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Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice

Slovo starosty

Vážení občané,
poslední listopadový víkend začal adventní, předvánoční čas. V naší obci jsme
zahájili advent pravidelným setkáním na
návsi. Všichni už se těší na vánoční svátky, prázdniny a dovolené, tradice a dárečky pod stromečkem. Nezadržitelně se
blíží konec roku 2016. Je to také čas, kdy
můžeme bilancovat. Z pohledu obce se
odvážím napsat, že rok 2016 byl opět rokem velmi úspěšným, hlavně z hlediska
získávání finančních prostředků z dotací
a následně investic do staveb v obci, které
nám zpříjemňují a usnadňují každodenní
život. Žijeme v dobrém období, máme se
velmi dobře, pouze je potřeba si to uvědomit. Bohužel my Češi jsme národem
brblalů, stále jsme nespokojení, ale když
se zamyslíme a uvědomíme si, že žijeme
více jak 70 let v zemi bez válek, neustále
stoupá životní úroveň, dokonce máme
nejmenší nezaměstnanost v Evropě, vlast-

Vystoupení dětí MŠ na Adventu
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ně není důvod nač si stěžovat. Dokonce
podle ekonomů v letošním roce snad poprvé v historii České republiky hospodaří
naše země s finančním přebytkem. Jsou
to všechno velmi pozitivní informace
a přejme si, ať tento trend vydrží i nadále.
Dovolím si informovat o konkrétních projektech, které jsme realizovali nebo spíše
dokončili v naší obci v letošním roce.
Největším stavebním projektem tohoto
roku byla stavba chodníku na 2. řádku,
který spojuje autobusovou zastávku
s obchodem COOP. Jedná se o nejfrekventovanější chodník v obci. Chodník byl
z 85 % uhrazen z evropských dotací. Na
jednu stranu je to skvělé, že nám stavbu
EU zaplatí, na druhou stranu jsme při realizaci limitováni dotačními pravidly, která
se někdy zdají být nelogická, ale je nutné
je, i přes nelibost některých občanů, dodržet. Asi si řeknete, že jednodušší stavba
než rekonstrukce chodníku snad ani nemůže být. Opak je pravdou. Při realizaci
jsem slyšel mnohokrát „proč se to dělá
tak, a ne jinak …“, musel jsem konzultovat téměř každý vjezd do domu, každý
vstup, každý odtok dešťové vody, až jsem
si říkal, je lepší nic nedělat. Platí staré přísloví, že kdo nic nedělá, ten nic nezkazí.
Stavba je dnes zdárně hotová a všichni,
kteří chodník pravidelně využívají, jsou
spokojeni a chválí si jej. Za obec jsem rád,
že se stavba stihla udělat včas bez větších
komplikací, víceprací a slouží bezproblémově svému účelu. Už se těším na další
výzvu v podobě další stavby .

Chodník využívají hlavně děti

4/2016

Co se uskutečnilo
v obci za poslední
čtvrtletí:
- obec získala dotaci ve výši 450 tis. Kč
z ministerstva vnitra na pořízení auta
pro hasiče
- obec získala další dotaci z MŠMT na
dofinancování víceúčelového hřiště
ve výši 789 tis. Kč
- 15. 10. 2016 Jaroslav Frank dokončil
rekonstrukci kapličky
- 25. 10. 2016 byla dokončena stavba
chodníku na 2. řádku
- 27. 10. 2016 byla dokončena obecními pracovníky stavba chodníku v uličce ke hřbitovu
- 8. 12. 2016 byla zkolaudována stavba
víceúčelového hřiště
- 4. 11. 2016 byla provedena společná
výsadba dřevin u kapličky

Dalším projektem, který rozšířil nabídku
volnočasového využití o nové sportovní
možnosti, je vybudování víceúčelového
hřiště. Dlouho jsme na něj čekali, rekonstrukci stávajícího hřiště jsme plánovali už
od roku 2007, ale jelikož náklady na rekonstrukci byly vypočteny na vysokou částku,
hledali jsme zdroje financování. Pravidelně
jsme tedy žádali o získání finančních prostředků z různých dotačních titulů a až letos na pátý pokus jsme byli úspěšní a hned
2x. Podařilo se nám získat dotaci ve výši
1 mil. Kč z nadace ČEZ a 789 tis. z Ministerstva školství a tělovýchovy. To znamená,
že z vlastních zdrojů jsme doplatili pouze
110 tisíc Kč. Část ušetřených prostředků
jsme dodatečně zainvestovali do opravy
oplocení starého tenisového kurtu a do
instalace střídacích kabin k víceúčelovému
hřišti. Nyní zbývá nastavit pravidla užívání
a potom už záleží na každém z nás, v pří1

Štarvický panter
padě dětí také na rodičích, zda vyměníme
počítačové hry za skutečné sportování.

Víceúčelové hřiště
Posledním dokončeným dílem letošního
roku byla oprava věže hasičky, kam dlouhodobě zatékalo a postupem času došlo
k poškození krovů a následně také schodiště. Věž je pravidelně využívána k sušení
hasičských hadic a na střeše je umístěna
varovná siréna, kterou je nutné pravidelně
kontrolovat. Z důvodu bezpečnosti bylo
nezbytné tuto opravu provést. A když už
jsme se pustili do opravy věže, vrátili jsme
jí původní vzhled, jak jej známe z historických fotografií. Postupně jsme s pomocí
hasičů a dotací zrekonstruovali během
pěti let celou budovu hasičky. Začali jsme
rekonstrukcí sociálek, následně klubovny,
v loňském roce garáže a letos jsme opravili
zmíněnou věž. K úplnému dokončení díla
už zbývá jen upravit vnější vzhled budovy.
Hasičům jsme tak postupně a s jejich přispěním vybudovali pěkné a funkční pracoviště, které si jistě zaslouží.
Obecní pracovníci přispěli ke zlepšení bezpečnosti a vzhledu obce opravou chodní-

Oprava věže hasičky - výstavba pilířků
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Nemůžu opomenout opravu kapličky
v polích nedaleko hranic s uherčickým katastrem. O opravu se zasloužil hlavně pan
Jaroslav Frank, který ve svém volném čase
od jara do podzimu na opravě zcela zdevastovaného objektu pracoval. Výsledkem
je krásně a odborně opravená kaplička,
která byla 5. listopadu vysvěcena panem
děkanem J. Nekudou. Toho dne před samotným vysvěcením proběhla ještě veřejná výsadba zeleně kolem kapličky, do
které se zapojily na dvě desítky občanů.
Všichni, kdo se zúčastnili, si užili hezké odpoledne, navíc s dobrým pocitem, že přispěli ke zlepšení životního prostředí v okolí naší obce.

Výsadba lípy u kapličky
V tomto období proběhla také kolaudace
stavby nových výrobních prostor firmy Natural Pack. Nové výrobní prostory nabídnou pracovní místa a příležitosti pro místní
občany. Pro obec má každá taková firma
ještě další přínos a to v podobě daňových
příjmů, které se nám vždy hodí. Firma Natural Pack podle slov svého ředitele ještě
nekončí ve svých investicích a má v plánu stavbu další velké haly. Zchátralý areál
bývalého JZD se tak pomalu přeměňuje
v moderní firmu s novými pracovními příležitostmi. Přejeme, ať se firmě daří a ať si
v ní najdou práci i naši občané.

ku v uličce vedoucí z prvního řádku směrem ke hřbitovu. Rekonstrukcí uličky došlo
k obnovení cesty, kterou využívají každodenně občané z nultého řádku při návštěvě obchodu COOP a je též využívána ke
zkrácení cesty při návštěvě hřbitova. Touto stavbou došlo k celkovému dokončení
projektu důstojné cesty ke hřbitovu.

