjčka
bude poskytnuta až po splacení již poskytnuté
půjčky
Pořádání AGROTEC PETRONAS SYNTIUM
RALLY 2012 a zároveň souhlasí se zapůjčením potřebných komunikací ve vlastnictví
obce ve dnech 22. – 23. 6. 2012.

usnesení
č. 2/2012

Zastupitelstvo obce Starovice neschvaluje:
• Zveřejnění záměru prodeje pozemků 5758/1
a 5758/2
Zastupitelstvo obce pověřuje:
• Starostu obce zabezpečením hospodaření podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu
do 500.000,- Kč stanovených závazných
ukazatelů v příjmech i výdajích. Rozpočtová opatření budou následně schválena
na nejbližším zasedání, jinak je provedené
rozpočtové opatření neplatné.
• Starostu k podpisu smluv o odvádění
a čistění splaškových vod
• Starostu k podpisu smlouvy s firmou
STAVOČ s.r.o., Horní Bojanovice
• Starostu k podpisu smlouvy s firmou
Agrotec a.s., Hustopeče
• Starostu oslovit nejméně 3 firmy na zpracování pasportu dopravních cest a chodníků v katastru obce Starovice a z obdržených nabídek vybrat nejvýhodnějšího
dodavatele. Dále pověřuje starostu uzavřít
smlouvu na zpracování pasportu s firmou
s nejvýhodnější nabídkou.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• Zprávu starosty
• Zprávu kontrolního výboru
• Zprávu finančního výboru
Zastupitelstvo obce ukládá:
• účetní neprodleně provést rozpis závazných ukazatelů schváleného rozpočtu
roku 2012 na položky
Antonín Kadlec, starosta obce

Modernizace televizních kabelových
rozvodů v obci Starovice
Televizní kabelové rozvody jsou v současné
době nejlepším řešením pro přenos televizního
vysílání, rozhlasového vysílání a INFOkanálu.
Tím, že obec investovala v minulosti do pokládky kabelů nemalé finanční prostředky nekončí
další financování a modernizace vysílání televizních programů. S nástupem digitalizace je
nutno instalovat technologie pro příjem nových
televizních programů. Z tohoto důvodu jsme
provedli na hlavní stanici televizních kabelových
rozvodů doplnění zařízení pro příjem pozemních
digitálních MUX1 a MUX2 – české programy.

Další rozšiřování programové nabídky v digitální podobě nás ještě čeká a opět se to neobejde bez investic do nových technologií a služeb.
Současný stav uživatelů je asi 200 domácností, napojených na televizní kabelové rozvody
obce, které provozuje společnost NOEL, s.r.o.
Poplatky pro jednotlivé domácnosti byly stanoveny v minulosti na 100,-Kč, což byla kalkulace
vycházející z původních požadavků na kabelové rozvody. V současné době je tato částka
nedostačující a obec Starovice dotuje každého
uživatele 50,- Kč. Tato částka 150,-Kč je hraze-

na společnosti NOEL, s.r.o., která z uvedených
prostředků kryje platby ochranným autorským
svazům, dodavatelům programů, legislativní poplatky, servisní služby a další. Měsíčně tak obec
doplácí za domácnosti celkem 10000,-Kč a ročně
to tedy dělá 120000,-Kč. Doplácet za sledování
televize nám připadá absurdní a dohodli jsme se s
jednateli společnosti NOEL, že od 1.7.2012 bude
provedena tzv. filtrace - rozdělení, které umožní
uživatelům kabelové televize výběr z více programů a vyšší kvalitu. Od tohoto data přestane obec
na provozování kabelové televize doplácet.

Navrhovaná skladba nabídek, které je možno dle požadavků obce a uživatelů měnit:
2. ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÁ NABÍDKA
bude nabízet stávající programovou nabídku kabelové televize rozšířenou o 4 nové programy (Eurosport v českém jazyce, Nova Sport,
Obsahuje programy INFOkanál, ČT1, ČT2, ČT4, ČT24, NOVA, NOVA
Discovery a program pro děti Minimax) za cenu 165,- Kč/měsíc.
Cinema, PRIMA Family, PRIMA COOL, TV NOE, Barrandov, STV1,
(Obsahuje programy Omezené programové nabídky + UNIVERSAL
STV2, TA3, TV Patriot, TV Markíza, TV DOMA, TV JOJ, JOJ Plus.
CHANNEL, CS FILM, EUROSPORT CZ, SPEKTRUM, MINI-MAX, NOVA
Celkem tedy 19 programů.
SPORT, DISCOVERY, ÓČKO).

