Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, přichází podzim a s ním vydání našeho dalšího zpravodaje. Když se poohlédnu za
letošními prázdninami nebo spíše létem, můžeme vést
nekonečné debaty o počasí, na které mají vliv klimatické
změny, jak tvrdí jedna část odborníků, anebo obráceně,
že je vše normální, jak tvrdí náš prezident Václav Klaus.
Ať je to tak nebo tak, prázdniny strávil každý po svém,
dětem utekly stejně rychle, jako každý rok a místní vinaři
už se těší na dobrou úrodu svých vinic.
Co se týká dění v období léta v naší obci, tak hodnotím toto období jako velice úspěšné a plodné, kdy po
nás zůstala díla, která budou zpříjemňovat další život
v naší obci. Na začátku stavby, jsme měli velkou obavu,
zda se dodavatelským firmám podaří dokončit stavbu
kanalizace a ČOV v termínu, protože začala s půlročním
zpožděním. Nestihnutí termínu stavby by pro nás znamenalo krácení dotace, což by bylo pro naši obec likvidující. Dnes můžeme hrdě říct, že se nám podařilo úspěšně
a v termínu dokončit stavbu kanalizace a ČOV ve Starovicích. Stavba byla dokončena v termínu a nevznikly
nám žádné neuznatelné vícepráce. Vznikly nám pouze
uznatelné vícepráce ve výši 1,2 mil. Kč., které budou
uhrazeny z rezervy stavby. Jednalo se hlavně o jiné vedení
tras kanalizace. V úterý 4. 10. 2011 je plánovaná kolaudace kanalizace a uvedení čističky do zkušebního provozu.
Provozovatelem čističky bude naše obec, zodpovědnou osobou za provoz je schválen Ing. Jaroslav Jedlička
a samotné údržbářské práce budou provádět pracovníci
obce. Dnes je čistírna již v provozu a získáváme první
zkušenosti s provozem. Momentálně je břemeno s napojením domácností na kanalizaci na nás. V současné
době evidujeme více jak 130 připojených domácností
z celkového počtu přípojek více jak 300. Tempo připojování je poměrně rychlé a věřím, že se nám podaří
i tuhle fázi projektu zdárně zvládnout. Přáli bychom si,
aby se nám podařilo napojit téměř všechny domácnosti
do konce roku 2011. Teď budeme pracovat na nastavení

Oprava vozovek po kanalizaci.
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výpočtu a ceny stočného, které podle finanční analýzy
bude ve výši kolem 30 kč za 1 m3 a předpokládáme se
začátkem výběru stočného od začátku roku 2012.
Za zásadní úspěch také považuji získání dotace z JMK
ze zvláštního účtu pro vodní hospodářství na dofinancování ČOV ve výši téměř 2,9 milionů korun. V současné
době máme úvěr ze SFŽP ve výši 5,8 mil. Kč a nemáme
již prostředky na doplacení vlastních zdrojů stavby ČOV.
Tahle dotace nás zachrání od dalšího zadlužování.
Toto jsou ve stručnosti největší úspěchy léta 2011.
Mimo stavbu ČOV se samozřejmě pokračuje v přípravných pracích dalších projektů, mezi které patří příprava
stavby sběrného dvora, revitalizace rybníka, územní plán
Starovic, projekt parkovacích ploch, projekt výsadby
zeleně v obci a připravuje se také výsadba stromořadí
Starovice – Hustopeče. S těmito projekty Vás budeme
v našem zpravodaji postupně seznamovat podrobněji.
Také jsme uvítali podporu z úřadu práce, kdy jsme
mohli posílit obecní pracovníky přijetím čtyř pracovníků
na veřejně prospěšné práce. Po stavbě kanalizace nám
nastalo velice mnoho úkolů, ke kterým pracovníky VPP
využíváme. V současné době zajišťují úkoly vzniklé po
kanalizaci např. napojení obecních objektů na kanalizaci
(mateřskou školu, jídelnu, obecní úřad, hasičku, sokolovnu atd.), opravu chodníků, úpravy terénů a zeleně.
Pro obec je tato forma zaměstnávání finančně velice
výhodná a minimálně zatěžuje obecní rozpočet. V současné době bychom dokázali zaměstnat i více takových
pracovníků.
Léto bylo tradičně také ve znamení mnoha kulturních
a sportovních akcí pořádaných u nás. Myslím si, že bychom mohli k názvu vinařská obec přiřadit i přívlastek
kulturní obec, nebo hodová. Vždyť v naší obci se konají
troje hody. Dětské, babské a tradiční. Organizace hodů
je hlavně prací folklorního kroužku Starovic, jejichž příprava stojí mnoho času, což si málo kdo uvědomuje.
Mimo to se uskutečnila oblíbená myslivecká zábava
s rekordní návštěvnickou účastí. Také ostatní organizace se aktivně podílejí na dění v obci. Velice dobře pracují
hasiči, kteří pomáhají na požádání obce s likvidováním
následků různých škod nebo např. proplachů kanalizace, za což jim patří poděkování. Líbí se mi, že se snaží
získat prostředky na činnost například nově zavedeným
sběrem železa, který se bude pravidelně opakovat 1 x
za čtvrtletí. Po dlouhodobých trénincích se dostavily
i úspěchy mládežnických družstev hasičů, kteří už v soutěžích získávají první medailová umístění. Také sokol se
tradičně podílel v letním období na organizaci sportovních akcí, mezi které patří turnaj v nohejbale, přátelské
fotbalové utkání starých pánů z vrchního a spodního
konce, turnaj ve stolním tenise a nakonec organizací
turistického zájezdu do Malých Karpat. Nejvíce mě ale
potěšilo po dvou letech znovu přihlášení fotbalového
družstva Starovic do soutěže. Absence fotbalu byla
hlavně znát zchátráním fotbalového areálu a nezájmem
fanoušků. Pro některé příznivce, patří nedělní odpoledne neodmyslitelně k fotbalu, kdy si dojdou zafandit nebo
třeba na pivo a klobásku. Také vinařská společnost se
prezentovala povedenou akcí, Starovické vinobraní, která si pomalu získává své návštěvníky.
Jsem rád, že naše organizace takhle dobře pracují
a svojí činností přispívají k dobré atmosféře na vesnici.
Přeji všem organizacím, aby jim tento elán vydržel i do
budoucna.
Antonín Kadlec
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Kanalizace
informace pro domácnosti
Znovu se pokusím srozumitelně a stručně
odpovědět na otázky týkající se kanalizace.
1) Jaký je postup pro napojení na kanalizační řad ?
a) Provést samotné napojení, buď svépomocně, anebo prostřednictvím odborné
firmy.
b) Před provedením zásypů přivolat zástupce obce ke kontrole napojení kanalizač
ního potrubí. Do splaškové kanalizace nesmí být svedena dešťová voda!
Pověřenou osobou obce je starosta obce
(tel.. 602 776 110), nebo pan Zdeněk
Chloupek (tel.: 602 617 448). Kontrolu si
předem dohodněte.
c) Po provedené kontrole proveďte zásyp
a samotné napojení ohlaste z důvodu
evidence na obecním úřadě.
2) Do kdy je nutné se na novou kanalizaci napojit ?
a) V podstatě co nejdříve. Nejpozději však
do konce roku 2011. Kdo se nenapojí
do konce roku, bude muset prokazovat,
jak nakládá se splaškovými odpady.
3) Od kdy, komu a kolik se bude platit stočné?
a) Předpoklad zpoplatnění je od 1. 1. 2012
b) Platit se bude provozovateli ČOV, tedy
obci Starovice.
c) Výše stočného není zatím nastavena, ale
předpoklad je kolem 30,-Kč/m3.
Kdo z občanů bude chtít využít finanční půjčky
na realizaci domovních kanalizačních rozvodů, může využít půjčky z Bytového fondu
Starovic. Stanovený úrok je 6%.