Nová hala firmy Natural Pack
v prostoru bývalého JZD

Spojovací chodník ke hřbitovu
2

Zatímco někteří se snaží budovat, zvelebovat a přispívat ke zlepšení prostředí, vztahů atd., jiní zase pouze pomlouvají, kritizují a bourají. Příkladem může být zbourání
recesistické celnice na katastrální hranici

mezi obcí a městem. Je to škoda, zřejmě
si někdo řešil své osobní problémy, anebo to byla klukovina v opilosti. V každém
případě celnici opravíme a usadíme zpět,
protože tam má své místo.

Vandalové pobourali celnici
Prostřednictvím našeho zpravodaje se
vás snažíme informovat, abyste věděli
o všem, co se v obci děje a připravuje. Ze
zpětné vazby od vás občanů se pravidelně
přesvědčuji, že zpravodaj tuto funkci plní.
Jednou z novinek, kterou chceme našim
občanům předat jako prvním, je informace o připravované výstavbě prodloužení
tzv. 4. řádku. Výstavbu bude provádět developerská firma Byty Domy Nemovitosti
a v případě zájmu o informace k výstavbě,
případně zajištění si rezervace stavebního
místa, obraťte se prosím na Ing. Drápala
(kontaktní mail: odrapal@rscs.cz), který
vám rád poskytne potřebné informace.
Další důležitou informací pro účastníky Pozemkových úprav je zamítnutí žaloby paní
Bartečkové Nejvyšším správním soudem.
Znamená to tedy, že v dalším období budou dokončeny kroky k nabytí právní moci
Pozemkových úprav. Dokončením pozemkových úprav získá obec velké výměry
pozemků na úkor Státního pozemkového
úřadu, na kterých budeme moci do budoucna vysazovat další zeleň.
Velmi potěšující zprávou bylo doručené
rozhodnutí z ministerstva životního prostředí, že nemusíme hradit poplatek ve
výši cca 1 mil. Kč za vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu pro plánovanou
stavbu cyklostezky Starovice - Hustopeče.
Znamená to tedy, že budeme pokračovat
v přípravě stavby cyklostezky a v podání žádosti o dotaci na tento projekt. Jestli
vše půjde dle našich plánů, tak bychom se
mohli dočkat cyklostezky v roce 2018.
Jak jsem už uvedl na začátku článku, z hlediska investičního se nám nebývale daří.
Někteří z vás už jste možná na slovo dotace alergičtí, někdo to považuje téměř za
sprosté slovo. Také si myslím principiálně,
že některé typy dotací nejsou správné
a hospodárné, ale na druhou stranu se
tyto možnosti dnes nabízí a bylo by škoda
je pro obec, organizace či soukromníky
nevyužít. Když je nevyužijeme my, využijí
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je jiní. V letošním roce jsme žádali o šest
dotací a v pěti případech jsme byli úspěšní.
Naše obec není úspěšná pouze v získávání
dotací a následných investicích, ale velmi si
cením toho, že pořádáme mnoho sportovních a kulturních akcí a často se přesvědčuji o soudržnosti občanů. Máme několik
fungujících spolků, školku, knihovnu, které
se starají o společenský život. V průběhu
roku proběhlo v naší obci mnoho místních, regionálních i nadregionálních akcí.
Cizí návštěvníci Starovice chválí a rádi se
k nám vrací. Vesnice se vyvíjí a žije a je to
zásluhou každého z nás. Mám radost, když
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vidím pěkně upravenou zahrádku nebo
když si někdo poseče trávník před domem,
shrabe listí spadané ze stromu nebo zamete chodník, i když je to na pozemku obce.
Svědčí to o tom, že nám záleží na naší obci
a na prostředí, ve kterém žijeme.
Zájem o bydlení ve Starovicích je velký
a počet obyvatel stoupá - letos v prosinci
jsme dosáhli 900 obyvatel!
Na závěr si dovolím popřát hezké a klidné
svátky, bohatého Ježíška a do nového roku
hlavně pevné zdraví, štěstí a životní pohodu.
Antonín Kadlec, starosta obce

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 13. 10. 2016
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatele, ověřovatele a navržený
program
• Rozpočtové opatření č. 5, 6, 7, 8
• Darovací smlouvu AC 039322/16/OM
na darování stavby středového ostrůvku na pozemku parc. č. 111/3 dle Geometrického plánu č. 725-50/2014 Jihomoravskému kraji za cenu 85.913,85 Kč
• Ukončení Nájemní smlouvy o nájmu
nebytových prostor na prostory v budově ev. č. 201 v k. ú. Starovice ke dni
30. 9. 2016 se společností Shield Tech
s.r.o. Praha
• Zveřejnění záměru obce pronajmout prostory v budově č. ev. 201 v k. ú. Starovice
• Zveřejnění záměru obce pronajmout
pozemek parc. č. 3628 v k. ú. Starovice
o výměře 3393 m2
• Odkoupení pozemku parc. č. 356/2 v k. ú.
Starovice o výměře 8 m² za cenu 400 Kč
***
• Kupní smlouvu na prodej pozemku
parc. č. 530/7 v k. ú. Starovice o výměře
157 m2 za cenu 7.850 Kč ***. Kupující
uhradí náklady spojené se sepsáním
smlouvy ve výši 1.000 Kč a poplatek za
návrh na vklad do Katastru nemovitostí
ve výši 1.000 Kč
• Realizaci pokládky chráničky optického kabelu na 2. řádku dle nabídky společnosti NOEL za cenu 159.871,25 Kč
• Úhradu faktury za výstavbu opěrné zdi
při stavbě chodníku od COOP po hřbitov firmě IS Hodonín ve výši 144.953 Kč
• Pořízení územní studie pro lokalitu BR4
• Smlouvu o spolupráci se společností
Byty Domy Nemovitosti s.r.o., Husova
1167/3, Hustopeče
• Přijetí dotace z JMK na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Starovice
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Starovice
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Poskytnutí dotace Vinařské společnosti
Starovice ve výši 15.000 Kč na úhradu
souboru Břeclavan
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální dotace Vinařské společnosti Starovice ve výši 150.000 Kč na
úhradu souboru Břeclavan
Kupní smlouvu se společností SYNPRO
s.r.o. Dolní Bojanovice na pořízení vysavače listí VD 440/25 za cenu 90.737 Kč
a taženého rozmetadla EVEREST za
cenu 24.499 Kč
Dohodu smluvních stran o ukončení
Smlouvy o nájmu pozemku parc. č.
246/4 v k. ú. Starovice a umístění technologie v budově „márnice“ na pozemku parc. č. 247 v k. ú. Starovice ke dni
31. 10. 2016 se společností MCS Plus
spol. s r.o., Hustopeče
Podání žádosti o dotaci z MŠMT z PROGRAMU 133510 – subtitul 512 „Podpora materiálně technické základny sportu“ – 2. kolo na akci „Víceúčelové hřiště
- stavební úpravy“
V případě získání dotace z MŠMT z PROGRAMU 133510 – subtitul 512 „Podpora
materiálně technické základny sportu“
– 2. kolo na akci „Víceúčelové hřiště-stavební úpravy“ úhradu vlastního podílu
projektu ve výši 109.394 Kč
Přijetí dotace z MŠMT z PROGRAMU
133510 – subtitul 512 „Podpora materiálně technické základny sportu“
– 2.kolo na akci „Víceúčelové hřiště-stavební úpravy“
Darovací smlouvu na finanční dar
5.000 Kč s ***
Akci vánoční večírek společnosti MOSS
Plus pro organizátory *** ve dnech
17. 12. 2016 – 18. 12. 2016 do 3.00 hod.
v místní sokolovně
Zveřejnění záměru obce odprodat část
pozemku parc. č. 321 v k. ú. Starovice