1. OMEZENÁ PROGRAMOVÁ NABÍDKA
pro nenáročné spotřebitele za cenu 80,- Kč/měsíc
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Každá domácnost se tedy může rozhodnout,
kterou z nabídek si vybere. Pro další jednání se
společností NOEL, budeme od Vás potřebovat
informaci, kterou z nabídek budete požadovat,
případně i oznámení o zrušení napojení na kabelovou televizi. Rušení kabelové televize nedo-

poručujeme, protože patří k jednomu z oficiálních informačních medií obce, která bude obec
i nadále provozovat. Poplatek pro nové zájemce
za připojení kabelové televize je 2000,-Kč.
Kterou z nabídek budete požadovat nahlaste
osobně na obecní úřad, anebo můžete ozná-

mit zasláním SMS zprávy na tel: 602 776 110
ve formě:
Příjmení, Číslo domu a typ nabídky omezená
nebo základní. Vzor zprávy: Kadlec, 118, základní.

Řešení parkovacích ploch
Velký nárůst osobních vozidel, způsobil problémy s parkováním ve městech i na vesnicích. Také u nás se potýkáme s nedostatkem
parkovacích míst, a proto řidiči parkují, kde se
dá. Na nezpevněných, travnatých plochách,
na chodnících, krajnicích a podobně. Tímto
parkováním dochází k poškozování travnatých ploch, omezování údržby zeleně vytahování bláta a štěrku do vozovky, což znečišťuje
a poškozuje vozovky. Ani parkování na silnicích není v souladu se zákonem, protože šířka
místních komunikací neumožňuje parkovat
na silnicích v obci. Vytvoření parkovacího místa není levnou záležitostí a obec má omezené
finanční prostředky, které je nutné investovat
do veřejně prospěšnějších staveb a činností.
Zajištění parkovacího místa by mělo být prvořadou záležitostí každého majitele vozidla. Nutno

podotknout, že většina
majitelů v obci má zajištěno parkování na svém
pozemku, v garáži nebo
ve dvoře. Obec chce být
nápomocná při řešení
tohoto problému, proto
k tomuto účelu zpracovala studii parkovacích
ploch, kde je řešeno
umístění, vzhled a použití materiálu k vybudování těchto parkovacích
míst. Kdo z Vás tedy nemá vlastní parkovací
místo na svém pozemku, může požádat o zřízení vyhrazeného parkovacího místa na obecním
pozemku. Obec zajistí za finančního přispění
žadatele, nebo za úhradu ročního pronájmu,

Následek parkování na zelených plochách

vystavení požadovaných parkovacích míst.
Začněte tedy řešit ve spolupráci s obcí parkování svého auta, protože zastupitelstvo obce
chce do budoucna zakázat parkování na nezpevněných obecních pozemcích.

Působnost městské policie v obci
Od 1.4.2012 začne Mě Policie kontrolovat parkování vozidel na chodnících
Odstranění parkování vozidel z chodníků
byl jedním z našich volebních úkolů. K tomuto tématu už bylo napsáno několik článků, mnoho výzev v kabelové televizi, rozhlase, zpravodaji a podobně. Mohu říct, že
došlo ke zlepšení, ale někteří občané naše
výzvy stále ignorují. Proto obec uzavřela
smlouvu s Městskou Policií Hustopeče,
která bude kontrolovat parkování vozidel
v obci a má zákonné možnosti nezákonné

parkování i pokutovat. Chodník musí
zůstat volný v plné šíři pro chodce.
S platností od 1.4.2012 Mě Policie
Hustopeče bude také kontrolovat pohyb
vozidel s hmotností nad 7,5t. v obci,
které mají bez povolení obce zakázaný
vjezd, proto prosím nepodceňujte vyžádání si povolení k vjezdu na obecním
úřadě.

