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Štarvický panter

Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
Na úvod svého článku připomenu tornádo,
které postihlo před třemi měsíci obce nedaleko nás. Toto neštěstí spustilo nevídanou vlnu
solidarity napříč republikou. Chci poděkovat
všem občanům, kteří se zapojili do pomoci
postiženým obcím, ať už finančním příspěvkem či přímo v zasažených obcích. Na kontě
mikroregionu Hustopečsko je vybráno více
jak 4 mil. Kč, které jsme se rozhodli rozdělit do
dvou zasažených obcí z břeclavského okresu,
tedy Moravské Nové Vsi a Hrušek. Také z účtu
obce jsme přispěli částkou 100 tisíc Kč a naši
hasiči několikrát vyjeli do postižených obcí
pomáhat.

Naši hasiči při pomoci v Moravské Nové Vsi
Stále žijeme v době covidu, který v letním období stejně jako v loňském roce ustoupil, a my
jsme se tak alespoň na nějaký čas navrátili té-
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měř k běžnému životu. Bylo možné za různých
větších či menších omezení vycestovat do
zahraničí, což využilo mnoho našich občanů.
Lidé byli také lační zábavy a kultury a tradiční
letní akce navštívilo velké množství návštěvníků. Je zajímavé, že ani po těchto akcích s velkou koncentrací lidí jsme nezaregistrovali žádného nakaženého občana, uvidíme tedy, jak
se projeví ještě návrat dětí do škol a podzimní
ochlazení.
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ze Státního fondu dopravní infrastruktury na
stavbu chodníku 1. řádku ve výši 4,5 mil. Kč
a také další dotace z Ministerstva životního
prostředí na výsadbu stromořadí ke kapličce
sv. Marka (v polích na Uherčice). Považuji to
za obrovský úspěch. Z šesti podaných žádostí
jsme byli v pěti případech úspěšní. V letošním
roce jsme tak získali rozhodnutí o dotacích ve
výši 6,8 mil. Kč, které úspěšně investujeme do
obce.

Instalace prvního prvku na fitness hřiště
Velká kumulace lidí nezpůsobila šíření Covid 19
Velké poděkování patří zřizovateli (vedení
města Hustopeče, Fakultní nemocnici u svaté
Anny a obcím mikroregionu Hustopečsko) za
vytvoření očkovacího centra ve společenském
domě v Hustopečích, kde se naočkovala většina našich občanů. Nebýt dostupného očkovacího centra v Hustopečích, určitě by nedošlo
k takové proočkovanosti v našem regionu, což
podle odborníků sníží zátěž lékařských kapacit a nemocnic. Dnes je naočkováno téměř
60 % občanů, tak věřme, že žádná další vlna
pandemie neproběhne a hlavně, že nedojde
k plošnému zavírání škol, omezování služeb
nebo dokonce výroby. Také ze strany obce
jsme očkovací centrum podpořili jak finančním příspěvkem, tak i dobrovolnickou personální účastí.
Ani přes „strašáka“ jménem covid jsme v obci
neomezili investiční aktivitu, spíše naopak.
V posledním čísle zpravodaje jsme se pochlubili získáním dotací na rekonstrukci komunikace na 3. řádku, na workoutové hřiště a výbavu pro jednotku hasičů, ale tím naše letošní
úspěšnost získaných dotací neskončila. Následovala další skvělá zpráva o získání dotace

Některé projekty už jsme stihli i zrealizovat,
např. rekonstrukci silnice na 3. řádku, kterou
jsme zahájili před hody a z důvodu neočekávaných víceprací (výměny kanálů) jsme o jeden den nestihli do hodů položit nový asfalt,
jak nám původně stavební firma Swietelsky
slíbila. Pokládka asfaltu proběhla tedy den po
hodech. Věřím, že už nám to občané odpustili.
Dnes patří ulice 3. řádku s kompletně novou
infrastrukturou k nejhezčím ulicím v obci. Také
workoutové hřiště ve sportovním areálu je ve
výstavbě a hasiči už jsou dovybaveni novou
výstrojí pro plnění svých náročných úkolů.
Ostatní projekty jsou v různých fázích příprav.