Napojení domácnosti na revizní šachtu.
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Zvyšování bezpečnosti
v obci a dopravní
značení
Jedním z úkolů, který jsme si předsevzali
je i zvyšování bezpečnosti v obci, hlavně pak
na silnicích. Prvním krokem byla instalace
dopravních značek ZONA s omezení rychlosti
v celé obci na 30 km/h a druhým bezpečnostním opatření byla realizace prvního přechodu
pro chodce na hlavní silnici u autobusové zastávky. Vím, že samotné značky ještě
nezabrání rychlé jízdě po obci, ale dodržování rychlosti je už na každém z nás řidičů.
Zároveň umístění značek ZONA s omezením
celkové hmotnosti nad 7,5 tuny, má zabránit
tranzitu těžkých vozidel přes naši obec směrem do Hustopečí (na O-tém řádku) a také
zabránit zbytečnému vjezdu vozidel nad 7,5
tuny do obce. Vjezd těžších vozidel bude povolen, ale zároveň i zpoplatněn. Povolení se
vydává na obecním úřadě. V instalaci dalších
značek, které povedou ke zvyšování bezpečnosti v naší obci, chceme i nadále pokračovat.

Stručně o probíhajících a připravovaných projektech a činnostech v obci.
1. Stavba kanalizace a ČOV – dne 30. 8. 2011 byla dokončena a předána stavby kanalizace
a ČOV ve Starovicích bez zjevných vad.
2. Revitalizace lokality Starovický rybník – byla podána žádost k dotaci z fondů EU programu OPŽP
3. Sběrný dvůr – byla podána žádost ke stavebnímu povolení. Po vydání rozhodnutí proběhne
výběrové řízení na dodavatele stavby.
4. Územní plán – Ing. Arch. Hučík ze společnosti AR projekt Brno, předal návrh územního plánu
Starovic.
5. Obnova zeleně v obci – zpracovatelé Ing. Veith a p. Jirout předali návrh studie.
6. Pozemková úprava – probíhá pozemková úprava extravílánu obce. Práce provádějí pracovníci
firmy Hrdlička s.r.o. Brno
7. Vrty Starovice – u hlavní silnice na Uherčice je připravena pracovní deska k provádění vrtů.

Co se nám podařilo za poslední období
1. Dokončit v termínu stavbu kanalizace a ČOV
2. Získat dotaci z JMK ze zvláštního účtu pro vodohospodářskou infrastrukturu na dofinancování
vlastních zdrojů kanalizace a ČOV ve výši 2.877.329,-Kč
3. Získat dotaci pro hasiče z programu JMK na požární techniku ve výši 68.500,-Kč
4. Získat sponzorský dar pro hasiče od společnosti MOSS Plus ve výši 5.000,- za pomoc při
lokální povodni v Hustopečích
5. Dohodnout s ředitelem společnosti ZEMOS (nástupce bývalého JZD), že nebudou s velkými
a těžkými traktory a nákladními auty nad 7,5 tuny jezdit po nově zbudované komunikaci na
0-tém řádku.
6. Instalovat část dopravních značek podle zpracovaného a schváleného pasportu DZ (ZONA)
7. Zrealizovat dopravní značení prvního přechodu pro chodce v obci na hlavní silnici u autobusové zastávky.

Odkanalizování odpadních vod
a zahájení zkušebního provozu ČOV Starovice

Nově zrealizovaný přechod pro chodce.

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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Od 17. 10. 2011 probíhala v naší obci výstavba jednotné kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV). Cílem projektu byla výstavba
mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 1075
ekvivalentních obyvatel a současně výstavba
kanalizace v délce 5,751 km. Tento projekt
v hodnotě 67 mil. je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu životního prostředí.
Zkušební provoz ČOV bude zahájen v září
letošního roku. Na čistírně odpadních vod
bude možno odstranit 36,65 t/rok organického znečištění vyjádřeného jako CHSKCr
a 17,6 t/rok nerozpuštěných látek. Dokončením akce probíhá likvidace odpadních vod
v souladu s vodním zákonem (č. 254/2001 Sb.)
v platném znění a významným způsobem
přispěje ke zlepšení životního prostředí a vodního stavu pod ČOV.
Čistírna odpadních vod je navržena na připojení 1075 ekvivalentních obyvatel s max.
denním přítokem odpadních vod 173 m3.
ČOV byla navržena a následně realizována
jako mechanicko-biologická, kdy biologické
procesy umožňují zejména odstranění organických látek, nerozpuštěných látek a dusíku. Po přítoku na ČOV jsou odpadní vody
přečerpány na úroveň, která umožňuje její
další průtok systémem čištění pouze gravi-

