Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice
ážení čtenáři, právě držíte v rukou první
číslo starovického čtvrtletníku, který má
název „Štarvický panter“. Mnoho z vás jistě
název zaskočí, ale rozhodli jsme se, že chceme
být originální a díky této originalitě snáze zapamatovatelní. Mnoho měst a obcí vydává své
vlastní pravidelné tisky. Jedná se většinou o jedny
a ty samé názvy, jako jsou různé listy, zpravodaje,
deníky, měsíčníky a podobně. Rozlišeny jsou
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Slovo starosty

Vážení občané, nastoupil jsem společně s novým zastupitelstvem do náročného volebního
období, v době, kdy začala v naší obci stavba
kanalizace a ČOV. Ale s tímto vědomím jsme do
voleb šli, věděli jsme, co nás čeká.
Chtěl bych v našem volebním období dostát
všech cílů, kterými jsme se prezentovali v předvolebním letáku. Hlavním cílem tedy bude reali-
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pouze názvem té dané obce či města. Starovice
chtějí jít jinou cestou. Chtěli jsme, aby bylo v názvu našeho čtvrtletníku něco neobvyklého, co bude
naši obec něčím symbolizovat. Zvolili jsme pantera,
což je heraldické zvíře, které má naše obec ve
znaku. Tak jako je znak naší obce jedinečný a odlišuje nás od jiných obcí a měst, tak je jedinečný
i název „Štarvický panter“, který nás odlišuje od
ostatních listů a zpravodajů. Na našich stránkách

budete nacházet každého čtvrt roku informace
o právě probíhajících i budoucích projektech v naší
obci, dále informace o kulturním dění a událostech, informace o zasedání zastupitelstva obce,
ale i různé zajímavosti, výročí i palčivé otázky,
které se naší obce týkají. Všichni, kteří jsme se
podíleli na vzniku tohoto čtvrtletníku, věříme,
že budete s obsahem spokojeni a mnozí z vás
rozšíří naše články i svými vlastními příspěvky.

zace velkých projektů, které jsou spolufinancovány Evropskou unií, protože jak víte nebo slyšíte
v médiích tato dotační politika skončí pro Českou
republiku v roce 2013 a potom budeme muset
veškeré projekty financovat z vlastních zdrojů
nebo z dotací v rámci ČR. Takže nyní se musíme
soustředit na projekty, kde je možnost využití finančních prostředků z EU, mezi které v naší obci
patří: stavba kanalizace a ČOV (67 mil. Kč, vlastní
podíl 23%), stavba sběrného dvoru (cca. 6 mil. Kč,
vlastní podíl cca. 10%) a revitalizace rybníka
s následnou výsadbou zeleně (cca 22 mil. Kč,
vlastní podíl cca. 10%). Stavba kanalizace a ČOV
už probíhá, na sběrný dvůr máme již vydané
územní rozhodnutí, projekt na revitalizaci rybníka
je ve fázi podávání žádosti o dotaci.
Tohle jsou hlavní projekty, které budeme chtít
zrealizovat. Jedná se ale o finančně náročné projekty, které mají vždy vlastní finanční spoluúčast
obce, takže naše nové zastupitelstvo bude muset
„hledat prostředky“ na dofinancování těchto projektů. Znamená to tedy „zadlužit obec“ a velmi
uvážlivě a zodpovědně zvažovat v následujícím

období další projekty a výdaje obce, protože
příjmy jsou omezené. Myslím si ale, že jsou
to dobře položené základní kameny naší obce, na
kterých se bude do budoucna dobře stavět.
Mimo tyto velké projekty, máme v plánu další,
menší, které jsou možné financovat z různých
dotací, anebo i bez dotace, ale jsou z našeho pohledu potřebné. Mezi tyto menší projekty patří:
nový územní plán obce (cca. 350 tis. Kč, je ve fázi
podané žádosti o dotací, vlastní podíl by byl cca.
10-20%), zpracování urbanistické studie projektu
a statického posudku lokality sklepů (cca 80 tis. Kč),
rekonstrukce sociálního zařízení sportovních kabin (cca. 400 tis. Kč, podaná žádost o dotaci
u MŠMT, vlastní podíl cca. 10-20% ), realizace
dopravního značení v obci (cca. 300 tis. Kč, na
základě již připraveného a schváleného dopravního projektu), zpracování projektu a realizace
výsadby zeleně v obci (cca 80 tis. Kč) a další.
Jak jste si teď přečetli, naše finanční prostředky budou velice omezené a bude tedy velmi složité pouštět se do dalších investičních akcí. Proto
se budeme alespoň snažit, maximálně zpříjemňovat život drobnými, nenáročnými projekty,
s minimálním finančním zatížením, s využitím
vlastních zaměstnanců a podporou zájmových
organizací, pořádáním kulturních, společenských
a sportovních akcí.
Také chceme plnit svůj volební program, do kterého patří „boj“ s bezohlednými občany, kteří parkují svá auta na chodnících, zamezení černých
skládek, zamezení a zpoplatnění stavebních záborů, udělat z naší obce bezpečnou a čistou obec.
Také pracujeme na zlepšení informovanosti
občanů, pravidelnými informacemi v kabelové
televizi, na internetu, místních vývěskách a hlavně vydáváním našeho zpravodaje.
Slíbili jsme také podporu seniorů, pro které
jsme vytvořili zázemí pro pravidelné se setkávání
v místní jídelně s tematickým zaměřením a dále
proběhlo společné setkání důchodců v sokolovně.
Také si myslíme, že vydávání našeho zpravodaje
nejvíce potěší právě seniory, kteří nemají přístup
k informacím z internetu.
Úkolů je před námi mnoho, ale věřím, že se
nám s Vaší pomocí, podaří vše zvládnout.
A.K.