Rekonstrukce vozovky na 3. řádku
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V podzimní části roku plánujeme za účasti
dobrovolníků z řad občanů vysázet stromořadí ke kapličce sv. Marka, stavební firma Rufa
v říjnu zahájí přístavbu sokolovny a ke stavbě
chodníku na 1. řádku připravujeme výběrové
řízení na dodavatele tak, aby byl chodník do
poloviny příštího roku zrealizován. Stavbou
nového chodníku na 1. řádku se nám podaří
během několika let dokončit kompletní síť
chodníků v obci. Dnes už si málokdo vzpomene, jak se dříve chodilo např. ke hřbitovu anebo na za deště se kymácející kachličky, které
vás nastříkly.
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U Hustopečí v průmyslové zóně „východ“ začíná výstavba. Podle posledních informací bude
v jedné třetině realizována stavba logistického
centra, které se v současné době už staví, ve
druhé třetině bude výrobní závod a ve třetí
třetině u silnice je v plánu obchodní zóna se
supermarketem Kaufland. Také v areálu bývalého zemědělského družstva je vidět i slyšet
stavební ruch. Firma Deem log, pro některé
známá jako „oříškárna“, rozšiřuje své výrobní
prostory a staví novou velkou halu. Poslední
stavbou v obci je pokračující výstavba domů
na 4. řádku, která se postupně blíží k dokončení první etapy 21 domů. To je v krátkosti vše
z probíhajících investičních a stavebních akcí
a nyní přejdeme k akcím společenským.

Poslední chodník v obci čekající
na rekonstrukci
V současné době pracujeme na projektové
přípravě dalšího nového chodníku, který propojí obec s průmyslovou zónou „západ“ v bývalém JZD, která zajistí bezpečnou cestu do
zaměstnání a také pro vycházky v okolí obce.
Mimo samotných investic obce probíhají v našem katastru i jiné stavby. Do konce října bude
dokončena stavba polní asfaltové cesty ze Starovic do Popic, hrazené Státním pozemkovým
úřadem. Při stavbě silnice došlo z důvodu navážení materiálu k výraznému poškození horní polní cesty z Hustopečí kolem kapličky až
po zmiňovanou stavbu, ale dnes je již dohodnuto s ředitelem SPÚ, že v příštím roce dojde
i k celkové opravě této poškozené cesty.

Nová polní cesta Starovice - Popice

Stavební ruch ve firmě Demm Log
(bývalé JZD)
Letošní léto z hlediska společenských akcí
a z důvodu vládních opatření probíhalo podobně jako loňské léto, s tím rozdílem, že se
letos podařily navíc uskutečnit Babské hody,
které byly od loňského Starovického vinobraní první taneční zábavou u nás. Dlouhá pauza
a lačnost po nějaké zábavě se projevila na
vysoké účasti návštěvníků a Babské hody zaznamenaly rekordní návštěvnost 577 platících
účastníků. Taktéž myslivecká i hody se potkaly

s vysokou návštěvností, což ukázalo, jak lidem
chybí zábava a společenský kontakt. Poslední
akcí, která uzavřela letní období, bylo tradiční
Starovické vinobraní.

Z letošních hodů
Za poslední roky jsme zrealizovali spoustu
projektů, které slouží volnočasovým aktivitám, ať už dětská hřiště, sportoviště, parkourové hřiště či cyklostezku, a velice mě těší,
když vidím, jak jsou hojně využívána. Tyto
projekty mnoha lidem u nás pomohly lépe
přečkat čas v omezeném období pandemie.
Jako sportovce mě těší velký zájem dětí o fotbal a to nejenom kluků, ale i děvčat. Po více
než třiceti letech jsme mohli díky obětavým
trenérům opět přihlásit do soutěže družstvo
mladších žáků. Držme pěsti, ať se jim daří
a neopouští je elán.
V říjnu 8. a 9. nás čekají důležité parlamentní
volby, tak si nenechte ujít tuto demokratickou
možnost a přijďte volit. Osobně bych si přál,
aby nově zvolená vláda zastavila další zadlužování naší země.
Přejme si, ať se neopakuje loňský scénář, ať
můžeme chodit do práce, děti do školy a za
svými kamarády a můžeme se potkávat na
společenských i sportovních akcích.
Antonín Kadlec, starosta obce

