Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice

Slovo starosty

tak nám uběhl další čtvrtrok, a to je čas, pro vydání druhého čísla starovického zpravodaje. Byl jsem
potěšen z velkého ohlasu prvního vydání, a také že
splnil svůj účel, informovat Vás o dění v obci. Tento
čtvrtrok mi utekl velmi rychle, protože se toho v naší
obci hodně děje, ať už se jedná o stavební činnosti,
přípravu projektů, tak i kulturní dění.
Stále nejvíce ovlivňuje život v naší obci stavba
kanalizace a ČOV, která má být dokončena 30. 8.
2011. Ale můžeme asi říct, že nejhorší část stavby
máme již za sebou. Jsou už ukončeny výkopové práce, chodníky opravené do původního stavu a v polovině července budou zahájeny práce na opravě
silnic. Stavba ČOV, bude podle slov stavbyvedoucího společnosti Syner dokončena v polovině srpna.
Potom nastane čas připojení domácností na kanalizační stoky. V současné době jednáme se Státním
fondem životního prostředí o změně systému provozování čističky (ČOV). Nyní je smlouva nastavena
tak, že pro nás má zajišťovat provoz vybraná externí
firma. Podle propočtů si myslíme, že vlastním provozováním dokážeme snížit provozní náklady, a tím
i snížit cenu pro domácnosti. Začátkem měsíce
června jsem se zúčastnil jednání na SFŽP v Praze,
kde nám pověřený úředník dal příslib ke změně provozní smlouvy. Doufejme tedy, že budeme nakonec
úspěšní, a že si budeme moci čističku provozovat sami.

Po dokončení stavby kanalizace budeme mít v obci
konečně hotové veškeré inženýrské sítě a budeme
moci začít se „zvelebováním“ obce. Škoda jen, že
společnost Vodovody a kanalizace nevyslyšela naše
opakované výzvy k tomu, aby provedla rekonstrukci
vodovodu ve svém majetku, na 2. a 3. řádku, ještě
před opravou vozovek, který je starý více jak 50 let
a má časté poruchy. Bohužel obec nemá prostředky
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na to, aby opravovala vodovod akciové společnosti,
a tak budeme muset trpět časté opravy tohoto „historického“ vodovodu a znehodnocovat opravené
silnice. Pod slovem „zvelebování“ obce myslím
opravy silnic, chodníků, parkovišť, sportovišť, zeleně atd. Tohle už bude příjemnější práce, se kterou
jsme již začali přípravou několika projektů, mezi které patří: studie parkovacích ploch, projekt výsadby
zeleně nebo třeba urbanistická studie sklepů.
Dalším důležitým projektem, který probíhá v obci,
je příprava nového územního plánu Starovic. Na
tvorbě nového územního plánu, jak jsem Vás mnohokrát vyzýval, jste se také mohli přímo účastnit
svými připomínkami a podněty. Někteří občané této
možnosti využili a zaslali svoje návrhy k projednání.
Jedná se o důležitý dokument, kterým se bude řídit
rozvoj a plánování v obci na dalších 10 až 15 let.
Také jste se někteří už stali účastníky na probíhajících pozemkových úpravách v extravilánu obce.
Pozemkové úpravy jsou dlouhodobější záležitostí,
momentálně byly projednávány hranice obvodu,
takže se s pracovníky firmy Hrdlička a.s. někteří ještě několikrát setkáte.

Společnost MND Hodonín začala 6. 6. 2011 s budováním základny pro vrtání dvou geologických
vrtů Starovice 103 a 104. Po vybudování základny
začnou se samotnými vrty. Asi bychom si všichni
přáli, aby vrty narazily na ložiska surovin, z jejichž
těžby by měla finanční přínos i naše obec.

K projektu revitalizace rybníka, bylo vydáno
územní rozhodnutí a nyní budeme žádat o podporu
z Operačního programu životního prostředí. (OPŽP)
Další čekající stavbou je stavba sběrného dvora.
Brzdí nás však dokončení projektu pro stavební
povolení na základě, kterého provedeme výběrové
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řízení na dodavatele stavby, kterou bychom chtěli
realizovat v první polovině příštího roku.
Také jde v obci vidět absence dříve využívaných
pracovníků z pracovního úřadu, které v dnešní době
nemáme. Vloni jsme v tomto období zaměstnávali
7 pracovníků VPP, na které jsme dostávali dotaci
z Úřadu práce a podíleli se na veřejně prospěšných
pracích v obci. Změnou pravidel o poskytování
dotací jsou dnes nezaměstnaní doma, berou sociální podpory a obce „zarůstají trávou“. Proto bych
Vás chtěl požádat, abyste v rámci svých možností si udržovali pořádek kolem svých nemovitostí
a nespoléhali pouze na omezené možnosti obecních
pracovníků. Uvědomte si, že obec se skládá z občanů, a jak bude naše obec vypadat, záleží také hodně
na každém z nás.

Poslední dobou nás v obci trápí zvyšující se kriminalita, hlavně drobné krádeže, které také souvisí
s vysokou nezaměstnaností, hlavně pak mladých
lidí. V potlačování kriminality spolupracujeme s Policií ČR a také jsme přistoupili k uzavření smlouvy se
soukromou bezpečnostní agenturou ANAX Security, která s platností od začátku června provádí v naší
obci takzvanou „revírní službu“. Tato revírní služba
spočívá v prevenci, kontrole a sledování, podezřelých činností a občanů, hlavně v nočních hodinách.
Tito pracovníci jsou připraveni i k zásahům na naše
přivolání. Pracovníci společnosti ANAX Security
jsou uniformováni v černých oblecích s nápisem
ANAX a jsou tady pro naši lepší bezpečnost.
Také mě mrzí, že se snažíme dělat kroky k prosperitě, zkrášlování a bezpečnosti v naší obci, ale
někteří bezohlední občané nám naši práci maří například parkováním aut na chodnících, rychlou jízdou po obci nebo třeba vytvářením černých skládek
za obcí.
Ale na závěr chci napsat, že drtivá většina Starovičáků se chová ke svému okolí, a ke své obci
slušně a zodpovědně, a pro tyto lidi mě tato práce
dělat baví.
Antonín Kadlec, starosta obce
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Kanalizace
informace pro domácnosti
Vážení občané, protože se stále setkávám
s různými vašimi dotazy spojenými s napojením a spuštěním kanalizace, pokusím se Vám
na nejčastější otázky odpovědět v tomto článku.
Kdy se můžou začít napojovat domácnosti na
kanalizaci?
Propojení domácností s revizní šachtou,
bude možné po spuštění zkušebního provozu
ČOV, který bude vyhlášen způsobem v místně
obvyklém. Předpokládá se v druhé polovině
srpna 2011.
Do kdy musí být domácnosti napojeny na kanalizaci?
Po vyhlášení, co nejdříve, aby nejela čistička naprázdno. Předpoklad bude do jednoho
měsíce po spuštění, případně po individuální
domluvě s obcí.
Které splaškové odpady se mohou napojit
do nové kanalizace?
Dá se jednoduše říct, že do kanalizace se
budou pouštět veškeré splaškové odpady z domácností. To znamená záchod, koupelna, kuchyně a pračka. Obráceně do splaškové kanalizace nesmí být napojeny povrchové, dešťové
vody, toxické látky, oleje nebo kvasnice z výroby vína. Napojení a následné vypouštění
se bude provozovatelem kontrolovat.
Kdo bude zajišťovat samotné napojení domácností na kanalizaci?
Napojení na kanalizaci bude úkolem jednotlivých domácností a majitelů nemovitostí a to na
vlastní náklady. Obec Vám může být nápomocna poradenstvím a zajištěním za úplatu dovozu
písku, nebo kopátka s obsluhou pro výkopové
práce.
Co když se některá domácnost nenapojí?
Domácnosti, které se nenapojí na kanalizaci,
budou muset průkazně dokládat pověřeným
orgánům, jakým způsobem likvidují splaškové
odpady.
Kolik, od kdy a komu se bude platit stočné?
Kolik, to zatím není stanoveno, ale vypočítává
se na základě předem nastavených podmínek
SFŽP a provozních nákladů. Předpoklad je,
v rozmezí 25,- až 35,- Kč. Komu? Obci Starovice a od kdy? Po stanovení termínu, v podstatě
až se napojí domácnosti. Předpoklad v druhé
polovině roku 2011.
Odpovídám na nejčastější dotazy, které poslouží i Vám ostatním.
Antonín Kadlec
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Připravované a probíhající projekty v obci.
1. Stavba kanalizace a ČOV – pokračuje se na stavbě ČOV a začnou se opravovat vozovky.
2. Revitalizace rybníka – proběhlo územní řízení a bude následovat stavební řízení.
Po získání stavebního rozhodnutí bude podána žádost k získání dotace.
3. Územní plán – Ing. Arch. Hučík ze společnosti AR projekt Brno, předal návrh územního plánu
Starovic.
4. Sklepy – územní studie sklepů, projekt zpracován.
5. Obnova zeleně v obci – zpracovatelé Ing. Veith připravují projekt, který bude dokončen
do 30. 7. 2011.
6. Pozemková úprava – probíhá pozemková úprava extravílánu obce. Práce provádějí pracovníci
firmy Hrdlička s.r.o. Brno
7. Studie parkovacích ploch v obci – Ing. Štýbl předal studii parkovacích ploch
8. Připravuje se pracovní plocha pro uskutečnění zkušebních vrtů společností MND v katastru
Starovic. Dva vrty celkové hloubky přes 2 km se budou realizovat v polovině tohoto roku
a bude to na poli vedle hlavní silnice za areálem ZVOZ.