Připravované a probíhající projekty v obci.
1. Stavba kanalizace a ČOV – stavba probíhá
2. Sběrný dvůr – připravuje se projektová dokumentace pro stavební řízení, bude následovat výběrové řízení na dodavatele a realizace konec roku 2011 nebo začátkem roku 2012
3. Revitalizace rybníka – podán projekt k územnímu řízení, bude následovat podání žádosti
o dotaci.
4. Územní plán – čeká se na získání dotace. Ihned po získání dotace bude realizován.
5. Sklepy – geologický průzkum a statický posudek je již zpracován
6. Sklepy – urbanistická studie je zadána ke zpracování (koncept je k nahlédnutí na OÚ)
7. Zastavovací studie nultého řádku je již zpracována
8. Obnova zeleně v obci – je zadán projekt ke zpracování obnovy zeleně v obci
9. Společný projekt obce Starovice – města Hustopeče – výsadba stromořadí kolem polní cesty
ze Starovic do Hustopečí, zpracovává se projekt
10. Obnova vedení nízkého napětí v obci 1. A 2. Řádek probíhá – termín ukončení duben 2011
11. Pozemková úprava – probíhá pozemková úprava extravilánu obce. Práce provádějí pracovníci firmy
Hrdlička s.r.o. Brno
12. Připravuje se 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 ZVOS.
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Kanalizace a ČOV
Cílem našeho zpravodaje je, aby jste byli dostatečně informováni o dění v naší obci. Vždycky se budeme snažit Vás informovat o věcech,
činnostech či projektech, které budou v daném
období aktuální. V současné době nás všechny
zajímá a trápí stavba kanalizace a čistírny odpadních vod. (ČOV).
Začnu tím, co občas slyším, „proč vlastně
čističku stavíme?“ Že je to velice nákladná stavba, a že ji vlastně ani nepotřebujeme. Pro ty,
kteří mají tyto názory jenom připomenu, že žijeme v jednadvacátém století a ne ve středověku,
kdy si musíme chránit svoje životní prostředí,
ve kterém žijeme. Zápach našeho potoka občas
připomínal právě středověké prostředí. Možná,
že by se čistička opravdu stavět nemusela, kdyby všechny domácnosti nakládaly se splaškovými odpady dle zákona. To znamená, odpadní
vody sváděli do septiku, který by pravidelně
vyvážely na místo určené, to znamená zase
na ČOV. Ale dobře víme, že fekálních vozů vidíme v obci poskrovnu a drtivá většina domácností přepouští různými způsoby splaškové
vody do dešťové kanalizace. Dokonce to došlo
už tak daleko, že někteří občané drze vypouštěli
splaškové odpady čerpadly s nataženými hadicemi přes silnici v období nedělních procházek.
Kdo septik pravidelně vyváží, tak se na spuštění kanalizace těší, protože mu ubudou starosti
s vyvážením, a také výrazně ušetří. Pro Vás, kdo
to nevíte stojí vyvezení jednoho m3 splaškových
vod přibližně 250 Kč, takže průměrná rodina se
spotřebou třeba 80 m3 za rok zaplatí za odvoz
a uložení splaškových vod 20 tisíc korun za rok.
Věřím, že jsem dostatečně vysvětlil nutnost
této stavby, na kterou jsme dlouho čekali.

Dotace a financování stavby. I přes to, že jsme
věděli, jak je tato stavba pro nás zásadní, přes
vysoké náklady jsme se do realizace pouze
s vlastními zdroji pustit nemohli. Žádali jsme
o dotaci a čekali, kdy na nás dojde řada. Příslib
dotace měl už v roce 2001 bývalý starosta pan
Chloupek, ale nakonec byly finance použity na
likvidaci škod po povodních v Čechách v roce
2002. A tak se znovu předělával projekt, znovu
se žádalo o dotaci a až v říjnu minulého roku
2010 jsme obdrželi rozhodnutí o udělení dotace. Získání dotace bylo hlavně prací bývalého
starosty pana Novotného. Už před tím, začátkem roku 2010 byl vybrán dodavatel stavby, kterým se stalo sdružení firem s nejnižší
nabídkovou cenou 1. Žďárská a plynárenská
a SYNER Jihlava. Celková cena díla je téměř
70 mil. Kč.
Finanční krytí je následující: dotace 51,8 mil,
půjčka ze SFŽP 5,8 mil. a vlastní zdroje 9,5 mil.
+ ostatní nezpůsobilé výdaje.
Z vlastních zdrojů máme již část nákladů
cca 2 mil. uhrazeny, část uhradíme z hotovosti
obce cca 5 mil. a na zbytek si budeme muset
vzít ještě další úvěr. Znamená to tedy, že budeme muset šetřit a splácet. Ale jinak to nejde.
Co se týká samotné stavby, myslím si, že firmy 1. Žďárská i SYNER, pracují velice dobře.
Jedou ve čtyřech partách současně, takže mají
velice rychlý postup, ale zároveň to přináší problémy s průjezdností obce a koordinací prací.
O co je to pro nás nyní náročnější o to bude toto
„utrpení“ kratší. V jiných obcích dělají podobné
stavby i dva roky a když si vezmete že se začalo
kopat 18.10.2010, tak je postup extrémně rychlý, se kterým nikdo nepočítal. Myslím si, že obě
firmy se snaží v rámci možností i udržovat pořádek a bezpečnost v obci. Přejme si, ať stavba
pokračuje takhle dále.