Trénink mladších žáků

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 1. 7. 2021
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
Usnesení č. 1/3/2021 Zapisovatele, ověřovatele, navržený program
Usnesení č. 2/3/2021 Dodatek smlouvy o dílo č. 1 se společností Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o., Martina Benky 12, 695 01 Hodonín, ke stavbě
Starovice – IS v lokalitě BR3. Jedná se pouze o změny prací dle rozpočtu.
Usnesení č. 4/3/2021 Darovací smlouvu na poskytnutí příspěvku obce
ve výši 100.000Kč/ 1 majitel na výstavbu inženýrských sítí akce Starovice
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– IS v lokalitě BR3 mezi Obcí Starovice a majiteli sousedních pozemků
k budovaným sítím.
Usnesení č. 8/3/2021 Podání žádosti o pořízení Změny č. 2 územního
plánu Starovice na Městský úřad Hustopeče, odbor územního plánování.
Usnesení č. 10/3/2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi
Obcí Starovice a společností BUILDSTEEL s.r.o. Hustopeče ke stavbě „Dostavba sběrného dvoru Starovice“ s cenou 281.347 Kč s DPH.
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Usnesení č. 12/3/2021 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
ke stavbě „Rozvod optické sítě v obci Starovice 1. a 2. etapa“.
Usnesení č. 14/3/2021 Kupní smlouvu na prodej části pozemku parc. č.
1086/65 o výměře 19m2 v k. ú. Starovice (dle GP č. 930-4458/2021) s městem Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče za cenu 950 Kč.
Usnesení č. 16/3/2021 Výběrové řízení na dodavatele stavby „Novostavba skladovacího a technického zázemí“, kdy nejvýhodnější nabídku předložila společnost Stavby RUFA s.r.o., Velké Němčice s cenou 3.619.046,27
Kč s DPH.
Usnesení č. 17/3/2021 Smlouvu o dílo na akci „Novostavba skladovacího a technického zázemí“ se společností Stavby RUFA s.r.o., Velké Němčice s cenou 3.619.046 Kč s DPH.
Usnesení č. 19/3/2021 Výběrové řízení na dodavatele stavby „Workoutové a fitness hřiště ve sportovním areálu – Starovice“, kdy jedinou nabídku předložila společnost COLMEX s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00
Praha 3 s cenou 560.201 Kč s DPH.
Usnesení č. 20/3/2021 Smlouvu o dílo na akci „Workoutové a fitness hřiště ve sportovním areálu – Starovice“ se společností COLMEX s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 s cenou 560.201 Kč s DPH
Usnesení č. 22/3/2021 Výběrové řízení na dodavatele stavby „Starovice,
ul. 3. řádek, komunikace“, kdy nejvýhodnější nabídku předložila společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. s cenou 2.031.395,30 Kč s DPH.
Usnesení č. 23/3/2021 Smlouvu o dílo na akci „Starovice, ul. 3. řádek, komunikace“ se společností SWIETELSKY stavební s.r.o. s cenou
2.031.395,30 Kč s DPH.
Usnesení č. 25/3/2021 Prominutí nájmu budovy – služby pedikúry za I.
pol. 2021 ve výši 1.500 Kč.
Usnesení č. 26/3/2021 Dohodu o provedení práce na zajištění TDI stavby „Dostavba sběrného dvoru Starovice“ za jednorázovou částku 20.000
Kč.
Usnesení č. 28/3/2021 Poskytnutí finančního daru 100.000 Kč obcím
postiženým tornádem na transparentní účet zřízený městem Hustopeče
č. 6013134339/0800
Usnesení č. 29/3/2021 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK071207/21/OKH na akci „JSDH Starovice - obnova prostředků požární ochrany“ ve výši 100.000 Kč
Usnesení č. 6/3/2021 Zastupitelstvo obce Starovice podle § 6 odst.
5 písm. a) a § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
rozhoduje o pořízení Změny č. 2 územního plánu Starovice zkráceným
postupem.
Usnesení č. 7/3/2021 Zastupitelstvo obce Starovice podle § 6 odst. 6
písm. b) stavebního zákona schvaluje žádost obce o pořizování Změny č.
2 územního plánu Starovice podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona
Městským úřadem Hustopeče, odborem územního plánování.
Usnesení č. 9/3/2021 Zastupitelstvo obce Starovice předkládá: podání obdržených žádostí Změny č. 2 územního plánu Starovice:
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Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
Usnesení č. 3/3/2021 Starostu obce k podpisu Dodatku Smlouvy o dílo
č. 1 se společností Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o., Martina Benky 12,
695 01 Hodonín ke stavbě „Starovice – IS v lokalitě BR3“.
Usnesení č. 5/3/2021 Starostu obce k podpisu Darovací smlouvy na poskytnutí příspěvku 100.000 Kč na výstavbu inženýrských sítí akce „Starovice – IS v lokalitě BR3“ s majiteli sousedních pozemků k budovaným sítím.
Usnesení č. 11/3/2021 Starostu obce k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Obcí Starovice a společností BUILDSTEEL s.r.o.
Hustopeče ke stavbě „Dostavba sběrného dvoru Starovice“.
Usnesení č. 13/3/2021 Starostu obce k podpisu Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno ke stavbě „Rozvod optické sítě v obci Starovice 1. a 2. etapa“.
Usnesení č. 15/3/2021 Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 1086/65 o výměře 19 m2 v k. ú. Starovice (dle
GP č. 930-4458/2021) s městem Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01
Hustopeče.
Usnesení č. 18/3/2021 Starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo na akci
„Novostavba skladovacího a technického zázemí“ se společností Stavby
RUFA s.r.o., Velké Němčice.
Usnesení č. 21/3/2021 Starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo na akci
„Workoutové a fitness hřiště ve sportovním areálu – Starovice“ se společností COLMEX s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3.
Usnesení č. 24/3/2021 Starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo na akci „Starovice, ul. 3. řádek, komunikace“ se společností SWIETELSKY stavební s.r.o.
Usnesení č. 27/3/2021 Starostu obce k podpisu Dohody o provedení
práce na zajištění TDI stavby „Dostavba sběrného dvoru Starovice“.
Usnesení č. 30/3/2021 Starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK071207/21/OKH na akci
„JSDH Starovice - obnova prostředků požární ochrany“.
Zastupitelstvo obce Starovice bere na vědomí:
 Rozpočtové opatření č. 4, 5/2021
 Ukončení nájmu budovy č. p. 180 – služby pedikúry od 1. 7. 2021

