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Štarvický panter

Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice

Slovo starosty

Vážení občané, začalo nám léto a to je
čas pro vydání dalšího čísla našeho zpravodaje, ve kterém vás pravidelně informujeme o uskutečněných a připravovaných projektech a činnostech v naší obci.
Oproti zemědělskému roku bylo pro nás
toto čtvrtletí obrazně řečeno obdobím
„sklizně“, protože jsme byli úspěšní v získání dotací hned na čtyři plánované projekty ve výši více jak 1,5 mil. Kč, což považuji za obrovský úspěch. Obdrželi jsme
rozhodnutí o získání dotace z programu
SFDI na projekt Spojovacího chodníku
mezi 4. řádkem a autobusovou zastávkou ve výši 824 tis. Kč, z MMR na Dětské
hřiště na návsi a doplnění herních prvků v mateřské škole ve výši 400 tis. Kč,
250 tis. Kč na opravu hasičky a 60 tis. Kč
na závlahu fotbalového hřiště z dotací
JMK. Díky získaným dotacím uvedené
projekty dostávají prioritu a budou postupně realizovány v dalším období.
První událostí v tomto období bylo dokončení stavby rybníka a jeho slavnostní
otevření. Slavnostní otevření se uskutečnilo v sobotu 25. dubna za účasti veřejnosti a zástupců firem, kteří se na tomto
díle podíleli. Zúčastnilo se také mnoho
občanů, kteří si mohli projít celé dílo
kolem rybníka, potoka až po katastrální
hranici s Velkými Němčicemi. Projekt Revitalizace rybníka je tímto již dokončen,
nyní už bude následovat „pouze“ péče
o zeleň tak, aby se nám ujaly veškeré
výsadby. Letošní a další rok bude péče
o zeleň v režii realizační firmy Kavyl, ale
v dalších letech bude tato starost připa-
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dat už na nás. Nyní bychom podobně
jako zemědělci a zahrádkáři potřebovali,
aby vydatně pršelo a déšť dodal vláhu
vysázeným dřevinám a pomohl s napouštěním rybníka.

Slavnostní otevření rybníka
Otevření rybníka bylo spojeno s celostátní akcí Ukliďme Česko, a tak sobota 25. dubna se stala v obci „zeleným
dnem“. Projekt spočíval v úklidu odpadků v katastru obce. Do akce se zapojilo
velké množství občanů bez rozdílu věku
včetně zájmových organizací. Někteří
občané se zapojili do akce nepřímo, například úpravou veřejných prostranství
před svými domy nebo úpravou předzahrádky. Velká účast osmdesáti osmi občanů opět ukázala, že nám záleží na naší
obci a prostředí, ve kterém žijeme.
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psána smlouva na realizaci díla. Bohužel
stavba se z důvodu rozdílů v projektu od
začátku zdržela a dojde tím zřejmě i k
prodloužení termínu na dokončení, který byl plánován do konce letních prázdnin.
Jak jsem zmínil hned v úvodu, obdrželi
jsme dotace na několik projektů, které je
nutné z důvodu termínovaného čerpání
finančních prostředků prioritně realizovat.
Začnu projektem Dětského hřiště na návsi a doplnění herních prvků v mateřské
škole, který se nám podařilo po dohodě
s vítěznou firmou Hřiště s.r.o. již zrealizovat. Staré hřiště na návsi už bylo polorozpadlé a nebezpečné a herní prvky ve
školce byly nedostatečné pro počet dětí,
který v současné době ve školce máme.
Obě hřiště jsou vybudována z kvalitního
akátového dřeva s vysokou životností.
Celková cena projektu je 572 tisíc a obdržená dotace pokryje 70 % celkových
nákladů.

Nové dětské hřiště na návsi

Účastníci akce Ukliďme Česko
V tomto období jsme také zahájili finančně i technicky nejnáročnější projekt letošního roku, stavbu Inženýrských sítí na
0. řádku, na kterou stavitelé rodinných
domů netrpělivě čekají. Samotnému
zahájení stavby předcházelo výběrové
řízení na dodavatele stavby, ve kterém
s nejnižší nabídkovou cenou 1.309.099,Kč zvítězila stavební firma Inženýrské
stavby Hodonín, se kterou byla pode-

Dalším projektem, který bude spolufinancován z dotací, je projekt Spojovacího chodníku mezi 4. řádkem a autobusovou zastávkou. Jedná se o bezpečné
a pohodlné spojení nové zástavby s autobusovou zastávkou a sportovním areálem, který děti hojně využívají. Po získání
dotace jsme provedli výběrové řízení na
dodavatele stavby, ve kterém s nejnižší
nabídkovou cenou 644.941,- tis. Kč zvítězila firma Stavby RUFA s.r.o. Dle schválené smlouvy bude realizace probíhat
v období letních prázdnin a termín dokončení je stanoven do konce prázdnin,
aby občané a hlavně děti mohly 1. září
vyrazit bezpečně do školy po novém
1

Štarvický panter
chodníku. Celkové náklady projektu jsou
645 tis. Kč a z dotace bude hrazeno 85 %.
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přihlásilo sedm občanů z obce. Po osobních pohovorech zastupitelé obce vybrali
na obsazení místa technik - údržbář pana
Karla Štýbla, Starovice 121, který nastoupí
do trvalého pracovního poměru v průběhu srpna.

provozů v Bratislavě a můžu říct, že se jedná
o velmi čistý provoz s upraveným areálem.

Opravená hala firmy Natural Pack, kde
začíná výroba
Místo, kde se bude realizovat nový chodník
Posledním projektem, spolufinancovaným z obdržených dotací JMK, bude
oprava hasičské zbrojnice. Oprava bude
spočívat v úpravě garáže hasičských vozidel, kdy dojde k výměně starých plechových vrat za nová, elektricky ovládaná,
dále vybudováním nových samostatných
vrat pro druhé vozidlo Avia a nakonec
dojde k výměně podlahy za novou. Rekonstrukcí se usnadní výjezd hasičských
vozidel a celkově zlepší technické zázemí
naší Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Obdržená dotace z JMK činí 250 tis.
a pokryje 70 % celkových nákladů.

Hasička před výměnou vrat
Z dění obecního úřadu zmíním jen několik
důležitých věcí, které se odehrály v tomto
období. Mimo již zmíněných získaných dotací máme ještě další dvě podané žádosti,
u kterých čekáme na výsledek rozhodnutí.
Pro letošní rok čekáme ještě na výsledek
dotace na Víceúčelové sportoviště a Obnovení vodní nádrže u sokolovny. Obdržením rozhodnutí o získání dotací pro nás
práce nekončí, ale začíná. Znamená to
opět mnoho úkolů od výběrového řízení
přes samotnou realizaci, kontrolu provádění až po následné vyúčtování. Je toho
na nás hodně, ale těší mě, že si toho občané všímají a někteří i pochválí.
Za poslední roky nám přibylo pravidelných úkolů hlavně provozem čistírny
odpadních vod a sběrného dvora, také
přibylo mnoho techniky, jako například
nakladač, štěpkovač, pojízdný mulčovač
a počet zaměstnanců se snížil ze tří na
dva, z toho pan Málek je od začátku roku
v pracovní neschopnosti. Z tohoto důvodu
jsme rozhodli přijmout nového pracovníka
do pozice technik - údržbář, jako náhradu za pana Málka, který nám oznámil, že
koncem roku půjde do předčasného důchodu. K přijetí nového pracovníka bylo
vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se
2

Pracovnice obce při péči o květinové záhony
Mimo zaměstnanců obce pravidelně využíváme pracovníky prostřednictvím úřadu
práce, který nám pro letošní rok nabídl
čtyři dotovaná pracovní místa, která jsme
plně využili. Přijaty byly dvě ženy a dva
muži, kteří se starají hlavně o zeleň, květinové záhony a provádějí drobné údržbářské práce. Plánovaných úkolů máme tolik,
že bychom dokázali zaměstnat několik
dalších pracovníků, ale na to nám zase chybí finanční prostředky.

Druhou firmou s dlouhou tradicí, která
nově působí v naší obci, je firma Rudolf Jelínek, která začíná s hospodařením v meruňkových sadech v terasách. Před časem
jsme řešili problém, kdy nám firma Sady
CZ, která dříve obdělávala meruňkové
sady, oznámila, že bude staré sady kácet.
Dnešní nájemce Rudolf Jelínek obráceně
začal s výsadbou nových stromů, na kterých chce dlouhodobě hospodařit. Pro
naši generaci meruňkové sady patří k naší
obci a je dobře, že zde budou i nadále.
Jarní počasí a krásný přírodní areál u myslivny vybízí ke konání různých kulturních
a sportovních akcí, kterých se díky našim
aktivním organizacím u nás daří pořádat
stále hodně. Jen stručně připomenu, co
se v naší obci konalo. Vinařská společnost
začala výstavou vín, hasiči připravili pálení
čarodějnic, sokol turistický výlet, Kaštanfest a dětský den, spolek bab ze Starovic
zase babské hody. Mimo naše místní akce
se uskutečnily v obci akce regionálního
významu jako například Krajem kvetoucí
révy, automobilové mistrovství ČR Agrotec
rallye nebo mezinárodní výstava psů.

Obecní pracovníci při výrobě mostku na
rybníku
V tomto období jsme dodavatelsky provedli vyčištění zaplavených příkopů
u střelnice a vytěžená zemina byla použita na stavbu krosové dráhy u fotbalového
hřiště, abychom dětem rozšířili nabídku
aktivního vyžití.

Pálení čarodějnic
Ještě bych rád poděkoval občanům, kteří
se zapojili do charitativní akce Kolo pro Afriku a přispěli svým starším kolem. Celkem
bylo z obce odvezeno 18 kol na kamion do
Hustopečí, který bude směřovat pro děti
do Gambie.