tačně. Jako první dochází k průtoku odpadní vody přes mechanické čištění, které se
skládá ze zařízení odstraňujících z odpadní
vody hrubé nečistoty. Tato zařízení se nazývají česle a lapák písku. Zachycené hmoty
jsou ukládány v kontejnerech a následně odváženy na skládku odpadů Hantály. Takto předčištěné splašky natékají gravitačně do biologické jednotky. V tomto hlavním objektu,
který tvoří srdce celé čistírny dochází mikrobiální činností širokého spektra mikroorganismů k biochemickému rozkladu organického znečištění obsaženého v odpadní
vodě. To vše za účinného promíchávání a provzdušňování. Provzdušňování aktivační směsi
je nezbytné vzhledem k nutnosti zajištění životních podmínek přítomných mikroorganismů.
Množství přiváděného vzduchu je regulováno a to časovým programem a současně
i instalovanou kyslíkovou sondou. Zdroje
vzduchu a míchání aktivovaného kalu jsou
totiž hlavními spotřebiteli elektrické energie
a jejich provoz významně ovlivňuje ekonomiku provozu ČOV. Součástí aktivačního čistícího procesu je i takzvané biologické odbourávání amoniakálního dusíku, tzn. že je
z odpadní vody odstraněna valná část dusíku ve formě plynného dusíku. Taktéž v této
nádrži dochází k odbourávání fosforu za použití železitých solí. Aktivační směs dále na-
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téká do dosazovací nádrže, ve které dochází
k oddělení vyčištěné vody a kalu. Vyčištěná
voda pak protéká přes měrný objekt do recipientu, kterým je Starovický potok.
Nedílnou součástí ČOV je kalové hospodářství. Popsanou biologickou činností mikroorganismů dochází k jejich růstu, čímž
vzniká jejich přebytek. Přebytečný biologický kal se pak čerpá čerpadly do kalojemu, kde se postupně gravitačně zahušťuje
a následně bude odvodňován a odvážen k dalšímu vyžití.
Celá řada procesů probíhá na ČOV automaticky, přesto zbývají činnosti, které je nutné
provádět manuálně a neobejdou bez přítomnosti obsluhy.
Jakost vypouštěné odpadní vody je dána
vodoprávním rozhodnutím MěU Hustopeče,
které udává maximální koncentrace jednotlivých ukazatelů znečištění. V intervalu 1x
měsíčně jsou odebírány kontrolní vzorky
a to jak na vstupu, tak zejména na výstupu
z ČOV.
Jenom pro zajímavost, předpokládáme,
že za rok provozu bude vyčištěno cca 60 000 m3
odpadních vod.
Dosažení smluvních hodnot odstraněného znečištění předpokládá prakticky úplnou
propojenost jednotlivých nemovitostí na veřejnou kanalizaci, což je v souladu s platnou
legislativou. Je nutné v této souvislosti poznamenat, že provoz ĆOV, jednotlivých strojů
a zařízení, ekonomická náročnost čištění
odpadních vod bude závislá na jednotlivých
producentech odpadní vody, tedy vás občanech Starovic. Čistírna byla vybudována pro
likvidaci odpadních vod komunálního charakteru, tedy splaškových vod vznikajících
v obytných celcích a zařízeních občanské
vybavenosti. Zde produkované odpadní vody
mají kvalitu víceméně ustálenou a takto je
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Provozní budova ČOV

ČOV projektována. V případě, kdy dochází
nezodpovědným jednáním k porušení zákonných norem a do odpadní vody jsou převáděny zcela odlišné druhy odpadů- hadry, pleny
atd. jedná se porušení zákona o odpadech.
Jako další příklad lze uvést drtiče odpadů,
které jsou často prezentovány jako moderní
a hygienický způsob odstraňování odpadu
z domácnosti. Odpady,vznikající používáním domácích drtičů kuchyňských odpadů
nejsou odpadními vodami a jedná se opět
o porušení platné legislativy. Pokud tento
fakt pominu, je do kanalizační sítě přiváděno nadměrné množství potravy pro nežádoucí
hlodavce. Následně může být na ČOV negativně ovlivněn chod zejména čerpadel- následný servis popř. opravy přestavují zvýšení provozních nákladů.
Celá řada občanů je většími či menšími
vinaři. Odpady ze zpracování hroznů a výroba vína, pokud se dostanou do odpadní
vody, patří společně s lihovarnickými výpalky mezi významné formy znečištění, které

Zeleň ve Starovicích
V souvislosti s výstavbou kanalizace, opravou silnic a výstavbou parkovacích míst byla
zadána studie výsadby zeleně v obci Starovice, proběhlo výběrové řízení a po projednání
zastupitelstvem zpracoval studii Ing. Tomáš
Veith z Ústavu plánování krajiny v Lednici
s kolegou Jiřím Jiroutem, studentem zahradní a krajinářské architektury na Zahradnické
fakultě v Lednici.

Slova autorů
Jako mladým projektantům se nám vypracování studie jevilo jako atraktivní zakázka. Již
samotné vypsání výběrového řízení na vypracování studie zeleně ve vztahu k ostatním činnostem v obci je pro nás dobrým příkladem
komplexního řešení veřejného prostoru.
Následující řádky mají za cíl stručně postihnout přístupy práce se zelení ve Starovicích,
které se snažíme uplatňovat v naší tvorbě,
a tedy i v dané studii.

Vzhledem k dlouhověkosti dřevin jsme se
snažily neustále přemýšlet dlouho dopředu.
Při práci v terénu jsme tak přišly na určitou
plochu a kladly jsme si otázky typu „jak to zde
bude vypadat za 10 let? Jak za 40?... Které
dřeviny zde budou zdravé, které, dnes pěkné stromy, budou v havarijním stavu a které
zde nebudou vůbec? Kdy, kde a jak provést
výsadby a jak se budou v budoucnosti uplatňovat, kde nastane kolize? Výše uvedené je
zjednodušení, počítáme s tím, že zeleň tvoříme pro budoucnost, následky dnešních chyb
se mohou projevit až za mnoho let, to samé
platí o úspěchu. I jírovcová alej „Františka Josefa“ v obci byla kdysi vysazena lidmi, kteří již
nejsou mezi námi.
V tuto chvíli je naším cílem proměnit výsledky studie z papíru ve skutečnost. Toho se
pokusíme dosáhnout dlouhodobou spoluprací s panem starostou Antonínem Kadlecem,
zastupitelstvem i obyvatelstvem obce. Zeleň
se každým rokem mění a je nutné tu a tam za-