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 16. 9. 2021
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
Usnesení č. 1/4/2021 Zapisovatele, ověřovatele, navržený program
Usnesení č. 2/4/2021 Příjem dotace ze SFDI na projekt „Starovice – 1. řádek, chodník“ ve výši 4.462.470 Kč.
Usnesení č. 3/4/2021 Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na akci „Starovice – 1. řádek, chodník“.
Usnesení č. 5/4/2021 Příjem dotace z MMR na projekt „Starovice – 3. řádek, komunikace“ ve výši 1.598.963 Kč.
Usnesení č. 6/4/2021 Příjem dotace z MMR Podpora rozvoje regionů na
stavbu projektu „Workoutové a fitness hřiště ve sportovním areálu“ ve výši
462.000 Kč.

usnesení č.

4/2021

Usnesení č. 7/4/2021 Příjem dotace z MŽP v rámci programu péče o krajinu
v roce 2021 na projekt „Starovice – úpravy u kapličky“ ve výši 185.907,18 Kč.
Usnesení č. 8/4/2021 Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO014330073202/001-MDP ke stavbě „Starovice, rozš. NN, Nečas Radek, Miroslav“ se společností EG.D. a.s. za jednorázovou úhradu 2.500 Kč bez DPH.
Usnesení č. 10/4/2021 Smlouvu č.: HO-001030063685/001-SERG
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke stavbě „Starovice, rozš.
NN, Zůlová, parc“ se společností EG.D. a.s. za jednorázovou úhradu 2.500
Kč bez DPH.
Usnesení č. 12/4/2021 Zřízení bankovního účtu pro fond obnovy vodohospodářského majetku a účtu pro sociální fond u KB a.s. Břeclav.
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Usnesení č. 13/4/2021 Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení Asekol a.s., Československého exilu 2062/8, Praha 4, 143 00.
Usnesení č. 15/4/2021 Smlouvu o využití obecního systému odpadového
hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností
Elektrowin a.s., Michelská 300/60, Praha 4, 140 00.
Usnesení č. 17/4/2021 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finančního
příspěvku městu Hustopeče ve výši 3.980 Kč na neinvestiční výdaje zahrnující provozní náklady očkovacího centra v Hustopečích v období od
1. 3. 2021 do 31. 8. 2021.
Usnesení č. 19/4/2021 Smlouvu č.: HO-001030063779/001-SERG
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke stavbě „Starovice, příp.
NN, Losa, par. č.“ se společností EG.D. a.s. za jednorázovou úhradu 2.500 Kč
bez DPH.
Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
Usnesení č. 4/4/2021 Starostu k podpisu Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na akci „Starovice – 1. řádek, chodník“.
Usnesení č. 9/4/2021 Starostu k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: HO-014330073202/001-MDP ke stavbě„Starovice, rozš. NN, Nečas
Radek, Miroslav“ se společností EG.D. a.s.
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Usnesení č. 11/4/2021 Starostu k podpisu Smlouvy č.: HO001030063685/001-SERG o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
se společností EG. D. a.s.
Usnesení č. 14/4/2021 Starostu k podpisu Dodatku č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností Asekol a.s., Československého exilu 2062/8, Praha 4, 143 00.
Usnesení č. 16/4/2021 Starostu k podpisu Smlouvy č.: HO001030063685/001-SERG o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
se společností EG. D. a.s.
Usnesení č. 18/4/2021 Starostu k podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.980 Kč na neinvestiční výdaje zahrnující provozní náklady očkovacího centra v Hustopečích v období od
1. 3. 2021 do 31. 8. 2021 s městem Hustopeče.
Usnesení č. 20/4/2021 Starostu k podpisu Smlouvy č.: HO001030063779/001-SERG o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
se společností EG. D. a.s.
Zastupitelstvo obce Starovice bere na vědomí:
 Zprávu finančního výboru za I. pol. 2021
 Zprávu kontrolního výboru za I. pol. 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Doba konání voleb:
pátek 8. října 2021 od 14.00 do 22.00 hod.
sobota 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hod.
Místo konání voleb:
budova Školní jídelny Starovice č. ev. 216, 693 01 Starovice
 Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny
přede dnem voleb. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
 Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem
nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem.

 Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
 V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do
úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může přitom zakroužkováním pořadového
čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku
vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Přenosná volební schránka
 O přenosnou volební schránku může volič požádat ze závažných
důvodů Obecní úřad Starovice – kontaktní osoba Dagmar Krejčiříková, tel. 519 414 755.
 Ve dnech voleb lze o tuto možnost požádat přímo okrskovou volební komisi.

Vyúčtování stočného
Obec Starovice provede v měsíci říjnu vyúčtování stočného. Stočné je
vypočteno na základě odečtů stavů vodoměrů provedených a obdržených od společnosti VaK Břeclav, a.s. a schválených cen obcí Starovice za stočné pro jednotlivé roky. Vyúčtování obdrží každá domácnost
do své poštovní schránky začátkem měsíce října. Způsob úhrad nebo
vratek přeplatků je níže popsán. Dbejte prosím na dodržení termínu
splatnosti nedoplatků do 31. 10. 2021, neradi bychom vám účtovali
smluvní penále dle smlouvy (smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % za
každý den prodlení a smluvní pokutu za každý i započatý měsíc prodlení ve výši 100 Kč).
Vrácení přeplatku:
1. v hotovosti – v kanceláři Obecního úřadu Starovice v úřední dny:
pondělí, středa 7.00 – 17.00 hod.
2. bankovním převodem – na základě žádosti majitele nemovitosti
(žádost zašlete na email: obec@starovice.cz nebo zavolejte na tel:
519 414 755)
3. pokud nebude přeplatek vybrán do 31. 10. 2021 bude částka přeplatku převedena do záloh dalšího zúčtovacího období
4

Úhrada nedoplatku:
1. bankovním převodem – účet KB č. 9723651/0100, VS: číslo popisné
2. v hotovosti – v kanceláři Obecního úřadu Starovice v úřední dny:
pondělí, středa 7.00 – 17.00 hod.
Základní informace:
stočné 2020

43,40Kč/m3 bez DPH, 47,74Kč/m3 včetně
10%DPH
stočné 2021
46,95Kč/m3 bez DPH, 51,65Kč/m3
včetně 10%DPH
množství spotřebované vody dle odečtů společnosti VaK Břeclav, a.s.
propočet spotřeby
výpočet provedla společnost VaK Břeclav,
k 31. 12. 2020
a.s.
odečtené zálohy
platby SIPO září 2020 – srpen 2021
platby trvalým příkazem říjen 2020 –
září 2021
Termín úhrady nedoplatku do 31. 10. 2021
Termín vyzvednutí přeplatku do 31. 10. 20121, v úřední dny:
pondělí, středa 7.00-17.00
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Mateřská škola
Hudební divadlo Zvířátka a loupežníci
Začátkem školního roku k nám už pravidelně přijíždí hudební uskupení pana Míchala
s nádherně zhudebněnými pohádkami. Tentokrát jsme čekali pohádku O Smolíčkovi, ale
jelen se Smolíčkem se zřejmě zatoulali někde
v lese a místo nich přišla děti navštívit zvířátka
ze statku. I ta se vydala do lesa, kde rozprášila

bandu loupežníků, a to hlavně díky pomoci
všech dětí ze školky. Děti se díky pohádce dozvěděly jak pečovat o domácí mazlíčky a zvířátka obecně, co je to špatné svědomí a hlavně, že jedna z nejcennějších věcí na světě je
přátelství.
ZK