usnesení č.
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Zastupitelstvo obce Starovice bere na
vědomí:
• Zprávu finančního výboru za I. pol. 2016
• Rezignaci členky kulturní, školské a sociální komise paní Alžběty Novotné
k 31. 10. 2016
Zastupitelstvo obce Starovice volí:
• Mgr. Petru Pokornou, Starovice 358,
členkou kulturní, školské a sociální komise od 1. 11. 2016
Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu obce k podpisu Darovací smlouvy AC 039322/16/OM s Jihomoravským
krajem
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na nákup pozemku parc. č. 356/2
v k. ú. Starovice
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 530/7
v k. ú. Starovice
• Starostu obce k sepsání objednávky na
realizaci pokládky chráničky optického
kabelu na 2. řádku
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o spolupráci se společností Byty Domy Nemovitosti s.r.o., Husova 1167/3, Hustopeče
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Starovice
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy
se společností SYNPRO s.r.o. Dolní Bojanovice na pořízení vysavače listí VD
440/25 a taženého rozmetadla EVEREST
• Starostu obce k podpisu Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí individuální dotace Vinařské společnosti Starovice ve výši
150.000 Kč na úhradu souboru Břeclavan
Zastupitelstvo obce Starovice ukládá:
• Účetní obce zveřejnit schválené záměry
na úřední desce Obecního úřadu Starovice a na elektronické úřední desce
3
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Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 24. 11. 2016
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatele, ověřovatele a navržený
program
• Rozpočtové opatření č. 9
• Pravidla rozpočtového provizoria do
doby schválení rozpočtu v roce 2017
• Plán inventur na rok 2016
• Odpisový plán obce Starovice na rok
2017
• Odpisový plán příspěvkové organizace
Mateřské školy Starovice na rok 2017
• Stočné pro rok 2017 ve výši 38,00 Kč bez
DPH + platná sazba DPH
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
• Objednávku administrace žádosti o dotaci z programu MŠMT 133510 – 2. výzva
na akci „Rekonstrukce víceúčelového
hřiště Starovice“ s paní Miroslavou Husákovou, bytem Těšany 347, 664 54 za
dohodnutou cenu 21.000 Kč a cestovné
ve výši 5,50 Kč za ujetý km při vyřizování
žádosti
• Zveřejnění záměru obce odprodat
pozemek parc. č. 1205/68 o výměře
3809m2 v k. ú. Starovice za následujících
podmínek:
1) Kupující se zavazuje, uvedený pozemek využít k výstavbě rodinných
domů dle připravované „Územní
studie Starovice BR4“
2) Kupující se zavazuje uhradit zpracování „Územní studie Starovice BR4“
3) Kupující se zavazuje současně vykoupit pozemky 1205/79, 1205/81,
1205/83, 1205/84, 1205/85, 1205/80,
na kterých bude provedena výstavby inženýrských sítí
4) Kupující se zavazuje vykoupit na
své náklady a převést na prodávajícího pozemky p. č. 1197/22,
1197/23, 1197/24, 1197/25, 1197/26
a 1197/27.
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5) Kupující se zavazuje na uvedených
pozemcích vybudovat inženýrské
sítě pro připravovanou výstavbu RD
v lokalitě BR4 a následně po vybudování bezplatně předat obci Starovice
6) Kupující se zavazuje po zpracování
„Územní studie Starovice BR4“ provést nové rozdělení pozemků a pozemky pod veřejnými prostranstvími převést na obec Starovice směnou za pozemek 1205/68; rozdíl ve
výměře bude prodán.
Zadání zpracování znaleckého posudku
pozemků 2/5, 2/6, 41/3, 41/4, 112/1
Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor obecní budovy č. ev. 201
(tzv. mlékárny) paní Renatě Anschlágové, bytem Uherčice 142. Nájemné je
stanoveno na 3.000 Kč/měsíc + úhrada
energií a nájemné bude každoročně navýšeno o inflaci.
Smlouvu o zemědělském pachtu na pozemek parc. č. 3628 o výměře 3393 m2 se
společností ZEMOS a.s., Jízdárenská 493,
Velké Němčice za roční pachtovné 483 Kč
Dodatek č. 2 k NS č. 112-01-2010 ze dne
30. 9. 2010 se společností ZEMOS a.s.,
Jízdárenská 493, Velké Němčice
Financování dovybavení víceúčelového
sportoviště střídacími kabinami od společnosti Rovina a.s., Hulín, oplocení tenisového hřiště od společnosti Rovina a.s.,
Hulín ve výši 71.187 Kč a výměnu rozvaděče od Michala Vašíčka, Hustopeče, ve
výši 22.868 Kč.
Smlouvu o dílo na rekonstrukci věže hasičky a schodiště ve výši 40.000 Kč s panem Miroslavem Bulíčkem, Starovice 169
Kalendář akcí na rok 2017 a povoluje organizaci jednotlivých akcí

Zastupitelstvo obce Starovice bere na
vědomí:
• Rezignaci JUDr. Zdeňka Veselého na
funkci předsedy kontrolního výboru
k 30. 11. 2016

•

usnesení č.
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Uzavření Mateřské školy a Školní jídelny
Starovice v období od 23. 12. 2016 do
1. 1. 2017

Zastupitelstvo obce Starovice volí kontrolní výbor: s platností od 1. 12. 2016
předseda:
Radim Kern
člen:
JUDr. Zdeněk Veselý
člen:
Daniel Morávek
Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu obce k sepsání a odeslání objednávky administrace žádosti o dotaci
z programu MŠMT 133510 – 2. výzva na
akci „Rekonstrukce víceúčelového hřiště
Starovice“ s paní Miroslavou Husákovou, bytem Těšany 347, 664 54
• Starostu obce k podpisu Nájemní
smlouvy na pronájem nebytových prostor obecní budovy č. ev. 201 s paní Renatou Anschlágovou, bytem Uherčice
142
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o zemědělském pachtu na pozemek parc. č.
3628 se společností ZEMOS a.s., Jízdárenská 493, Velké Němčice
• Starostu obce k podpisu Dodatku č. 2
k NS č. 112-01-2010 ze dne 30. 9. 2010
se společností ZEMOS a.s., Jízdárenská
493, Velké Němčice
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo
na rekonstrukci věže hasičky a schodiště
s panem Miroslavem Bulíčkem, Starovice 169
Zastupitelstvo obce Starovice ukládá:
• Starostovi, účetní a finančnímu výboru
zpracovat rozpočet obce na rok 2017 do
31. 3. 2017
• Účetní obce vyvěsit Ceník stočného na
rok 2017 na úřední desce a elektronické
úřední desce Obecního úřadu
• Účetní obce schválený záměr na odprodej pozemku parc. č. 1205/68 vyvěsit na
úřední desce a elektronické úřední desce Obecního úřadu Starovice