negativně ovlivňují chod celé ČOV. Jedná se
totiž o odpady, které jsou dobře biologicky
odbouratelné a pro provoz ČOV to znamená
okamžité a významné zvýšení spotřeby kyslíku, mnohdy nad rámec možností technologického zařízení. Pro zajímavost 1 m3 zbytků
po pálení meruněk či švestek představuje
znečištění, které vyprodukuje 500 obyvatel
za celý den.
Opakovaně si připomínejme, že „voda je
život“. Myslíme však vždy přitom tu vodu
čistou. Z vody znečištěné nemůže být ani
ten život kvalitní a zdravý. Udržme zdravý
rozum a neznečišťujme vodu obecně jen za
cenu našeho vlastního pohodlí.
Pokud vás zajímá chod zařízení ČOV, instalované zařízení a celá problematika čištění odpadních vod, přijďte na den otevřených dveří, jehož termín bude s předstihem
oznámen.
Ing. Jaroslav Jedlička

sáhnout, nasměrovat matičku přírodu k našemu prospěchu, což je základní princip práce
zahradního a krajinářského architekta. Dlouhodobou spoluprací a kontinuální péči lze docílit zdárného výsledku pomocí plánovaných
opatření, které jsou mnohem méně nákladné i
náročné. Jinak řečeno, je lépe předejít budoucí kolizi odstraněním stromu v pravý čas, nežli
později odstraňovat vzrostlý porost se všemi
problémy s tím spojenými.
Cílem studie bylo pomocí klasických prvků
zeleně, alej, soliterní strom, dvojice stromů
atd. vytvořit zeleň „mající výraznou tvář“. Ta
musí přímo vycházet z prostorových podmínek obce Starovic, které zase logicky vycházejí z podmínek přírodních, především reliéf
a klima, a samozřejmě z podmínek kulturních,
jižní Moravy. Ve výsledku jsme tak navrhly
jasný systém zeleně obce. Jako projektanti
chápeme veřejný prostor především jako prostor provozní, kde se odehrávají veřejné aktivity, od cesty do školky po manipulační prostor
techniky. V tomto pohledu je zeleň funkčním
prvkem vytvářející „prostorovou pohodu“, nic
více, nic méně.
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V souvislosti s termínem „prostorové pohody“
volíme i k tomu určené druhy. Jednak se snažíme umístit do veřejného prostoru i dřeviny
poskytující ovoce, a to především na třetím
řádku. Druhak upřednostňujeme dřeviny listnaté, které v létě stíní v zimě nikoli. Opadané
listí je a vždy bude „práce navíc“, já osobně si
však živě vybavuji cesty v dětství do školy a ze
školy doprovázené všudypřítomným podzimním listím. Opadané listí patří k životu. Stejně
tak jarní pučení, olisťování a kvetení vytvoří za
jeden rok hned čtyři období.

Zpracovatelé projektu Ing. Veith a J. Jirout

Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce Starovice z 21. 6. 2011
• Zapisovatelku, ověřovatele, návrhovou komisi, navržený program
a doplněný program
• Rozpočtové opatření č.1 a 2/2011
• Zprávu kontrolního výboru
• Zprávu finančního výboru
• Zveřejnění záměru obce odprodat pozemek parc. č. 974/1 o výměře
366 m2 v KÚ Starovice
• Zveřejnění záměru obce odprodat pozemek parc.č. 984 o výměře
160 m2 v KÚ Starovice
• Kupní smlouvu, po projednání na parc. č. 113/3 v K.Ú. Starovice
o výměře 51 m2 společnosti IKL a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice za
cenu 18.850,-Kč
• Záměr na převod pozemku parc. č. 93/2 v K.Ú. Starovice, který je
zapsán na LV 60000 pro ČR-ÚZSVM na obec Starovice
• Smlouvu o poskytnutí dotace z Jihomoravského kraje z „Programu
rozvoje venkova Jihomoravského kraje“ ve výši 68.000,-Kč
• Dodatek ke smlouvě se společností Jančálek s.r.o. na rozšíření projektu územní studie lokality sklepů ve Starovicích s cenou 12.000,-Kč
• Vstup obce Starovice do Dobrovolného svazků obcí Čistý jihovýchod,
se sídlem Velké Pavlovice, Tovární 22
• 0dvolání Petra Hermana k 31. 5. 2011 z funkce velitele JSDH a nově
jmenuje velitelem JSDH Václava Hermana ml.
• Uzavření provozu MŠ v období letních prázdnin od 1. 7. do 31. 8. 2011
• Kulturní akce v měsíci červenci a srpnu 2011
• Poskytnutí půjčky na úhradu projektu kanalizace a revizní šachty
ve výši 5.500,-Kč panu Františku Zemkovi a panu Radku Klimánkovi.
• Mandátní smlouvu se společností Atelier Fontes, s.r.o. Křídlovická 19, 60300 k zajištění technické pomoci při zpracování žádosti
o dotaci z OPŽP z prioryty osy 6 k projektu Revitalizace lokality
Starovický rybník

usnesení
č. 4/2011

• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností Telefónica Czech Republic,a.s.ke stavbě 16010-010783
DIZP Z2 BREC Starovice E35
• Územní studii Starovice – Lokalita vinných sklepů v rozsahu
zpracovaném firmou Jančálek s.r.o., U tržiště 22, Břeclav 690 02,
zakázkové číslo 0880.1 z června 2011.
• Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní
rok 2011– 2012 na 25 dětí
• Smlouvu se společností VAK Břeclav na provedení díla Starovice
– prodloužení vodovodu u sokolovny
• Revizi knihovního fondu ze dne 16.6.2011
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
• Záměr prodeje pozemku 996/2 a 996/3
• Záměr prodeje pozemku 987 a 986
Zastupitelstvo obce Starovice bere na vědomí:
• Zprávu starosty
Zastupitelstvo obce pověřuje:
•
•
•
•

Starostu - k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
Starostu - k podpisu dodatku smlouvy se společností Jančálek
Starostu - k podpisu smlouvy se společností VAK Břeclav
Starostu - k podpisu smlouvy se společností Telefónica Czech
Republic,a.s.