Začátek školního roku
Letošní školní rok začal v poklidné atmosféře, navzdory „covidovému strašáku“. Vzhledem k tomu, že jsme z kapacitních důvodů mohli
přijmout jen málo nových dětí, panoval v obou třídách nezvyklý klid.
Nové děti mezi „mazáky“ okamžitě zapadly a na nějaké velké stýskání
vlastně ani nedošlo. Pár slziček sice ukáplo, ale ty hodně rychle oschly.
Když přišel, jako každý rok, děti pozdravit pan starosta, přivítaly ho

s úsměvem a v dobré náladě. Jsem přesvědčená, že je to i díky věkově
smíšenému kolektivu ve třídách, kdy se děti po prázdninách vrací do
stejného prostředí, ke stejným kamarádům a učitelkám. Ve třídě Ježečků na děti sice čekaly nové paní učitelky, ale ty si rychle získaly dětské
sympatie a věřím, že i rodiče ocení jejich profesní kvality.
ZK

Poznáváme okolí školky
V naší třídě Ježečků máme nové paní učitelky. Paní učitelku Mátu a paní
učitelku Dádu. Taky Klárku, to je naše asistentka. S Jituškou, naší druhou asistentkou, jsme se rozhodli, že jim ukážeme, jak jsou Starovice

krásné. Pro paní učitelky je to všechno nové, nebydlí tady jako my. Tak
se těšíme, že s nimi všechno prozkoumáme a zažijeme spoustu legrace.
Děti ze třídy Ježečků
5
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Ruce v hlíně
I v letošním školním roce naše mateřská
škola pokračuje v projektu „Ruce v hlíně“.
Paní učitelka nám řekla, že náš první letošní
výtvor bude o školce a školčatech. Rozhodli
jsme se, že si vyrobíme obličej svého kamaráda. Každý jsme od paní učitelky dostali
kousek hlíny, kterou jsme, jako správní keramici, zpracovali do velké koule. Protože jsme
byli všichni po svačince, tak jsme měli velkou sílu a díky ní jsme dokázali vybouchat
z koule velkou placku. A pak přišla důležitá
část. Museli jsme si udělat malé kuličky na

oči, hruštičku na nos a žížalu na pusu. Vše
jsme pečlivě naškrábali a přilepili šlikrem. To
je takové blátivé lepidlo, které drží dvě věci
pohromadě. Důležité je i vše pečlivě naškrábat, jinak se nám to všechno rozpadne a to
bychom byli moc smutní. A pak jsme obličej
zdobili. A víte, co bylo dál? To už je na paní
učitelce. Ta počká, až naše výrobky pořádně
vyschnou a dá je vypálit do keramické pece.
A kamarád bude hotový. Už se moc těšíme,
co si vyrobíme příště.
Vaše děti ze školky

Starovice před 50 lety
V létě byly vyměněny sloupy elektrického vedení. Dosavadní dřevěné sloupy byly vyměněny za betonové. Dále byla část silnic v obci
pokryta novou vrstvou asfaltu.
V roce 1971 sbíraly šípky nejen děti školou
povinné, ale do soutěže ve sběru těchto
„citrónů severu“, kterou vyhlásila výkupna

ovoce a zeleniny v Mikulově, se mohl zapojit
kdokoliv. Jedním z výherců, který se umístil
na 7. místě, byl místní občan J. Janošek, který
údajně nasbíral přes 3 q šípků. Vyhrál poukaz
na odběr zboží v Jednotě v hodnotě 70 Kčs.
V listopadu se konaly volby do obecních zastupitelstev. V naší obci bylo v roce 1971 cel-

kem 451 oprávněných voličů a k volbám se
dostavili všichni. Novým předsedou MNV se
stal František Navrátil, náměstkem Jan Viktorin, tajemníkem Josef Hložek a členy rady
MNV byli Josef Hrůza, Františka Pegáčová,
Zdeněk Vašina a Marie Bučková.
Petra Pokorná

Hody 2021
Ani letos se závěr léta nemohl obejít bez tradičních krojovaných hodů.
A tak jako každý rok platí i to, že kdo se nezúčastnil, tak určitě o hodně
přišel! Účast byla hojná, tak si pojďme přiblížit, co se během předposledního srpnového víkendu vlastně událo.
Počasí je základ a to nám přálo již od pátečního brzkého rána, kdy se
chlapci vydali do lesa pro máju. Vybrat, shodit, naložit a jedem! Děvčata
se mezitím sešla v areálu u myslivny, aby započala s přípravami na výzdobu. Odpoledne se potom sešli statní chlapi z dědiny, aby stárkům
máju pomohli postavit. Poté už se jen stačilo přesunout na plac, kde
později večer předhodová diskotéka praskala ve švech. Zúčastnilo se jí
kolem 900 platících návštěvníků.
I když je sobotní den náročný, všech 11 párů zvládlo zvaní i večerní
zábavu bez sebemenších problémů a celý večer bavili velké množství
návštěvníků, kteří k nám dorazili. Platících bylo 550. Víno teklo prou6