Sklepy – jedinečná lokalita obce
Všichni občané Starovic znají dobře lokalitu
sklepů za obcí, kam rádi chodí na procházky,
ale jen málo kdo si uvědomuje, jak je to jedinečná lokalita. Nové zastupitelstvo se rozhodlo zpracovat urbanistickou studii a statický
posudek lokality tak, aby došlo k zastavení
další urbanistické devastace tohoto krásného místa. V oblasti se nachází 121 sklepů,
z nichž asi třetina jsou pouze samotné „díry“,

Obnova zeleně v obci
Stavba kanalizace si vynutila vykácení mnoha
dřevin, které stály v cestě novým kanálům.
Většina občanů, včetně mě, nesla toto kácení
nelibě. K některým stromům jste měli za ta
léta už svůj osobní vztah. Některé stromy byly
opravdu pěkné, ale na druhou stranu došlo
i k vykácení stromů a dřevin, které byly poškozené, oschlé nebo se svým druhem do obce
ani nehodily. Paradoxně nám toto vykácení
napomohlo začít s novou výsadbou. Obecní
zastupitelstvo rozhodlo vypracovat projekt
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zeleně, který bude řešit výsadbu zeleně na
území celé obce. Projekt bude zpracován odbornou firmou, která nám navrhne, vhodné
typy a umístění dřevin v jednotlivých lokalitách obce. Následně po vypracování projektu
provedeme i postupnou výsadbu. Proto na
Vás apeluji, abyste svévolně před svými nemovitostmi na obecních pozemcích nevysazovali bez našeho svolení žádné stromky ani
keře. Věřte nám, máme velký zájem, aby byla
naše obec pěkná a zelená.
A.K.
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Třídění odpadů – naše peníze

Další postup prací bude asi následující. Firma 1.
Žďárská po dokončení hlavních kanalizačních
stok, bude pokračovat na domovních přípojkách a dále pak začne s obnovou chodníků,
zeleně a nakonec s opravou silnic. Vše by mělo
být minimálně ve stejném stavu, jako před
kanalizací. Firma SYNER bude pokračovat na
stavbě ČOV za rybníkem, která musí být dokončena do srpna 2011.
My občané budeme mít čas až do doby spuštění zkušebního provozu ČOV, který se předpokládá až v srpnu 2011. Potom budeme muset v co
nejkratší době (cca. do měsíce) napojit splaškové
odpady z domácností na revizní šachtu umístěnou před domem a začne zkušební provoz ČOV.
Vážení občané stavba kanalizace a ČOV nám
všem znepříjemňuje život. Neustálé bláto, provoz
nákladních aut, uskladněný materiál, hlučnost,
prašnost atd. Chci Vás ještě jednou i touto formou požádat o maximální trpělivost a tolerantnost vůči všem svým spoluobčanům a stavebníkům o maximální výpomoc při úklidu chodníků
před svými nemovitostmi, neparkování aut na
chodnících, o pomalou jízdu přes obec a podobně.
Další informace ke kanalizaci Vám poskytnu
v dalším čísle zpravodaje, který vyjde v polovině
června 2011. Samozřejmě, jestliže Vás něco zajímá,
a potřebujete vyřešit konkrétní problém, jsem
Vám kdykoliv k dispozici na obecním úřadě.
A.K.
některé sklepy jsou původní, některé se dají
jednoduše přestavět a některé „zrůdné“ stavby tam budou strašit asi na dlouho. Ale věřím,
že regulací výstavby se za několik let stanou
naše sklepy raritou a vyhledávaným turistickým cílem, který může podpořit místní vinaře
a podnikatele. Jestliže budete chtít nahlédnout
do připravovaného konceptu před samotným
schválením, můžete tak učinit na obecním
úřadě. Více o stanovených regulativech se
dozvíte v dalším čísle našeho zpravodaje, kde
se budu tomuto tématu více věnovat.
A.K.

Vážení občané, jak je patrné z předchozích
článků, finanční výdaje obce budou vysoké
a musíme tedy hledat možnosti, kde vydělat
nebo ušetřit. Jedna z těchto možností se nabízí
při lepším hospodaření s odpady, kde bychom
mohli bez větší námahy ročně ušetřit desetitisíce. Hlavně si myslím, že jsme tomuto tématu
věnovali malou pozornost a osvětu, kterou se
budeme snažit postupně napravit. Pro úvod
napíšu pár důležitých bodů k hospodaření s odpady. Většina z vás ví, že platí obci poplatek
400 Kč za osobu a rok za likvidaci odpadů.
Za tento poplatek obec pak zajišťuje likvidaci
směsného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu (pneumatiky, plechovky od barev)
likvidaci tříděných odpadů (papír, plasty, kov,
sklo a nápojové kartony) a likvidaci elektro spotřebičů. (televize, počítače, pračky ledničky, vše
s elektro součástmi). Bohužel vybrané poplatky
od občanů nestačí na pokrytí nákladů za likvidaci odpadů a obec musí více jak třetinou přispívat za každého občana. Situace by se mohla
zlepšit, kdybychom lépe třídili odpad. Málo kdo
ví, že obec získává za třídění odpadů odměny
od společnosti EKOKOM, které nejsou zanedbatelné. K podrobnému vysvětlení a popsání
problematiky s odpady bych potřeboval více
prostoru, proto napíšu pro začátek pár konkrétních kroků, kterými můžete přispět k úspoře
v hospodaření s odpady.