Co se nám podařilo za poslední období
1. Získat dotaci z programu IOP na zpracování územního plánu ve výši 264.000,-Kč.
2. Získat sponzorský dar od společnosti MND Hodonín na výsadbu stromořadí Starovice – Hustopeče ve výši 40.000,-Kč
3. Získat dotaci z programu rozvoje venkova JMK na urbanistickou studii sklepů ve výši
68.000,-Kč
4. Kanalizace – dokončeny práce na kanalizaci a usazeno více jak 320 domovních kanalizačních
přípojek
5. Společnost RGV ukončila 30. 4. 2011 rekonstrukci nízkého napětí v části obci
6. Společnost RGV ukončila 30. 4. 2011 rekonstrukci veřejného osvětlení v části obce
7. Ing. Štýbl zpracoval projekt zastavovací studie 0-tého řádku
8. Dokončena realizace vodovodu u sokolovny z finančních prostředků jednotlivých majitelů
sklepů na 1. Řádku
9. Zlepšilo se třídění odpadů jednotlivých domácností

Co se nám nepodařilo
1. Obdrželi jsme negativní stanovisko k žádosti o dotaci na rekonstrukci sociálního zařízení
fotbalových kabin z programu MŠMT
2. Stále se nám nedaří naučit občany parkovat vozidla mimo chodníky

Sklepy – jedinečná lokalita obce
se zadané práce zodpovědně ujal.
Před samotným zadáním studie
byl proveden geologický posudek
lokality, kdy byly provedeny i čtyři zkušební vrty. Tento geologický
posudek zjednodušeně napsáno
řekl, že podloží lokality sklepů je
únosné pro stavby malých a středních objektů za předpokladu, že nedojde k podmáčení sklepů z povrchových a odpadních vod.
návrh sklepů
Zastupitelstvem obce byl projeven názor, že souhrn regulačních
Navazuji na článek z prvního vydání, abych
opatření by měl vytvořit předpoklady k tomu,
Vás seznámil, s naším záměrem, s lokalitou
aby se vzhled lokality přiblížil k původnímu.
sklepů. Jak jsem již uváděl, naše lokalita
sklepů je výjimečná a může se stát
do budoucna turistickým „lákadlem“, které může být přínosem
pro místní živnostníky, vinaře a potom i obecní pokladnu. Proto jsme
nechali zpracovat urbanistickou
studii lokality sklepů, která bude
předepisovat další výstavbu a rekonstrukci současných sklepů. Studií byl pověřen na základě výběrového řízení Ing. Fojtách ze společnávrh sklepů
nosti Jančálek s.r.o. Břeclav, který
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Přitom by mělo být zohledněno funkční
využití objektu dané územním plánem, dodržení zákonu, vyhlášek a státních norem
při návrzích jednotlivých staveb a možnost
navrhnout nové stavby případně rekonstrukce v odpovídající kvalitě a komfortu.
- umístění objektu
- na každém pozemku vinného sklepa jeden
samostatný nadzemní objekt
- přední strana na úrovni uliční čáry
- vzdálenost mezi objekty 1m (v nezastavených prolukách 0,5 m od hranice pozemku)
- objemové řešení objektu
- podlažnost – maximálně přízemí a obytné
podkroví (výška pudní nadezdívky max. 2,5 m)
- zastřešení sedlovou střechou, sklon střešních rovin 45º (max. odchylka ±2º)
- štít střechy rovnoběžný s uliční čárou
- výška hřebene střechy max. 9,0 m nad
terénem před vstupními dveřmi

- technické řešení objektu
- preferovat jednoduché tvarové řešení prvku fasády (čtverec, obdélník)
- okna – preferovat větší počet menších
rozměrů
- ukončení střechy zároveň se štítem
- římsy – malý přesah
- prosvětlení podkroví – okna do štítu, případně střešní okna
- materiálové řešení objektu
- preferovat přírodní materiály (keramické
zdící materiály, dřevěný krov, apod.)
- střešní krytina – pálená keramická taška
červená
- povrchová úprava fasády – omítka s nátěrem (preferovat barvu bílou případně světlé
pastelové barvy)

Třídění odpadů

zdarma. Za třídění nápojových kartonů dostáváme bonus od společnosti EKOKOM
ve výši 8% k celkově vypočtené odměně.
Kov – odváží soukromá firma a vyplácí nám
za něj odměnu.
Elektroodpad – je to kategorie, které věnujeme nově větší pozornost. Elektroodpad se
dá dále rozdělit na několik kategorií podle
společností, které je likvidují. Důležité je, aby
byly elektrospotřebiče vcelku, kompletní.
Za kompletní odevzdané elektrospotřebiče dostáváme finanční odměnu. Elektroodpad odvezou vždy při svozovém dni, 1 x měsíčně,
zaměstnanci obce.

v minulém čísle jsem napsal pár informací
ke třídění odpadů a nyní v tom chci pokračovat. Třídění odpadů má pro nás dvojí význam.
Zaprvé šetříme životní prostředí a zadruhé
to má pro nás finanční přínos. Proto tomuto tématu věnujeme větší pozornost, protože
neustále se zvyšují ceny za ukládání odpadů
a jsou kladeny stále vyšší požadavky na třídění.
Budu se snažit Vás více zasvětit do problematiky třídění, sběru a nakládání s odpady:
Směsný komunální odpad SKO – je to odpad, který se nedá třídit a končí v popelnicích.
Tento odpad, dnes končí na skládce Hantály
a draze za něj platíme (1100,-Kč za tunu +
doprava), proto se snažme, ať je toho v popelnicích co nejméně.
Objemný odpad – (koberce, linolea, matrace, nábytek, kočárky) je to odpad, pro který
přistavujeme kontejner a končí také na skládce Hantály a platíme za něj stejně jako za SKO.
Navíc musíme zaplatit dražší dopravu. Proto
třeba staré oblečení vhazujte do popelnic,
protože je to za stejné peníze.
Ostatní odpady se dají třídit a dostáváme
za ně finanční odměny.
Tříděné odpady – 1 x měsíčně, ve svozový
den pracovníci obce svezou na sběrné místo
a řádně rozdělí. Společnost EKOKOM vyplácí odměny za třídění následujících komodit:
1. Sklo, 2. Plasty, 3. Papír, 4. Nápojový karton. Nyní napíši blíže k jednotlivým druhům
odpadů:
1. Sklo –
a. bílé za bílé sklo neplatíme nic, sběrná
firma jej odváží zdarma
b. barevné – platíme pouze za odvoz
2. Plasty – jsou odváženy zdarma, tříděny
a následně recyklovány. Tvrdé plasty
bohužel stále končí na skládkách.
3. Papír – odváží soukromá firma zdarma
a hradí nám odměnu, podle momentální
nabídky cca. 1,-Kč za kg
4. Nápojový karton – odváží svozová firma

vjezdu vozidel nad 7,5 tuny. Mnozí budoucí
stavebníci z tohoto opatření zřejmě nadšeni
nebudou, ale je to jediné řešení, jak zabránit
úplnému zničení asfaltových cest. Řešením
bude používat k dopravě vozidel menší tonáže jako například AVIE, nebo V3S na jejichž
podvozcích jsou valníky, sklopky i fekální vozy a jeřáby. Současné asfaltové cesty
jsou vybudovány bez podkladových vrstev
a těžší vozidla neunesou. V opačném případě by nemělo vůbec cenu opravovat zničené
asfaltové cesty. K zabránění vjezdu velkých,
těžkých vozidel budou vybudovány „vjezdové brány“, které budou omezeny výškou.
Věřím, že všichni, tato opatření pochopí a za
pár let ocení naše rozhodnutí.
Příloha: původní sklepy, návrh sklepů.