Stočné na rok 2017
Naše obec získala v roce 2010 dotaci na stavbu Čistírny odpadních
vod a kanalizaci ve výši 51,62 mil. Kč. Podmínkou dotace je závazek
k dodržování pravidel nakládání s odpady. Je potřeba si uvědomit,
že jsme získali prvotní dotaci na realizaci stavby, ale provoz, údržba a obnova kanalizace a ČOV je dále již v režii obce. Za dvacet let
už asi nedostaneme další peníze na rekonstrukci, proto je potřeba
provozovat ČOV hospodárně a postupně vytvářet rezervní fond,
ze kterého budeme hradit další investice. Náklady na provoz ČOV
4

jsou vysoké, uvedu vám údaje z roku 2015, protože letošní rok není
ještě vypočten. V roce 2015 jsme vybrali na stočném 1.017.501,- Kč,
náklady provozu činní 893.148,- Kč a do rezervního fondu byla převedena částka 124 tis. Kč. Z údajů jde vidět, že rozdíl mezi náklady
a výdaji vkládaný do rezervy není nijak vysoký. Píšu to z toho důvodu, že při vybírání stočného nám někteří občané vyčítají, že jsme
drazí. Ušetřené finance jdou ale do rezervy ČOV a nesmí být použity
jinde. Je třeba si uvědomit, že voda a odpadní voda jsou dnes dra-
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hou surovinou. Za posledních 30 let je voda, kterou denně používáme v domácnosti, komoditou, která byla nejvíce zdražena. Podle
prognóz bude voda i nadále výrazně zdražována.
ZO schválilo na svém veřejném zasedání č. 6/2016 dne 24. 11. 2016
stočné na rok 2017 ve výši 43,70 Kč/1m3. Stočné se vypočítává na
základě Finanční analýzy (FA) schválené Státním fondem životního prostředí, ke kterému se dopočítává roční inflace a platné DPH.
Nutno podotknout, že na základě tohoto výpočtu se nevyhneme
každoročnímu navyšování ceny, s čímž je třeba počítat i v budoucnu. Ceny navyšují i ostatní provozovatelé a pro nás je směrodatné
porovnávat ceny s největším provozovatelem Čistíren odpadních
vod v našem regionu - se společností VAK Břeclav a.s. Proti VAKu
máme pro příští rok cenu za stočné o 4,60 Kč na kubíku levnější,
což nás může alespoň částečně uklidňovat. Stočné se hradí Obci
Starovice, vodné společnosti VAK Břeclav a.s.
V níže uvedené tabulce uvádíme vývoj cen stočného za poslední
čtyři roky v porovnání se společností VAK Břeclav a.s. V posledním
řádku je uvedena i cena vody pro příští rok.

ČOV Starovice

Vývoj stočného v obci Starovice
rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stanovené stočné ZO bez DPH

31,5

33

34,5

35,4

37

38

Stanovené stočné ZO s DPH

35,91

37,95

39,675

40,71

42,55

43,7

Stočné VAK Břeclav a.s. s DPH

40,81

42,81

43,34

45,08

46,8

48,3

4,9

4,86

3,665

4,37

4,25

4,6

35,91

36,51

39,33

40,94

42,55

43,7

Rozdíl mezi obcí a VAK Břeclav a.s.
Vodné VAK Břeclav a.s. s DPH

Mateřská škola
Střípky z mateřské školy
Ke konci každého roku lidé bilancují, co jim
rok přinesl, co se jim podařilo, co by chtěli
zlepšit, dokázat. Stejně tak i já bych se chtěla
ohlédnout za uplynulým rokem. Byl to rok
dobré a poctivé práce. Dětem jsme připravili mnoho pěkných akcí, děti získávaly nové

Návštěva u pana myslivce

zkušenosti, poznatky, prožitky. Vyjížděli jsme
na výlety, pořádali akce ve škole i mimo ni,
setkávali se s rodiči, připravovali předškoláky
ke vstupu do základní školy, podnikali exkurze, poznali zajímavé lidi a užívali si spoustu
legrace. Všechny akce, a opravdu jich nebylo

málo, můžete najít na webu MŠ v sekci archiv
a fotogalerie - mskastanek.webnode.cz.
Do školy jsme pořídili interaktivní tabuli, zlepšili pracovní prostředí školy formou hracích
koutků, korkových nástěnek, úpravy školní
zahrady a vymalování školního dvora. Za realizaci těchto akcí děkujeme zřizovateli v čele
s panem starostou Antonínem Kadlecem.
Podařilo se nám také získat několik sponzorských darů a v současné době máme zažádáno o dotaci na revitalizaci školní zahrady.
I v příštím kalendářním roce se budeme snažit o to, aby mateřská škola byla místem, které budou děti rády navštěvovat jako je tomu
doposud, rodiče budou spokojeni a paní učitelky budou mít stále skvělé nápady a dostatek financí k jejich realizaci.
Blíží se Vánoce, čas klidu, radosti, lásky
a pohody. Chtěla bych vám jménem všech
zaměstnanců MŠ popřát krásné svátky vánoční, rozesmáté dětské tváře u vánočního
stromečku. Přeji dětem, aby jim Ježíšek přinesl to, co si přejí. V novém roce 2017 hodně
zdraví, štěstí, mnoho osobních i pracovních
úspěchů.
Renata Kadlecová, ředitelka MŠ
5
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Světýlka pro svatého Martínka
Páteční svatomartinský podvečer v obci zhaslo veřejné osvětlení
a rozsvítily se desítky lampionů. To se stejně jako vloni děti se svými
rodiči a prarodiči vydaly na cestu za svatým Martinem. Doprovod
jim dělaly sněhové vločky, tentokrát v podání mladších žákyň základní školy, které ochotně vypomohly s organizací. U školky na
všechny čekal Martin na svém bílém koni a pro každého měl malý
dáreček v podobě podkovičky pro štěstí. K pohodovému večeru
přispěla ochutnávka svatomartinského vína, které poskytl místní
vinařský spolek. Paní kuchařky ze školní jídelny uvařily výborné
svařené víno pro zahřátí a něco malého k zakousnutí, takže k dobré
náladě už téměř nic nechybělo.
Zdenka Kadlecová

Pozor bobek!

Čertí rej ve školce

Tak tento komentář slyšíme na našich školkovských procházkách
velmi často. Někdy bývá i peprnější, což z úst tříletých dětí zní
úsměvně. Ale tento příspěvek není o používání nevhodných výrazů, ale o nezodpovědnosti a netoleranci některých „psíčkařů“,
kteří považují veřejné prostory za toaletu pro své čtyřnohé miláčky. Obec buduje pro občany nové chodníky, krásné vycházkové lokality a všude můžeme najít odpadkové koše včetně pytlíků
na psí exkrementy. Apelujeme proto na milovníky psů. Uklízejte
po svých miláčcích a ušetřete své spoluobčany, včetně dětí, nepříjemných střetnutí s „voňavými hromádkami“! Na svém dvorku
s pečlivě střiženým trávníkem si tento pozdrav také jistě nepěstujete pro okrasu.
Zdenka Kadlecová

Mikulášská nadílka je pro děti bezesporu nejobávanějším dnem
v roce. Ne že by rádi nedostávaly dárky, ale on Mikuláš nikdy nechodí sám a setkání s čertem není nic příjemného. Aby děti byly na
příchod čerta připravené, vymysleli jsme pro ně spoustu aktivit a činností, které by jim pomohly strach z této strašidelné postavy překonat. Maminky dětem připravily kostýmy čertíků a ty když si oblékly,
proměnily se ve chvíli v pekelníky a řádily jako čerti v pekle. Zahrály
si na čertí kapelu, zazpívaly si čertí písničky, uspořádaly čertí rej s čertími tanečky a čertí hostinou, navštívily „štarvické peklo“ a plnily čertí úkoly, za které si vysloužily čertí medaile. Ty mají kouzelnou moc
a ochrání každého před opravdickými čerty. A skutečně zafungovaly
– čerti si žádné dítě do pekla neodnesli.
Zdenka Kadlecová