1. Snažte se co nejvíce třídit odpady, aby jich
šlo co nejméně do popelnic. Obec platí za
každé odvezené kilo na skládku.
2. Nedávejte do popelnic suť, smetený písek,
biologický odpad a odpad, který se dá roztřídit.
3. Vybudujte si na zahradách kompostéry, do
kterých budete ukládat biologický odpad.
Zbytky jídel, trávu, slupky od zeleniny a ovoce, pytlíky od čaje atd.
4. Třiďte níže uvedené odpady:
a. Plasty - (pet tahve, igelity, kelímky od jogurtů,…..) pet láhve prosím co nejvíce
slisujte. Všechny tyto plasty dejte do připravených pytlů, které obecní pracovníci
svezou.
b. Sklo – kontejnery po obci
c. Kov, papír, elektrospotřebiče - pravidelně
1 x za čtvrtletí zajistíme mobilní svoz
d. Nápojové kartony – (krabice od mléka,
džusů, vína atd.) Kartony vypláchněte,
slisujte a svažte. Pracovníci obce je svezou stejně jako plasty. Za sběr těchto
odpadů, obec získá odměny od společnosti EKOKOM.
Tomuto tématu se budeme věnovat v dalších číslech zpravodaje.
Třiďte odpady, jsou to vaše peníze!

Zpracování nového
územního plánu
Vážení občané stavebním zákonem bylo
stanoveno, že všechny obce a města musí
nové územní plány do roku 2015.
Z toho důvodu i naše obec vypsala výběrové řízení na zpracování nového územního
plánu. Na základě výběrového řízení byla
vybrána firma AR Projekt Brno s nejnižší
nabídkovou cenou 314.400,- Kč, která pro
nás bude zpracovávat nový územní plán.
Jelikož cena za zpracování projektu je vysoká, žádá obec o dotaci ze zdrojů EU z programu IOP (Integrovaný operační program),
kde je možnost získat dotaci ve výši cca
90 % z celkových vynaložených nákladů.
Vážení občané, územní plán je velmi důležitým dokumentem, kterým se řídí v dalších letech rozvoj a výstavba v obci. Proto
na Vás apeluji, abyste přípravě tomuto dokumentu věnovali maximální pozornost.
Budou svolány schůzky pro veřejnost,
kde budete moci vznést svoje požadavky
a připomínky k přípravě územního plánu.
Samotné práce začnou až po získání dotace. O termínu zahájení a schůzkách budete
všichni včas informováni způsobem místně obvyklém. (obecní rozhlas, kabelová
televize, internet, obecní vývěsky).

A.K.

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce z 15. 2. 2011

usnesení
č. 1/2011

Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatelku, ověřovatele, návrhovou komisi na usnesení a program

• Vydávání Starovického zpravodaje a firmu Graweb Hustopeče pro
tisk zpravodaje.

• Inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2010

• Poskytnutí půjčky FRB ve výši 5.500,-Kč na úhradu poplatku projektu kanalizace a revizní šachty občanům: (8 domácností)

• Rozpočtové opatření č. 9/2010 – navýšení příjmů, vybrané peníze
za kanalizační přípojky od občanů
• Zveřejnění záměru obce směnit část pozemku parcel.č. 974 a 973
u hlavní silnice k plánované výstavbě chodníku na 4. řádek
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• Kupní smlouvu, po projednání, na parc.č. 5759/1 o výměře 961 m
a parc.č. 5759/9 (vinohrady ve středohoří) o výměře 16m2 panu
Bc. Jan Šebesta, Hustopeče za cenu 13.134,-Kč.

• Smlouvu o dílo a platby dle smlouvy s firmou Atelier Fontes, s.r.o.
Brno, která provádí inženýrské činnosti k projektu revitalizace rybníku, podepsanou p. Novotným dne 3. 6. 2010
• Zaplacení faktury za geologický průzkum a statický posudek v lokalitě sklepů Ing. Klusáčkovi ve výši 60.000,-Kč
• Podpis smlouvy s firmou Jančálek Břeclav s.r.o. na vypracování
urbanistické studie lokality sklepů ve výši 42 tis.Kč.
• Finančně se podílet na zpracování společného projektu výsadby
stromořadí na polní cestě Starovice-Hustopeče ve výši 1.900,-Kč
• Zadání zpracování projektu zastavovací studie 0–tého řádku nejvýhodnější nabídce Ing. Štýblovi, Starovice.
• Příspěvek Svazku obcí Mikroregion Hustopečsko na rok 2011
ve výši 30.000,-Kč
• Uskutečnit setkání pro důchodce 5. 3. 2011 na obecní náklady
• Dotaci na provozní ztrátu sokolovny za rok 2010 ve výši 31.671,-Kč

• Poskytnutí dotace pro SDH ve výši 30% z celkového nákladu proti
získané dotaci z JMK, nebo 30 tisíc Kč v případě neposkytnutí dotace.
• Minimální cenu za prodej pozemků na 4.řádku 350 kč/m2
• Přeřazení jednoho člena ZO z finančního výboru do kontrolního.
• Zadání zpracování projektu obnovy zeleně dodavateli s nejnižší
nabídkou.
• Finanční příspěvek pro Folklorní kroužek Starovic na nákup odměn
na maškarní ples ve výši 1184,-Kč
Zastupitelstvo obce Starovice bere na vědomí:
• Zprávu o činnosti - starosta
• Zprávu kontrolního výboru
• Zprávu finančního výboru
• Rozpočet na rok 2011 Mikroregion Hustopečsko
• Vybudování vodovodu u Sokolovny provedou majitele sklepů na
vlastní náklady.
• Přijetí žádosti o vyjádření společnosti MND Production k hloubení
vrtu v KÚ Starovice
Zastupitelstvo obce Starovice neschvaluje:
• Prodej pozemku parc.č. 924 v KÚ Starovice
• Prodej části pozemku parcel.č. 4188/1
• Pronájem pozemku parc.č. 731 a 734 panu Bačovskému
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Ani Pražáci neparkují jako Starovičáci