Dalším krokem k zachování a zachránění asfaltových cest mezi sklepy bude zákaz

1. ASEKOL – společnost, která odebírá el.
odpady takzvaně z obyváku, ložnice a dětského pokoje (televize, LCD, počítače, audio, video, veškeré hračky na baterky) Za odebrané
spotřebiče jsou vypláceny drobné odměny.
Navíc poskytuje společnost Asekol roční odměnu 10000,- za zřízení sběrného místa.
2. ELEKTROWIN – společnost, která odebírá
odpady takzvaně z kuchyně, koupelny, zahrady a dílny (ledničky, mrazáky, elektro trouby,
mikrovlnky fény, kulmy, žehličky, holící strojky, vrtačky, frézy, el. pily) Také společnost
Elektrowin poskytuje drobné odměny za sběr
+ odměny za zveřejňování článku ve výši
5000,-Kč.
3. EKOBAT – společnost, která odebírá malé
baterie
4. EKOLAMP – společnost, která odebírá zářivky, a úsporné žárovky
Vidíte, že oblast třídění je poměrně obsáhlá, ale myslím si, že máte informací, abyste
věděli, jak třídit.
Všechny tříděné odpady svezou pracovníci
obce 1x měsíčně při svozovém dni.
Pro ostatní odpady papír, kov a objemný
odpad přistavíme jedenkrát za čtvrtletí kontejner. Vývoj v třídění odpadů se stále vyvíjí,
a také my, stále hledáme nejefektivnější způsob. Změna ve způsobu odevzdávání odpadů
určitě nastane po vybudování sběrného dvo-
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ru, na který jsme už získali rozhodnutí pro
získání dotace. Další potřebné informace vám
budu dále poskytovat prostřednictvím našeho zpravodaje, nebo kabelové televize. Třiďme odpady, chráníte životní prostředí a navíc
šetříte naše peníze.
Antonín Kadlec

SLUŽBY OBECNÍHO
ÚŘADU STAROVICE:
Úřední hodiny:
PO, ST

7:00 - 12:00 13:00 - 17:00 hod.

Ověření podpisu
30 Kč/1 podpis
Ověření listiny
30 Kč/1 strana
Výpis z Katastru nemovitostí
(List vlastnictví)
50 Kč/1 strana
Výpis z Rejstříku trestů
50 Kč
Přihlášení k pobytu
50 Kč
Kopírování
1,50 Kč/1 strana
Hlášení místního rozhlasu 50 Kč
Inzerce infokanál
100 Kč/
1 strana/měsíc
Pohlednice - Starovice
3 Kč/1ks
Odznak - Starovice
49 Kč/1ks
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Výpis ze zasedání zastupitelstva obce z 22. 3. 2011
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatelku, ověřovatele, návrhovou komisi na usnesení a program
• Smlouvu s 1.Žďárská,plynařská a vodařská a.s. k provedení díla
kanalizačních přípojek za cenu 3600,• Závěrečný účet obce Starovice roku 2010, dle § 17 odst.7, písm.a),
zákona 250/2000 Sb., vyjádřením souhlasu s celořočním hospodařením, a to bez výhrad
• Zveřejnění záměru obce, pronajmout část pozemku par.č. 1017/84
o výměře 650 m2 v KÚ Starovice ve vlastnictví obce, společnosti
MND Hodonín k provádění geologických vrtů 103 a 104.
• Provedení rekonstrukce veřejného osvětlení společnosti RGV
Břeclav v místech provádění rekonstrukce nízkého napětí za cenu
163.144,-Kč
• Smlouvu o smlouvě budoucí k věcnému břemenu domovní el. přípojky – závěsné, k domu pana Kaneva Jaroslava

usnesení
č. 2/2011

• Uzavření silnice, na dobu nezbytně nutnou, na 3.řádku v termínu
od 28.3.-1.4.2011 od 6.00 do 16.00 hodin k umístění autojeřábu na
stavbu RD Jaroslav Kanev.
• Pronájem místních komunikací k zvláštnímu účelu uspořádání
Agrotec Rallye 2011 v našem katastru ve dnech 10.-11.6.2011
Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu – k podpisu smlouvy s 1.Žďárskou, plynařskou a vodařskou
na provedení kanalizačních přípojek
• Starostu – k podpisu smlouvy se společností RGV na demontáž
a montáž veřejného osvětlení
• Starostu – k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí k věcnému břemenu DP- závěstné Kanev Jaroslav

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce z 19. 4. 2011
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:

Zastupitelstvo obce Starovice bere na vědomí:

• Zapisovatelku, ověřovatele, návrhovou komisi na usnesení, navržený
program
• Rozpočet obce Starovice na rok 2011 v závazných ukazatelích dle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu
Příjmy:
48.882.531,-Kč
Výdaje:
59.049.770,-Kč
Financování:
10.167.239,-Kč
• Přijetí dotace z programu IOP ve výši 264.000,- na zpracování Územního plánu Starovic
• Přijetí finančního daru MND Hodonín ve výši 40.000,-Kč na výsadbu
stromořadí Starovice - Hustopeče
• Sepsání dodatku ke kupním smlouvám pro stavebníky na 4.řádku
s prodloužením termínu pro zkolaudování do 30. 11. 2011
• Zveřejnění záměru k odprodeji pozemku parc.č. 113/3 o výměře 51m2
společnosti IKL Praha a.s. v KÚ Starovice
• Pronájem části pozemku parc.č. 1017/84 o výměře 650m2 v KÚ Starovice ve vlastnictví obce za podmínek uvedených v Nájemní smlouvě
se společností MND Production, a.s.
• Dodavatele studie projektové dokumentace Výsadba zeleně v obci
Starovice, Ing. Tomáše Veitha s nejnižší cenovou nabídkou 20.000,-Kč
• Dodavatele Ing. Antonína Štýbla s nejlevnější cenovou nabídkou
k realizaci projektové dokumentace- studie parkovacích ploch v obci
Starovice za cenu 15.000,-Kč
• Smlouvy s odběrateli odpadu Asekol, Elektrovin, Ekolamp a Eko-bat
• Zajištění revírní služby AnaxSecurity na zkušební dobu 3 měsíců
• Zapůjčení obecního zemního stroje (kopátka) za cenu 50Kč/bm

• Zprávu starosty

usnesení
č. 3/2011

Zastupitelstvo obce Starovice ukládá:
• Účetní – vyvěsit schválený záměr o odprodeji pozemku na úřední
desce Obecního úřadu Starovice
• Starostovi – zadat panu Ing. Machaňovi vypracování dodatků Kupních smluv
Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu – zabezpečováním hospodaření podle schváleného rozpočtu,
provádět rozpočtová opatření v rozsahu do 500.000,-Kč stanovených závazných ukazatelů v příjmech a výdajích.
• Starostu – k podpisu smlouvy o přidělení dotace z Integrovaného
operačního programu
• Starostu – k podpisu nájemní smlouvy s MND Production Hodonín
• Starostu – k podpisu smlouvy s panem Ing. Tomášem Veithem
• Starostu – k podpisu smlouvy s Ing. Štýblem na studii parkovacích
ploch
• Starostu – k podpisu smluv s jednotlivými odběrateli odpadu
• Starostu – k dojednání podmínek a podpisu smlouvy s firmou
AnaxSecurity