Vystoupení pro seniory
Ve středu 30. 11. 2016 se děti z MŠ ze třídy Veverek vydaly do
školní jídelny, kde měli jako každý rok předvánoční posezení
senioři ze Starovic. Děti babičkám a dědečkům přednesly básničky, zatancovaly a zazpívaly písničky. Na závěr popřály krásné
a šťastné Vánoce a předaly vánoční přáníčka. Za své vystoupení jako poděkování dostaly od pana starosty také malý dáreček
v podobě čokolády. I my se k dětem přidáváme a milým seniorům přejeme do dalších let hlavně hodně zdraví a klidné prožití
vánočních svátků.
Kolektiv MŠ

Veselé Vánoce a šťastný nový rok
vám přejí děti a celý kolektiv
zaměstnanců Mateřské školy

PF 2017
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Setkání osmnáctiletých
Tradiční setkání naší nejstarší generace připadlo letos na poslední listopadový den. Tohoto setkání se účastní pouze spoluobčané
od 80 let výše, nicméně mladší senioři o nich
prohlašují, že teprve tito osmdesátníci a devadesátníci jsou ti opravdu zralí důchodci,
kteří již dosáhli dospělosti – proto jim říkají
osmnáctiletí.
Starosta a místostarosta obce tradičně pogratulovali těm, kteří oslavili v tomto roce
kulaté narozeniny, a starosta vyhlásil dva rekordmany: nejstarší ženou a zároveň nejstarší občankou ve Starovicích je i nadále paní
Božena Bártová, která v letošním roce oslavila úctyhodných 95 let. Nejstarším mužem je
pan Karel Štýbl, který letos v kruhu své velké
rodiny oslavil 90 let.
Nově do klubu přibyli dva muži a dvě ženy. 80
let letos oslavili pan František Novotný, pan
Josef Madron, paní Božena Čápková a paní
Eliška Ryzá.

Gratulace nejstarší občance Starovic

Všem gratulujeme a do dalších let přejeme
samozřejmě hlavně zdraví, dostatek energie
a sil a pořád dobrou náladu.
Petra Pokorná

Nejstarší občané v roce 2016:
95 let
93 let
90 let

89 let
88 let

87 let
86 let
85 let
84 let

83 let
82 let
81 let

80 let

1. Bártová Božena
14. 12. 1921
2. Losová Anna
14. 9. 1923
3. Štýbl Karel
13. 12. 1926
4. Sadílková Josefa
24. 7. 1926
5. Suská Božena
29. 9. 1926
6. Fialová Zdeňka
26. 12. 1927
7. Nečas František
28. 10. 1928
8. Vaněk Vladimír
30. 1. 1928
9. Vaňková Věroslava
9. 4. 1928
10. Kelblová Anna
20. 1. 1929
11. Prošková Anna
11. 4. 1929
12. Štýblová Zdeňka 29. 10. 1930
13. Klíma Miloš
4. 5. 1931
14. Brož Antonín
7. 2. 1932
15. Damborská Anna 27. 2. 1932
16. Klašková Anděla
17. 2. 1932
17. Jechová Marie
3. 9. 1933
18. Štýbl Jiří
17. 11. 1934
19. Brožová Marie
24. 3. 1934
20. Hanuš Stanislav
18. 11. 1935
21. Sodomková Božena 28. 12. 1935
22. Červeňanová Marie 29. 1. 1935
23. Duchoňová Blažena 4. 3. 1935
24. Klašková Jiřina
24. 2. 1935
25. Čápková Božena
12. 9. 1936
26. Ryzá Eliška
22. 11. 1936
27. Madron Josef
9. 11. 1936
28. Novotný František 19. 4. 1936

Naše nejstarší generace

Našim seniorkám nechybí úsměv na rtu
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Starovice před 50 lety
Před 50 lety se dokončovala betonová státní silnice na Hustopeče. V kronice je zaznamenáno: „Nutná oprava stát. silnice vedoucí
z Brna do Břeclavi úsek Hustopeče – V. Němčice, vyžádala si stavbu provisorní silnice
z betonových panelů přez náš katastr čímž
jsme pozbily mnoho hektarů orné půdy.“
Pro dělníky Vojenských stavebních závodů,
kteří na stavbě pracovali, se našlo ubytování
v budově bývalé mateřské školy, která byla

již dříve uzavřena z důvodu špatné statiky,
kdy hrozilo zřícení budovy. Na ubytované
dělníky se množily stížnosti kvůli častým
polním pychům; občanům se ztrácelo ovoce, hrozny, brambory apod. Národní výbor
se zasadil o jejich vystěhování a hned poté
byla budova bývalé MŠ strhnuta. Stavební
materiál byl rozprodán občanům.
Před 50 lety bylo možné vychutnat si při
letních večerech ticho bez neustálého hu-

čení projíždějících aut, jednak kvůli menšímu provozu a jednak proto, že úsek dálnice
Brno – Bratislava ještě nebyl postaven, kronikář o chystané dálnici zapsal toto: „Také
dálnice jest projektovaná přes náš katastr
od Brna do Bratislavi, trať jest vytýčena, ale
není zatím nic jistého kterým směrem povede.“
V roce 1966 měly Starovice 686 obyvatel.
Petra Pokorná

Bývalá budova MŠ byla stržena 8. října 1966

Rukodělné semináře (nejen) pro ženy
Obec Starovice pořádala v uplynulém období několik rukodělných seminářů. První z nich byl
říjnový keramický seminář, kde si účastnice vyzkoušely práci s keramickou hlínou. Vyrobily si
adventní svícny a drobné dekorace dle vlastní fantazie.
Další v řadě byl seminář pletení z pedigu. Pedig se vyrábí z vnitřní části lianovité palmy původem z jihovýchodní Asie a pracuje se s ním lépe než s u nás tradičním proutím. To si na
semináři vyzkoušelo 13 účastnic a během listopadového sobotního dopoledne se naučily
oplétat různě tvarovaná dna do košíků.
Do třetice se s velkým zájmem setkal i seminář vánoční vazby, který navštívilo 17 účastnic.
Obec zajistila chvojí na tvorbu věnečků a přímo na místě se daly zakoupit i dekorační přízdoby. Podle ohlasů ze strany zúčastněných žen se semináře líbily a rádi bychom v nich pokračovali i v novém roce.
Zdenka Kadlecová
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Víceúčelové hřiště
Jak jsem již psal ve slově starosty, výstavbu víceúčelového hřiště jsme plánovali už od roku
2007. Bohužel náklady na rekonstrukci hřiště
podle rozpočtu projektanta byly nad možnosti rozpočtu obce, proto jsme opakovaně
hledali jiné zdroje financování. Podali jsme
celkem čtyři žádosti o dotaci z programu Podpora materiálně technické základny sportu,
kterou vypsalo Ministerstvo školství, mláde-

že a tělovýchovy, ale nikdy jsme neuspěli. Až
letos nás v našem projektu podpořila Nadace
ČEZ, která nám poukázala nadační příspěvek ve výši 1.000.000,- Kč. To nám umožnilo
přistoupit k realizaci. Díky této dotaci dnes
máme nové hřiště, které rozšíří nabídku volnočasového vyžití pro naše občany, hlavně
děti, ale i pro ostatní návštěvníky obce.
Antonín Kadlec