Každý z nás si chrání svůj majetek, ale to
co patří obci, jakoby patřilo všem. Není neobvyklé blokování veřejných komunikací stavebním materiálem a využívání obecních pozemků
k soukromým účelům, pro skládku stavebního
materiálu, hlíny, sutě, vraku auta a samozřejmě
pro parkování.
Možná by se vyplatil jeden obecní policista,
který by uděloval pokuty a vybíral peníze za
použití obecních ploch. Nezanedbatelné je pořádku i hledisko příjmu do obecní kasy v době,
kdy Starověce budou splácet velké úvěry a další
peníze spolknou opravy silnic a chodníků.
Nový starosta naší obce začal celkem nekompromisně řešit parkování. Jistě, jsou i další důležité věci, jako stavba kanalizace, ale je třeba
jej maximálně podpořit. Ve Starovicích jsme
všichni příbuzní a známí a tak se možná ostýcháme navzájem si říci, co nám vadí. Usmíváme se na sebe, ale myslíme si svoje. Takže na
plnou hubu. Slušné občany hněte parkování
na chodnících. Ani v Praze nebo Brně si řidiči
nedovolí to co ve Starovicích. Někteří z nás si
myslí, že právě na ně se pravidla nevztahují.
Zákon prostě a jasně zakazuje stání na chodníku a zelených plochách, platí pro každého
a důležitá skutečnost. Obec nemá zákonnou
povinnost hledat někomu místo na parkování.
Do letošního března bude probíhat stavba
kanalizace. V okamžiku, kdy se povrchy vozovek začnou dávat do pořádku, pevně věřím,

ní těchto ploch. Za vybudování nebo úhradu
stavebních prací by občan Starovic mohl získat
dlouhodobé vyhrazené parkování. Zcela určitě
by nemělo zůstat pouze u divokých parkovacích
ploch, které v souvislosti se stavbou kanalizace
vznikly navezením štěrku vedle komunikace.
I když je to možná zprofanované, pro parkování i pro svévolné zabírání obecních pozemků
platí princip rozbitého okna. Tam kde se připustí, aby bylo rozbité okno, hromada odpadů
nebo volně pohozený autovrak, tam to končí

že automobily začnou opouštět chodníky a zelené plochy. Každý by se měl zamyslet již teď
nad tím kde parkuje a začít věci řešit v předstihu. Proto je nutné zvažovat využití stodol,
průjezdů domů a dalších soukromých ploch
na parkování. Problém se týká i čtvrtého řádku, kde auta zatím živelně stojí na komunikaci.
V rámci dokončování staveb by si všichni měli
vybudovat dostatek parkovacích míst a své vozy
tam také umisťovat. Věřím, že nově zvolené zastupitelstvo neuhne před
konflikty a věci bude řešit
i ve spolupráci s Městskou policií Hustopeče
a Policií České republiky,
všemi zákonnými prostředky, od pokut, přes
„botičky“ až po odtah
vozidla.
Je faktem, že ve Starovicích z důvodu malé šířky v podstatě neexistují Parkování kdy automobil zasahuje na chodník i do komunikace.
komunikace (snad kromě
daleko většími problémy. Je pouze na nás, zda
hlavního tahu na Uherčice), kdy by se v soulase Starovice budou podobat vesnici rumunské
du s vyhláškou dalo parkovat. Do budoucna by
nebo naopak rakouské. Osobně jsem pro heslo:
mělo dojít od obce k vypracování projektu pro
Ordnung muss sein! (pořádek musí být).
zřízení parkovacího pásu v dnešních zelených
plochách na prvním, druhém a třetím řádku,
Vilém Barák
což by zaručovalo jednotné urbanistické řeše-

Zvyšující se nezaměstnanost v obci

Naše obec se dostává do popředí
v nelichotivé záležitosti a tou záležitostí je nezaměstnanost.

V prvním čísle našeho zpravodaje pod sloupkem „občanské záležitosti“ bychom vám rádi
nabídli pohled, na uplynulý rok v obci, řečí čísel.

Ve školním roce 2010/2011 navštěvuje
1. třídu 9 dětí.

V roce 2010 žilo v obci 823 obyvatel z toho
5 cizinců.

Rok 2010 byl pro některé občanky a občany
významný tím, že oslavili svoje životní jubilea:
paní M.Viktorínová 90 let, paní H.Kotásková
a pan F.Fiala 85 let a paní Z.Štýblová 80 let.

Narodilo se 12 dětí a z toho 9 rodin umožnilo obci přivítat občánky mezi „starovičáky“.
V obci s námi žije 173 dětí a ve věku do 15 let
to je 134 dětí.

Slavný den – výročí diamantové svatby,
oslavily 2 manželské páry. Na začátku roku
2010 manželé Veithovi a v druhé polovině
roku manželé Štýblovi. Pro ty, kteří vzpomí-
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O příjemné prostředí se stará personál jídelny v čele s paní D. Fialovou. Brzy jsme si
zvykli na možnost objednat si čaj, kávu, punč
či něco ostřejšího, zákusek, chlebíček, pizzu.
V klubu si naši starší občané mohli prohlédnout obecní kroniky, staré fotky ze svého
mládí, z doby osídlování Starovic. Slyšeli zají-

Bulíček Marek
Fialová Terezka
Herůfek Dominik
Jakim David
Mátl Tomáš Jaromír
Meredová Melany
Polák Toník
Schiller František

Údaje jsou uvedeny k 31. lednu 2011.

Krojový ples 2011

O tom, zda se naše obec rozrůstá či nikoli,
svědčí další údaje. 11 občanů se z obce odstěhovalo a 9 přistěhovalo.
Naposledy jsme se rozloučili s 3 občany.
Dovolte mi zakončit sloupek poděkováním
všem, kteří mají podíl na fungování klubu
s kavárnou pro důchodce. Klub začal fungovat na počátku nového roku (ti, kteří ještě
váhají, srdečně zveme mezi sebe). Setkání
se konají každou středu od 15 do 17 hodin ve
školní jídelně.

mavé povídání o dávné historii obce Starovic
z úst pana M.Kotáska ml. Pan starosta, při jiném setkání, informoval a přiblížil problematiku výstavby čističky vod, průběh kanalizace
a výstavbu sběrného dvora. Jindy se díváme
na DVD například z hodů a nebo se zpívá za
doprovodu kláves a kytary děvčat S.Mášové
a M.Pokorné.