Vyčištěné příkopy u střelnice
Těší nás, že nejenom občané a obecní zaměstnanci přispívají k pěknému vzhledu
a prosperitě obce, ale také nová firma Natural Pack group, která koupila bývalé ZD,
má v plánu přestavět areál ZD na výrobní
haly pro potravinářský průmysl. Svým provozem nezatíží obec dopravou ani jinými
negativními vlivy a do budoucna nabídne
po vybudování haly až 70 pracovních míst,
kde můžou najít pracovní uplatnění i místní občané. Byli jsme pozváni zástupci firmy
Natural Pack na prohlídku jejich stávajících

Kola pro Afriku
Protože nám začaly prázdniny, tak vám
přeji spoustu hezkých zážitků, pěkné dovolené a bezpečné návraty domů.
Antonín Kadlec, starosta obce
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Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 16. 4. 2015
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatelku, ověřovatele, navržený
a doplněný program
• Výběrové řízení na stavbu „Inženýrské
sítě – vodovod a kanalizace Starovice 0.
řádek“ a pořadí firem:
1. Inženýrské stavby Hodonín s.r.o.
1.309.099,- Kč vč. DPH
2. Přemysl Veselý s.r.o.
1.535.057,56Kč vč. DPH
3. Stavoč spol. s.r.o.
1.535.831,-- Kč vč DPH
4. Swietelsky stavební s.r.o.
1.894.818,-- Kč vč DPH
5. VHS Břeclav s.r.o.
1.910.914,-- Kč vč DPH
• Uzavření smlouvy s firmou Husák Invest
Management, s.r.o. na zajištění technického dozoru stavby „Inženýrské sítě
- vodovod a kanalizace Starovice 0. řádek“ dle nabídkové ceny 2,6% z celkové
částky + proplacení nákladů na cestovné ve výši 5,5Kč/1km.
• Zadání výběrového řízení na dokončení
veřejného osvětlení v lokalitě sklepů
• Uzavření smlouvy s firmou Viadesigne
Břeclav na zpracování projektové doku-

•
•

•
•
•

mentace včetně inženýrských činností
ke stavbě „Starovice-chodník 2. řádek
od autobusové zastávky po COOP“
Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 246/4 v k.ú.Starovice
Konání závodů Agrotec Petronas Rally
2015 v termínu 19. 6. - 20. 6. 2015 a souhlasí se zapůjčením potřebných komunikací
Zadání projektové dokumentace parkovacích míst v obci firmě Viadesigne za
cenu 108.537 Kč
Poskytnutí dotace SDH Starovice na
nákup 20 ks ochranných přileb pro děti
a nákup jedné savice ve výši 26.000 Kč.
Smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 26.000 Kč SDH Starovice

•

•

•
•
•

Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu obce k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem výběrového řízení
na stavbu „Inženýrské sítě – vodovod
a kanalizace Starovice 0. řádek“. V případě odstoupení od smlouvy prvního
uchazeče se bude postupovat podle
pořadí a uzavře se smlouva s následující firmou.

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

Koupi pozemku parc.č. 1167/15 v k.ú.
Starovice o výměře 735m2 za cenu
11.025Kč od *** . Obec uhradí náklady
spojené s převodem pozemku.
Koupi pozemku parc.č.3627 v k.ú. Starovice o výměře 3677m2 za cenu 3677Kč od
*** .Obec uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.
Koupi pozemku parc.č.3628 v k.ú. Starovice o výměře 3393m2 za cenu 3393Kč od
*** Obec uhradí veškeré náklady spojené
s převodem pozemku.
Koupi pozemku parc.č.127/8 v k.ú. Starovice o výměře 55m2 za cenu 1100Kč od
*** . Obec uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.
Pronájem pozemku parc. č. 246/4 o výměře 2,5x2,5 m ke stavbě stožáru společnosti MCS Plus
Zveřejnění záměru obce odprodat pozemek parc. č. 128/3 v k.ú. Starovice o výměře 55m2
Obecně závaznou vyhlášku obce Starovice č.5/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Starovice
Poskytnutí půjčky z BFS ve výši 10.000 Kč
*** na opravu střechy domu.
Ceník služeb obce Starovice
Smlouvu o budoucí smlouvě na provozování vodovodu – Nultý řádek
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Starostu obce k podpisu smlouvy s firmou Husák Invest Management, s.r.o.
na zajištění technického dozoru stavby
„Inženýrské sítě – vodovod a kanalizace
Starovice 0. řádek“
Starostu obce k uzavření smlouvy s firmou Viadesigne Břeclav na zpracování
projektové dokumentace včetně inženýrských činností ke stavbě „Starovice-chodník 2. řádek od autobusové zastávky po COOP“
Starostu obce k vypracování návrhu
smlouvy o podmínkách pronájmu části
pozemku parc. č. 246/4 v k.ú.Starovice
Starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí individuální dotace 26.000 Kč
SDH Starovice
Starostu obce k zajištění schůzky členů
zastupitelstva obce s pořadateli akce
„I love Jižní Morava“
Starostu obce k podpisu Smlouvy na
projektovou dokumentaci s firmou Viadesigne Břeclav

Zastupitelstvo obce Starovice ukládá:
• Účetní vyvěsit schválený záměr na úřední desce Obecního úřadu.

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. 6. 2015
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatelku, ověřovatele a navržený
program
• Rozpočtové opatření
• Přijetí dotace ze SFDI na projekt Spojovací chodník mezi 4. řádkem a autobusovou zastávkou
• Přijetí dotace z programu MMR na projekt „Dětské hřiště na návsi a doplnění
herních prvků v MŠ“ ve výši 400.000 Kč
• Přijetí dotace z JMK z programu Požární
ochrany pro JSDH obcí na období 2013
-2016 ve výši 250.000 Kč
• Pořadí firem výběrového řízení na dodavatele stavby „Spojovací chodník mezi
4. řádkem a autobusovou zastávkou“ následovně:
1. Rufa
644.941,2. Stavoč
752.217,3. IS Hodonín
787.105,4. SÚS Břeclav
981.873,96
• Výběrové řízení a uzavření Smlouvy
o dílo na akci„Dětské hřiště na návsi a doplnění herních prvků v MŠ“ s nejvýhodnější nabídkou s firmou Hřiště.cz s.r.o.,
Příkop 838/6, 602 00 Brno.
• Smlouvu č.1030023016/002 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene DP
– k NN, Brabec za jednorázovou úplatu
1.000 Kč
• Poskytnutí individuální dotace TJ Sokol
ve výši 39.822 Kč
• Smlouvu o poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Starovice

usnesení č.

usnesení č.
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Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu obce k podpisu smlouvy na poskytnutí dotace ze SFDI na projekt Spojovací chodník mezi 4. řádkem a autobusovou zastávkou
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z MMR na akci „Dětské
hřiště na návsi a doplnění herních prvků
v MŠ“ ve výši 400.000 Kč
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z JMK z programu Požární ochrany pro JSDH ve výši 250.000 Kč
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo
na akci „Spojovací chodník mezi 4. řádkem a autobusovou zastávkou“ s vítěznou firmou. V případě odstoupení
vítězné firmy bude podepsána smlouva
s další firmou dle pořadí.
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo
na akci „Dětské hřiště na návsi a doplnění
herních prvků v MŠ“ s vítěznou firmou.
V případě odstoupení vítězné firmy bude
podepsána smlouva s další firmou dle
pořadí:
1. Hřiště.cz s.r.o., Příkop 838/6, 60200
Brno
571.095,80Kč
2. TR Antoš, s.r.o., Na perchtě 1631,
51101, Turnov
603.487,50Kč
3. Bonita Group, Koráb 131, Tišnov
618.189,00Kč
• Starostu obce k podpisu Smlouvy
č.1030023016/002 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene DP- k NN,
Brabec
3

Štarvický panter
•

Starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi obcí
a TJ Sokol Starovice
Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy
na pozemek parc.č.1167/15 v k.ú. Starovice o výměře 735m2 mezi obcí a ***
Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy
na pozemek parc.č. 3624 v k.ú. Starovice
o výměře 3677m2 mezi obcí a ***
Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy

•
•
•
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na pozemek parc.č. 3628 v k.ú. Starovice
o výměře 3393m2 mezi obcí a ***
Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy
na pozemek parc.č. 127/8 v k.ú. Starovice
o výměře 55m2 mezi obcí a ***
Starostu obce k vypracování návrhu
smlouvy o podmínkách pronájmu
Starostu obce k podpisu Smlouvy o půjčce s ***
Starostu obce k podpisu Smlouvy o bu-

CENÍK SLUŽEB OBCE STAROVICE
poplatek
Uskladnění zeminy 1 tuna
Uskladnění suti (cihly,beton, křidlice)
1 tuna
1 tera nebo vozík za auto do 300kg

100,50,-

Písek
1 tuna (bez nakládky a dopravy)
1 tuna (s nakládkou a dopravou)
1 kolečko (bez nakládky a dopravy)
1 tera nebo vozík za auto do 300kg (bez nakládky a dopravy)

300,400,30,100,-

Zapůjčení přívěsného vozíku
1 den
1/2 dne

400,200,-

Zapůjčení párty stanu 10mx5m
1 den (bez postavení)
montáž + demontáž
Zapůjčení 1 pivní set (1 stůl + 2 lavice)
1 den (bez dopravy)

Kč
50,-

1.200,800,-

50,-

Služby traktorem
za každých započatých 15 minut

100,-

Služby nakladačem
za každých započatých 15 minut

150,-

ROZHLAS, INFOKANÁL, NÁJMY
hlášení místním rozhlasem
infokanál 1 stránka/týden
pronájem místa k prodeji
hrobové místo m2/10 let
nika na urnu 10 let
KOPÍROVÁNÍ
A4 jednostranně černobílý tisk
A4 oboustranně černobílý tisk
A4 jednostranně barevný tisk
scanování A4
laminace A4
fax 1 stránka
4

Zastupitelstvo obce Starovice ukládá:
• Účetní obce zveřejnit na úřední desce
a elektronické úřední desce Obecního
úřadu Starovice schválený záměr odprodat pozemek parc. č. 128/3

Provoz a bezpečnost na dětských
hřištích
Vážení občané, letos se nám podařilo získat během dvou let už druhou finanční dotaci na nové dětské hřiště, tentokrát na návsi, a doplnění herních prvků v zahradě mateřské školky. Obě dětská hřiště jsou
určena především pro nejmenší děti předškolního věku a podle toho
byly navrženy i herní prvky. Do přípravy projektu jsme zapojili rodiče
nejmenších dětí, kteří si sami vybrali herní prvky, které se jim líbily.
V případě hřiště na školní zahradě výběr učinily učitelky školky. Po
získání dotace jsme provedli výběrové řízení na dodavatele stavby,
ve kterém zvítězila firma Hřiště s. r. o.. Po dohodě s vítěznou firmou
jsme přistoupili k rychlé realizaci a mohli jsme tak dát dětem krásný
dárek k dětskému dni. Hřiště je postaveno z kvalitního tvrdého dřeva,
které zaručuje dlouhou životnost herních prvků. Dnešní doba a naše
iniciativa nabízí dětem a rodičům větší možnosti ke hraní, než tomu
bylo dříve. Snažíme se vytvářet dobré podmínky pro děti a rodiče, ale
obráceně bychom si přáli, aby hlavně rodiče naši snahu opětovali dohlížením na děti a dodržováním provozních řádů.
Dětské hřiště, jak už bylo řečeno, je především určeno pro děti předškolního věku, které nejsou schopny samostatně dojít na vzdálenější
sportovní areál, který je zase určen dětem školního věku. Provozní řád
stanovuje provozní dobu, kterou prosím respektujte, protože kolem
hřiště bydlí občané. Také apelujeme na to, aby ke hraní bylo využíváno pouze hřiště vymezené oplocením a ne celý park, kde, jak jsme
zjistili, děti poškozují zeleň a cennou barokní sochu. Věřím, že pokud
rodiče půjdou svým dětem příkladem tím, že budou dodržovat provozní řád, bude to mít na děti lepší vliv než příkazy a domlouvání.
Připomínám, že na hřišti je zakázáno pít alkohol, kouřit a vodit psy.
Bohužel provozní řád v současné době dodržován není, rodiče kouřící
cigaretu či popíjející pivo nejsou výjimkou, proto jsme pověřili městskou policii také kontrolou těchto pravidel.
Prosím – buďme k sobě ohleduplní a vychovávejme své děti pozitivním příkladem.
Antonín Kadlec