Už dříve jsem po vzoru mého
předchůdce Milana Novotného, který vysadil alej třešní
k nádržím, dostal nápad, vysadit stromořadí kolem vrchní
asfaltové komunikace vedoucí
ze Starovic do Hustopečí. Nápad
se zalíbil i místostarostovi z Hustopečí Liborovi Sadílkovi a dohodli jsme se na
společném projektu stromořadí. Projekt zpracovala ve třech variantách zahradní architektka Ing. Veronika Huková. 1. Varianta návrhu
byla – jednodruhové stromořadí z ovocných
dřevin, kde bylo uvažováno s hrušněmi, 2. Varianta je navržená jednodruhové stromořadí
z domácího taxonu, kde je uvažováno s javorem babykou a 3. Varianta je vícedruhové stromořadí z domácích druhů dřevin a s vtroušenými starými odrůdami ovocných dřevin.
Hustopeče z důvodu získaného finančního
grantu realizovaly výsadbu již z jara, letošního
roku. I přes úvodní domluvu výsadby 3. Varianty, která je doporučována i zpracovatelkou
projektu nakonec vysadily jednodruhové stromořadí javorů.
Z naší strany jsme se rozhodli pro jiný postup. Termín výsadby jsme již předem dohodli
na podzim letošního roku, abychom měli více
času na přípravu. Výběr varianty jsme nechali
na občanech, kteří jednoznačně rozhodli v internetovém hlasování pro výsadbu 3. Varianty,
tedy smíšené.
Pro přiblížení třetí varianty uvedu, že se jedná o variantu doporučenou Ing. Hukovou a má
nabídnout vyšší pestrost, a to jak z pohledu
krajinářského (například rozdílná doba květu,
různé tóny podzimního zbarvení), tak z pohledu krajinně ekologického (stromořadí tak není
náchylné při napadení specifickými škůdci či

Třešňová alej, kterou nechal vysadit starosta M. Novotný ve svém prvním volebním období.

chorobami, nabízí rozličnou potravní nabídku
pro živočichy). Stromořadí spočívá ve zvolení
kosterní dřeviny stromořadí, která je pak doplněna dalšími vedlejšími a vtroušenými druhy
v principu „pravidelné nepravidelnost“. Stromořadí se bude skládat z následujících dřevin:
17 ks javor babyka, 7 ks jeřáb břek, 8 ks hrušeń špinka, 3 ks hrušeň praskule, 3 ks třešeń
kaštánka, 6 ks jabloň jadernička moravská, 2 ks
jeřáb oskeruše. Celkem tedy bude vysazeno
46 stromů, které budou spojovat Starovice
s Hustopečemi.
Samotná výsadba je předběžně naplánována na sobotu 12. listopadu a místním občanům chceme umožnit, aby se mohli na výsad-

bě tohoto stromořadí podílet. Tento den bude
menším společenským setkáním občanů, kdy
si může každá organizace, rodina či jednotlivec
vysadit svůj strom a strávit příjemný den. Výsadba bude postupovat směrem od obce
k městu, kde se na pomyslné hranici setkáme
s výsadbou z Hustopečské strany a dojde ke
společnému setkání ukončenému táborákem
s opékáním špekáčků, popíjením různých domácích produktů a třeba i zpěvem. Nenechte
si ujít možnost příjemně i užitečně stráveného
dne. Občerstvení po dobu výsadby bude zajištěno. O přesném termínu výsadby Vás budeme včas informovat.
Antonín Kadlec

Recyklace - cesta k úsporám i ochraně životního prostředí

Zastupitelstvo obce ukládá:
• Účetní – Vyvěsit schválené záměry o odprodeji pozemků na úřední
desce Obecního úřadu Starovice

Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce Starovice z 21. 7. 2011

usnesení
č. 5/2011

Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:

Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:

• Zapisovatelku, ověřovatele, návrhovou komisi a navržený program
• Rozpočtové opatření č.3 a 4/2011
• Uzavření smlouvy s Ing. Jaroslavem Jedličkou k zajištění technické
pomoci při provozování ČOV Starovice
• Smlouvu o bezúplatném převodu č. 1002991159 pozemků parc.
č.1086/121 a 1086/122 v KÚ Starovice s Pozemkovým fondem ČR
• Smlouvu č.4210-435/001/11 o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na pozemku par.č. 716/1 ve vlastnictví Obce Starovice

• Starostu – k podpisu Smlouvy s Ing. Jaroslavem Jedličkou k zajištění
technické pomoci při provozování ČOV Starovice
• Starostu - k podpisu Smlouvy o bezúplatném převodu majetku
č. 1002991159
• Starostu - k podpisu Smlouvy č. 4210-435/001/11 o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu
Antonín Kadlec
starosta obce
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Výsadba stromořadí Starovice – Hustopeče

Ing. Tomáš Veith

Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:

3 / 2011

Za pět let fungování zpětného odběru a recyklace elektroodpadu obyvatelé České republiky prokázali, že mají zájem o své životní prostředí, chápou význam třídění elektroodpadu
a také k němu dnes už většina z nich přistupuje odpovědně.
Z nových členských zemí Evropské unie je
to právě Česká republika, kde se elektroodpad
recykluje nejvíce. Jeho množství doposud meziročně rostlo o 30-40 %. V loňském roce už
každý zrecykloval 5,6 kilogramu elektrošrotu.
ELEKTROWIN – zajišťuje zpětný odběr a zpracování poloviny veškerého elektroodpadu
– celkem se nám za 5 let existence podařilo ekologicky zpracovat již více než 100 000
tun vyřazených chladniček, sporáků, mixérů,
mikrovlnek či vrtaček. Například vysloužilých
chladniček dodal k ekologickému zpracování
na 1,7 milionu.

Obce mohou ušetřit
nemalé finance
V minulosti se o zpracování elektroodpadu
staraly obce samy, od roku 2005 se mohly
začít těchto starostí zbavovat a přenášet je na
bedra vznikajících kolektivních systémů. Mezi
nimi ELEKTROWINu připadla úloha zajišťovat
zpětný odběr a recyklaci velkých a malých
domácích spotřebičů a elektrického nářadí.
Kromě toho, že obce zbavil starostí, současně jim začal šetřit finance, které dříve musely
vynakládat. Samosprávy, které s kolektivním
systémem ELEKTROWIN spolupracují, tak během pěti let ušetřily téměř 750 milionů korun. Dalších téměř 60 milionů od něj získaly
na podporu zpětného odběru, aby jej svým
občanům co nejvíce usnadňovaly a zároveň
je ke správnému nakládání s elektroodpadem

motivovaly. ELEKTROWIN tak obcím přispěl
a nadále přispívá například na zlepšení dopravní obslužnosti zpevněním plochy sběrných
dvorů, na pořízení mechanického či elektronického zabezpečení sběrného místa či pořízení
prostředků na sběr malých nebo uskladnění
velkých spotřebičů. Jen v roce 2010 ELEKTROWIN tímto způsobem rozdělil téměř 2 miliony korun na podporu 70 projektů.