Zajímavé setkání se nabídlo akcí „Sebeobrana seniorů“, kdy pan A.Grůza ml. radil,
ale i předváděl, jak se bránit nebezpečí útoku,
kterému jsou starší občané někdy vystaveni.
Klub s kavárnou se nám pěkně rozbíhá
a věříme, že i do budoucna bude chuť i příležitost v těchto setkáních pokračovat.

Před zápisem jsme si ve školce povídali o
škole a dětem jsem požila stejnou otázku

Jakim David – až budu chodit se školou ven
a budu tam mít nový kamarády
Mátl Tomáš Jaromír - až budu kreslit kroužky
a čárky
Meredová Melany - že tam budu mít nové kamarády
Polák Toník – že se tam budu učit karate
Schiller František – nejvíc se těším do tělocvičny, protože je hodně veliká
J. Heřmanská

M. Formanková

10. února 2011 proběhl v ZŠ Hustopeče
Nádražní zápis dětí do prvních tříd, kterého
se spolu s rodiči zúčastnilo také osm dětí
z naší mateřské školy.
Děti hned ve vestibulu školy přivítaly pohádkové postavy, lesní víly, princezny, Honza, motýl Emanuel, Karkulka a další, které
je potom provázely po škole. Po této cestě musely děti plnit různé úkoly jako např.
skládání pohádkové mozaiky, chytání a počítání papírových ryb, nakreslit postavu
nebo zazpívat písničku. A protože naše děti
všechny úkoly zvládly, mohla je potom paní
ředitelka zapsat jako budoucí prvňáčky. Na
památku na tento slavnostní den obdrželo každé dítě pamětní list se svou fotkou.
Po prázdninách tedy nastoupí do školy tyto
děti:

Folklórní kroužek

nají kolik, že let to znamená, prozradíme, že
svůj slib, žít ve vzájemné lásce a svornosti,
si oba páry daly před 60. lety.

Štarvický panter

Zápis dětí do ZŠ

V přiloženém grafu je srovnání nezaměstnanosti v rámci české republiky, okresu Břeclav a okolních obcí.
Veškerá data jsou čerpána ze statistik
ministerstva práce a sociálních věcí.

M.K.

Občanské záležitosti

1 / 2011

,,Na co se nejvíc těšíš, že budeš ve škole
dělat?“ A zde jsou jejich odpovědi:
Bulíček Marek – že si tam budu hrát
Fialová Terezka - že tam budu malovat, učit se
anglicky a psát tiskací písmena
Herůfek Dominik – na obědy

V sobotu 15.ledna pořádal Folklórní kroužek krojový ples.
Necelý měsíc před krojovým plesem jsme
žádali sponzory o sponzorské dary do tomboly. Zpočátku to vypadalo, že letos ani žádná tombola nebude, ale naše obavy se nevyplnily a na plese jsme nakonec měli bohatou
tombolu, která obsahovala 180 cen. Mezi ty
nejlákavější patřili dárkové poukazy (ať už to
bylo do fitness centra, na odběr zboží, nebo
návštěvu kosmetiky), sada šperků, popelnice, dort a spousta dalších.
V sobotu jsme krojový ples zahájili ve
20:00 nástupem všech krojovaných. K tanci a poslechu nám po celý večer vyhrávala
kapela Skoroňáci pod vedením kapelníka
Petra Mikliše. Ve 21:00 nám krojovaní stárci
zatančili českou besedu, kterou poctivě
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Štarvický panter
nacvičili. Předtančení besedy nám ukázalo
12 krojovaných páru – mezi nimi i jedno kolečko dětí z Folklorního kroužku. Na ples se
přišlo bavit 133 spoluobčanů.
Od 22:00 jsme prodávali lístky do tomboly. Každý návštěvník si dle svého přání
vybral své losy a od 24:00 jsme tombolu
vydávali. Snad si každý odnesl, co si přál.
Kapela nám hrála až do ranních hodin.
A my už se i nyní těšíme na příští ples.

1. místo: postavičky z Mrazíka
s počtem 21 hlasů
a) Dědeček Hříbeček – Štýbl Karel
b) Ivánek – Štýbl Jaroslav
c) Marfuša – Štýblová Veronika
2. místo: postavičky z Krakonoše
s počtem 10 hlasů
a) Krakonoš – Štýblová Jana
b) Trautenberk – Šebestová Markéta
c) Anče – Jakub
d) Kuba – Petra Zvolská
e) Hajný – Martina Zvolská
3. místo: Tepláková souprava kule
dej si do prava – Novotný Vlastimil
s počtem 8 hlasů
Po celý večer nás již tradičně doprovázela kapela Grif 05 z Brna.

V neděli jsme navázali na předchozí večer
a v 15:00 byl zahájen maškarní ples pro děti.
Pro děti jsme připravili spoustu zajímavých
her při kterých nám pomáhal kouzelný dědeček Hříbeček.
Každá maska obdržela ihned malou odměnu formou cukrovinek. Navíc 4 nejhezčí
masky, které vybrala porota, byly odměněni dárkovými balíčky. Komise měla těžkou
volbu. Při průvodu masek se nám představili princezny, čarodějnice, čertice, včelička, žabka, moulové, stromeček Jablůňka
a spousta dalších krásných masek.
I přesto, že byla těžká volba vybrat pouze
4 vítěze, protože všechny masky byly nádherné, vyhráli nakonec tito:
Vodníci: Berta Adrian; Brabec František
Medvídek: Jakim Jakub
Pirát: Jakim David
Dětem se ples velice líbil a ještě dnes si
o něm povídají. Jakou masku připravíte na
příští ples?