50,50,50,80,1.000,-

2,3,20,10,20,20,-

doucí smlouvě na provozování vodovodu – Nultý řádek

Dětské hřiště
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Třídění odpadů - Jak naložit se stavebním odpadem
V každém čísle zpravodaje se snažíme poskytovat informace o nakládání s odpady.
V tomto čísle si krátce připomeňme, jak
nakládat se stavebním odpadem.
Co tvoří stavební odpad? Do stavebního
odpadu patří cihly, křidlice, betony, omítky, zbytky písku, tvárnice. Do stavební suti
je zakázáno ukládat azbestové výrobky
a dále tam nepatří zemina, hliněné cihly,
sádrokartony, dřevo, keramika.
Určené místo pro ukládání suti je před
sběrným dvorem. Obec následně zajistí
podrcení a zpětné použití. Malé množství
(1 kolečko = do 100kg), mohou občané
ukládat zdarma, u většího množství, při
rekonstrukci nebo demolici, je účtován
poplatek 100Kč / 1 tuna. (50 kč / vozík
za auto nebo vozík za teru). Suť na sběrný dvůr je možné vozit pouze v provozní

Drcení stavebního odpadu na sběrném dvoře
době sběrného dvora, nebo po dohodě
s provozovatelem. Také upozorňujeme,
že je zakázáno ukládání suti do obecních
cest.

Správným tříděním šetříme přírodu i své
finance.
Antonín Kadlec

Prodej přebytečného materiálu
Obec nabízí k prodeji přebytečný stavební
materiál. V případě zájmu se informujte na
obecním úřadě.
Použité střešní tašky z budovy MŠ – 1 ks
/ 5 kč
Použitá zámková dlažba od myslivny 20 x
20 x 8 cm cena 1m2 / 50 Kč
Použité bílé cihly 1 ks / 5 kč
Dále nabízíme zdarma stavební recyklát ze
sběrného dvora, který lze použít jako podkladový materiál k různým stavbám (bez
dopravy a nakládky, hradí se samostatně).

stará dlažba 20x20x8

stará křidlice

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky
je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je
jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je
v těchto výrobcích v malém množství obsažena.
V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při
mnohonásobně vyšších koncentracích může tato
jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí,
ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje 95–100 %.
Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě
se šetří přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, která tyto služby zajišťuje i pro naši obec. Obyvatelé naší obce
mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve

sběrném dvoře nebo v elektro obchodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do specializovaných recyklačních firem, kde jsou z nich pro opětovné použití získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou
znovu použít v kovovýrobě, například pro součástky jízdních kol.
Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu
využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se
používá jako technický materiál nebo i pro výrobu
nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2014 recyklovalo více než 6 milionů zářivek a výbojek. To
představuje 30 kg rtuti, která se díky zpětnému
odběru nedostala do přírody. Bohužel stále téměř
60 % českých domácností nerecykluje a úsporné
zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy
můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními
zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
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Tříděním baterií a akumulátorů chráníme především sami sebe
Vybité baterie a akumulátory obsahují škodlivé látky, zejména těžké kovy, a i přes své malé
rozměry mohou napáchat v přírodě výrazné
škody. Když vyhodíme baterie do odpadkového koše, nejčastěji skončí na skládce. Zde
mohou po čase znečistit půdu a spodní nebo
povrchové vody. Pokud se dostanou s dalším
komunálním odpadem do spalovny, znečišťují zase ovzduší. Bylo dokázáno, že těžké kovy
obsažené v bateriích mají škodlivý vliv také na
lidské zdraví.
Správným tříděním baterií napomáháme k jejich recyklaci. Čím více vybitých baterií se dostane do recyklačního procesu, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových.
Zdraví nebezpečné materiály, které mnohé
baterie obsahují, se podaří prostřednictvím recyklace zachytit. Z jedné tuny baterií lze přitom
recyklací znovu získat až 167 kg oceli, 210 kg
zinku, 205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu
a mědi. Věděli jste, že zinek z deseti kilogramů
baterií poslouží k výrobě mosazi pro jeden saxofon? Ročně se v České republice vytřídí přes
1 000 tun použitých baterií a akumulátorů, což
odpovídá hmotnosti přibližně 366 sloních samcům. Zdá se vám to hodně? Toto množství však
představuje pouze třetinu všech dodaných baterií na trh.

růžové a zelené. Pro rok 2015 je navíc v nabídce
také limitovaná edice s vodním motivem. V českých domácnostech je těchto boxů již více než
120 tisíc a i díky nim počet zpětně odebraných
baterií v ČR každoročně roste.

Třiďte z pohodlí svého domova
Z průzkumu společnosti Recyklohraní o.p.s. vyšlo najevo, že průměrná česká rodina má doma
49 baterií, z toho 8 použitých. V západní Evropě
není výjimkou i 115 přenosných baterií v jedné
domácnosti. Nejvíce baterií se nachází v kuchyních a skladovacích prostorách.
Třídění baterií je přitom snadné. Stačí je pravidelně odkládat a čas od času odnést na jedno
ze sběrných míst. S tříděním bateirí vám pomůže sběrná krabička ECOCHEESE, kterou si můžete zdarma objednat na webové stránce www.
ecocheese.cz. V rámci České republiky vám
bude doručena přímo do schránky. Vybírat lze
ze tří standardních barevných variant - modré,

Sběrná místa jsou blíž, než si myslíte
Použité baterie lze bezplatně odevzdat ve
všech prodejnách, které v rámci svého sortimentu prodávají přenosné baterie. Prodejci
jsou povinni od vás baterie převzít bez ohledu
na jejich značku, velikost, množství či místo nákupu. Baterie lze odevzdávat také ve sběrných
dvorech, na školách, úřadech a v některých
firmách. Obec Starovice má sběrnou nádobu
umístěnou na obecním úřadě. Sběrný dvůr,
který se v naší obci nachází za rybníkem, je otevřený ve středu od 14:00 – 17:00 a v sobotu od
9:00 – 11:00, vždy v týdnu kdy je svoz popelnic.
Aktuální seznam všech sběrných míst a další informace naleznete na www.ecobat.cz.
ECOBAT s.r.o., je nezisková organizace, která od
roku 2002 zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií v České republice. V roce 2014
zpětně odebrala 1 097 tun baterií, což představuje
32 % baterií dodaných na trh. ECOBAT provozuje
více než 19 000 míst zpětného odběru.

Čtvrtina spotřebičů stále není kompletní
Kompletnost spotřebičů předávaných ke zpětnému odběru a recyklaci je stále jedním z hlavních kritérií, které odlišují vysloužilé elektro
od obyčejného odpadu. Proto jí ELEKTROWIN
dlouhodobě věnuje velkou pozornost. Nejproblematičtější je z tohoto pohledu chlazení. Zaměření na ně je logické, protože při neodborné
demontáži dochází k úniku regulovaných látek
s negativním dopadem na životní prostředí
a zdraví a bezpečnost osob.
Proto ELEKTROWIN kontroluje každá dodávka
ke zpracovateli. Při tomto vzorkování bylo například v dodávce 50 lednic ze 3. listopadu 2014
objeveno devět nekompletních zařízení. Šesti
lednicím někdo odstřihl kompresor, jedna měla
ulomená dvířka, zbylé dvě vykazovaly různá
další poškození.

Nekompletnost se musí snížit
Průměrná nekompletnost se ale dlouhodobě
pohybuje dokonce mezi 25 – 30 %. Cílem ELEKTROWINu je tento podíl neustále snižovat. Právě proto poskytuje obcím finanční prostředky
napomáhající k lepšímu zabezpečení sběrných
míst proti zlodějům.
Zákon v tomto směru hovoří jasně: „Nekompletním elektrozařízením se rozumí elektrozařízení bez technologických částí, které jsou
podstatné pro jeho klasifikaci.“ Toto ustanovení
ELEKTROWIN upřesnil schématem nekompletnosti dodaným na všechna smluvní místa, ze
kterého je patrné, o které části se jedná.
Na tento stav pamatuje novým ustanovením
i elektronovela platná od 1. 10. 2014. Podle něj
„do předání zpracovateli nesmí být elektrozařízení nebo elektroodpad předmětem úpravy,

Školní jídelna oznamuje
Vaříme také v době letních prázdnin, využijte možnost stravování pro vaše děti.
Malá porce (50g masa v syrovém stavu) – 29 Kč
Velká porce (100g masa v syrovém stavu) – 57 Kč
Objednávky na tel: 727 814 462
6

využití nebo odstranění.“ Jen tak může fungovat zpětný odběr a recyklace hrazený výrobci
spotřebičů prostřednictvím kolektivních systémů. Pokud se totiž ze spotřebiče stane neodborným rozebráním odpad, musí se s ním také
jako s odpadem nakládat. Pro nás všechny to
znamená, že za jeho likvidaci zaplatíme sami.
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Pořízení nových party stanů na podporu zájmových organizací
Jedním z dlouhodobých cílů zastupitelstva
je podpora zájmových organizací, které zajišťují v obci kulturu a sport. Myslím si, že
se nám tato činnost daří, což lze vidět na
počtu kulturních a sportovních akcí a činností v naší obci za poslední roky. Našim
záměrem je podporovat zájmové organizace materiálním zabezpečením, nikoliv
přímou finanční podporou. Všechny naše
zájmové organizace mohou zdarma využívat (hradí se pouze náklady za energie)
sokolovnu, myslivnu, areál u myslivny
i sportovní areál. Obec postupně do těchto zařízení investuje a udržuje je, abychom
měli pěkné zázemí. V letošním roce jsme
pro pořádání zábav pořídili tři PARTY STANY velikosti 10 x 5 m., které si můžou naše
zájmové organizace zdarma zapůjčit. Stany je možné zapůjčit i občanům a firmám
za úplatu. Kdybyste tedy měli zájem party
stany využít, můžete si provést rezervaci na
OÚ. Zapůjčení jednoho stanu stojí 1200,Kč/1 den, a v případě, že má někdo zájem
i o postavení a demontáž, účtujeme za tuto
službu 800,-Kč za 1 stan.