Skupina MND ukončila průzkum
u obce Starovice
Společnost MND, která patří do těžařské
skupiny MND, v polovině února dokončila
průzkumný vrt Starovice 103, který začala vrtat v prosinci loňského roku. Odvrtání tohoto
konkrétního vrtu bylo součástí dlouhodobé
strategie MND vyhledávat nová ložiska ropy
a zemního plynu v oblasti severovýchodního okraje vranovického příkopu. V současné době je již dokončena likvidace samotného vrtu a odstěhována vrtná souprava.
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Po skončení zimy, jakmile to dovolí klimatické podmínky, bude dokončena i sanace
místa průzkumného vrtu a celé okolí vráceno do původního stavu. Geologové skupiny
MND nyní budou pečlivě analyzovat výsledky
tohoto průzkumného vrtu, který sám o sobě
sice nenašel významné ložisko ropy nebo
zemního plynu, ale byl významný pro další
interpretace a návrhy dalších připravovaných
průzkumných vrtů. Skupina MND již neplá-

Nepovolené parkování na chodnících

nuje v letošním roce realizovat další průzkumné vrty v katastru obce Starovice.
Ředitel úseku generálního ředitele MND
Pavel Kotásek říká: „Jménem celé skupiny
MND bych chtěl poděkovat obci Starovice
a také všem obyvatelům obce za jejich maximální vstřícnost a pomoc při realizovaní
našeho průzkumného vrtu. Velmi se tohoto
přístupu vážíme a věříme, že i do budoucna
budou naše vztahy tak dobré a přátelské.“
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Senioři
Setkání pro seniory
Již podruhé se uskutečnila akce s pracovním
názvem „Setkání pro seniory“, její účastnící
tak měli možnost s odstupem času určitého srovnání.
Bylo setkání stejně vydařené
nebo lepší nebo snad horší? Vzhledem k tomu, že já
minulý rok nebyla, nechávám hodnocení na druhé.
Šla jsem tedy na místo určení
se zvědavostí ženské vlastní
a byla mile překvapena. Sál
starovické sokolovny byl
již čtvrthodiny před začátkem plný. U vstupu do sálu
ženy vítali vřele zastupité
s kytičkou v ruce a úsměvem
na tváři. Patronka setkání,
paní Hana Matějů odpovědně sbírala od příchozích podpisy do kroniky, takže brzy
bylo jasné, že účast je hojná.
Zábavného odpoledne se
letos zúčastnilo na devět
desítek našich starších občanů, důchodců. O zázemí

se společně s dětmi MŠ a jejich pedagogickým
doprovodem staralo také nemalé množství
lidí. Program zahájily děti svým jarně laděným
vystoupením plným básniček a tanečků. Některé z nich měly mezi diváky své babičky
a dědečky a ti je patřičně odměnili velkým
potleskem. Následovala zpráva o činnosti obce
přednesená panem starostou a folklorní kroužekpod vedením pana Romana Nedbálka přidal
ukázku dívčího zpěvu (K. Hanušová, M.Pokorná) a tance krojovaných párů (R.Nedbálek-

M.Pokorná, K.Štybl-K.Hanušová,V.Novotný-L.
Pokorná).
K pohodě a dobré náladě patří i dobré jídlo a pití, nechybělo ani zde. Podával se řízek
s bramborovým salátem, káva chlebíčky,
pivo, minerálka. O přípravu občerstvení se
postaral personál jídelny pod vedením paní
D.Fialové, ale pomocnou ruku přidaly paní
J. Veithová, J.Heřmanská a D.Krejčiříková.
V netradičních rolích uspěly na jedničku.
Kuriózní se pro někoho mohla zdát obsluha, bylo jí obecní
zastupitelstvo, ale
ti, co byli loni se už
moc nedivili (asi se
rodí nová tradice).
Po dobrém jídle, tak
jak minulý rok, tak
i letos přijal pozvání
na akci muzikant na
klávesy a zpěvák
pan Vlastík Jaki.
Tancování zahájila
volenka zastupitelů
a pak již se tancovalo, co nohy,
klouby, zkrátka tělo,
dovolilo. Většina
hostů odcházela
s pocitem vydařené
akce a příslibem, že
„ za rok se znovu
sejdeme!“
M. Formanková
Vystoupení dětí z mateřské školy