Bubáci a hastrmani
Na neděli 6. března jsme pozvali divadelní
ochotnický soubor „Bez Kamen“ z Uherčic

s pohádkou „Bubáci a hastrmani“. Text k této
pohádce napsala: Jana Weberová a hudbu
složil Ivan Bedář.
I přesto, že neděle byla krásně slunečná
a počasí lákalo ven na procházku, navštívilo
divadelní přestavení spousta dětí i dospělých.
V 16:00 zazněl zvonek a divadelní představení začalo.
Na scéně se objevil mlynář a jeho dvě děti
Jeníček a Mařenka a pak už přicházely jen
strašidýlka. Nebojte se nebylo to strašidelné, i když některé děti se bály.
Na scéně se postupně objevili Mulisák,
Bubáček, Brčál, Pulec, Ježibaba, Hejkal,
Kryštof – dupák, Prokletý baron a Prokletá
komtesa.
Tato veselá pohádka, plná dovádění a nezbedností nás přivedla do světa strašidel,
který se v lecčem podobá tomu lidskému.
A jestli je možné tyto dva světy propojit?
O tom jsme se sami mohli přesvědčit během
představení, které trvalo asi 90 minut.
Ochotnický soubor v naší obci vystupoval
již třetím rokem. Podle délky potlesku soudíme, že se pohádka líbila nejen přítomným
dětem ale i dospělým. Již nyní se těšíme na
jejich další představení.
R. Nedbálek

Starovické okno do minulosti
Na webových stránkách obce Starovice,
pod hlavičkou „Zajímavosti z historie“, mohou nejen zájemci o historii nalézt zajímavé
články, které se týkají historie naší obce,
popřípadě s naší obcí určitým způsobem
souvisí. Články vychází v pravidelných čtvrtletních intervalech. Čtenáři se doposud mohli
seznámit s královnou Eliškou Rejčkou, která
Starovice vlastnila, dále se zápisy kronikářů
z období 1. světové války včetně tehdejších
cen a platů a jako poslední článek je zde
uveden pod názvem „Životopisy duchovních
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SDH Starovice

Maškarní ples 2011
V sobotu 19. 2. se v naší obci pořádal již
7. maškarní ples.
Od 14:00 jsme za doprovodu harmoniky
a bubeníka obcházeli vesnici a zvali spoluobčany na večerní zábavu. Počasí nám přálo, jen je škoda, že obchůzky se zúčastnilo
méně masek než v loňském roce.
I na večerní zábavu přišlo méně návštěvníků než vloni. Dostavilo se pouze 88 občanů a z toho bylo 25 masek. Mezi nejzajímavější patřili např. rybáři, piráti, Rumcajs
a Mankou, Havanami, baletky, Římané atd.
Ani letos jsme návštěvníky nepřipravili o krásnou a zajímavou tombolu. Do 22:00 mohli
všichni přítomní hlasovat pro nejhezčí masku. A kdo to letos vyhrál?
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správců Starovic“. Zde se mohou čtenáři dozvědět zajímavé informace o všech 19 farářích, kteří působili v naší obci na stálo od roku
1785 do roku 1960. Dozví se, jak byl např.
oloupen farář Ignaz Neumann francouzskými
vojáky, kteří bojovali u Slavkova v roce 1805,
dále o zatčení gestapem faráře Josefa Valouška v roce 1941 a jeho následném věznění
v koncentračním táboře Dachau a mnoho dalších zajímavých věcí.
M. Kotásek

Rudolf Renda

Od roku 1996 hasiči jako sbor v naší obci
skoro jakoby nebyl. Držela se při životě pouze
zásahová jednotka pod vedením Petra Hermana, ale soutěží a vedení mládeže zde nebylo, mimo roky 1998-2001, kdy se podařilo
dát dohromady dětská družstva pod vedením
Dagmar Janotové. Od roku 2007 se opět starovičtí hasiči zformovali do fungující plnohodnotné organizace za přispění pana Františka
Beiera, který byl zvolen starostou SDH Starovice. Velitel jednotky je Petr Herman, vedoucí
mládeže je Václav Herman. Dnešní jednotka
hasičů čítá celkem 20 aktivních členů, kteří se
zapojují do aktivit a potřeb organizace. Jezdí
k zásahům a na soutěže. Dětí je asi také 20,
které se průběžně účastní soutěží. V roce
2010 se našim hasičům za podpory obce podařilo získat bezúplatným převodem vyřazenou cisternu od profesionálních hasičů, kde
s předurčenosti naší jednotky musí toto vozidlo být. Výchova mládeže spočívá ve výuce
hasících prostředků, protipožární ochrany
a dovedností požárního sportu, kde dosahují
vynikajících výsledků. V letošním roce získali na
Pernském uzlování 3 první místa z možných 4.