Party stan

Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby Inženýrské sítě –
vodovod a kanalizace Starovice - nultý řádek
Obec Starovice vyhlásila výběrové řízení malého rozsahu na dodavatele
stavby Inženýrské sítě – vodovod a kanalizace Starovice – nultý řádek,
na základě schváleného projektu Ing. Antonína Štýbla s rozpočtovou
cenou 1.570.665,- Kč bez DPH. Výběrové řízení bylo zveřejněno 20. 3. –
10. 4. 2015 na úřední desce. K podání nabídek bylo osloveno 5 firem z regionu, které se specializují na tuto stavební činnost. Všechny oslovené firmy podaly své nabídky. Žádné další firmy se nepřihlásily, a tak mohly být
schválenou komisí otevřeny obdržené nabídky v pátek 10. 4. 2015. Hodnocení nabídek proběhlo v úterý 14. 4. 2015 s následujícím výsledkem.
Všechny nabídky byly v pořádku a mohly být vyhodnoceny. Jediným

kritériem byla nabídková cena a podle ceny bylo následující pořadí firem:
1. Inženýrské stavby Hodonín s.r.o.
1.309.099,00 - Kč vč. DPH
2. Přemysl Veselý s.r.o.
1.535.057,00 - Kč
3. Stavoč spol. s.r.o.
1.535.831,00 4. Swietelsky stavební s.r.o.
1.894.818,00 5. VHS Břeclav s.r.o.
1.910.914,00 –
Po schválení výběrového řízení VZO došlo k podpisu smlouvy a dnes již
je stavba ve fázi realizace.
Antonín Kadlec, starosta obce

Kaštanová alej ve Starovicích
Zřejmě každý Starovičák zná naši krásnou kaštanovou alej u sokolovny, která byla vysázena
v roce 1908 na počest 60 let vlády tehdejšího
monarchy Františka Josefa I. Za tuto alej vděčíme původním obyvatelům Starovic.
Alej se stala symbolem Starovic a kaštan si do
svého názvu zvolila také naše mateřská škola.
Majestátní kaštany vytvářejí krásné prostředí
přírodního areálu u myslivny, který je pravidelně navštěvován mnoha občany z obce
a přes letní sezonu téměř každý víkend využíván k pořádání veřejných zábav a oslav různého druhu. Jenomže stejně jako lidé i stromy
stárnou a potřebují a zaslouží si ve stáří větší
péči.
8

V minulých letech byly stromy ještě v poměrně dobré kondici a péče o ně byla minimální.
Přesto si pamatuji, že několik stromů již bylo
kvůli špatnému stavu pokáceno. Poslední
roky se o alej začala se zvýšenou péčí starat
obec, hlavně když stromy začal kalamitním
způsobem napadat škůdce – malý denní motýl klíněnka jírovcová. Od té doby obec pravidelně každoročně stromy ošetřuje postřikem
a shrabuje a pálí napadené listí. Díky tomuto
opatření se nám daří udržet stromy až do
hodů hezky zeleně olistěné.
V loňském roce při přípravě hodové zábavy
spadla z jednoho ze stromů silná suchá větev
přímo na taneční parket. Naštěstí padla vedle

Kaštanová alej

2/2015
pohybujících se osob a nikomu se nic nestalo. Bylo to velké varování. V našich krásných
kaštanech číhá neviditelné nebezpečí, které
si málokdo uvědomuje. Z toho důvodu jsme
letos přizvali na kontrolu kaštanů odborníky
(dendrology a arboristy), kteří po prohlídce
doporučili provést bezpečnostní a zdravotní
řezy a stabilizační vazby. Tato opatření spočívají ve vyřezání suchých a staticky narušených
větví. Koruny některých stromů byly stabilizovány vazbami. Ošetření bylo provedeno
odbornou firmou v průběhu května a odstranilo hrozící nebezpečí. Po důkladné prohlídce
bylo konstatováno, že jsou kaštany na svůj
věk v dobrém stavu, ale do budoucna budou
vyžadovat pravidelnou údržbu a kontrolu.
V současné době jsme zadali zpracování projektu ozelenění areálu u myslivny a chceme
navrhnout a realizovat novou výsadbu kaštanů, abychom tento starovický symbol uchovali i pro další generace.
Antonín Kadlec, starosta obce

Ošetření kaštanů postřikem

Štarvický panter

Nebezpečí v podobě suchých větví, které skrývají zelené kaštany

První fotografie z roku 1925, která zachycuje naše kaštany při stavbě Turnhalle (dnešní
sokolovny)

Oprava sakrálních staveb
V katastru obce se nachází mnoho starých
sakrálních staveb v podobě křížů, soch
a dvou kapliček, které jsou často ve zchátralém stavu. V současném volebním období
jsme si předsevzali jejich postupné restaurování a opravu. Máme štěstí, že jsou v naší
obci občané, kterým osud těchto historických památek není lhostejný. Touto cestou
bych rád poděkoval panu Jaroslavu Frankovi, který se nám začátkem roku nabídl, že
kříže zrestauruje. Práci vykonává ve svém
volném čase a bez nároku na odměnu.
Obec zajistila převezení tří rozbitých křížů,
které pan Frank postupně restauruje. První,
který stál u hlavní cesty na Uherčice a vloni
jej někdo poničil, už byl opraven a usazen
na své místo. V plánu je oprava i ostatních
křížů, oplocení sochy v parku na návsi a také
chystáme výstavbu nové kapličky, která dříve do roku 1985 stála v místech dnešních
teras a při terénních úpravách teras byla

zbořena. Poděkování patří také paní Zdeňce Štýblové, která se dlouhodobě i přes svůj
krásný věk vzorně stará o zahrádku kolem

Oprava poničeného kříže u hlavní
cesty na Uherčice

kostela a přispívá tak k pěknému vzhledu
nejen kostela, ale i celé naší návsi.
Antonín Kadlec

Krásně upravená zahrádka u kostela
díky paní Štýblové
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Mateřská škola
Co jsme prožili v naší školce
Měsíc květen byl ve znamení akcí v naší školce. Ježečci i Veverky podnikali výlety do Hustopečí a Vranovic, poznávali krásy našeho
kraje a v rámci tématického okruhu „Vesnice
a město“ poznali rozdílnosti života na vesnici
i ve městě a seznámili se s pamětihodnostmi
Hustopečí a Starovic.
22. 5. zavítala do školky policie ČR. Ukázka
policejní výstroje, vybavení policejního auta,
houkání sirény i poutavé vyprávění zaujalo
malé posluchače.
Ke konci května probíhala akce Pohádkový
týden, která vyvrcholila návštěvou divadelního představení souboru Šikulky ze ZŠ Komen-

ského v Hustopečích. Pohádka „O chudém
královstvíčku“ nadchla nejen malé diváky, ale
i nás dospělé. Profesionální výkony mladých
herců, výborná režie, hudba, kulisy a kostýmy
navodily tu správnou pohádkovou atmosféru,
do které jsme se všichni přenesli.
Červen začal Týdnem dětských radostí. Veverky tento týden prožívaly v námořnickém
duchu. Vyráběly lodičky, které potom na výletě v Uherčicích pouštěly po řece. Ježečci si celý
týden hráli na indiány a zažili mnohá dobrodružství.
Také návštěva hasičů v Hustopečích byla velkým zážitkem.
9. června proběhlo fotografování tříd a předškoláků na školní tablo.

Dalším zážitkem bylo jistě
pro všechny děti otevření nového hřiště před mateřskou školou. Při
slavnostním otevření si s námi se všemi připil
na zdraví dětským šampusem i pan starosta
a naše děti přestřihly pásku, která symbolizovala otevření nového hřiště. Školní zahrada při
této příležitosti obdržela několik krásných herních prvků, které udělaly dětem radost.
16. 6. jsme zavítali do ZOO v Hodoníně,
25. 6. proběhly postupové zkoušky dětí MŠ
a slavnostní rozloučení s předškoláky. Školní rok uplynul jako voda a můžeme se těšit na
další školní rok plný akcí, her, zábavy, ale i učení, získávání nových poznatků a zkušeností.
Renata Kadlecová, ředitelka MŠ

Sláva, nazdar, hola, hola, ať se točí všechna kola!
V měsíci květnu jsme se s dětmi ze třídy Ježečků vypravily na dobrodružný výlet. Celý týden jsme si povídali o bezpečnosti na silnici,
o dopravních prostředcích a o tom, jak se chovat při cestování. Protože jsme dětem chtěli umožnit vyzkoušet si jízdu na vlastní kůži, vyrazili jsme na speciální okruh. Zvolili jsme trasu Starovice-Vranovice-Šakvice-Hustopeče-Starovice. Cestování bylo jedno velké dobrodružství.
V autobuse jsme zažili složité manévrování pana řidiče při vyhýbání
kamionu v úzké ulici, při čekání na vlak ve Vranovicích jsme zamáva-