Významná je také úspora
surovin a elektrické energie
Recyklaci elektroodpadu si většina lidí zcela
správně spojuje s ochranou životního prostředí. Z vysloužilých elektrozařízení se dá vytěžit
velké množství užitečných materiálů, které se
znovu upotřebí ve výrobě a které by bylo jinak nutné získat těžbou. Například z obyčejné
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pračky se dá opětovně využít 23 kilogramů
železa, přes 20 kilogramů betonu a téměř 10
kilogramů plastu. Například recyklací běžné
chladničky se dá ušetřit až 20 kg železa a 16 kg
plastů. Kromě toho se ušetří na 216 kWh
elektřiny a více než 20 litrů ropy, čímž se do
ovzduší dostane o 57 kg méně emisí oxidu
uhličitého. V závislosti na konkrétním typu

elektrospotřebičů lze využít 60-90 % jejich
hmotnosti.
Současně se tím ušetří také velké množství
energie. Podle propočtů na základě modelu
norských odborníků ELEKTROWIN sběrem
100 000 tun vysloužilých spotřebičů za 5 let
své činnosti ušetřil více než 609 000 MWh
elektřiny, což je průměrná roční spotřeba více

než 76 000 domácností. Recyklace elektrozařízení výrazně snižuje také produkci oxidu
uhličitého, který je hlavní příčinou globálního oteplování a dalších klimatických změn.
ELEKTROWIN již zabránil vzniku téměř 1 200
tisíc tun C02. Recyklace se opravdu vyplatí.
Chraňme tak společně naše životní prostředí!

3 / 2011
ať už podle barvy např. Fiala, podle vlastností
osoby např. Pokorný, od geografického názvu např. Uher, od přírodnin např. Brabec,
Švestka. Existují příjmení odvozená od řemesel např. Tesař, Formanka apod. Na internetové stránce „kdejsme.cz“ najdete další a další
informace. Příjmení Trčka je velmi historicky
staré a zajímavé příjmení. Nositelů tohoto
příjmení je v ČR 1274. 92 Trčků žije v Praze
a okolí, 81 na Břeclavsku a z toho 15 na Hus-

Štarvický panter
topečsku. Stejný počet lidí tohoto příjmení ale
žije i v okolí Nového Města na Moravě a kolem
města Frýdlantu nad Ostravicí.
Pátrání po vzniku, historii i současnosti našich jmen a příjmení může být stejně zábavné
a napínavé, jak pro někoho počítačová hra.
Až se budete v sychravém, deštivém počasí
nadcházejícího podzimu někdy nudit, zkuste
se podívat na internet a vyhledat si to svoje příjmení nebo si zkusit sestavit rodinný

rodokmen. Domnívám se, že každý z nás by
měl znát své kořeny a původ, aby v dnešním
multikulturním světě nezabloudil a taky proto,
aby lépe poznal své předky.
Pozn. Autorka čerpala z údajů ČSÚ: Evidence občanů k 12.8.2011, www.kdejsme.cz
M. Formanková

Názor občana - Obecní neznamená „ničí“ a „zadarmo“

Občanské záležitosti
Vážení občané, milí čtenáři,
Skončila se doba prázdnin a máme tu před sebou první podzimní měsíc, měsíc nového školního
roku, měsíc burčáků, pro někoho měsíc nových
začátků a pro jiného třeba konec zlých časů.
V každém případě přeji všem, aby následující období bylo pro ně i jejich rodiny časem
pohody a klidu.
Ve školních prázdninách sbor pro občanské záležitosti „dovolenkuje“ a tak se ode mne
v tomto čísle nedočtete kolik máme nových
občánků, ale chci Vám nabídnout malé zastavení nad našimi jmény a příjmeními. Napadla
mne otázka: jak by vypadala statistika starovických příjmení a jmen dětí?
Pojďme se tedy společně podívat, jak vše
dopadlo:
1. Tabulka: Starovická příjmení a jejich zastoupení
Pořadí
1.
2. -3.
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Příjmení
Štybl(ová)
Novotný(á)

Počet osob
26
22

2. -3.
4.
5.
6. -7.
6. -7.
8.
9.
10.

Šebesta (ová)
Fiala (ová)
Brabec (ová)
Rosa (ová)
Trčka (ová)
Švestka (ová)
Tesař (ová)
Bulíček (ová)

22
21
17
15
15
14
12
11

2. Tabulka: Křestní jména starovických dětí
(od r. 2000 do r. 2011)
Pořadí
1.

Chlapci
Jan, David
Děvčata
Tereza, Terezie

2. - 3.

Daniel, Jakub, Petr
Kateřina, Aneta

Počet
4x
Počet
4x
3x
3x

Možná, že jste neměli tušení, že povinné
používání příjmení v českých zemích zavedla
Marie Terezie.
Využijeme-li moderní techniky - internetu
a porovnáme-li statistiku starovických příjme-

ní a jmen se statistickými údaji v ČR, dovíme
se toto: naše příjmení Štybl se do pořadí prvních 25 nejpočetněji zastoupených příjmení
nedostalo. Naopak Novotný(á) nosí v ČR asi
26 tis. lidí. Ani ostatní naše starovická příjmení z tabulky se do „pětadvacítky“ nejčastějších
nedostala. Pro zajímavost nejčastějším příjmením v ČR je Novák (ová), nositelů tohoto
příjmení je asi 35 tis. lidí.
Statistika nejužívanějších křestních jmen,
v rámci celé ČR, ukazuje, že Janů žije na našem území asi 296 tisíc. Jméno David, Daniel ani Jakub se do celorepublikové statistiky
prvních dvaceti pěti nedostalo, zato Petrů žije
v ČR asi 273 tisíc.
Podíváme-li se na ženská jména a naši
„vítěznou“ Terezu, tak ta by se do pořadníku
ČR do „25“ nedostala, ale Kateřin žije v České republice asi 112 tisíc. Jméno Aneta se
v celorepublikovém pořadí do dvaceti pěti
také nenachází. Zdá se to být až neuvěřitelné,
ale 1. místo ve jménech v ČR mají: Jiří, těch
žije asi 314 tisíc a Marie, kde toto jméno nosí
asi 312 tisíc žen a dívek.
Vrátíme-li se opět na začátek našeho tématu, tentokrát do historie vznikání příjmení,
pak musíme konstatovat, že spousta českých
příjmení jsou odvozena od přídavných jmen,