Zamyšlení nad parkováním aut ve Starovicích
V prvním čísle našeho zpravodaje jsme v rubrice „Názor občana“ otiskli článek „Ani Pražáci
neparkují jako Starovičáci“. Jednalo se o názor
občana, který poukazuje na problémy s parkováním v obci, které trápí všechny a které chceme řešit. Trošku mě udivilo, jak tento článek
některé spoluobčany podráždil. Chtěl bych říct,
že s názorem občana souhlasím a mně osobně,
parkování na chodnících také hodně vadí. Je to
výraz bezohlednosti a arogance pohodlných
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řidičů vůči „bezbranným“ chodcům, kterými
jsou nejčastěji děti, důchodci a maminky s kočárky. S takovým gestem: „já stojím u baráku,
nemusím udělat ani krok navíc a vy si choďte,
kudy chcete“. Je potřeba si uvědomit, že chodníky jsou určeny pro chodce a ne pro parkování
aut. Parkování na chodnících je protizákonné.
Musíme si uvědomit skutečnost, že před rokem
1989 bylo v obci pár aut, která se dala pomalu
spočítat na prstech. A když už někdo auto měl,

tak jej pečlivě a zodpovědně parkoval doma
v garáži. V dnešní době je tomu jinak. Pojízdné
auto se dá koupit v bazaru za pár tisíc korun.
Proto je dnes běžné, že jsou v domě dvě i více
aut, ale parkovací místo jedno nebo žádné. Při
zájmu koupit auto, většinou každý jezdí po bazarech, brouzdá po internetu, důmyslně vybírá
auto, ale kde bude parkovat, nad tím přemýšlí jen málo kdo. Řešení problému přenáší na
obec. Takhle to fungovat nemůže.

2 / 2011
Řešení může být následující. Obec již zadala zpracování studie projektové dokumentace
parkovacích ploch v obci projektantovi. Projekt
bude řešit umístění jednotlivých parkovacích
míst a způsob provedení, aby byl zachován jednotný vzhled.

Štarvický panter
Po zpracování studie projektu, nabídneme každému možnost si parkoviště na základě projektu
zbudovat a následně bezplatně užívat. Ostatní vozidla, která budou parkovat na obecních plochách,
budou zpoplatněna a za vybrané peníze bude moci
obec postupně budovat další parkovací místa.

Možná, že po zavedení tohoto opatření, začnou mnozí parkovat ve svých dvorech, anebo
si vytvoří nová parkovací místa na svých pozemcích. Každopádně současná situace není
dobrá a zavázali jsme se, ji řešit.
Antonín Kadlec

Zamyšlení nad přístupem k obecnímu majetku
Chtěl bych Vás vyzvat k zamyšlení, nad přístupem k obecnímu majetku. Jedná se hlavně
o neoprávněné využívání obecních pozemků,
například vytvářením nepovolených stavebních záborů, skládek nepotřebných materiálů, odstavováním nepojízdných auto vraků.
Jiní občané zase z nevědomosti a možná i v dobré
víře vysazují na obecních pozemcích různé
dřeviny, anebo dokonce provádějí různé drobné
stavby, jako například parkovacích plochy,
nájezdy k domům a chodníky, a to vše bez
vědomí a povolení obce. Těmito nepovolenými stavbami dochází k narušení celkového
vzhledu a prostorového řešení v jednotlivých
lokalitách obce. Velice mě mrzí, že například
stavebníci, před demolicí starých domů, nerozeberou starý chodník a nechají jej zničit
těžkou technikou i za předpokladu, že po
dokončení stavby vybudují na své náklady
chodník nový. Také je nutné, aby se stavebník došel předem domluvit, jakým způsobem
nový chodník vystavět a z jakého materiálu,

aby byla zachována jeho funkčnost a jednotný
vzhled. Tímto Vás chci požádat, kdykoliv budete mít jakýkoliv záměr na obecním pozemku,
abyste se nejdříve došli domluvit se zástupci
obce, abyste předešli následným zbytečným
nepříjemnostem.

Uvědomte si prosím, že není v silách starosty,
zastupitelstva ani zaměstnanců obce udržet
obec čistou a pěknou bez Vaší pomoci. Přál bych
si, aby se každý občan choval k obecnímu
majetku stejně jako ke svému vlastnímu.
A.K.

Uzavření provozu mateřské školky v období letních prázdnin.
Na žádost ředitelky MŠ, schválilo obecní
zastupitelstvo uzavření mateřské školky v
období letních prázdnin. Důvodem uzavření
jsou plánované práce na napojení budovy

MŠ na kanalizaci a také z důvodu vysokých
nákladů na provoz v přepočtu na jedno dítě.
Pro děti zaměstnaných rodičů je domluveno umístění dětí v měsíci červenci do MŠ

Změny ve školní jídelně
Školní jídelna – „za málo peněz hodně muziky“

Hustopeče, Školní 25. „ U pastelek“.
Více informací rodičům
předá ředitelka MŠ.

Možná ani nevíte, že školní jídelna neslouží
pouze pro potřeby místní školky a pro naše školáky přijíždějící z Hustopečí, ale také se zde stravují někteří místní občané z řad důchodců, místních podnikatelů a pracovníků obecního úřadu.
V současnosti přibylo mnoho strávníků, pracovníků podílejících se na stavbě kanalizace a ČOV.
Zvýšené příjmy získané z vaření pro ostatní
strávníky umožnily část prostředků investovat
do interiéru jídelny. Vedoucí jídelny paní Fialová dokázala, že i za málo peněz se dá příjemně
zútulnit prostředí dosud studené jídelny. Stačilo
vymalovat natřít okna vyrobit pár doplňků a jídelna vypadá hned jinak. Navíc je jídelna vyzdobena fotkami připomínající natáčení filmu Svatba na bitevním poli. Změny si mohli všimnout
všichni strávníci i senioři, kteří se v jídelně scházeli při pravidelných středečních setkáních.
Také jsme na základě požadavku trhu snížili
ceny za pronájem, a tak toto příjemné prostředí
se vstřícným personálem v centru obce můžete
využít k různým typům oslav. Dojděte vyzkoušet
služby naší jídelny. Připravíme vám hostinu podle vašich představ, na základě předem zpracované kalkulace.
Těšíme se na Vás - pracovníci školní jídelny
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Každá koruna dobrá

Kam odložit vysloužilý
elektrospotřebič

Ceny energií stále stoupají. A tak se každá
domácnost snaží ušetřit, kde se dá. Nárůst
spotřeby elektrické energie v České republice za období let 1989–2005 činil osm procent, v oblasti domácností však až 53 %.
Málokdo si však uvědomí, že velkých úspor
může dosáhnout i koupí nových, energeticky
úsporných elektrospotřebičů.

V každém případě při nákupu nového výrobku vyvstává otázka: Kam s tím starým?
S tím, jak roste informovanost o celém systému zpětného odběru vysloužilých spotřebičů, ale také stoupají nároky Čechů na jeho
komfortní fungování. Opakované průzkumy
například ukazují, že o celé desítky procent
klesá deklarovaná vzdálenost, kterou jsou
lidé ochotni ujít nebo ujet s nefunkčním
elektrospotřebičem na sběrné místo. Malé
spotřebiče, jako třeba fény, jsou obyvatelé
ochotni dopravit průměrně na vzdálenost
1417 metrů, velké na 1475 metrů. Společnost ELEKTROWIN a.s. vybudovala v České
republice pro občany síť míst, kde je možné
vysloužilé elektrozařízení odložit s průměrnou dostupností 3 900 obyvatel. Dnes jejím
prostřednictvím pokrývá města a obce, ve
kterých žije přes 93 % obyvatel ČR. Sběrná
místa jsou vytvořena především ve sběrných
dvorech měst a obcí a u prodejců elektrozařízení.