Kdo nás chrání
Jednou dopoledne přijelo na dvorek naší
školky auto Policie ČR, vystoupili z něj pan
i paní policistka. Děti překonaly počáteční
nedůvěru a brzy se rozběhla čilá beseda.
Policisté ukázali dětem svou výstroj i pomůcky potřebné pro jejich práci. Děti si mohly
vyzkoušet, jak je těžká neprůstřelná vesta,
jak zaklapnou pouta, jak vypadá policejní odznak, jak by jim slušela policejní čepice. Také
mohly prozkoumat policejní auto, což se nejvíc líbilo klukům.
Policisté se dětí ptali, jestli ví, kde si mají děti
hrát a jak se mají chovat na ulici.
Druhý týden jsme jeli do Hustopečí podívat
se na pracoviště hasičů. I tady se děti seznámily s pracovním prostředím hasičů a hlavně
s jejich technikou. Děti se podívaly, co se vejde do hasičského auta, kde má každá věc své
místo. Jak se používají např. nůžky na vyprošťování osob z havarovaného auta. Co si musí
obléknout hasič, když jede k požáru (všichni
kluci si museli vyzkoušet hasičskou helmu).
Hasit maketu hořícího domu si muselo vyzkoušet každé dítě a na otázku, kdo by chtěl
být jednou hasičem, se zvedlo hodně rukou.
A taky naše děti dnes už vědí, že požár se hlásí na tel. číslo 150.
Zdena Beck
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li dlouhatánskému nákladnímu vlaku, který na nás zatroubil a pak si
vychutnali klidnou jízdu vlakem s výhledem na Pálavu až do Šakvic.
Tam na nás už čekala přistavená lokálka, kterou řídil moc hodný pan
strojvůdce, který nechal každého „Ježečka“ ve své kabině zatroubit.
V Hustopečích jsme si čekání na autobus domů zpříjemnili sladkou
zmrzlinou a povídali si o tom, že teď už nám zbývá vyzkoušet jen
tramvaj, letadlo a loď. Tak tedy nevím, kam zavítáme příště…. 
Kateřina Kapečková
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Kaštánci uklízí Česko
I naše mateřská škola se v rámci vzdělávacího programu zapojila do celostátní akce Ukliďme Česko. Formou her a pohádek se děti seznámily
nejen s tříděním odpadů, ale především se smyslem této činnosti. Při
vycházkách do okolí vesnice jsme sbírali odpadky a ty následně odnesli
na sběrný dvůr, kde jsme je podle pokynů pracovníka OÚ roztřídili. Při
výrobě ručního papíru jsme si zase vyzkoušeli, jak lze odpad znovu využít a recyklovat. Z kuchyňského odpadu jsme si založili kompost a denně pozorovali, jak se mění jeho vzhled a struktura. Asi nejsilnější dojem
ovšem v dětech zanechalo motivační vyprávění o morové epidemii,
která se šířila právě kvůli nepořádku a nevhodnému nakládání s odpadem. Na základě tohoto zájmu jsme se vydali na výlet do Hustopečí,
kde si děti prohlédly morový sloup a znovu si připomněly, že zdraví
každého z nás přímo souvisí se zdravým a čistým životním prostředím.
Zdeňka Kadlecová

Čarodějnice ve školce
Koncem dubna se naše mateřská škola podobala potterovským Bradavicím. Po školce
se proháněly čarodějnice na koštěti, sbíralo
se „čarodějné bejlí“, ze kterého se vařily kouzelné lektvary, vyráběly se čarodějné obleky.
Vyvrcholením byl čarodějný rej s ohýnkem,
kde jsme spálili zlo, které si udělalo hnízdo
v naší vesnici. Děti se poučily, že zlo nemusí

vypadat jako zlá čarodějnice, ale že mnohem horší je zlo
v podobě špatných vlastností jako je závist, lhostejnost
nebo pomlouvačnost.
Zdeňka Kadlecová
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Indiáni ve Starovicích
První červnový týden strávily děti ze třídy Ježečků v indiánském duchu. Hned v pondělí
1. 6. ležel před školkou dopis od indiánského šamana Orlího pera. „V parku je divočák,
musíte ho jít ulovit!“ A tak se děti pomalovaly
barvami lovu, vyrobily si indiánské čelenky,
vzaly oštěpy a hurá na divočáka. Lov se zdařil.
Divočák se ukrýval v keři, ale Filípek ho tomahawkem omráčil a pak už vzduchem lítaly
oštěpy. Divočák padl k zemi, ani nevzdechl.

2/2015
„Máme ho, máme ho,“ volaly děti, když potkaly pana starostu.“Neseme ho do školní kuchyně a vyměníme ho za nanuky.“
Šaman byl statečností dětí velmi potěšen
a tak jim ukázal cestu k indiánskému zlatu.
Starovický rybník se na chvíli proměnil ve
slavné jezero Titikata. A na jeho břehu děti
našly velké množství zlatých valounů. Všechny je poctivě zanesly paní ředitelce, která je
v bance vymění za peníze a koupí jim moc
a moc hraček.

ANKETA
Z čeho se vyrábí opalovací krém?
Ben: Trošku z vody, trošku z kytek.
Vinca: Trošku z pěny a z vody.
Honzík B.: Z mlíka.
Otík: Z piva, nebo ze šampusu.
Vašík: Ze sluníčka.
Filip: Z fialových kytek.
Petřík: Z písku.
Míša: Z teplého krému.
Ema: Z obilí.
Proč musíme při opalování nosit plavky?
Honzík B.: Abychom se neutopili.
Beník: Aby nám tam (do prcky) nevlezl brouk.
Vincík: Aby nás do zadku nekously ryby, nebo abychom si ten zadek
nespálili.
Peťa: Aby nás neutopily vlny.
Míša: Když je strašný slunko, aby nám nespálilo pindík nebo zadek.
Sárinka: Abychom k nim mohli nosit i rukávky.
Kuba: Když nebudeme nosit plavky, tak budeme nemocní.
Ema: Abychom mohli dobře plavat.
Co dělají paní učitelky o prázdninách?
Linduška: Uklízejí a vaří.
Ben: Koupou se v bazénu.
Vincík: Chodí si na procházku a pracují doma.
Anička: Asi doma brečí po nás, po dětech.
Lukáš: Jsou doma a kopou v zahradě.
Petr: Pěstují něco na zahrádce a dělají skleník.
Míša: Chodí na výlety.
Filip: Vaří doma polívku, zalívají květiny a rajčata.
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Celý týden děti zažívaly dobrodružství, cvičily se v odvaze, běhaly, jezdily na „divokých
mustanzích“, lezly po lanech a zpívaly indiánské písně. Odměnou jim byl táborák u myslivny, na kterém si opekly bizoní maso (špekáčky) a šaman Orlí pero daroval všem kouzelný
amulet a diplom za statečnost.
Teď už každý „Ježeček“ ví, co je to být pravým
indiánem a může se těšit, jak si o prázdninách všechny indiánské dovednosti vyzkouší.
V. Hubáčková

Nela: Jezdí na výlety.
Ráďa: Zalévají květiny.
Terka S.: Pracují v Hustopečích.
Na co bychom si v létě a o prázdninách měli dávat pozor?
Vinca: Abychom někde neupadli a neudělali si modřinu
Beník: Kdybychom byli na moři nebo někde u velké vody, tak bychom
volali o pomoc a pak by pro nás přijel záchranný člun
Míša: Na auta, nesmíš běhat po silnici, aby tě nezajelo auto.
Kubík: Na kameny, aby jsme neměli na kolenou krev.
Ema: Aby neutekl ze ZOO lev, to bychom museli rychle utíkat.
Péťa: Na slunko, u moře na žraloky a taky na kraby.
Ráďa: Když pojedeme k moři, tak na mořské ježky, babička už jednou
na jednoho šlápla.
Honzík N.: Na čerty.
Terka S.: Na auta, protože jezdí jak blázni.
Co je to klíště? Proč je nebezpečné pro člověka?
Honzík B.: Takovej brouk a zapíchne se do krve.
Ben: Klíště je moc nebezpečný, protože může vypít člověku všechnu
krev a z něho pak ta krev vyteče všechna na zem a pak je člověk mrtvej.
Vincík: Takovej brouk a je nebezpečný, kdyby se nám kouslo do krve,
tak můžeme být moc nemocní.
Honzík N.: Klíště pije krev a měl jsem ho na krku.
David: Malej brouk a může vypít krev, až člověk nemůže mluvit.
Filip: Je pro člověka nebezpečné, když kousne zvíře, tak do dvou měsíců zemře. Když kousne člověka, tak ten musí být očkovaný (jako já)
a už mu neublíží.
Míša: Pije krev, vyleze na trávu a skočí na tebe a jestli ji bude pít až do
rána, tak umřeš.
Sárinka: Je černé, leze na člověka a kousne ho.
Ema: Má čtyři nohy, může vlézt na psa a pokousat ho.
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Námořníci
„Námořníci v pruhovaném tričku, nastupují
ráno na rozcvičku…“ tak začíná jedna dětská
básnička a tak i my Veverky jsme se jedno pondělí sešly ve třídě v pruhovaných tričkách, protože jsme se na týden proměnily v námořníky.
Na počítači jsme hledaly, jaké lodě brázdí
moře a oceány, co jsou to ostrovy, pevniny.
Na glóbusu jsme si ukazovaly, kde je moře,
kde jsou kontinenty. Naučily jsme se básničky
o námořnících, kdo všechno pracuje na lodi,
jakou posádku potřebuje kapitán, aby mohl
vyplout. Také jsme zkoušely v morseovce SOS,
kdyby se nám stala nehoda.
Vyzkoušely jsme naši šikovnost a pohybovou zdatnost, protože jak pokračuje báseň
„námořníci musejí mít páru, aby mohli šplhat
po stožáru…“ a šikovné, to naše děti opravdu
jsou.
Z korkových zátek jsme si vyrobily malé plachetničky a ty jsme potom na výletě v Uherčicích pustily do řeky Svratky s přáním šťastné
plavby. Z mostu jsme se společně dívaly, jak je

Štarvický panter
proud odnáší a možná, že ještě dnes některé
plují po Mušovské přehradě.
Na závěr týdne nás pozval pan starosta k otevření nového dětského hřiště naproti naší
školky. Na něm nás nejvíce zaujala pirátská loď

a my si mohly hned vyzkoušet, že šplhat po lanech opravdu umíme. A zatočit kormidlem si
musel opravdu každý.
Kdoví, možná, že v budoucnu některé z našich
dětí bude skutečně brázdit moře a oceány. :-)
Jitka Heřmanská

Děti na dětském hřišti

Kolektiv mateřské školy přeje všem svým dětem krásné prázdniny plné sluníčka, rodičům ničím nerušenou
odpočinkovou dovolenou a nastávajícím prvňáčkům hodně úspěchů a zdaru v novém školním roce 2015/16.