Starostovo kolo
K práci starosty patří i kontrola obce,
obecních pracovníků a vůbec celého chodu
obce. Proto vždy, kdy mne uvolní administrativa, tak se snažím projít nebo projet
obec. Po roce svého fungování jsem zjistil, že ideálním dopravním prostředkem,
pro tyto účely, je jízdní kolo, které jsem využíval i v loňském roce. Obec je poměrně rozsáhlá a udělat pochůzku je časově náročné.
Kontrola pojížďkou autem je neosobní a člověk může některé věci přehlédnout. Z toho
důvodu je kolo ideální dopravní prostředek.
Je dostatečně rychlé s dostupností téměř
všude, nehlučné, ekologické zkrátka ideální
na jízdu po obci. V loňském roce jsem prováděl objížďky na svém trekingovém kole,
ale kamarádi mi řekli, že to není INN, že
starosta musí mít i pořádné, reprezentativní
kolo. Jednoho dne přijel kamarád Libor Z. a

toto správné „starostovské kolo“ mně přivezl. Je to stará Zbrojovka, pouze jsem se
rozhodl upravit vzhled
do obecních barev,
o což se postaral mistr
Mára K. Nakonec Jara
Zvolský kolo složil
a špičkově připravil
na sezónu. Kolo je
připraveno, teď už
čekám jenom na příznivé počasí a vyrazím.
Předpokládám, že kolo mimo pracovních
činností budu využívat i k reprezentativním
účelům obce. Protože po obci jezdím pravidelně, tak budete mít možnost kolo brzy
spatřit.
PS: Ještě zvažuji nechat zastupitelstvem

schválit pro toto kolo ve starovickém katastru „právo přednosti“ v jízdě, jak to májí
například vládní vozidla. :o)
Děkuji přátelům a sponzorům za toto
krásné kolo.
Starosta obce
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Co se děje v naší MŠ
Povídali jsme si s dětmi o tom, jaká jsou
různá povolání a profese a také kde pracují
jejich rodiče. Zároveň jsem se zeptala dětí,
co budou dělat až vyrostou a zaznamenala
jsem jejich odpovědi.
Jindra:

Budu jezdit s cukrářským autem,
v létě prodávat zmrzlinu, na jaře
cukrovou vatu.

Amálka:
Adrian:
David:
Filip:

paní učitelka
motorkář a opravovat auta
budu pracovat jako taťka
budu chodit do práce
se svou mamkou
David: vyrábět hračky pro děti
Matěj: opravovat auta
Valérka: baletka
Matěj: budu pracovat v hospodě

Štěpán: řídit loď
Jakub: pan starosta
Patrik: budu dělat pasti
Terezka: baletka
Nikolka: mamka a budu mít 10 dětí
Katka: víla a budu tančit
Sam:
opravovat auta
Kamil: řídit šalinu
Vašík: pracovat s maltou a cihlami
jako taťka
Matěj: budu želva Ninja
Deniska: chodit kupovat čokoládu
a umývat nádobí
Jitka Heřmanská

Hasiči
Mladí hadiči
Mladí hasiči se nesmí v zimě nudit, jednou z možností jak se zabavit je = cvičit
uzle na „Perenské a Štarvické uzlování“.
Perenské uzlování je již šestým rokem
a znovu jsme dokázali, že patříme do prvních příček v okresu Břeclav.
Naše Denisa Jarošová vybojovala první
a Lukáš Herman druhé místo ve starších
jednotlivcích. Mladší družstvo zaslouženě dosáhlo na třetí příčku oproti starším
které vypadli asi v půlce závodu. Nastal
den 18.2 a první ročník uzlování se konal
i ve Starovicích. Přípravy a organizace
od ranních hodin přineslo své ovoce. Spokojenost všech zúčastněných sborů a zasloužile vybojované medaile pro naše starovické mladé hasiče. Opět jsme dokázali, že