Nadace ČEZ Podpořila náš projekt Víceúčelového hřiště.
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Advent na návsi
První adventní neděli tradičně zpříjemnilo setkání na návsi spojené s rozsvěcením vánočního stromu. Ačkoliv ještě den předtím
bylo relativně teplo, v neděli nám přituhlo, takže 50 litrů svařáku
bylo vyprodáno během dvou a půl hodiny. Kdo neholdoval alkoholu, mohl se zahřát polévkou prdelačkou, kterou připravil náš
řezník Lukáš Moucha. V dalších stáncích na návsi bylo možné zakoupit drobné dekorativní a dárkové předměty, obecní kalendář,
uzeniny a zabijačkové speciality či jmelí.
Největší ovace sklidily děti z naší školky, které si připravily pod

10

vedením svých učitelek vánoční pásmo písniček, básniček a tanečků. Vánoční atmosféru navodil zpěv koled a mužácký zpěv
lidových písní.
Po setmění byl rozsvícen vánoční smrk, čímž oficiálně odstartoval
adventní čas, pro někoho spíše doba pečení cukroví, úklidu a shánění dárků. Štědrý den se nezadržitelně blíží, a tak nezbývá než
popřát všem krásné a klidné Vánoce a ať se zase za rok na návsi
všichni ve zdraví sejdeme.
Petra Pokorná
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Výstavka keramiky v MŠ
Nejméně rok plánovaly ženy z keramické
dílny uspořádat výstavu svých výrobků.
Vhodná příležitost se našla v rámci adventu
a výstavu keramiky dospělých členek keramického kroužku tak mohli zájemci zhlédnout první adventní neděli na dvoře MŠ.
Je škoda, že autorky byly příliš skromné
a u výrobků nechtěly umístit jmenovky,

protože takto nevíme, čí práci jsme obdivovali. A opravdu bylo čím se chlubit. Některé
výrobky byly jak od profesionálních keramiků a organizátorky dokonce zaznamenaly několik žádostí o prodej výrobků. Určitě
by stálo za to uspořádat někdy v budoucnu
také výstavu prodejní.
Keramická dílna byla pořízena a vybavena

z dotací Nadace ČEZ a OÚ a její provoz zajišťuje mateřská škola. Kroužky keramiky již
druhým rokem navštěvují děti i dospělí. Své
zkušenosti zde zpočátku předávala Vlasta
Hubáčková, nyní se členky schází 2x týdně
pod vedením Zdeňky Kadlecové a Veroniky
Fabiánkové.
Petra Pokorná
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Muzikál VRABČÁK A ANDĚL
Knihovna Starovice ve spolupráci s Obcí Starovice pořádá zájezd
na muzikál Městského divadla Brno VRABČÁK A ANDĚL, který se
uskuteční v pátek 10. února 2017 v 19 hodin.
Cena vstupenky je 362 Kč. Vstupenky je možno zakoupit od ledna 2017 v knihovně Starovice v otevírací dobu: pondělí 18.00 –
20.00 hodin, pátek 17.00 – 19.00 hodin.
Odvoz a dovoz na představení hradí Obec Starovice. Odjezd autobusu bude upřesněn.
Informace o představení:

Vrabčák a anděl
Žánr: Muzikál
Scéna: Činoherní scéna
Délka představení: 2:30 hod.
Edith Piaf a Marlene Dietrich. Dvě velká jména světového šoubyznysu. První si svět podmanila svým zpěvem, dojemným životním příběhem a nenápadným zjevem, druhá okouzlovala svou

krásou, elegancí, uhrančivým pohledem a byla jednou z prvních
evropských, respektive německých hereček, která se dokázala
prosadit v Hollywoodu. První celý život touží po opravdové velké lásce a novému citu vždy maximálně propadá, ta druhá střídá
muže (a snad i ženy) jako kabáty a nezastírá svůj cynický pohled
na romantiku. První umírá vysílením v sedmačtyřiceti letech, celá
Francie pro ni truchlí, druhá se dožívá úctyhodných jednadevadesáti let, ale rodné Německo ji považuje za zrádce. Jsou natolik rozdílné, ale přitom dokážou najít společný rytmus, společná témata
a dokonce i společnou lásku.
Hudební drama, pohrávající si s osudy, milostným příběhem a historií přátelství těchto nezapomenutelných žen podle námětu
Davida Winterberga, mělo premiéru v roce 2014 ve vídeňském
Burgtheatru, kde se setkalo s odzbrojujícím úspěchem. Není divu,
vždyť v průběhu inscenace zazní (samozřejmě naživo, v podání
hereček) téměř dvě desítky nesmrtelných písní obou protagonistek! Naše divadlo uvedlo tuto inscenaci v české premiéře 7. listopadu 2015 na Činoherní scéně v režijní koncepci Stanislava Moši,
pod hudebním vedením Karla Cóna a v režii Igora Ondříčka.

Farnost
V době adventní se těšíme a připravujeme
na vánoce, svátky Narození Páně, svátky,
kdy se radujeme se z příchodu Ježíše Krista na svět, z toho, že Boží Syn přišel mezi
nás, aby nás obdaroval svou láskou. Boží
Syn přišel na svět v chudém chlévě, protože v zájezdním útulku nebylo pro Svatou
Rodinu místo. Proto si máme dnes vážit
toho, že máme kde bydlet, že máme co jíst,
že můžeme zakoušet teplo domova, lásku
svých blízkých. Také my máme příležitost je
o vánocích obdarovat, zvláště svou láskou,
vlídností, pozorností. A nejen o vánocích.
Tomu nás učí jeden ze světců tohoto měsíce
- sv. Mikuláš. Na jednom plakátku, který mi
jednou došel poštou, se o něm píše:
„Mikuláš je jedním z prvních světců, kteří
byli uctíváni jako svatí, aniž byli mučedníky. V čase pronásledování křesťanů se
přirozeně stali důležitými ukazateli cesty
víry ti, kteří se postavili na odpor pohanské státní moci a svůj život položili za svou
víru. V klidných dobách lidé potřebovali
nové a jiné vzory.
Mikuláš se lidem do paměti zapsal jako
člověk, který pomáhá. Jeho velikostí nebylo hrdinství, které se nechává mučit, zavřít

a popravit. Jeho velikostí byla neustálá každodenní dobrota a laskavost. V jedné legendě se výstižně říká, že všechny možné
divy dokážou napodobit také kouzelníci
a démoni, takže zůstávají dvojznačnými,
ovšem jen jediné je zcela jednoznačné

a vylučuje jakýkoliv podvod, klam a mam:
být po celý život dobrým, po celý život každý všední den žít víru a zachovat lásku.“
Přeji Vám radostné a požehnané svátky vánoční.
P.Jan Nekuda

Pořadí bohoslužeb o vánočních svátcích:
Štědrý den:
ičky, 23.00 – Hustopeče.
16.00 – Hustopeče, 20.00 – Starovice, 21.30 – Starovičky,
Boží hod vánoční:
vičky
8.00 – Starovice, 9.30 – Hustopeče, 11.00 – Starovičky
Sv. Štěpán:
arovičky
8.00 – Starovice, 9.30 – Hustopeče, 11.00 – Starovičky
Silvestr:
14.00 – Starovice, 15.30 – Starovičky, 17.00 – Hustopeče
Nový rok:
8.00 – Starovice, 9.30 – Hustopeče, 11.00 – Starovičky.