dem, stárci i přespolní zpívali v kolečku a tancovalo se o sto šest. K tanci
a poslechu je celým víkendem doprovázela DH Vracovjáci.
V neděli odpoledne si na place mohli zatancovat i ti nejmenší, ačkoliv to chvílemi vypadalo, že se více baví spíše ti dospělí. Ovšem koho
nenadchne písnička Jede jede mašinka nebo taková kačátka. Večer
se potom pokračovalo ve večerní zábavě, a i když spadlo pár kapek,
v tanci to nikomu rozhodně nepřekáželo. Neděle byla jako již tradičně
zakončena půlnočním překvapením a ani déšť nezabránil stárkům si ho
naplno užít.
Na závěr nezbývá než poděkovat stárkům za skvěle odvedenou práci
a chuť hodovat. Zároveň také děkujeme všem zúčastněným, kteří se
jakkoliv podíleli na pomoci či podpoře letošních hodů. Rozhodně se
těšíme na příští rok. Veselo!
Kateřina Štůlová, první stárka
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Z okénka Sokola
V době pandemie se omezoval sport a pohyb i na venkovních sportovištích, zatímco
v supermarketech mohla být „hlava na hlavě“. Nicméně jsme se dočkali a od jara jsme
se mohli ke sportování postupně vrátit.
Sportování všem aktivním lidem hodně chybělo, a proto se hřiště ihned po rozvolnění
znovu zaplnila. Zejména mnoho rodičů tuto
možnost přivítalo, a mohli tak vyhnat děti
od počítačů na hřiště shazovat nabrané
kilogramy. Za Sokol nabízíme dětem především fotbal, který má u nás tradici a setkává se s velkým zájmem mladé generace.
Na trénincích je pravidelně kolem dvaceti
dětí, jak kluků, tak i děvčat, kteří dnes hrají
okresní přebor v kategorii mladší žáci. Práce s mládeží, kterou jsme zahájili aktivně od
roku 2013, už přináší „první ovoce“, kdy kluci, kteří začínali v přípravce, dnes postupně
přicházejí hrát za dospělé muže.
S výstavbou nového tenisového hřiště se
zvýšil zájem o hru tenisu a za hezkého počasí jsou kurty pravidelně využívány. Tenisová sezóna vrcholí už tradičně turnajem
dvojic v tenise. V letošním roce za účasti
sedmi družstev zvítězili Karel a Michal Dubcovi.
Pro zájemce o cvičení a posilování vyroste
ve sportovním areálu již brzy workoutové
hřiště s posilovacími prvky. Nabídka sportovních možností je v obci dobrá, stačí jen
opustit počítače a dojít si zasportovat. Těší
mne, když dojedu na hřiště a vidím sportoviště obsazená a používaná.
Antonín Kadlec

Letošní finalisté
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Přípravka z roku 2013, čtyři z hráčů již hrají za skupinu A

Mladší žáci

Účastníci tenisového turnaje
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Nevítaní návštěvníci
Na začátku srpna, v naprosto normální všední den, jsem autem projížděl okolo centra
Mikulova, ulicí Česká a přes Kostelní náměstí. Davy muflonů, jak turisty nazývá kastelán
hradu Kostka v knižní sérii a filmu Poslední
aristokratka, znemožňovaly jet rychleji než
krokem. Stejná situace se opakovala v Klentnici. Lituji lidi, co tam bydlí. A ti, co znám a bydlí tam, své zhnusení dávají najevo.
Ano, dopad turistického ruchu je zdrcující.
Třeba starosta Jan Jílek (SNK) líčí důsledky
zapsání středověkých domů a sýpek v Holašovicích v roce 1998 na seznam UNESCO
následovně: „Lidé sem často přijedou autem
za dva miliony, vůz odstaví do zákazu stání
nebo někomu před barák. Už jsme je párkrát
vyháněli z domů, kam vlezli lidem na WC.
Udělají si tu fotky, najedí se v hospodě, která
patří lidem, kteří tu ani nejsou hlášeni, vysypou odpadky a zase odjedou“. (UNESCO, polibek smrti? Tomáš Lánský, 5. 9. 2021, www.
idnes.cz).
Teď třeba do Starovic přivede další muflony
nová asfaltová cesta z Popic, která doposud