na to máme! Denisa Jarošová obhájila první místo
i u nás a na Lukáše
Hermana tentokrát
připadlo třetí místo
= oba ve starších
jednotlivcích. Dařilo se i družstvům,
kde jsme skončili
na shodném druhém místě. V mladších
(Jan Losa, Simona Žváčková, Petr Luhan
a Vojtěch Dubec), i starších (Natálie Meredová, Nikola Rybnikářová, Dominika Pávišová a Karolína Fialová) .
Za zmínku stojí i účast spřátelených hasičů z Brna Vinohrady, kteří vybojovali třetí
místo ve starších družstvech. Všem vítězům patří gratulace a poraženým čest.

Na okresní schůzi starostů ve Tvrdonicích nás pochválil starosta Okresní rady
mládeže Petr Maniš za perfektní organizaci
a podmínky podzimního kola, které se konalo na myslivně. Tímto bych chtěl všem
moc poděkovat za podporu a pomoc s organizací.
Vedoucí mládeže
Václav Herman ml.

Rekonstrukce klubovny na hasičské zbrojnici
Po dlouhodobém uvažování
jsme se rozhodli, že naše klubovna potřebuje
změnu. Nebylo
na co čekat.
Hned první týden v lednu
2012 pod vedením bývalého
velitele Václava
Hermana jsme
s rekonstrukcí
začali.
Po rozebrání
dřevěného oblo-
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žení jsme vybourali zeď, která dělila sklad od
klubovny. Potom následovalo vybourání podlahy, protože se ukázalo, že původní podlaha
není rovná. Když už jsme byli v tom bourání tak jsme vysekali rozvody vody a osekali
omítku v naší nové kuchyňce a také na sociálním zařízení. Následovalo natažení nových
rozvodů vody a odpadů. A poté se začalo
omítat, pokládat dlažbu a obklady v kuchyni.
Nakonec i na sociálním zařízení, kde bylo nutné postavit novou zeď .
Za práci děkuji členům SDH, kteří strávili
na hasičce bezmála 400 hodin . Děkuji také
obci za finanční podporu.
Jménem SDH nový velitel
Radek Losa
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Výstava obrazů
V neděli 19.2. 2012 byla uspořádaná v sále
OÚ Starovice výstava obrazů starovických
,,malířů“. Výstavu připravila a zorganizovala
místní knihovnice paní Kadlecová.
Návštěvníci si mohli prohlédnout 125 obrazů
od 25 amatérských malířů. K vidění byla krajinomalba, portréty, nebo abstraktní obrazy.
V neděli navštívilo výstavu 162 lidí a pro velký zájem bylo otevřeno i v pondělí, kdy ji zhlédlo dalších 43 lidí.
Návštěvníci byli překvapeni, kolik starovických občanů má kreslení nebo malování jako
svého koníčka. Paní Kadlecové patří dík nejen
za uspořádání pěkné akce, ale i zato, že dokázala přesvědčit své spoluobčany, aby svá díla
ukázali i ostatním.
zapsala
Jitka Heřmanská

Obecní knihovna v roce 2011
V roce 2011 navštěvovalo knihovnu 69 registrovaných čtenářů, kteří si vypůjčili 1445
knih a časopisů. Z toho výpůjčky: naučná
literatura dospělí - 116, krásná literatura dospělí - 608, naučná literatura děti - 99, krásná literatura děti - 380 a výpůjčky periodik
- 242. Uspořádáno bylo 6 kulturních akcí.
Nejzdatnějším dětským čtenářem byl Daniel Khalil a nejlepším dospělým čtenářem
byla paní Zdeňka Filaová.