Parta místních maminek si vás opět dovoluje již nyní touto cestou pozvat na jarně/letní část tradiční dětské burzy, která se
bude konat 25. 2 2017 v sokolovně. Přijďte zboží nabídnout i nakoupit, připravte šatníky, botníky i pokojíčky svých dětí na
jaro a léto. Pro více informací navštivte před burzou internetové stránky obce, krom užitečných rad a tipů tam naleznete
i formulář pro prodávající k volnému stažení. Těšíme se na vás!
Alexandra Prošková
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Odpoledne u kapličky
V sobotu 5. listopadu byla slavnostně
vysvěcena zrestaurovaná kaple sv. Antonína, která pochází zřejmě z období
baroka. V minulosti se k ní konaly poutě za vyprošení deště. Ve farní kronice
se uvádí, že tato kaple byla zrušena za
Josefa II., tedy od konce 18. století její
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význam upadal a kaple postupně chátrala.
V letošním roce se její opravy ujal pan
Jaroslav Frank. Práce trvala několik měsíců a výsledkem je krásná kaple svítící
svou bílou fasádou uprostřed polí.
S vysvěcením objektu bylo spojeno

příjemné, i když trochu pracovní, odpoledne. Kolem kaple byly za pomoci
dobrovolníků vysazeny různé stromy
a keře, habry, břízy, jedna lípa, hlohy,
kaliny, lísky a další. Po práci se přítomní občerstvili svařákem a děti si opekly
špekáčky.
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NATURAL PACK group s.r.o. – zdravé mlsání ve Starovicích
Společnost NATURAL PACK group s.r.o.
zabývající se prodejem zdravé výživy se
v těchto dnech přestěhovala z Hustopečí
do Starovic (do areálu bývalého JZD). Díky
expanzi na trhu se sušenými plody, oříšky
a zdravou výživou bylo nutné rozšířit výrobní a skladovací prostory. K dnešnímu dni využíváme cca 5000 m² skladovacích a výrobních ploch. V následujících letech bychom

chtěli zrekonstruovat a upravit zbytek stávajícího areálu.
Společnost zahájila svoji činnost v roce
2009 v Hustopečích a to s pouhými pěti
zaměstnanci. Aktuálně společnost zaměstnává 35 kmenových zaměstnanců, z toho
7 zaměstnanců ze Starovic. Splnit dodávky
na vánoční trh nám pomáhá i 20 sezónních
zaměstnanců.

Kód: SlevaStaroviceNP09

SLEVOVÝ KUPÓN
10 %
Platnost do 31. 1. 2017

S modernizací a rozšiřováním NATURAL
PACK group s.r.o. rozhodně nekončí. Velkou
novinkou v sortimentu jsou moderní technologie vyrábějící barrique chipsy určené
k optimalizaci senzorických vlastností vín
a destilátů. Jako jediný výrobce barrique
chipsů v ČR jsme schopni vinařům nabídnout chipsy vyrobené přímo na míru.
Pokud budete chtít ušetřit čas, můžete nakoupit z pohodlí domova naše produkty: sušené ovoce, oříšky, dražované ovoce a oříšky,
superpotraviny, bezlepkové potraviny apod.
V našem e-shopu www.plodyslunce.cz naleznete kompletní sortiment společnosti. Samozřejmostí je osobní odběr ve Starovicích.
Zboží si u nás můžete prohlédnout, zakoupit
a rovnou odnést domů. Jako vánoční pozornost exkluzivně pro občany Starovic přikládáme slevový kupón. Přijďte k nám na firmu,
rádi vám pomůžeme a poradíme s výběrem
zdravých potravin. Máme otevřeno ve všední dny mezi 7:00 – 15:30.
Těšíme se na vás.
Za firmu Natural Pack group s.r.o.
Kateřina Kapečková

Poznávání s Panterem - Chatanga
Letos v únoru jsme se s panterem vydali za
polární kruh do ruského městečka Chatanga. Na Tajmyrském poloostrově v severní
části Sibiře bývá průměrná denní teplota
-31°C. Led ve stejnojmenné řece zde rozmrzá jen na několik měsíců v roce a stovky
kilometrů okolo se rozkládá liduprázdná
tundra. Město samotné se může pochlubit nejseverněji položeným letištěm Ruska
a muzeem mamutů.
Antonín Štýbl ml.

Vzdálenost mezi Starovicemi a městečkem Chatanga je vzdušnou čarou 4778 km
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Proměny v obci
Ohlédněme se na konci roku a připomeňme si na fotkách některá místa, která letos prošla proměnou k lepšímu…

Chodník 2. řádek před rekonstrukcí

Zbytky kapličky

Chodník 2. řádek po rekonstrukci

Restaurovaná kaplička dnes

Krov hasičky starý

Krov hasičky nově

Tenisový kurt

Nové víceúčelové hřiště
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Fotbal ve Starovicích
Jelikož nám právě skončila podzimní část
sezony 2016/2017, je na čase ji zbilancovat.
Minulý rok jsme po značném posílení kádru měli postupové ambice, bohužel nakonec se nám šance rozplynuly po „zápase
jara”, kdy jsme i díky nekorektnímu výkonu
rozhodčího prohráli v Bořeticích 1:3, potom už nebyli schopni dohnat právě tohoto soupeře a skončili třetí.
Letos se cíl neměnil. Trenér Petr „Pepe”
Zoubek zařídil velmi kvalitní a pestrou letní
přípravu. Tu jsme odehráli s velmi dobrými
výsledky a to i s kvalitními soupeři z vyšších soutěží včetně remízy 3:3 ve Velkém
Meziříčí nad Osovou Bítýškou. Určitě si
rovněž ceníme výsledku 4:6 s rakouským
SC Dürnkrut a 3. místa na pohárovém turnaji v Popicích. Kádr se podstatně lépe sehrál a začali jsme snad ještě více, jak se říká,
„táhnout za jeden provaz“.
Před sezonou nás posílil Michal Dubec,
který přišel z Hustopečí. No a právě s hustopečským “B” týmem jsme se po dlouhé
době opět potkali v jedné skupině a venku
vyhráli v hektickém zápase 1:0. Následovala porážka doma s V. Němčicemi, kterou jsme si zavinili v podstatě sami svými
chybami, ze kterých jsme se ale poučili
a od té doby se začal opravdu naplno projevovat potenciál našeho týmu. I když nás
trápila četná zranění, studijní a pracovní
povinnosti (v jednom zápase nám chybělo
dokonce 8 hráčů), začali jsme soupeřům
uštědřovat celkem slušné gólové nadílky.
Celkem pět soupeřů muselo zkousnout
příděl minimálně pěti branek a po zápase
si přímo na hřišti v záplavách modrobílého
dýmu poslechnout naši vítěznou hymnu
spolu s fanoušky.