Dnešní lednice pracuje
za čtvrtinu
Je známo, že dnešní průměrná pračka
spotřebovává o 44 % méně elektrické energie a o 62 % méně vody než průměrný model
roku 1985. Špičkové lednice si dnes vystačí
s pouhou čtvrtinou energie ve srovnání s typickým modelem roku 1990.
O nákupu velkých domácích spotřebičů,
jako jsou lednice nebo pračky, rozhoduje
ze 43 procent případů celá rodina. O způsobu likvidace „vysloužilců“ se ale tento
„kolektivní orgán“ radí jen ve 28 % případů.
Většinou se o ni tedy musí postarat jeden
konkrétní člen domácnosti, podle zjištění

výzkumníků nejčastěji ten, kdo domů přináší
nejvíce peněz.
A musíme si přiznat, že právě během posledních dvou let se českým domácnostem
peníze nevydělávaly právě snadno, což ukazuje prodlužování doby, po kterou dnes musejí spotřebiče sloužit bez ohledu na to, že na
trhu jsou v bohaté nabídce jiné, výkonnější
a úspornější. Možná tak ubylo i času, který
mohou ekonomicky aktivní lidé věnovat čemukoli mimo výdělečné činnosti
Možná by stálo za to, sednout si a spočítat, kolik bychom v domácnosti ušetřili,
kdybychom si koupili spotřebič nový, energeticky úsporný. I když jde jednorázově o nezanedbatelný výdaj, návratnost se kvůli rostoucím cenám energií výrazně zrychluje.
Orientaci, který spotřebič je úsporný a který ne, by nám měl poskytnout energetický
štítek. Základní vodítko je označení energetické třídy, jež se značí písmeny od A pro ty
nejúspornější až po G. Štítek zařazuje spotřebič do konkrétní energetické třídy a přináší
i další užitečné informace (spotřeba vody,
hlučnost apod.).
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Nezaměstnanost

v obci
V minulém čísle byl vytištěn graf nezaměstnanosti v naší obci v porovnání s okolními vesnicemi. V tomto čísle se podíváme,
co se v dané problematice během čtvrt roku
změnilo.
K 31. lednu 2011 měla naše obec 56 nezaměstnaných občanů, což bylo 14,8%.
K 30. dubnu 2011 evidovala naše obec 41 nezaměstnaných občanů. Došlo tedy k poklesu nezaměstnanosti o 4% na současných
10,8%. Tento trend ale probíhal v celé české
republice, kdy nezaměstnanost klesla z 9,7%
na 8,6%. V okrese Břeclav byl zaznamenán
pokles z 13,3% na 11%. Stejné to bylo i v okolních vesnicích, kdy v Hustopečích klesla
nezaměstnanost z 10,1% na 8,85%, ve Velkých Němčicích z 9% na 6,6%, v Uherčicích
z 11,9% na 9% a v Křepicích z 11,8% na
9,3%. Tento trend je samozřejmě přisuzován začínajícím sezónním pracím a měl by
pokračovat i v následujícím čtvrtletí.

Vývoj počtu obyvatel a domů ve Starovicích
V přiloženém grafu můžeme sledovat vývoj počtu obyvatel a domů ve Starovicích od
roku 1793 do současnosti. Vidíme zde, že nejvyšší počet obyvatel byl v roce 1890. V této
době žilo v naší vesnici 1260 obyvatel a bylo
zde evidováno 269 domů. V jednom čísle
popisném žilo v průměru 5 osob. První větší
pokles obyvatelstva byl v průběhu 1. světové
války, kdy v letech 1910 – 1921 klesl počet
obyvatel o 71. Druhý nejvýraznější pokles
byl samozřejmě během 2. světové války a následném odsunu sudetských Němců. Starovice byly kolonizovány obyvateli okolních obcí.

Počet obyvatel se v roce 1950 ustálil na čísle
742. V letech 1939 – 1950 tedy klesl počet
obyvatel o 324 lidí a 26 domů. V roce 1950
žili v jednom čísle popisném v průměru 3 lidé.
V současnosti mají Starovice evidován nejvyšší počet domů v historii obce a to 280 při
počtu 823 obyvatel ke konci roku 2010. Na
jedno číslo popisné tedy připadají v průměru
3 lidé. Zde je vidět, že se Starovice v posledních letech stávají velice atraktivní obcí pro
život obyvatel a věřme, že se jejich počet
bude do budoucna zvyšovat.
Martin Kotásek

ZDROJ: Český statistický úřad
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Martin Kotásek

Občanské záležitosti
Měsíc se sešel s měsícem a máme tu druhé
číslo starovického čtvrtletníku. Chtěli bychom
v této rubrice pokračovat ve stejném stylu, jak
bylo naznačeno v úvodním čísle časopisu. To
znamená informovat občany naší obce o tom,
o co se dříve staraly naše tetičky, stařenky,
sousedky, aby se vědělo, kterou rodinu navštívil čáp, kde byla vrána, kde se pekl dort
ke kulatinám a kde se zastavila smrt.
Narozeniny, a to ne ledajaké (nad 80 let),
oslavili v období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011
tito občané: Kelblová Anna, Vaněk Vladimír,
Janoušková Nina, Veselá Anna, Vaňková Věroslava, Prošková Anna, Vedrová Jarmila.
Životní jubileum, 80 let počátkem května,
oslavil pan Miloš Klíma. Dárkový balíček,
který při této příležitosti obec předává, je jen

malou pozorností a poděkováním za životní
práci a zkušenosti našich starších občanů.
Starovice mezi sebe za sledované období
přívítaly dalších 6 nových občánků: 5 chlapců a 1 děvčátko: Jakuba Stehlíka, Jakuba
Kvapila, Davida Prášila, Matyáše Zůlu, Jiřího
Vrtěnu a Lindu Kerberovou.
Možná, že ne všichni víte, kdo se stará
a pomáhá s přípravou vítání občánků, a proto využíváme této možnosti, abychom vám
prozradili naše pomocníky, bez kterých by se
žádné vítání neobešlo. Paní Matějů již několik let ochotně a s radostí maluje obrázky do
pamětní knihy pro každé dítě v obci odvítané.
Svou práci dělá s velkou pečlivostí a láskou
a každý občánek má v knize svůj originální
obrázek. Děkujeme.

Výlov rybníka

trový sumec, ani žádné jiné ryby už v rybníce
nebyly. Spíše bylo hrozivé zjištění nadměrného
zabahnění dna rybníka, které bude nyní vysychat. Další osud rybníka se bude vyvíjet podle
toho, zda se nám podaří získat dotaci na odbahnění z programu OPŽP. V případě, jestliže
budeme úspěšní při získání dotace, dojde k odbahnění rybníka. V opačném případě jej znovu
napustíme, ale až po spuštění ČOV, již čistou
vodou.

V neděli 3. 4. 2011 byl uskutečněn výlov starovického rybníka. O povolení výlovu požádal
Rybářský svaz Hustopeče z důvodu předejití
pravidelně se opakujícímu úhynu ryb v letních
měsících, způsobený nedostatečným okysličování vody. Z rybníku bylo vyloveno více jak 2 t.
karasů a přes 0,3 t kaprů. Očekávaný dvoume-
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Žádné vítání se nemůže obejít bez děvčat
– recitátorek, zpěvaček. Za ta léta, co vítání
chystáme, se jich už pár vystřídalo. Ty současné Kristýna Hanušová, Monika Pokorná
a Sabina Mášová jsou velice šikovné a chtěli
bychom jim touto cestou poděkovat.
Dobrou vílou naší „party“, bez které by
se těžko tyto akce plánovaly, je paní Dagmar
Krejčiříková. Všichni se společně snažíme vytvořit sváteční a pohodovou atmosféru každé rodině, která se rozhodne naši nabídku využít.
V neposlední řadě je třeba vzpomenout
rodiny, kterým v nedávné době odešel blízký člověk a vyjádřit jim upřímnou soustrast.
Byly to rodiny Veithova a Hrůzova.
Plynoucí čas není vždycky naším nepřítelem, jak říká klasik, ale připravuje nás na život (někdy) i krásnější. Přejeme všem našim
čtenářům krásné, prázdninové dny.
Marie Formanková
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Mateřská školka - netradiční výlet