Pořadí nejpůjčovanějších knih:
Knihy pro dospělé:
1. Larsson Stieg – Milénium
2. Keleová-Vasilková – Modrý dům
3. Okpara Tina – Cena mého života
Knihy pro mládež:
1. Flanagan John – Hraničářův učeň
2. Allisonová Jennifer – Pátračka Gilda
3. Brezina Thomas – Šíleně divocí andílci

Myslivecké
sdružení
Tak jako pro jiné organizace začala i pro myslivecké sdružení nová sezóna. Myslivecké
sdružení ji začalo výroční schůzí, konanou
koncem února. Hodnotil se uplynulý rok
a plánovaly se akce na rok 2012.
V loňském roce bylo v našem sdružení uloveno 93 zajíců, 63 bažantů, 15 lišek, 1 kuna
a 3 straky.
Hlavní akcí letošního roku bude, tak jako již
tradičně každý rok, uspořádání myslivecké
noci. Letos se bude konat 14. července. Dal-

ším naplánovaným úkolem bylo vymalování
myslivny. Do tohoto úkolu jsme se již pustili
a nyní probíhají pouze dokončovací úklidové práce. Za zmínku také stojí závěr výroční
schůze, kdy jsme poblahopřáli k životnímu
jubileu našemu dlouholetému členovi panu
Antonínu Brožovi, který v únoru oslavil krásné 80té narozeniny.
V tomto období, kdy se příroda začíná
probouzet, jsou slyšet první zpěvy skřivanů a jiných drobných ptáčků, začíná

Knihy pro děti:
1. Huber Annette – O statečném rytíři Rudolfovi
2. Wellm Alfred – O koníčku Sultánovi
3. Winklerová Dana – Pohádky ze statku strýce Josefa
V roce 2011 bylo nakoupeno 122 nových knih
a z výměnného fondu Břeclav bylo postupně
zapůjčeno 380 knih.
Přijďte se i Vy zařadit mezi čtenáře.
Kadlecová Helena, knihovnice

klepat jaro na dveře. Pro myslivce to znamená, že se po dlouhé zimě do zásypů
a krmelců zanesou poslední zbytky krmiva. Začíná se s úklidem krmných zařízení, která se musí po každé sezóně porýt
a vydezinfikovat. V tomto období také
myslivci dbají na to, aby zvěř měla dostatečný klid, protože se nezadržitelnými
pomalými krůčky blíží nejkrásnější období a to je čas kladení mláďat.
Za MS Starovice
jednatel Karel Vala ml.
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Farní oznamovatel
Příprava na Velikonoce

Plesová sezóna i masopustní veselí je za námi
a pomalu bereme za kliku dveří od popeleční
středy, která nás uvede do období půstu. Podstatou postní doby, která začíná na popeleční
středu není odříkání a půst sám. Nejde o to se
bičovat salámem po jazyku a vytvářet si gastronomická muka. Takto pojímaný půst může
snadno vést k tvrdosti a samolibosti. Smyslem
postní doby je připravit se na obnovu našeho
křtu během velikonoční noci. Obnovit křest
znamená v první řadě znovu objevit a prožít, že Bůh mě miluje a že skrze křest do mě
proudí Boží láska, která je mým zdrojem životní energie. Při obnově křtu znovu objevuji, že
jsem Bohem chtěný, neodvolatelně milovaný
a že můj život má za všech okolností smysl.
Ba co víc, že moje lidská existence nekončí biologickou smrtí, ale pokračuje za hranicí

smrti, která pouze rozděluje můj život na dobu,
kdy jsem zakoušel Boží lásku nepřímo a na období, kdy budu Boha vnímat naplno a vztahy
s druhými lidmi již nebudou poznamenány
zlem. Křest vrací člověka ke kořenům jeho existence. Postní doba nám pomáhá najít sami
sebe a odhalit naši pravou identitu. Prostředků
jak toho dosáhnout je mnoho. Základem je si
přiznat, že si Boží lásku nahrazujeme nejrůznějšími náhražkami, které nás na chvíli uspokojí,
ale bez kterých po čase jen těžko dokážeme
žít, protože jsme na nich závislí. Právě k odhalení a odstranění našich závislostí a pokřiveností nám pomáhají prostředky postní doby,
kterými je sebezápor, půst, odříkání, modlitba
atd. Nakolik tato slova znějí nepopulárně, tolik
jsou nutná pro náš osobní rozvoj. Přeji si, abychom dokázali tyto nástroje správně používat
a s nimi prošli celou postní dobu až k cíli, kterým je
objevit sám sebe jako Bohem milovaného člověka.