Byly to krásné okamžiky, ať už v podobě
nádherných branek, které naši borci stříleli nebo situace jako gól Tomáše Vachaly,
v jeho posledním zápase za Starovice před
zahraniční cestou minutu před koncem zápasu proti Divákám.
Druhá porážka přišla až ve Velkých Pavlovicích, kde jsme museli dohrávat půl hodiny
bez vyloučeného kapitána Ivana Kavalíře,
který dostal za červenou kartu stop na
5 zápasů. I přesto se stal zatím naším nejlepším střelcem se 6 brankami. Poslední
zápas v Šitbořicích byl velmi náročný, ale
i při již zmíněné marodce se nám podařilo
otočit nepříznivý výsledek a po výhře 2:1
jsme brali 3 body.
Během podzimu se ve starovickém dresu
prosadilo celkem 16 různých střelců, což

ukazuje na rozmanitost
a schopnost všech hráčů střílet branky. Sečteno podtrženo tým
Sokolu přezimuje na 2. místě IV. třídy skupiny C se ztrátou pouze jediného bodu na
vedoucí V. Pavlovice C, s bilancí 24 bodů,
osmi výher, dvou porážek a celkovým skóre 41:12.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem spoluhráčům, tréňovi a hlavně našim skvělým
a jedinečným fanouškům, kteří jsou naším
dvanáctým hráčem nejen doma, ale i venku, a kteří jsou obdivováni i našimi soupeři,
jež se několikrát vyslovili, že nám je závidí!
Vytváří nám tak v podstatě všude domácí
atmosféru a věřím, že příští rok v červnu
spolu konečně oslavíme postup.
David Lesák
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Fotbalová mládež
Skončila nám podzimní část fotbalové
sezóny, a tak se chceme podělit o naše
úspěchy. Mládežnický fotbal - přípravku, tj.
kluky od 6 do 10 let, jsme obnovili v roce
2013 a můžeme se pochlubit, že se nám po
všech stránkách daří. Především nás těší
velký zájem kluků, kdy každoročně přijímáme nové malé fotbalisty. Ti starší, kteří
už neodpovídají věkové kategorii do 10
let, potom odchází do Hustopečí, kde se
dokáží prosadit i v silné konkurenci stejně
starých kluků. A ti nejlepší Starovičáci dnes
hrají už vyšší třídy v brněnských klubech.
Ale vraťme se k naší přípravce. Přípravku převzal jako hlavní trenér Ríša Kopřiva
a při vedení zápasů mu vypomáhá Zdeněk
Adámek a další rodiče. Co se týká výsledků, tak si kluci vedou v silné konkurenci
velmi dobře. Prohráli pouze jeden zápas
s Krumvířem, jinak všechny ostatní vyhráli
se skóre 50 - 24. Téměř všichni kluci si vstřelili branku. Nejlepším střelcem s 19 brankami je Ríša Kopřiva a na druhém místě se
16 góly Mates Šlór. Další střelci v pořadí
jsou Míša Brzobohatý 5, Sam Němec 4, David Brzobohatý 3 a Mates Beránek 3 góly.

Góly vždy potěší, ale každý hráč má v týmu
své místo. Důležité je, že mají kluci dobrou
partu, dobrý tým, zábavu, pohyb a jsou
vychováváni k disciplíně, slušnosti a kolek-

Mates v zápalu hry

Poplatky v roce 2017
poplatek splatnost
částka
nájem
do 28.2.2017 dle nájemní smlouvy
pozemku
dle vyúčtování - obdržíte
stočné
říjen 2017
do poštovních schránek
pes
do 31.3.2017 100Kč/pes
450Kč/osoba, 450Kč/víkendový dům
V případě úhrady po splatnosti se poplatek navyšuje:
na 500Kč/osoba úhrada
odpady do 30.4.2017
1.5.-31.5.2017
na 675Kč/osoba úhrada
1.6.-30.6.2017
na 900Kč/osoba úhrada od
1.7.2017
Úhradu proveďte:
1. v hotovosti na Obecním úřadě - pondělí, středa 7.00
- 17.00
2. bankovním převodem na účet KB č. 9723651/0100,
VS: č.p.
POZOR NOVĚ! Od 1. 1. 2017 je od poplatku osvobozeno třetí a každé další nezaopatřené dítě žijící ve společné domácnosti. Děkujeme za včasnou úhradu!
Obecní úřad Starovice - tel. 519 414 755,
e-mail: obec@starovice.cz
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tivní spolupráci. Děkujeme všem rodičům,
sponzorům, fanouškům a všem, kteří nás
podporují.
Antonín Kadlec

Ceník služeb v roce 2017
poplatek
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
TKR přípojka
ODPADY
likvidace odpadů občan/rok
likvidace odpadů víkendový
dům/rok
poplatek pes

Kč
50,50,50,80,1.000,-

2,3,20,10,20,20,2.000,-

450,450,100,-

SPRÁVNÍ POPLATKY
legalizace podpisu
vidimace 1 strana
přihlášení k trvalému pobytu
potvrzení o trvalém pobytu
poplatek ze vstupného

30,30,50,20,10%

USKLADNĚNÍ ZEMINY 1 tuna
USKLADNĚNÍ SUTI 1 tuna

50,100,-

PÍSEK
písek 1 tuna
(bez nakládky a dopravy)
písek 1 kolečko
(bez nakládky a dopravy)
písek 1 tera
(bez nakládky a dopravy)

300,30,100,-

ZAPŮJČENÍ PŘÍVĚSNÉHO VOZÍKU
za půlden (max. 4 hod)
200,za 1 den
400,SLUŽBY TRAKTOREM
za každých započatých 15 minut 100,-
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Milí spoluobčané, vinaři, děkuji vám za podporování a šíření vinařské kultury ve
Starovicích a jménem vinařské společnosti vám přeji vše nejlepší, hodně zdraví
a pěkná vína v nadcházejícím roce 2017.
p. v. s. s. s. Jiří Lang
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Kalendář kulturních a sportovních akcí na rok 2017
Kdy
Sobota
28. ledna
Sobota
18. února 20:00
Neděle
19. února 15:00
Sobota
25. února
Sobota
4. března 16:00
Sobota
8. dubna 14:00
Neděle
30. dubna 16:00
Sobota
13. května
Sobota
27. května
Sobota
3. června 15:00
Sobota
3. června
Sobota
17. června 20.00
Sobota
8. července
Pátek
25.srpna 18:00
Sobota - neděle
26.-27. Srpna
Sobota
9. září
Sobota
16. září 14:00.
Pátek - neděle
22.-24. září
Sobota
14. října 15:00
Pátek
10. 11. 17:00
Sobota
2. prosince
Neděle
3. prosince 15:00
Úterý
26. 12. 14:00

Kde

Co

Kdo

sokolovna

Hasičské soutěže - uzlování

Hasiči

sokolovna

TANEČNÍ ZÁBAVA – Maškarní ples

Sokol

sokolovna

Maškarní ples pro děti

Sokol

sokolovna

Burza dětského oblečení

maminky

Sokolovna

Setkání se seniory

Obec

sokolovna

Výstava vín

Vinaři

u myslivny

Pálení čarodějnic

Hasiči

pěší turistika

Jednodenní turistika

Sokol

u myslivny

KAŠTANFEST

Sokol

u myslivny

Dětský den

Sokol

areál sklepů

Krajem kvetoucí révy

Vinaři

u myslivny

Babské hody

Baby

u myslivny

Myslivecká zábava

Myslivci

u myslivny

Stavění máje + předhodová diskotéka

Sokol

u myslivny

Hody – tradiční hodová zábava

Sokol

sokolovna

Burza dětského oblečení

maminky

mezi sklepy

Starovické vinobraní

Vinaři

autobusový zájezd

Turistický víkend

Sokol

fotbalové hřiště

Drakiáda

Obec

průvod obcí

Lampionový průvod s ochutnávkou vín

školka

sokolovna

Čertovská diskotéka

Baby

náves

Rozsvěcování vánočního stromu

Obec

sokolovna

Košt mladých vín

Vinaři

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