Obecní

V pondělí 16. května se děti z MŠ vypravily
na výlet do Mikulčic, kde navštívily národní
kulturní památku - Slovanské hradiště.
Průvodkyní se nám stala princezna Dobroslava, která dětem povídala o životě našich
slovanských předků.
Děti si vyslechly pověst o princezně Dobroslavově a mohly si osahat repliky šperků
a ochutnaly jáhlové kuličky.
Ve vyprávěném příběhu byla zmínka o Soluňských bratřích-svatém Cyrilu a svatém
Metodějovi. Děti tak byly motivovány k další
části prohlídky – k vycházce k sousoší věrozvěstců Cyrila a Metoděje. Zde se děti dozvěděly zajímavosti o historii rytí písma na
tabulky.
Poslední zajímavostí bylo pozorování práce archeologů přímo na vykopávkách.

knihovna
V roce 2010 navštěvovalo knihovnu 65 registrovaných čtenářů, kteří si vypůjčili celkem
1426 knih a časopisů. Z toho výpůjčky: naučná
literatura dospělí 92, krásná literatura dospělí
646, naučná literatura děti 95, krásná literatura
děti 398 a výpůjčky periodik 195. Uspořádáno
bylo 5 kulturních akci.
Nejlepším dětským čtenářem byla Michalka
Hřibová a nejlepším dospělým čtenářem byla
paní Anděla Klašková.

Pořadí nejpůjčovanějších knih:

V dětech zůstalo mnoho poznatků, které
jsme zařadily do našeho Školního vzdělávacího programu jako téma, kterému
jsme se věnovali delší dobu a využily
jsme jej, při tvoření z netradičních materiálů a technik.
Jarmila Veithová, ředitelka MŠ

VOLBA 1. STÁRKA
Volba stárka byla a doposud je významnou událostí každé vesnice, kde se
udržuje tato tradice.
I když to málo občanů ví, tak i v naší
obci máme svou volbu 1. stárka, která se
koná již od roku 1999.
V některý den blížící se velikonocím, se schází nejen chasa, ale i ženáči. Den a místo, kde
se sejdou si sami zvolí. Většinou se volba
odehrává o víkendu a v některém místním
vinném sklepě.
(V minulosti volbu řídíval nejstarší pacholek, u nás je tomu podobně a nebo ji řídí starší stárek – tj. loňský 1. stárek.)
Jakmile se sejde celá chasa zazpívají si některou z určených písní poté povstává a dává
znamení, aby se trochu utišili.
Pak mluví ke všem svobodňákům: „Chlapci, sešli jsme se tak jako každý rok, abychom
si zvolili stárka. Já jako starší stárek, stárkovství pokládám a než se své povinnosti
zbavím, řeknu vám pár slov k volbě mého
nástupce.Vyberte si nejlepšího chlapce, který vás bude vždy dobře zastupovat. Ať je oblíbený nejen u chlapců, ale i u děvčat a také
u všech občanů. Vy mu musíte být ve všem
nápomocni, protože toho bude mít dost na
starosti po celý rok. Nejenom, že se bude
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starat o místní muziky, ale musí vodit chasu
k ostatním muzikám přespole.
Vy si volíte stárka jako svého představitele,
a proto ho musíte poslouchat, ať jste od něho
mladší, nebo starší. Já vám chlapci, děkuji,
že jste mně ve všem podporovali a poslouchali.“
Potom se přejde k samotné volbě. Starší
stárek navrhuje chlapce.
A pak se ptá, jestli máte někoho jiného, tak
si ho navrhněte.
Navržení chlapci povstanou a ke své volbě se vyjádří. Jestli souhlasí, pak se přejde
k hlasovací volbě – zdvižením ruky. Ten, který

má největší počet hlasu, ten se stává novým
1. stárkem. Povstane a začíná zpívat první
píseň, k druhé písni se přidává celá chasa.
Nově zvolený stárek děkuje: „Děkuji vám za
důvěru, kterou jste mně poctili a slibuji vám,
že se vynasnažím, abych dobře stárkoval
a všecky předané zvyky v pravosti udržoval
a předal zase mladším“ (Některý stárek může
být zvolen i několikrát za sebou.)
Zvolený stárek si pak zvoli svojí stárku
a žádá její rodiče. Stárka má veškerá práva,
tak jako sám stárek.
Pro letošní hody a ostatní muziky, až do
masopustu byl zvolen MARTIN LANG, který
si za svou stárku zvolil LUCII POKORNOU.
A tak jim určitě všichni spoluobčané přejí,
ať se jim všechny pořádané akce vydaří.
Roman Nedbálek

Knihy pro dospělé: 1. Hofmannová Corine
– Bílá Masajka, 2. Dirie Waris – Květ pouště,
3. Smith Wilbur – Řeka bohů.
Knihy pro mládež: 1. Meyerová Stephenie
– Stmívání, 2. Cabotová Meg – Allie Finklová,
Holčičí pravidla, 3. Townsendová Sue – Tajný
deník Adriana Molea.
Knihy pro děti: 1. Kinney Jeff – Deník malého poseroutky, 2. Brezina Thomas – Klub
záhad, 3. Koně, encyklopedie.
V současnosti bylo dokončeno vkládání
knih do systému Clavius, který bude po zprovoznění poskytovat čtenářům on-line katalog
knih a periodik.
Pasování nových čtenářů

Kadlecová Helena, knihovnice

Zajímavosti z historie obce
Nezaprší a nezaprší. Neznám člověka, který
by tuto větu nepronesl nebo alespoň někdy
v životě neslyšel. Zvláště ve Starovicích,
kde většinou prší hlavně v okolí a ve vesnici
nespadne ani kapka. I z televize a ostatních
médií slyšíme o neustálé proměně počasí
a tak jsem si řekl, proč se nepodívat do minulosti, jak to s tím nevyzpytatelným počasím
v naší vesnici doopravdy bylo. A hle, po pár
řádcích v kronice čtu: „V roce 1864 se muselo pro předčasné mrazy konat vinobraní.
Jen velmi málo hroznů bylo zralých, pročež
víno jakostně špatné, nemělo skoro žádný
odbyt.“ Říkám si, no co, předčasných mrazů
člověk zažije mnohokrát za život, ale rok na
to hned další zápis. „Roku 1865 dne 10. července o 3 hod. odpoledne rozpoutalo se nad
Starovicemi hrozné krupobití, které způsobilo
velké zpustošení na vinohradech a na polích.“
Hmm, krupobití a velké škody, to už tak časté
nebývá. Ale měsíc na to další zápis. „14. srpna téhož roku přišla večer bouře s průtržemi mračen a způsobila takovou povodeň, že
můstek před kostelem byl příliš nízký a voda
stoupala, strhla vazbu, která zde byla připravena na stavbu vyhořelé radnice a vrhla ji
takovou silou k novému plotu farní zahrady,

že silný podkrovní trám praskl o ořešák ve dví.
Voda od ořešáku, napříč k rohu farské zahrady odplavila plot, farská stáje a také zahradní
půdu na několika místech hluboko. Čtyři sochy světců, které v rozích kamenného zábradlí
stály kolem sochy Matky Boží před školou,
voda zanesla i se zábradlím do rybníka pod
vesnicí a sebrala nádvorní zeď školy, zbudovanou roku 1861 na hlubokých základech
a z pevného materiálu. S ní zároveň zadní zeď
chléva a kozu, která v tom chlévě byla. Dále
plot školní zahrady a v zahradě včelín s několika špalky včel. Bohu budiž děkováno, že
u nás při této povodni nepřišel o život žádný
člověk, jak se to bohužel stalo v Hustopečích,
kde více lidí zaplatilo totéž neštěstí životem,
ačkoliv husaři, kteří zde byli ležením, zachránili jich mnoho od očividného nebezpečí smrti. Obzvlášť se vyznamenal plukovní kaplan
Martin Kuralský, který pak za to obdržel od
Jeho veličenstva císaře řád Zlatého záslužného kříže.“ Tak taková bouře, která si vyžádala
i oběti na životech, to už mě překvapilo. Ale
další zápisy o počasí pokračovaly. „Silnice,
která se stavěla ze Starovic do Uherčic v roce
1888 byla poškozena krupobitím a průtrží,
které zároveň poškodilo úrodu.Toto krupobití