Pořad bohoslužeb Velikonoce 2012
Hustopeče

Starovice

Co se chystá

Jak již zaznělo na farním shromáždění farnost má již několikátým rokem před sebou
opravu střechy na lodi kostela. Věž a presbytář
byla opravena v roce 1998. Od té doby je vypracován projekt na opravu zbytku střechy,
ale zatím nebylo možné se z finančních důvodů pustit do realizace. Cena stanovená rozpočtem se pohybuje okolo částky 800 000
Kč, ale vlivem dalšího chátrání a nárůstu cen
se může ještě navýšit. Vzhledem k tomu, že
potřebná suma k realizaci přesahuje nejenom
finanční možnosti farnosti, ale i možnosti běžně
dostupných dotačních titulů, bude pravděpodobně nutné celou opravu rozdělit alespoň
do dvou etap a každý rok uskutečnit jednu
z nich. V letošním roce chce farnost usilovat o získaní dotace z Jihomoravského kraje
a z Ministerstva Kultury. V případě, že by se
nám podařilo získat alespoň polovinu finančních
prostředků z těchto dotačních titulů, bylo by
možné v tomto roce zahájit první etapu opravy. Zatím nezbývá než šetřit a shromažďovat
prostředky v rámci pravidelných sbírek v kostele.
Mgr. Pavel Kafka
Starovičky

5. 4.

Zelený čtvrtek

18:00

17:00

16:30

6. 4.

Velký Pátek

18:00

17:00

16:30

7. 4.

Bílá Sobota

21:00

19:00

18:30

8. 4.

Velikonoční neděle

9:30

8:00

11:00

9. 4.

Velikonoční pondělí

9:30

8:00

11:00:00

TJ Sokol Starovice
Turnaj ve stolním tenise
V sobotu 25. 2. 2012 se uskutečnil v místní
sokolovně další, již 9. ročník turnaje ve stolním
tenise.
V letošním roce byla menší účast než v předchozích letech. Dopoledne začaly mládežnické
kategorie, které byly rozděleny na žáky a do-

rostence. Pro malý počet celkem osmi dětí se
hrálo systémem „každý s každým“.
Konečné pořadí v kategorii žáků:
1. Stolár Jiří
2. Tesař Jaroslav
3. Dubec Vojta
Konečné pořadí v kategorii dorostenci:
1. Dubec Michal
2. Matějů Martin
3. Matějů Tomáš
Odpoledne začal turnaj v kategorii mužů, kdy
se zúčastnilo pouze 11 hráčů, kteří pro malou
účast hráli také systémem “každý s každým“,
kdy suverénním způsobem bez ztráty setu zvítězil již podruhé za sebou Stanislav Hlávka.
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Konečné pořadí kategorie muži:
1. Hlávka Stanislav
2. Neumann Jakub
3. Švestka Ladislav
Ing. Tomáš Kaldec
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Účatníci turnaje ve stolním tenise

Účatníci turnaje v badmintonu

Turnaj v badmintonu
Od loňského roku se začal ve Starovicích
hrávat badminton. Velikost sokolovny vyhovovala k vytvoření jednoho hřiště. Zájem
o hraní byl poměrně velký, proto se musel
udělat rozpis, aby se vůbec všichni zájemci
mohli na jednom kurtu prostřídat. A jak už
jsme zvyklí, každý sport končíme turnajem a
tak jsme v sobotu 3.3.2012 uskutečnili také

turnaj v badmintonu. Turnaje se zúčastnilo
pět dvojic ze Starovic a pozvali jsme jednu dvojici také z Hustopečí, pro porovnání
naší kvality. Jednotlivá družstva měli rozdílnou kvalitu hry a nakonec se ukázalo, že
sehranému hustopečskému družstvu zatím
nestačíme, i když se pro vítězství pořádně
zapotili.