Od 1. 4. 1995 platí Vyhláška obce Starovice č. 2/95 upravující vybírání poplatků
ze psů, vstupného, za užívání veřejného
prostranství a za povolení vjezdu motorových vozidel do vybraných částí obce.
Tato vyhláška si zaslouží v mnoha ohledech změnu, přičemž ve svém textu bych
se chtěl zaměřit na výběr poplatků za užívání veřejného prostranství.
Veřejným prostranstvím jsou všechny
pozemky v podobě náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň parky a další
prostory přístupné každému bez omezení,
tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Vzhledem možným dopadům, by si měl
každý občan vlastnící ve Starovicích nemovitost, zkontrolovat hranice svého pozemku (www.cuzk.cz), protože veřejným
prostranstvím (protože je ve vlastnictví
obce) se zřejmě stane velká část tzv. předzahrádek a také pozemky „za domy“, nacházející se mezi domem a komunikací,
které většina občanů dosud považuje za
své a využívá je k vlastním účelům, např.
skladování.
Účelem poplatku je vedle zajištění příjmů obce především regulace zvláštního
užívání veřejného prostranství. Výše poplatku a hlavně rozhodnost při jeho výběru
má zásadní vliv, na délku trvání výkopových prací, umístění stavebních zařízení či
skládek. Vůbec se nejedná o samoúčelnou
buzeraci. Uvědomme si, že se jedná tlak ve
prospěch většiny občanů (a v neprospěch
jednotlivců), aby naši obec nehyzdily bud-

(foto obec)
Neoprávněné zábory mezi sklepy.

ky, budečky a vraky aut, měsíce jsme se
nevyhýbali na chodnících a silnicích složenému stavebnímu materiálu, hlíně, suti,
nepřeskakovali výkopy a nebyli nuceni se
den co den dívat na nějaké skládky.
Požadavek na zaplacení znatelného finančního obnosu zajistí, aby zábor veřejného prostranství trval pouze nezbytně
nutnou dobu a jeho rozsah byl minimální.
Jinak řečeno, aby si každý odklidil své věci
z veřejného prostranství co nejdříve.
Proto je nutné, aby sazba poplatku byla citelná, určena za
1 m2 a den, vždy došlo k ohraničení záboru (byl stanoven počet m2 ) a jeho rozsah i ukončení
byl obcí kontrolován. Nestačí
tedy pouhá existence obecní
vyhlášky, ale je nutná kontrola záboru a samozřejmě důsledné vymáhání poplatku. Pro
obec se sice navýší administrativní nároky, ale žádná obecně
prospěšná vyhláška se sama
nevynutí a vyhlašování povinností bez jejich vymáhání by
(foto obec)
bylo pouze k obecnímu posmě-

chu. Pokud obec vydala obecní vyhlášku
o užívání veřejného prostranství, neměla
by její dodržování brát za něco nadbytečného a otravného.
Vilém Barák

Krátká reakce na článek
Měl jsem možnost přečíst si článek
„Obecní neznamená „ničí“, a krátce chci
na článek reagovat. Pan Barák nám svým
článkem trošku nahrál, protože neoprávněné zábory na veřejných prostranstvích
v obci a mezi sklepy se nelíbí ani nám
zastupitelům. Proto připravujeme novou
obecní vyhlášku, která bude řešit pravidla
a také ceny za zábory a začne platit od
1. 1. 2012. Smyslem vyhlášky není zbytečné vybírání peněz od občanů, ale docílení většího pořádku v obci, což předpokládám, že si přeje drtivá většina z nás.
Antonín Kadlec
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Mateřská školka - Začátek školního roku
1. září jsme se opět sešli v naší mateřské
škole. V tomto školním roce je zapsáno 25
dětí = 17 kluků a 8 dívek od tří do šesti let.
Pro 9 dětí to byla úplně nová zkušenost.
Některé vykročily odvážně, některé se nechtěly pustit máminy ruky a někde se loučení ne-

obešlo bez slziček. Hned první den se na nás
přišel podívat i pan starosta a aby nebylo tak
smutno, přinesl i sladký dárek.
A my si teď budeme zvykat na nový kolektiv,
nové kamarády, se kterými si budeme hrát,
ale také cvičit, zpívat, kreslit, malovat, jezdit

Z historie obce
Epidemie cholery v 19. století ve Starovicích
V 19. století patřila cholera mezi obávaná
onemocnění. Měla velmi rychlý průběh, stávalo se, že se u člověka večer objevily příznaky a do rána byl mrtvý.
K příznakům patřily bolesti břicha, zvracení a zejména těžké průjmy, které odvodňovaly organismus takovým způsobem, že člověk mohl
zhubnout až 1/3 tělesné hmotnosti za den. Smrt pak nastávala v důsledku vyčerpání
organismu a selhání ledvin.
Přenášení nemoci usnadňovaly špatné hygienické podmínky a také nedostupnost
léků. Lidé se léčili hlavně doplňováním tekutin nebo teplými obklady.

V 19. století se epidemie cholery objevily
několikrát v celé Evropě a také Starovice byly
zasaženy v několika vlnách.
Nehorší byl rok 1866.
V roce 1831 se cholera
objevuje v Evropě poprvé,
ve Starovicích měla slabý
průběh, od 6. do 24. října
na ni zemřelo celkem 5 lidí.
V roce 1849 je zaznamenáno od 5. srpna do 7. září
celkem 14 případů úmrtí na
choleru, z toho 2 byly děti.
Další dvě vlny cholery už byly
mnohem dramatičtější.
V roce 1855 je první úmrtí na choleru zapsáno 6. srpna, kdy zemřel Josef Schlor
(33 let), č. p. 160, poslední obětí této nemoci

Farní oznamovatel
∙
∙
∙
∙
∙

V neděli 2. 9. v 14:30 h. sraz u kostela. Říjnové pěší putování k bývalé kapli směrem na Uherčice.
V neděli 9. 9. v 15:00 h. cykloputování ke „Svaté“ do Křepic.
V neděli 6. 11. v 16 h. na hřbitově společná modlitba za všechny zamřelé.
V sobotu 19. 11. od 9 h. v kostele sv. Václava v Hustopečích děkanátní setkání mládeže.
V sobotu 26. 11. v 17 h. v kostele sv. Jiří žehnání adventních věnců spojené s koncertem varhanní
hudby.
∙ V úterý 6. 12. v 17 h. pro všechny děti mikulášská nadílka v kostele sv. Jiří

Křest a co jak s ním?

poznáváme a zakoušíme jako milující bytost,
která stojí a provází naší existenci.