Při návštěvě kravína

Školní zahrada říjen 2012

Při návštěvě kravína

Proměna školní zahrady červen 2015
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Starovice před 50 lety
V dubnu 1965 se slavilo výročí 20 let od
konce 2. světové války a k této příležitosti byla uspořádána výstava fotografií
a obrazů, které zachycovaly 20 let života
v nově osídlené obci. Výstavu inicioval
pan Josef Hložek, fotografie zapůjčili občané a autorem obrazů byl pan Oborný
z Bošovic.
Na 3. řádku se začalo se stavbou kanalizace. Výkop byl proveden strojem, ostatní práce (kladení trubek, zasypání) se
provedly ručně. Práce řídil B. Jech.
Teprve v roce 1965 (20 let po válce) byla

zrušena povinnost odevzdávat část sádla
z domácí zabíjačky. Naproti tomu poplatek, který se platil za povolení zabíjačky,
se zvýšil.
Před 50 lety probíhala také stavba samoobsluhy. Kronikář konstatuje, že stavba
postupuje velmi pomalu, ale již z půdorysu lze vidět, „že bude pěknou okrasou vesnice“. Občané byli nuceni, aby se
stavbou pomáhali (dávali si závazky na
stavbu samoobsluhy). Nejvíc na stavbě
pomohli členové Myslivecké jednoty.
Petra Pokorná

Foto 3. řádku před položením
kanalizace z roku 1958

Ukliďme Česko
Celorepubliková akce Ukliďme Česko se
setkala s velkým ohlasem. Zapojilo se do ní
v rámci České republiky přes 30 000 dobrovolníků, kteří sesbírali na 800 tun odpadů.
Také v naší obci se sešlo v sobotu 25. 4. 88
dobrovolníků, kteří se pustili za krásného slu-

Nejmladší účastnice úklidu

Sušák na prádlo odhozený v mezi
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nečného počasí do úklidu.
Zejména děti sbíraly opravdu poctivě, předháněly se, kdo najde větší úlovek, a nestačily
se divit, co všechno lidé odhodí do přírody.
Vedle kastlu od piva, starých bot, plastových
i skleněných lahví či koberce překvapil v mezi

Účastníci úklidu

Poslední úsek cesty

odhozený kovový sušák na prádlo, brusle
nebo gumová pánská erotická pomůcka.
Po obědě akce pokračovala slavnostním otevřením rybníka a posezením na hřišti s občerstvením zdarma pro účastníky úklidu.
Děkujeme všem zúčastněným.
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Ohlédnutí za jarní turistikou
Tradiční jarní turistický pochod pořádaný
Sokolem letos vyšel na sobotu 2. 5. Předpovědi počasí nebyly příznivé, přesto se
účastníci nenechali odradit a jel plný autobus. Vyjížděli jsme do zamračeného rána
a za okny autobusu sledovali, jak poprchá.
Opakovali jsme si heslo, které připomněl
Libor Z.: „Tvrdý oddíl – tvrdé podmínky.“
Byly zvoleny 2 trasy – kratší pro děti
(11 km), delší pro ostatní (15 km). Kratší trasu šlo nakonec pouze 8 lidí – 4 děti
a 4 dospělí. Cesta vedla přírodním parkem
Rokytná, déšť přestal a pokud pomineme
zablácené děti s promáčenými botami, šlo
se dobře. Nejzajímavější byl poslední úsek
cesty, kdy se ukázalo, že lávka, po které
máme přejít říčku Rokytnou, je zlomená.
Museli jsme do ledové vody a jediný muž
v dětské skupince přenesl všechny děti.
Dál cesta pokračovala prudkým říčním
břehem, jehož rozmoklá půda ujížděla pod
nohama, a zpestřovaly ji různé překážky,
jako spadané stromy s hustými větvemi,
které nešly přelézt a musely se obcházet.
Do cílové vesničky Tulešice jsme dorazili
špinaví, ale v dobré náladě, a usadili jsme
se na náměstí na trávě v parčíku přímo
uprostřed dění – v Tulešicích právě probíhaly hody. Občerstvili jsme se, děti se projely na kolotočích a celý výlet jsme zakončili v restauracích v Lechovicích.

Obecní knihovna Starovice
Soutěž „Máme rádi Starovice“ byla zaměřena na oživení vědomostí o naší obci a posílení vztahu k místu, kde žijeme. Zúčastnily se všechny věkové skupiny - školčátka,
školáci i dospělí. Testík byl připraven v několika variantách podle věku. Malé děti
odpovídaly na otázky např. jak se jmenuje
mateřská škola, kde máme poštu, apod.
Školáci už to měli trochu těžší, ale většinou také věděli – např. jak se jmenoval
film, který se natáčel ve Starovicích, kolik
máme řádků a další. Dospělých se soutěže
moc nezúčastnilo, myslím, že to bylo hlavně z ostychu, a proto, kdo chce, může si jej
zkusit doma, jen tak pro sebe.
A kdo vyhrál? Všichni, kteří mají kladný
vztah ke své obci.
Kadlecová
knihovnice
ecová Helena, kn

Soutěžní otázky:
1. Jaká je průměrná nadm. výška Starovic?

a) 100

b) 200

c) 300

2. Kolik obyvatel mají Starovice?

a) 864

b) 884

c) 904

3. První písemná zmínka o Starovicích byla? a) 1222 b)1322 c)1422
4. Kolik let má kaštanová alej?

a) 107

b) 110

c)113

a) 110

b) 130

c) 150

5. Komu je zasvěcen kostel?
6. Kolik let má hlavní loď kostela?

7. Komu je zasvěcená kaplička (nad hasičkou)?
8. Kolik máme soch a které?
9. Který prezident navštívil Starovice?
10. Který poslanec navštívil Starovice?
11. Který sportovec (reprezentant ČR) navštívil Starovice?
12. Kdo režíroval náš film Svatba na bitevním poli?
13. Kdo napsal scénář k tomuto filmu?
14. Jakou mají Starovice středoevropskou raritu?
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Rok 1945 ve Starovicích - Odsun Němců
V minulém čísle jsme vzpomněli osvobození Starovic 16. 4. 1945. Válka skončila
a co se dělo ve Starovicích dál?
Jak už jsme zmínili, mnoho německých občanů vesnici opustilo již před frontou, části
se to podařilo ještě během prvních poválečných měsíců (museli si vyžádat povolení
ONV Hustopeče). Nepodařilo se a zřejmě se
ani nepodaří přesně spočítat, kolik lidí vesnici opustilo před oficiálním odsunem, neboť
odchody probíhaly živelně a nikde se neevidovaly, ale šlo o stovky lidí (počítaje v to i německé muže, kteří během války narukovali).
Lidé mířili především do Rakouska, kde však
byl všeobecný nedostatek a hlad. Odcházeli
zejména mladí lidé a mladé rodiny.
Ve vesnici převažovaly ženy, děti a starší
muži, kteří zůstali bez potravinových lístků, takže nedostávali příděly jídla. Farář ve
farní kronice zaznamenává: „Pověsti jdou
krajem: Prezident Beneš chce mít republiku
bez německých obyvatelů. Němci musí pryč.
To je slyšet napořád. … Radost z práce, která dosud byla náplní života, zmizela. Přitom
právě letos byla v dohledu dobrá úroda ovoce a hroznů.“
21. června 1945 vyšel dekret prezidenta
republiky č. 12, kterým byl vydán pokyn
k urychlené konfiskaci a rozdělování zemědělského majetku Němců, Maďarů a vůbec
zrádců a nepřátel českého i slovenského
národa. Při určování německé národnosti se vycházelo z toho, zda se k ní člověk
přihlásil během jakéhokoli sčítání lidu od
roku 1929.
V obcích byly zřizovány osídlovací komise.
Do Starovic se jako první nastěhoval komisař Tomáš Straka, který původně pracoval
jako železničář. Postupně sem přichází
lidé z okolních obcí a prohlíží a vybírají si
domy…
Němcům byla nejprve zabavena všechna
rádia a na rukávu musí nosit pásky s označením „N“. Teprve na začátku července dostávají první potravinové lístky.
První skupina osídlenců se do Starovic
nastěhovala 14. 7. 1945 (přičemž několik
domů si někteří převzali již 10. 7.). Němečtí
obyvatelé byli zčásti vystěhováni - někteří
se museli sestěhovat do určených domů.
ONV Hustopeče vydal nařízení, podle kterého se měly rodiny sestěhovávat vždy po
10 do jednoho domu. Někde tedy noví
osídlenci žili sami, jinde ještě s původními
německými majiteli, kteří se tak ze dne na
den proměnili z majitelů domů na pouhé
nezvané a trpěné hosty.
V Hustopečích byl vytvořen internační
a pracovní tábor. Němci sem byli odváženi
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postupně a průběžně. Poslední starovičtí němečtí obyvatelé sem byli odvezeni
14. 5. 1946. MNV Starovice vydal příkaz,
aby odvoz zajistili všichni čeští občané,
kteří vlastní povoz. Pro jistotu byly z místních občanů vytvořeny hlídky, které dohlížely na hladký průběh.
Němci zařazení do pracovního tábora byli
využívání na různé práce. Kdokoliv si mohl
do Hustopečí podat žádost o přidělení pracovní síly a za poměrně mírný poplatek mu
byla přidělena.

Podle vzpomínek pamětníků soužití
s Němci probíhalo spíše klidně. Někdo
dokonce zaslal brněnské redakci novin
Rovnost dopis, ve kterém pranýřoval poměry ve Starovicích – prý jsou Češi k Němcům příliš benevolentní, Němci údajně
nenosí předepsané označení (pásku s písmenem N na rukávu), členové MNV s nimi
udržují styky a dokonce dávají práci německému kováři, přestože je v obci už
i kovář český. Redakce váhala s otištěním
a raději se obrátila na ONV Hustopeče

Jedna z mnoha žádostí o přidělení německé pracovní síly – zde Marie Langerové ze Starovic
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s žádostí o prošetření. ONV Hustopeče celou záležitost prošetřil, ale neshledal žádné závažné pochybení – Němci označení
nosili a německý kovář dostával práci proto, že český na vše nestačil a měl dlouhé
dodací termíny.
V poválečné atmosféře vítězství se však
našli i občané, kteří dali průchod negativním emocím a mstě. Kronikář Al. Formánek v obecní kronice zpětně zaznamenal:
„Že se dopouštěli i násilý na němcích je pravda. Jistý Partyka jak potkal němku na ulici,
tak ju bil a tloukl a proto se tito báli jít po
ulici. Na druhé straně jak jich mohl ošidit,
tak jich šidil i o drůbež je podvedl. Jest jisté,
že tito lidé neměli proto čechy rádi a také
v dobrém na ně vzpomínat nebudou. … Provedla se sbírka sádla pro tábor němců, aby
měli čím mastit v Hustopečích, však se tam
celá nedovezla. … Někteří občané chtěli mít