Nakonec tedy uvádím pořadí:
1. Čukan Milan, Konečný Kamil
2. Mereda Patrik, Rybnikář Kamil
3. Kadlec Antonín, Kavalíř Jiří
4. Tesař Pavel, Tesař Josef
5. Dubec Karel, Švestka Ladislav st.
6. Hanák Jiří, Kadlec Ondra

Plánované kulturní a společenské akce
Pondělí

30. dubna

areál hřiště

Pálení čarodějnic

pořádá SOKOL

autobusem
+ pěší turistika

Turistika údolím řeky Jihlavy

pořádá SOKOL

areál u hřiště

Dětský den

pořádá SOKOL

u myslivny

Bigbeát – pod kaštany

pořádá SOKOL

u myslivny

Babské hody

Folklor

polní cesty

Agrotec rallye

pořádá Agrotec

16.00 hod.
Sobota

5. května
8.00 hod.
Sobota

26. května
15.00 hod.
Sobota

2. června
19.00 hod.
Sobota

16. června
20.00

Sobota

22.-23. června
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Pohoda Club
Dobrý den.
Dovolte, abych Vám představil Musher´s
Club Pohoda Starovice.
Náš klub byl založen 1.8.1999 za účelem sportovního vyžití při závodech psích
spřežení . Patříme mezi nejaktivnější kluby v rámci Svazu sportu psích spřežení
(SSPS) ČR.
Počet našich členů je 30 a bydlí v různých
místech České republiky. To jenom pro vysvětlení, proč většinu jmen členů klubu
nebudete znát. Tito vlastní dohromady asi
60 psů různých plemen.Zúčastňujeme se
závodů hlavně v ČR ale i v Polsku, na Slovensku,v Rakousku a Německu. Naši členové získali v minulých letech různé tituly
na evropských a světových šampionátech,
mistrovství ČR nevyjímaje. Pro zajímavost,
člen našeho klubu Petr Fochler byl nominován na MS IFSS 2011, které se konalo
v Německém Borkenu.
V canicrossu mužů se Petr Fochler umístil na 3. místě a stal se tak druhým vícemistrem světa v canicrossu ( běh se psem).

Také byl členem mistrovské české štafety,
která měla složení Dušan Erbs, Tomáš Halada a Petr Fochler a vybojovali 1. místo
a stali se tak mistry světa!!! Petr se tak stal
jediným dvojnásobným medajlistou z českého týmu!
Také pořádáme závody psích spřežení
tzv. Šediváčkův long. Vzhledem ke klimatickým podmínkám pořádá náš klub tento
závod v Deštném v Orlických Horách. Dále
pořádáme 2 závody ze seriálu MČR v dogtrekkingu (pochod se psem na extrémní vzdálenosti) a to v Krušných Horách
a v Hostýnských vrších. Mimo tyto závody
se zúčastňujeme akcí pro naše sponzory,
ale také vozíme děti ve školách, nemocnicích a na dětských dnech.
V letošním roce jsme v Orlických horách
uspořádali již 16. ročník čtyřdenního etapového závodu psích spřežení Šediváčkův
long. Musheři ujeli celkem 240 kilometrů
ve čtyřech dnech. Na trať se vydalo celkem
97 závodníků z deseti států Evropy. Ještě
nikdy neměli závodníci na hřebenech hor

tolik sněhu jako letos. Některá místa jsme
upravovali sněžnými skútry, jinde pomohla
rolba. Mrazivé počasí nám pomohlo připravit rychlé tratě. Trať zvládl nejrychleji
musher Vít Kolátor se svými osmi psy. Čtyři etapy závodu ujel za 11 hodin a 35 minut.
Jen o pět minut déle na trati strávil Aleš
Pícl, který obsadil druhé místo.
Šediváčkův long je nejdelším závodem
psích spřežení v Česku a jedním z nejtěžších závodů v Evropě. Je pojmenován
po severském psu, kterého zastřelil myslivec před startem prvního ročníku závodu.
V posledních letech je soutěž zařazena
do série čtveřice extrémních závodů psích
spřežení o titul Iron Sled Dog Man, které se
vedle Deštného jedou v rakouských a švýcarských Alpách. Přestože se závod konal
v lednu, již nyní probíhají přípravy na další
ročník.
Na závěr bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu Starovice za podporu (zapůjčení
aparatury) naší činnosti a také starovickému vinařství Bohemia canopus (Josef Vratil) za ceny pro vítěze.
Jaroslav Fabiánek
Musher´s Club Pohoda Starovice
http://www.mkpohoda.estranky.cz/
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