nikomu nechyběla. Budeme uskakovat před
kolaři a vyvolaný automobilový provoz o to
rychleji zlikviduje účelovou komunikaci na
„horizontu“. Měli bychom se vyvarovat podpory návštěvníků obce a budování turistické
infrastruktury z veřejného rozpočtu by mělo
být nepřípustné.
Zeptejme se sami sebe, co nám osobně turisté přináší a čím přispějí k našemu klidnému
životu. Zaparkují na zeleni nebo na chodníku, vždyť ve městech je to normální. Ve svých
špičatých botkách projdou vesnicí a tržbu
dělají „vinařství“, které nemá ani záchod a jehož „fajnšmekři“ močí kol dokola, nebo roky
nezkolaudovanému
(bezpoplatkovému)
„penzionu“. Veškeré náklady těchto návštěv,
ať již v daních nebo narušením klidu, nesou
občané Starovic. Jde o klasickou ukázku
přivlastnění si zisků a přenesení nákladů na
ostatní.
Kdo jezdí autem pracovat do Brna a nemá
tam k dispozici „firemní“ parkování, na záda
mu čím dál více dýchají tzv. rezidenční zóny.
V konečném důsledku jste postaveni před

volbu cestovat tam a zpět hodinu a půl autem (a platit si od 1200 korun za měsíc komerční parkování na místě, odkud se stejně
musíte dopravovat MHD), nebo jet tři a půl
hodiny hromadnou dopravou s třemi přestupy a s „bonusem“ nemožnosti vyřídit cokoliv
po cestě. Máte také na výběr s prací v Brně
úplně skončit. Když v Brně mohou diskriminovat nás, tak proč ve Starovicích nesáhnout
k odvetě, aby zde mohli parkovat pouze místní občané. Ostatně, cílem rezidenčních zón
byla snaha přimět lidi, aby si do Brna převedli
bydliště. Platí totiž, že kdo je Brňák, má nárok
na místo v modré zóně. Proč to všechno? Stát
na každého takto zapsaného občana vyplácí
městu či obci ročně cca 10 000 korun. A Starovice mají peněz nadbytek?
Jediná námitka může znít, že i my se někdy
ocitáme v roli turistů. Jenže svůj klid brání
a budou bránit postupně všichni. Nejsme
naštěstí na muflonech ekonomicky závislí
ani se nenacházíme v pozici rozvojové země,
abychom se „třepali“ na nějaké jejich drobné.
Vilém Barák
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Poznávání s Panterem - Albánie
V letošním letním rozvolnění jsme se rozhodli
vyrazit za poznáním do, pro nás neznámé, Albánie. Když jsme náš plán občas někde vyslovili, obvykle se všichni vyděsili. Albánie? Tam
je strašně nebezpečně! Asi před dvaceti lety se
v Albánii ztratili tři Češi, kteří byli zapojeni do
drogového obchodu, a od té doby se většina
Čechů bojí do Albánie jezdit. Jsou i tací, kteří si
pletou Albánii s Afghánistánem.
Pro ty, které láká vysokohorská turistika a nádherná příroda, je Albánie země zaslíbená. Projeli jsme napříč celou zemí a ani jedenkrát jsme
se necítili v nebezpečí, snad možná jen tehdy,
když jsme u cesty narazili na prudce jedovatou
zmiji růžkatou, kterých je tam prý hodně.
V Albánii se nám líbilo, je to země s krásnými
horami, řekami, kaňony i mořem, výbornou
kuchyní a především s dobrosrdečnými lidmi.
Kdo chce zažít turistiku v horách bez turistů
a komerce, bude nadšený. Navíc balkánské
země jsou pro nás velice levnou destinací.
Antonín Kadlec

Místní horalé jsou velmi pohostinní

Když vám nevadí spát ve stanu a nést těžký batoh, odměnou jsou taková krásná místa
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Vjosa je jediná řeka v Evropě bez regulačních staveb

Voda v místních řekách se dá pít

Za zády s dvoutisícovým pohořím Proklatje
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Fotogalerie z dění v obci a jejím okolí v letním období

Dnes už se dostanete do Popic za každého počasí

Výstavba domů na 4. řádku

Výstavba průmyslové zóny „východ“ u Hustopečí, kde vyroste obchodní a průmyslová zóna

Výstavba výrobní haly v průmyslové zóně

Výstavba nového pískoviště ve školce

Výstavba zpomalovacího retardéru na 3. řádku
11
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Travnatý pás ke kapli sv. Marka, který bude na podzim s vaší pomocí
osázen stromy

Deštivé počasí pomáhá růstu biokoridorů

Duben 2020

Září 2021

Duben 2020

Září 2021
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