bylo dvakrát a sice 2. a 15. srpna a to tak,
že z 1.000 hlav révy se urodilo 1 vědro vína.“
Tak to už musela být pořádná škoda, říkám si.
Protože 1 vědro je dnešních 56 litrů!!! A pár
let na to pro změnu mrazy a to v květnu. „Dne
13. května 1896 byl takový mráz, že vinohrady docela pomrzly. Zdejší kopáč, který měl
100.000 kusů révy, prodal výtěžek vína za 15 zlatých.“ To už bylo i na mě moc. V přepočtu na
dnešní měnu je 15 zlatých cca. 2.500 Kč!!!
Jen pro porovnání v té době byl měsíční plat
úředníka 25 zlatých a zedníka 35 zlatých. Je
vidět, že počasí tropilo občanům velké škody
a v dalších zápiscích se podíváme, jak jim
chtěli zabránit. „Protože bouře nadělaly ve Starovicích velké škody, bylo usneseno, že se
postaví dělo proti povětří a bude zahánět nebezpečné mraky, což se také stalo a dělo bylo
postaveno v Rusländrech na kopci blízko sochy sv. Gotharda v roce 1900. Příští rok ale
dne 1. července přišlo velké krupobití, které
učinilo velké škody na plodinách i ve vinohradech. Jak vidět, dělo bylo málo platné.“ Další
zápis je o 9 let později. „V roce 1909 zmrzly vinice a z jedné třetiny musely být révové
keře vytrhány. Proto bylo málo vína a to ještě
špatné kvality.“ A rok poté opět. „Rok 1910
byl velmi deštiví, urodilo se málo ovoce, málo
obilí, žádné víno. Brambory a fazole pro stálé
deště hnily. Seno rovněž shnilo. Podzimní
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orba musela být prováděna až koncem října
a později. Šířila se nemoc, na kterou hynuly
koně i husy.“ Další rozmary počasí nastaly
v roce 1917. „Začátkem ledna 1917 a v únoru
byly velké mrazy až -20°C. Ještě 7. dubna silně
sněžilo. Během roku byla velká horka, až 31˚C
ve stínu. Podzim roku 1917 přinesl mnoho
vína nejlepší kvality. Již v půli září sbírali vinaři ranné odrůdy a 23. září bylo hlavní vinobraní.“ Další horka nastala o 5 let později. „V létě
roku 1922 bylo abnormální sucho. Zatímco
v okolí přece napršelo u nás nic. A výsledek?
Žně bídné a jetele pryč. Všechny domovní
a veřejné studny byly bez vody a užitková
voda pro dobytek, musela se přivážet na 1 hodinu cesty. Tím podivnější jest, že studánka
v Podhoří, jediná pitná voda v místě vydržela.
Úroda vína byla špatná.“ Počasí v roce 1925
a 1926 bylo prakticky totožné. „Jara slibovala nejlepší úrodu jak v obilí, tak ve víně, ale

veliké bouře a několik týdnů trvající deště
natropily hodně škody, takže kvalita úrody
byla špatná.“ Od roku 1926 jsou zápisky o počasí prakticky stejné, šokující je rok 1929.
„Tento rok byla zima, jaké nebylo pamětníka.
O vánocích nastaly tuhé mrazy, které trvaly až do dubna. U nás bylo průměrně -10°C
až -15°C. Od roku 1778 nebylo takové zimy.
Dne 2. února bylo -25°C a 11. února -27°C.
K tomu hustě sněžilo a nesmírné množství
sněhu tvořilo nepřekonatelné překážky, takže
každý provoz byl nemožný. Na silnici do Hustopečí bylo 2 metry sněhu, který musel být
denně odházen. Sněhové stěny z obou stran
silnice byly 4 metry vysoké a vyčnívaly z nich
jen vrcholky ovocných stromů. Dráha Hustopeče – Vranovice byla za Popicemi tak hustě
zavátá, že uvázl ve sněhu osobní vlak a 250
vojáků jej muselo uvolnit. Na potoku ve vsi
se utvořila ledová přikrývka až 1 metr vysoká,

Výstava vín 16. 4. 2011
V dubnu se konala tradiční výstava vín, kterou pořádala jako každý rok Vinařská Společnost Starovice v sále místní Sokolovny. Výstavu předcházelo hodnocení vín 10. dubna
ve čtrnácti komisích a hodnotilo se celkem
373 vzorků vín z 18 obcí.
Šampionem mladých bílých vín se stal
TRAMÍN VH z Rosenberg Winery Vel. Němčice.
Šampionem starších bílých vín bylo VELTLÍNSKÉ Zelené 2009 VZ od Urbánka Marcela
z Uherčic.
Šampionem mladých červených vín byla
FRANKOVKA PS od Trčky Miroslava z Uherčic.
Šampionem červených vín starších ročníků
se stala směs červená ZW+FR 2009 od Arte
Vini z Nového Šaldorfa.

pak nastalo následující den kdy při úklidu sokolovny jsme zjistili, že si někdo (zřejmě na
památku) odnesl kromě několika láhví vína
v bednách i cenu šampiona, kterou jsme měli
předat následující den.

která sahala až k domům západní strany. Pro
dlouhotrvající zimu se dostavil nedostatek
paliva. V sobotu dne 14. května o půl 6 hodině večer, přehnala se přes jihozápadní část
naší vesnice velká průtrž mračen s krupobitím, jaké nebylo od roku 1865. Husté kroupy
velikosti bobů až holubího vejce smíšeného
s množstvím deště, ve 30 minutách způsobily
strašné škody. Z kopců nad obcí proudil led
a voda až do výše 1 metru a brala sebou vše,
co jí stálo v cestě. Úrodná prst a zasazené
brambory byly vyplavené až do místního rybníka. Na cestách a mostech byly způsobeny
velké škody. Ve vinohradech byly letorosty
uráženy. Místní potok vystoupil místy o 2 metry a zaplavil nad školou ves po celé šíři.“ Jak
je ze zápisů kronikářů vidět, počasí bylo, je
a bude vždy nepředvídatelné a nevyzpytatelné, věřím ale, že s větou „Nezaprší a nezaprší.“ se budeme setkávat i nadále.
Martin Kotásek
Nicméně náš spolek tyto věci neodradí a dále
se budeme snažit prosazovat Starovická i ostatní regionální vína a vytvářet příležitosti k jeho
koštování, posezení a zazpívání si pěkné písničky.
za Vinařskou Společnost Starovice
předseda Jiří Lang
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na dva terče najednou. Střílí se po položkách
2x20 terčů. Nejlepším střelcem byl Karel Vala
ml. O druhém místě se rozhodovalo až v rozstřelu, protože střelci Jan Štýbl a Jiří Hanuš
měli shodný počet zasažených terčů. Pevnější
nervy a chladnou hlavu si zachoval Jan Štýbl
a vystřílel si tak konečné 2. místo.
Závěrečné pořadí:
1. místo Karel Vala ml. - zasáhl 34 terčů ze 40
2. místo Jan Štýbl
- zasáhl 27 terčů ze 40
3. místo Jiří Hanuš
- zasáhl 27 terčů ze 40

Po vydařeném turnaji i krásném sobotním
počasí se konalo posazení ve starovické myslivně, kde v dobré náladě došlo na konečné
zhodnocení pěkného sportovního dne.
Další setkání s myslivci proběhne 9. července na již tradiční myslivecké zábavě. Tentokráte mohou návštěvníci ochutnat, tak jako
každý rok, srnčí guláš a srnčí medailónky
a pro letošek nově i srnčí flamendr a kančí
řízky. Všichni jsou srdečně zváni.
Karel Vala ml.

TJ Sokol Starovice
S příchodem jara se zvýšila
i aktivní činnosti členů Sokolu.
Hlavní činností byl vždy fotbal, který se ale pod
hlavičkou Sokolu Starovice nehraje už druhou
sezonu. Letošní rok už nehrálo na hřišti ve
Starovicích ani B mužstvo Hustopečí. A jak
říká klasik, „kde se nehraje fotbal, tam chcípl
pes“. Ale vypadá to, že znovu začíná svítat na
lepší časy starovického fotbalu, protože jsme
opět přihlásili družstvo Starovic do soutěže.