Štarvický panter
i čeledíny a služky a zapomínali při tom že
dříve byli rádi, když doma měli trochu polévky. Osídlenci nebyli všichni stejní. Byli mnozí
inteligenti a vůči němcům se chovali loálně,
neboť spolu pracovali na zabraných pozemcích a za práci jim řádně platili.“
Němečtí obyvatelé se neměli jak bránit
proti násilí či kronikářem zmíněnému „šizení“. Zachovala se nám jedna stížnost, ve
které si 2 starovické Němky stěžují na ONV
Hustopeče, že je Češi donutili, aby jim levně prodaly vykrmené prase, přestože jim
ho prodat odmítly s tím, že peněz se nenají. Na to jim bylo řečeno, že jim zabíjačku
stejně nikdo nepovolí a prase jim bylo odebráno za symbolickou cenu. Tato stížnost
byla zřejmě jen špičkou ledovce, jak nám
naznačují zápisy v obecní kronice.
Někteří Němci se zoufale snažili zůstat, podávali si opakovaně žádosti, ve kterých žá-

dali o přidělení československého občanství, v naprosté většině případů jim však
byly zamítnuty. Objevují se i žádosti o to,
aby si mohli odvézt alespoň majetek, ale
ani zde se žádostem nevyhovovalo. Někteří z nich si zakopali různé předměty, rodinné památky cenné snad jen pro ně, nebo
i víno – zřejmě věřili, že se sem pro své věci
někdy vrátí.
Starovičtí němečtí občané byli odsunuti
z republiky v několika transportech během
května až září 1946. Mohli mít příruční zavazadlo, nesměli si však vzít žádné šperky,
cennosti ani vkladní knížky. Poslední transport se starovickými Němci byl z Hustopečí vypraven 4. září 1946. Celkem těmito
transporty odjelo 637 starovických Němců, z toho 184 dětí do 15 let, 290 žen a 163
mužů.
Petra Pokorná

Občanská rubrika
Milí čtenáři, v prvním pololetí tohoto
roku jsme přivítali do života nové občánky.
Děti byly narozené koncem roku 2014
a začátkem roku 2015.
Přivítali jsme je, jak je zvykem, na Obecním úřadě v doprovodu jejich rodin
a přátel.
Chtěla bych poděkovat děvčatům Romance Šebestové, Evičce Blažkové, Natálce Rohrerové a Klárce Kadlecové za
pěkný přednes básniček a paní Matějové za obrázky v Pamětní knize.
Děti narozené
v prvním čtvrtletí 2015:
• Kryštof Madron, 1. února 2015, rodiče Monika a Vít Madronovi
• Jan Prošek, 16. března 2015, rodiče Alexandra a Ladislav Proškovi
• Eliška Machaňová, 17. března 2015, rodiče Veronika a Václav Machaňovi
Malým občánkům
přeji hodně hubiček a málo slziček!
Za sbor pro občanské záležitosti
Zdeňka Fridrichová
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Střelecký turnaj 2015
Tak jako v letech minulých, tak i letos jsme uspořádali střelecký
turnaj mysliveckého sdružení Starovice na letící asfaltové terče.
Termín klání nám letos vyšel až v polovině června a byl obdařen rekordní účastí. Zúčastnili se ho téměř všichni členové a svojí
účastí nás také potěšilo několik pozvaných hostů. Stříleli jsme na
2x 25 terčů. Počasí nám sice na rozdíl od předchozího ročníku
vyšlo, nepršelo, ale teplota byla až nepříjemně vysoká. Střelnice
se zpravidla stavějí v otevřeném terénu, kde není moc možností
schovat se do stínu. A tato skutečnost měla také nepříznivý vliv
na výsledky turnaje zejména u starších členů, kdy se hlavně druhé kolo střílelo v poledním slunečním žáru. Přesto se tímto horkem nenechali odradit a statečně absolvovali turnaj až do konce.
A tak i přesto, že na každém z nás byla patrná únava, výsledky na
střelecké listině se nakonec ukázaly být lepší než v minulosti. Na
prvním místě se umístil Karel Vala ml., druhé místo obsadil Martin Matějů a třetí místo vybojoval náš adept Jirka Stolár.
Rád bych ještě pozval všechny na letní mysliveckou noc, která

se uskuteční v sobotu 11.7.2015 ve 20hod. na parketu před myslivnou. Hrát bude oblíbená kapela Grif 05 a opět bude pro vás
připraven výběr z 5ti druhů jídel.
Za MS Starovice předseda Karel Vala ml.

K zamyšlení
I když nejsem občanem Starovic, jak je
mně to někdy předkládáno, já se jím po
jedenácti lety mezi vámi cítím . Jak moudře řekl Jan Werich „domov máš tam, kde si
pověsíš svůj klobouk“.
Možná že tím občanem podle některých
nejsem, ale je dobře se někdy na věc podívat s jiného úhlu a jinýma očima. Tehdy
člověk vidí věci, které jiní už pro stereotyp
nevidí.
Proto mohu srovnávat přístup lidí v mém
rodném Kyjově, kam se stále vracím i když
jsem občanem města Modřice, kam mě zavála má profese. V obou městech je vidět
příkladný přístup k občanům, kteří jsou tak
jako rodina základem společnosti.
V Kyjově, které je opravdu srdcem slovácka
dávno pochopili, že město dělají, tak jako
ve Starovicích, občani, svou každodenní
mravenčí prací. Všichni žijí kulturou, starají se o krásu obce a podporují všechno
co se v obci a městě děje. Protože chtějí,
aby se něco dělo. I ve Starovicích se děje,
ale podle mého názoru jsou zde velké rezervy. Mám zde v obci spoustu kamarádů,
kteří nezjištně každoročně pořádají, krásné akce. Vážím si všech vinařů, kteří akce
podporují a o to víc našich „bab“, které se
nenechaly otrávit a vytrvaly. protože dobře vím, kolik to dá práce, něco kloudného
zorganizovat. Přesto mně ale trochu vadí,
že na začátcích obce deklarujeme, že jsme
vinařskou obcí a když sem přijede cyklista,
tak tady“ chcípl pes“. Minule jsem byl na
kole v Pavlově a tam bylo stovky cyklistů,
byly otevřeny všechny sklepy, restaurace
praskaly ve švech a všichni si užívali prodlouženého víkendu. Tady nic, i když jsme
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jako Pavlov vinařskou obcí.
Město Kyjov, protože si váží svých rodáků,
občanů a významných lidí, má galerii jejich
portrétů a také je důstojným způsobem
oceňuje. Myslím si, že i v této malé obci je
řada lidí, kteří si zaslouží, aby byli oceněni,
zapsáni do kroniky obce, protože poctivě pracovali pro obec a pro společnost.
Dřív to byli hrdinové socialistické práce,
ale dnes jsou to lidé, kteří jsou příkladem
skromnosti a pracovitosti jak v obci, tak ve
své profesi. Takovou je i p. Jarka Veithová,
která byla 38 let učitelkou a dlouholetou
ředitelkou zdejší mateřské školky. Většina
starších a dnes již dospělých dětí ji zná
a zná její práci ve školce, knihovně, sboru
pro občanské záležitosti a v zdejší kultuře.
Břeclavská radnice okamžitě pochopila
jakým je přínosem pro město a proto ji

Paní Veithová mezi oceněnými

7. 4. 2015 odměnila stříbrnou medailí za
dlouholetou pedagogickou činnost včetně
dalších ocenění.
Komu čest, tomu čest. Myslím si, že takových osobností je ve Starovicích mnohem
víc, a mělo by to vejít v obecnou známost.
Každý člověk je osobnost. Zveřejňujme pozitiva, těch negativ, vidíme v televizi denně
přehršel.
Na závěr mého zamyšlení . Myslíte si, že by
se mezi námi našlo tolik velkorysých lidí,
a někteří zde mezi námi jsou, kteří by zorganizovali a přispěli sbírkou na kostel, kdesi u Regensburku, jak to udělal Hermann
Wiedermann, kdyby jeho rodiče vyhnali
z rodných Starovic?
Mějme se rádi a buďme nad věcí, skromní
a odpouštějme si
Jožka Langášek

2/2015
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Fotogalerie z dětského dne
Odpoledne 6. 6. mohli rodiče s dětmi prožít u myslivny. Pro děti byl
nachystán soutěžní program, při kterém si mladší děti vyzkoušely různá povolání (policista, lékař, zedník, zahradník, malíř, hasič), ty starší
závodily v různých sportovních disciplínách inspirovaných vesnickým
životem, mezi které patřil např. běh v gumácích (o několik čísel větších), slalom s kolečky naplněnými dřevem či skákání v pytli.
Rodiče se mohli v horkém dni svlažit pivem, děti si u táboráku opekly
špekáčky a nakonec někteří přespali ve stanech.
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Poznávání s Panterem
Itálie – Toskánsko
Olivovníkové háje se střídají s vinicemi a zlátnoucím obilím,
hornatá krajina je svěže zelená, na kopcích občas zaslechnete cinkání zvonků pasoucích se stád ovcí a v serpentinách se
nečekaně otevře nádherná vyhlídka do údolí. Městečka působí dojmem, jako by se zde mezi typickými kamennými zdmi
domů a úzkými uličkami zastavil čas. Téměř v každém městě
mají archeologické muzeum, neboť historie zdejšího kraje
sahá až ke starověkým, poněkud tajemným Etruskům a jsou
zde bohatá naleziště starověkých artefaktů z doby etruské
i z období římské říše.
Lidé jsou zde přátelští, nikam nespěchají. Rádi se schází s přáteli u jídla a dokážou toho spořádat na posezení opravdu hodně. Těstoviny patří mezi předkrmy, resp. první chod (podobně
jako u nás polévka). Toskánská kuchyně obsahuje stejně jako
v jiných částech Itálie těstoviny, pizzu, ryby a plody moře, jídla
jsou výrazně ochucená a ke všem chodům se přikusuje neslaný
bílý chléb, který vám automaticky přinesou v každé restauraci.
Panter se tentokrát vyfotil v Pise u světoznámé šikmé věže.

Vzdálenost mezi Starovicemi a Pisou je 757 km vzdušnou čarou,
1033 km po silnici.