V letošním roce SDH pořádá i floriánskou
zábavu na kterou srdečně zvou naše spoluobčany. Zároveň je chce informovat o možnostech využití naší pomoci, hlavně pro
naše starší občany, co se týká čerpání vody,
protlačení kanálů a rizikových prací na které
je jednotka potřebně vybavená. Zároveň

velitel jednotky Petr Herman důrazně upozorňuje naše občany na přísný zákaz vypalování
mezí! Porušením tohoto zákazu se vystavujete možné pokutě a v případě požáru i k zaplacení nákladů na hašení a výjezdů jednotek.
P. Herman

Setkání s důchodci
Nové zastupitelstvo si dalo do svého volebního programu také větší zapojení seniorů do života obce. Prvním krokem bylo
vytvoření podmínek pro pravidelné se setkávání ve školní jídelně, na které zastupitelé
navázali „velkým“ setkáním v sokolovně.
Setkání se zúčastnilo více jak 90 seniorů
z obce, které přivítali zastupitelé. Všechny ženy dostaly při vstupu kytičku k MDŽ.
Program začal vystoupením dětí z mateřské

školky, potom starosta seznámil občany se
zprávou o dění v obci a následně vystoupili
se svým představením členové folklorního kroužku Starovic. Po vystoupení byla večeře, kdy všechny přítomné obsluhovali členové zastupitelstva, pracovníci obce a školky včele se starostou. Po dobré večeří byla
volná zábava, kdy k tanci a poslechu hrál
muzikant Vlastik z Křepic. Zábava se rozjela
a všichni přítomní se vesele bavili. Při od-

chodu vypadali všichni spokojeně a loučili
se slovy, děkujeme a těšíme se na příští setkání.
A.K.

Sokol opravňuje ke vstupu na sportoviště TJ
(fotbalové hřiště, tenisové kurty, využívání
sokolovny) a výhody při pořádání turistic-

kých zájezdů. Noví zájemci se můžou přihlásit přes email: sokolstarovice@seznam.cz.
S pozdravem „sportu zdar“.
A.K.

TJ Sokol
TJ Sokol – v sobotu 27.2.2011 se uskutečnil v sokolovně VIII. Ročník amatérského
turnaje ve stolním tenise. Dopoledne se konal turnaj pro děti, kterého se zúčastnilo 10
dětí a pořadí skončilo následovným pořadí
1. Novák Adam, 2.Buček Ondřej, 3. Matějů
Martin. Odpoledne pak pokračoval turnaj
dospělých s rekordní účastí 18 hráčů, kdy
si bez ztráty setu dokráčel pro vítězství Stanislav Hlávka, který ve finále porazil Drahoše Herzána. Na třetím místě skončil Jakub
Neuman, který porazil čtvrtého Ladislava
Švestku.
Upozornění pro členy sokolu. V měsíci
březnu budou vybírány členské příspěvky
na rok 2011. Příspěvky se nemění dospělí
100,- děti do 18-ti let 50,-kč. Členství v TJ
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Informace z fary

Velikonoce ve starovickém kostele
Pěší putování s modlitbou křížové cesty od kostela k bývalé kapličce nad Starovicemi.
Neděle 3. 4. sraz v 14:30 hod. před kostelem.

Proč se každý rok mění
datum Velikonoc?
S blížící se Velikonocemi dostávám tuto
otázku čím dal častěji. Proto nabízím aspoň
toto krátké vysvětlení. Oslava křesťanských
velikonoc má své kořeny v židovské oslavě
pesachu. Během něho si židé připomínají, že
okolo roku 1300 před Kristem byli zázračně
Mojžíšem vyvedeni z egyptského otroctví
přes Rudé moře do zaslíbené země. A právě
během židovského svátku pesach byl Ježíš
okolo roku 30 v Jeruzalémě ukřižován a vstal
z mrtvých. Židovský svátek pesach se slavil v noci během jarního úplňku ze 14. na 15.
nisanu židovského kalendáře. Proto křesťané

Starovice

Hustopeče

Starovičky

Zelený čtvrtek

16:30 hod.

18:00 hod.

16:30 hod.

Velký pátek

16:30 hod.

18:00 hod.

16:30 hod.

Bílá sobota

18:00 hod.

21:00 hod.

18:00 hod.

Velikonoční neděle

8:00 hod.

9:30 hod.

11:00 hod.

Velikonoční pondělí

8:00 hod.

9:30 hod.

11:00 hod.

nejdříve slavili Velikonoce jako připomínku
Ježíšova utrpení a zmrtvýchvstání také o prvním jarním úplňku, ale od čtvrtého století převládla tradice, že se slaví až o první neděli po

prvním jarním úplňku. Ten se může pohybovat od 22. března do 25. dubna. Letos máme
tedy jeden z nejpozdějších možných termínů
velikonočních svátků.
Pavel Kafka, děkan

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

519 351 133
519 441 058
1239

Lékařská pohotovost Hustopeče
519 407 310

Plánované kulturní akce

Lékařská pohotovost Brno
545 538 538

Neděle 10. 4.

14:00

sokolovna

Hodnocení vín

Vinaři

Lékařská dětská pohotovost Brno
532 234 935

Sobota 16. 4.

14:00

sokolovna

Košt vín

Vinaři

Zubní pohotovost Brno

Sobota 30. 4.

16:30

areál hřiště

Pálení čarodějnic

SOKOL

Lékárna Koliště – nepřetržitý provoz
545 424 811

Sobota 7. 5.

9:00

pěší turistika

Turistika – za poznáním
okolí Starovic

SOKOL

Lékárna Na Kobližné – nepřetržitý provoz
542 212 110

Sobota 7. 5.

20:00

sokolovna

Florianská zábava

Hasiči

Sobota 4. 6.

dle itineráře
pořadatelů

Vinařská cykloturistika s ochutnávkou vín
– V. Němčice-Starovice

vinaři

Sobota 4. 6.

20:00

u myslivny

Bigbeát – pod kaštany

SOKOL

Sobota 11. 6.

od 14:00

u myslivny

Dětský den

Sokol

Sobota 25. 6.

20:00

u myslivny

Babské hody

ženské

545 538 421

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

Redakční tým: Šéfredaktor – Martin Kotásek ml., dopisovatelé – Antonín Kadlec, Martin Kotásek ml., Vilém Barák,
Marie Formanková, Jitka Heřmanská, Roman Nedbálek, Petr Herman, Pavel Kafka. Kontakt: panter@starovice.cz
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