Letos se udílela i cena Starosty za nejlépe bodovaná vína Starovického vinaře. Tuto
cenu těsně vyhrála firma Bohemia Canopus
p. Vrátila před známým vinařem Alojzem Šebestou.
Když budu hodnotit letošní košt vín v první
řadě musím pochválit organizátory a poděkovat všem vinařům, kteří dodali na výstavu
vzorky svého vína, i když loňský rok na úrodu byl velice špatný. Co mrzí mě i celou naší
Vinařskou společnost je slabá účast místních
na výstavě. Veliké rozčarování a zklamání

Střelecký pohár mysliveckého sdružení Starovice
Dne 7. května proběhl střelecký pohár mysliveckého sdružení Starovice na střelnici ve
Starovičkách. Dříve byla účast na střelbách
pro myslivce povinná. Jakmile ale byla tato
povinnost zrušena, docházelo na tento pohár
čím dál méně zájemců a díky tomu byl střelecký pohár ukončen. V posledních letech ale
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zájem o střelbu, i tu sportovní, prudce narůstá
a to nejen mezi myslivci, ale i mezi širokou
veřejností. Proto byl střelecký pohár obnoven
a letos se již 3. ročníku zúčastnilo 12 členů
mysliveckého sdružení Starovice a 2 hosté
z Pouzdřan. Soutěží se v tzv. „loveckém parkuru“. A nyní něco málo k pravidlům. Střílí se

z brokové zbraně na letící asfaltové terče. Ty
jsou vrhány ze dvou věží, zatímco střelec postupuje po 5 střeleckých stanovištích v polokruhu a na každém stanovišti střílí na 4 terče
střídavě zleva a zprava, případně na dva terče
najednou. Pokud letí terč samostatně, může
střelec použít dvě rány popřípadě dvě rány

dětského dne s Folklorním kroužkem. Mezi
organizačně stěžejní kulturní akci sokolů patří
hned po hodech akce Big-beat pod kaštany.
Stejně jako vloni si s námi pohrálo počasí,
které nás připravilo o pár desítek návštěvníků.
Ale i přes to nakonec skvělá muzika skupiny
Větry z jihu přilákala více jak 250 návštěvníků
a zábava skončila úspěšně.
Největší atrakcí se stal přátelský zápas „starých pánů“ Starovic s BOHEMIANS 1905,
v jejichž dresu se na starovickém trávníku představily staré fotbalové legendy včele s Antonínem Panenkou, Karolem Dobiášem, Štambacherem nebo třeba Zdeňkem Hruškou a dalšími
slavnými fotbalisty. Nakonec hráči Bohemians
dokázali využít svých zkušeností a dovedností
a i přes svůj věkový handicap porazili mužstvo

Starovic 8:4. O výsledek nešlo, a tak po zápase byli všichni spokojeni. Příjemné fotbalové
odpoledne bylo zakončeno posezením se slavnějšími kolegy, kdy všechny přítomné bavil svými vtipy ligový rozhodčí Pavlín Jirků
a Karol Dobiáš. Další plánované akce sokolu
najdete v kulturním kalendáři Starovic.
Předseda TJ Antonín Kadlec

Sokol není jen fotbal. Poslední dobou začal
velmi dobře fungovat turistický oddíl, který se
svými aktivními členy pořádá pravidelné turistické zájezdy. Jedním z nich byl jarní výšlap
za poznání okolí Starovic, kdy turistický oddíl
vyrazil na trasu ze Starovic, přes Hustopečské
rybníky až na rozhlednu Nedánov do Boleradic. Nálada byla jako vždy výborná, počasí
nádherné, a tak si to všichni účastníci náramně užili.
Mezi další aktivity členů sokolu patří organizace tradičních akcí pro děti, které se setkávají s pravidelně dobrým ohlasem, mezi které
patří Pálení čarodějnic a společná organizace
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Informace z fary
Zvonek zvoní, škola končí, po schodech se
běží … zpívá Zuzka Norisová a my si můžeme
s ní radostně zašepotat o všem čemu červen
v naší farností odzvoní.
Především odzvoní výuce náboženství a mší
svatým pro děti. Prázdninami ale nic nekončí
naopak pro děti vše začíná. S některými prožijeme „zlatou horečku“ na letním táboře. Během
června odzvonilo také svobodě dvou manželských párů, které byly v našem kostele
oddány. Novomanželům Broskvovým a Fabiánkovým přejme na jejich společné cestě
plnost Božího požehnání a aby zůstali věrni
slibu, který si před oltářem dali. Již v květnu
odzvonilo zamýšlené opravě střechy koste-

la, protože získaná ministerská dotace činila
190 000 Kč a částka nutná k opravě střechy
je okolo 800 000 Kč. Zbývající finanční prostředky farnost nemá a ani se jí nepodařilo
zajistit jiné zdroje financování. Doufejme, že
v příštím roce budeme úspěšnější žadatelé.
Od jara do léta jsme prožili tři větší události.
V dubnu to byla pěší křížová cesta na místo,
kde stávala kdysi nad Starovicemi kaplička.
Krásné počasí a panorama vinic přímo zvalo
k modlitbě. Asi největší akcí byla pouť do Říma.
I hustopečskými farníky nás bylo na dva autobusy. O tom, že zážitky byly silné a je stále

na co vzpomínat vypovídá i to, že jsem často
dotazován nejenom jak se jmenovala ta či ona
památka, ale kam pojedeme příště. Nyní již
znám odpověď. Polsko. A poslední farní akcí
byla májová pobožnost o poslední květnové
neděli, kdy jsme šli procházkou k soše sv. Gotharda nad Starovice. Cestou jsme se pomodlili růženec a při zpáteční cestě spláchli prach
cesty jedním točeným v aleji. Nyní nezbývá než přes prázdniny se oddávat italskému
„dolce far niente“ a pomalu přemýšlet nad
novým školním rokem.
Pavel Kafka, farář

Důležitá
telefonní čísla
Tísňová volání

112

Hasičský záchranný sbor

150

Zdravotní záchranná služba

155

Policie ČR

158

NOEL Servis (kabelová televize)
602 739 295
EON poruchy (elektřina) 800 225 577
VODA poruchy
- mimo pracovní dobu
PLYN poruchy

519 441 058
519 351 133
1239

Plánované kulturní akce
Sobota 25. 6.

20:00

Sobota 9. 7.
Lékařská pohotovost Hustopeče
519 407 310
Lékařská pohotovost Brno
545 538 538
Lékařská dětská pohotovost Brno
532 234 935
Zubní pohotovost Brno

545 538 421

Sobota 16. 7.

09:00

Sobota 23. 7.
Sobota 6. 8.
Pátek 19. 8.

14:00
18:00

u myslivny

Babské hody

ženské

u myslivny

Myslivecká zábava

Myslivci

areál hřiště

Turnaj v nohejbalu

SOKOL

u myslivny

Dětské krojované hody

Folklor

hřiště

Přátelské fotbalové utkání
Horňáci - Dolňáci

SOKOL

u myslivny

Stavění máje
+ Předhodová diskotéka

SOKOL
Folklor

u myslivny

Hody – tradiční hodová zábava

Folklor
SOKOL

Lékárna Koliště – nepřetržitý provoz
545 424 811

Sobota 20. 8.

Lékárna Na Kobližné – nepřetržitý provoz
542 212 110

Neděle 21. 8.

15:00

u myslivny

Hody - 15:00 hudba k poslechu
SOKOL
20:00 pokračování hodové zábavy Folklor

Sobota 17. 9.

09:00

tenisové kurty

Burčákový turnaj v tenise

Sokol

Sobota 17. 9.

14:00

mezi sklepy

Starovické vinobraní

Vinaři

Autobusový
zájezd

Turistika – Malé Karpaty

SOKOL

Podrobnější informace k lékařské službě
první pomoci mikroregionu Hustopečsko včetně adres, otvíracích dob a většího množství telefonních čísel naleznete
v příloze našeho čtvrtletníku.

Pátek - Neděle
23. - 25.
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