Pohled do toskánské krajiny

Na toskánských silnicích nepotkáte jen auta
20

Livorno. Šikovní Češi se najdou po celém světě.
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Z jarní činnosti TJ Sokol
S jarem ožívá nejen příroda, ale také činnost naší organizace. Na jaře se hraje druhá
část fotbalové sezony, která u nás dopadla
špatně. Muži se umístili na předposledním
místě ve IV. třídě, což je historicky nejhorší výsledek našeho fotbalu. Důvody neúspěchu jsou jasné. Mužstvo je přestárlé,
doplněné „přespolními“, kteří zase ne vždy
do zápasu dají „srdíčko“, proto je umístění,
jaké je. Aby se úroveň fotbalu u nás zlepšila, je zapotřebí mladých fotbalistů, které
po dvacetileté přestávce mládežnických
družstev dnes nemáme. Musíme tedy pracovat s mládeží, podpořit žáčky a věřit, že
u fotbalu vydrží a časem doplní družstvo
dospělých. S mládeží jsme začali už předloni a můžeme říct, že kluky máme šikovné. Jarní část sezony sice nebyla výsledkově tak úspěšná jako podzimní, ale i přes to
jsme odehráli dobré výsledky a můžeme
zhodnotit, že naše první obnovená sezona 2014/2015 byla úspěšná. Kluci i rodiče
si zvykli na zápasový režim a věřme, že se
nám podaří přilákat zase nové zájemce,
abychom mohli s mládežnickým fotbalem
pokračovat. Je to pro nás trenéry spousty
hodin celoroční práce, která nás ale baví
a naplňuje a těší nás zápal a radost dětí
z této činnosti.
Další činností, kterou naše organizace Sokol každoročně organizuje, jsou turistické výlety za poznáním. Jarní výšlap vedl
kolem řeky Rokytné nedaleko Dukovan.
Trasa byla opět velice zajímavá s různými
nástrahami, ale výlet se jako vždy vydařil
a náramně jsme si jej všichni užili. Už nyní
se turisté ptají, kam povede další výlet.
Mezi činnosti Sokola patří i organizování
různých zábav, z jejichž případného výdělku je hrazena sportovní činnost. Letos
jsme už po osmé organizovali big-beátovou zábavu s názvem Kaštanfest. Letošní
rok nám nevyšlo počasí, den zábavy byl
snad jediný den v tomto období, kdy pršelo. Déšť je u nás potřeba, ale vyšlo to
velmi nešťastně, zábavu navštívilo pouze
150 návštěvníků a skončila pro nás finanční ztrátou. Věřme tedy, že nám vyjdou
alespoň hody, abychom měli na financování sportovišť a činnosti naší organizace.
Druhou akcí, kterou jsme v tomto období
organizovali, byl dětský den, kde už nám
počasí přálo, byl připraven zajímavý program a děti si jej náramně užily. Teplé počasí přilákalo mnoho nocležníků pro přespání ve stanech, celkem stanovalo více
jak 30 nocležníků v 18 stanech.
V tomto období jsme také pracovali na
zvelebení sportovního areálu, kde jsme
nainstalovali nové zábradlí kolem hřiště

Spodní řada z leva: Brzobohatý D., Kopřiva, Škrobáček V., Šlor, Němec, Škrobáček
T., Brzobohatý M.
Horní řada z leva: Kadlec, Jakim, Bobek, Krejčiřík, Páviš, Fiala, Rybnikář
Ležící: Bulíček
Výsledky zápasů st. přípravka SEZONA 2014/2015
body výsledek střelci branek

datum
6.6.2015
2.6.2015

V.Němčice

Starovice

Starovice

1

8

1

1x Jakim

Uherčice

3

6

2

4x Páviš, 1x Jakim, 1x Němec

H. Bojanovice Starovice

0

6

3

1x Páviš, 2x Bobek

17.5.2015

Starovice

Nikolčice

1

6

6

4x Páviš, 1x Bobek, 1x Kadlec

10.5.2015

Boleradice

Starovice

0

6

5

1x Páviš, Bobek,2x Jakim,1x Kopřiva

3.5.2015

Starovice

Krumvíř

0

2

3

25.3.2015

Klobouky

Starovice

3

1

18

1x Páviš, 1x Bobek
6x Páviš, 5x Kadlec, 3x Bobek, 2x Jakim, 1x Němec, 1x Rybnikář,

7.9.2014

Starovice

Velké Němčice 3

4

0

4x Páviš

21.9.2014

Krumvíř

Starovice

0

13

6

5x Páviš, 1 x Kadlec

24.9.2014

Starovice

Boleradice

1

2

2

1x Páviš, 1x Kadlec

PODZIM

2.10.2014

Starovice

Klobouky

3

4

0

1x Páviš, 2x Kadlec, 1x Jakim

4.10.2014

Nikolčice

Starovice

3

3

17

9x Páviš, 4x Jakim, 1x Bobek, 1x Šlor

15.10.2014 Starovice

H. Bojanovice

3

4

2

2x Páviš, 1x Jakim, 1x Kadlec

19.10.2014 Uherčice

Starovice

1

7

7

3x Buček, 2x Kadlec, 2x Kopřivová

Starovice
Střelci

zápasy
14
Páviš Alex
Kadlec Jakub
Jakim David
Bobek Tomáš
Šlor Matyas
Rybnikář Kamil
Němec Samuel
Kopřiva Richard

body
21
Podzim
22
7
6
1
1
0
0
0

skore
85
Jaro
17
6
6
8
0
1
2
1

59
39
13
12
9
1
1
2
1
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Štarvický panter
a vybudovali novou závlahu, na kterou se
nám podařilo získat finanční dotaci ve výši
60 tisíc Kč z JMK z programu Zkvalitnění
sportovního prostředí. Celkové náklady
na zbudování závlahy činily 85 tisíc, ale zatím je to marná investice, protože rybník
je bez vody, a tak nemůžeme zavlažovat,
což je znát na kvalitě trávníku. Další naše
investice byly do sportovních šaten na výrobu nových sedacích lavic do kabin dětí
a hostů. Také jsme museli opravit střechu
občerstvení u kabin, kterou nám utrhla lokální vichřice. Nepředvídané výdaje nám
také způsobil příkaz fotbalové asociace
FAČR s požadavkem zavedením internetu a softwarového vybavení pro potřeby
vedení zápisů o utkání. Areál postupně
připravujeme na příští rok, kdy bychom
chtěli oslavit 70. výročí od založení organizace TJ Sokol ve Starovicích.
Antonín Kadlec, předseda TJ

2/2015

Překážky na cestě při turistice

Brigáda sokol

Nábor nových fotbalistů
Vážení rodiče, vítáme nové zájemce o fotbal. Jestli máte zájem, můžete kdykoliv v průběhu roku
dojít se svými dětmi na náš trénink a vyzkoušet,
zda je bude tento kolektivní sport bavit. V současné době přijímáme děti ročníků 2008 a 2009.
Těšíme se na vaši návštěvu.
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Rozlučkový zápas přípravky proti maminkám
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Štarvický panter

O křížích
Ke koloritu české krajiny neodmyslitelně patří kříže,
kapličky a Boží muka. Jsou to nejenom svědkové
víry našich předků ale i živá místa Božího působení.
O mnohé je krásně postaráno, některé jsou sešlé věkem a jiné poničili lidé. Jsem rád, že jsou i takové,
které se povedlo opravit. Prvním opraveným křížem
v katastru Starovic
je kříž, stojící na
levé straně u silnice
ve směru na Uherčice. Ale jak známo:
„Ono se samo nic“.
Tak jako se kříž sám
nezničí, tak se ani
sám neopraví. Proto patří veliké poděkování panu
Frankovi ze Starovic, který si nechal spadený a polámaný kříž přivézt do dílny, celý ho odborně na
své náklady zrestauroval a v součinností s obcí ho vztyčil na svém
místě. Při mši svaté během babských hodů byl znovu požehnán.
Na tomto místě bych rád všechny
pozval na hodovou mši v sobotu
22.8. v 11.00, kdy bude požehnán

železný korpus kříže, který stával nad dálnici u cesty „Do Hanoldu“.
Původní korpus byl natolik rozlámaný a poničený, že ho nebylo
možné obnovit. Proto bylo nutné nechat odlít nový obdobný korpus, který bude vsazen do původního kamene. Takto obnovený
kříž bude vrácen na místo, kde ho nějaký náš předek nechal postavit, aby kolemjdoucím připomínal, že jedinou naší jistotou ve
všech dobách je Boží láska k nám.
Při žehnací modlitbě se mimo jiné říká, že kříž je znamením lásky.
Přál bych nám všem, aby každý kříž v obci, doma, nebo jako přívěšek na krku nám připomínal, že nejvyšší hodnou našeho života je
láska.

Babské hody
Vážení čtenáři, i letos máme možnost se
s vámi podělit o čerstvé zážitky a dojmy
z našich babských hodů. Letos poprvé
jsme naše hody pořádaly již pod organizací „Spolek Starovických bab“.
Co k tomu říci. Co bylo pro nás důležité,
ostatně jako každý rok, počasí. Už, už se
zdálo, že nám to letos nebude dopřáno,
abychom nezmokly. Ale Pán Bůh nás má
opravdu rád a splnilo se, co jsme si všechny moc přály. Sluníčko se ukázalo, bylo

teplo, bylo veselo, bylo příjemně i v noci.
Bylo to vidět i na účasti hodovníků.
Jak asi všichni víme, ukázala se tady i velice nepříjemná situace, která nás zasáhla
těsně před začátkem našich hodů. Zasáhla
nás velmi bolestivě, protože se jedná o naši
spolustárku a hlavně jejího syna. Musely
jsme hledat náhradu, což se nám podařilo,
stárka se to velmi rychle a dobře naučila.
Celkové hodnocení letošních hodů z naší
strany, hodnotíme velice kladně. Samo-

zřejmě i nedostatky tam byly a jak se říká
„Chybami se člověk učí“, to platí i u nás
a chtěly bychom se těchto chyb příště vyvarovat.
Na závěr moc, moc, moc děkujeme všem,
kteří svou účastí, příspěvkem a jakýmkoli
způsobem přispěli na dobročinnou věc.
Také děkujeme všem, kteří nám pomáhali
a děkujeme i samy sobě.
Za spolek Starovických bab
Hana Matějů
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Kalendář kulturních a sportovních akcí na 3. čtvrtletí 2015:
Kdy

Kde

Co

Kdo

Sobota
11. července

u myslivny

Myslivecká zábava

Myslivci

Sobota
1. srpna

u myslivny

I love Jižní Morava

p. Medňanský

Pátek
21. srpna 18:00

u myslivny 17:00

Stavění máje + Předhodová diskotéka

Sokol

Sobota - neděle
22. -23. Srpna

u myslivny

Hody – tradiční hodová zábava

Sokol

Sobota
19. září

Tenis. kurt

Tenis – Turnaj dvojic

Sokol

Sobota
19. září 14:00.

mezi sklepy

Starovické vinobraní

Vinaři

Pátek - Neděle
25. -27. září

Autobusový zájezd

Turistika dvoudenní

Sokol

Společné foto ze slavnostního otevření rybníka

Děti na dětském hřišti

Momentka z Agrotec rallye - vítězná osádka J.Kopecký, P.Dresler
na voze Škoda Fabia R5
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