Člověk je jako plamen svíčky. Ať děláme se
svíčkou cokoliv vždy bude její plamen hořet
nahoru. Stejně tak můžeme s člověkem dělat
cokoliv a vždy se bude dívat „nad sebe“ kamsi nahoru a ptát se potom, co ho přesahuje.
Nejčastěji to pojmenuje slovem Bůh. Není bez
zajímavosti, že slovo Bůh mají všechny známé jazyky. To svědčí o tom, že lidé všech dob
a kultur „to ono jiné přesažené“ zakoušeli
a měli potřebu to pojmenovat. Stejně tak jako
pojmenováváme skutečnosti kolem sebe,
které se nás nějak dotýkají. Křest je jeden
z prostředků, který nás uvádí do spojení s tím,
koho nazýváme Bůh a kterého ve svém životě

Křest dospělých

8

O křest může požádat jakýkoliv dospělý člověk, který má touhu být pokřtěn. Příprava na
křest se obvykle otevírá vždy se začátkem nového školního roku. Jednotlivá setkání probíhají během školního roku ve večerních hodinách v prostorách hustopečské fary. Témata
příprav vycházejí převážně z otázek účastníků
nebo z výsledků vzniklé diskuze. Započetí přípravy na křest nijak nezavazuje k přijetí
této svátosti. Přípravy na křest pro dospělé
mohou využit i ti, kdo byli pokřtěni v dětství
a nyní by chtěli nějak rozvinout svou víru.

na výlet nebo do divadla a časem zjistíme, že
ve ,,školce“ je bezva a možná zde někteří navážou i přátelství, která jim vydrží celý život.
Heřmanská Jitka
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Hasiči – z činnosti mladých hasičů
Je to úžasný sport, který nás hodně baví.
Nikdo se tam nikdy nenudí, pořád se něco
vylepšuje. Hra „Plamen“ se zahajuje branným závodem, který se na podzim konal ve
Starovicích a odstartoval tím novou sezónu
závodů. V zimě se trénovaly hlavně uzly kvůli
“Perenskému uzlování“, kde se nám zadařilo

získat první tři místa a to v kategoriích mladších i starších družstev a i staršímu jednotlivci. Mezi mladšími jednotlivci nám uteklo první
místo o pouhou vteřinu. Na jaře jezdíme skoro každou sobotu na závody, je to docela namáhavé , ale stojí to za to! První závody byly
v Tvrdonicích, pak nás čekaly Valtice, další

pak byla 7. září téměř dvouletá Cecílie Siglová,
č. p. 207. Během měsíce zemřelo celkem 91
obyvatel Starovic, z toho 51 dospělých a 40 dětí.
V roce 1866 přinesli choleru do obce vojáci.
První obětí byla 3. 8. Terezie Baierová z č. p. 6
(74 let). Ještě ten den zemřel 41 letý Jakub
Schlor z č. p. 2 a druhý den, 4. 8. pak Jakubův
malý synek Karel. Epidemie postupně sílila,
například 11. 8. zemřelo v jeden den 12 lidí,
13. 8. celkem 14 lidí.
Poslední obětí cholery v tomto roce byla
7. září Maria Wenková z č. p. 96, byl jí rok a půl.
V roce 1866 zemřelo na choleru 117 lidí
(z toho 61 dětí), celkem pak v tomto roce zemřelo
161 lidí. Pro srovnání: o rok dřív zemřelo ve Starovicích 47 lidí a o rok později celkem 31 lidí.
Cholera v roce 1866 byla poslední velkou
epidemií této nemoci na jižní Moravě. Později
se zde sice cholera ještě vyskytla např. v 70.
letech 19. století, Starovice v té době ale už
nezasáhla. Postupně se zlepšovala informovanost a lékařská péče, takže nemoc se dařilo
zvládnout.

závody byly ve Velkých Bílovicích. Pokračování hry “Plamen“ se konalo v Drnholci a to
v disciplíně štafeta 4x60, štafeta CTIF, útok
CTIF a v požárním útoku. Vyhodnocení hry
„Plamen“ je společné s podzimním kolem, po
sečtení obou kol jsme byli na čtvrtém místě
s mladšími a třetím místě se staršími žáky.
Zlomový bod pro mladší žáky byl v Poštorné ,kde obsadili třetí místo v požárním útoku
a štafetě CTIF. Po prázdninové měsíční přestávce jsme vyrazili do Sedlece, kde s námi
nemohl být náš pan vedoucí -bez kterého to
prostě nejde! Před stanováním jsme vyrazili
do Bulhar, kde jsme vybojovali dvě stříbrné
medaile. Poté nastalo vytoužené stanování ,
které začalo v sobotu ráno pochodem podle
mapy. Po dvouhodinovém pochodu, kdy jsme
hledali potřebné nářadí pro založení tábora ,
jsme se ocitli u Starovické střelnice. Nakonec
nám to vůbec nevadilo, protože byla úžasná
atmosféra se super lidmi! Závěrem sezóny
nás začala trápit spolehlivost nářadí, které se
projevilo prodřením savic a i praskáním hadic
při trénincích. V posledních závodech v Novosedlí jsme startovali s novými sportovními
savicemi i celou sadou neonových hadic, které dopomohly mladším k třetímu místu.
Za nové sportovní nářadí děkujeme našemu
starostovi obce i celému zastupitelstvu.
Karolína Brabcová.

Mgr. Petra Pokorná

Křest dětí
O křest dětí žádají rodiče, kteří je chtějí vychovávat ve víře, kterou sami žijí. Příprava
probíhá po dohodě s rodiči převážně ve středu odpoledne nebo ve večerních hodinách.
Žádat o křest dítěte je nutné alespoň 2 měsíce
před zamýšleným termínem. Obvykle se křtí
děti každou poslední neděli v měsíci. Křest
se uděluje vždy ve vlastní farnosti rodičů. Pokud je vážný důvod, aby bylo dítě pokřtěno
v jiné farnosti, musí si rodiče vyžádat písemný
souhlas vlastního faráře. K zápisu do matriky
pokřtěných rodiče předloží rodný list dítěte
a svůj oddací list.

Potvrzení o křtu
Potvrzení o křtu se vydává na požádání a je
bezplatné. Farnosti disponují pouze matrikami od roku 1952. Pro hledání v matrikách
před r. 1952 je třeba se obracet na odpovídající archív.
Mgr. Pavel Kafka, děkan
Třebízského 5
Hustopeče 693 01
Tel. 739 389 112

Myslivecké sdružení
Dne 9.6.2011 uspořádali členové Mysliveckého sdružení ze Starovic mysliveckou

zábavu pod taktovkou kapely Karla Pešla
z Brna. Počasí objednali nádherné a téměř

za rekordní účasti se hosté bavili až do rozbřesku slunce následujícího dne. Kolem 22 hod.
nám sice pohrozilo počasí občasným zahřměním a několika kapkami deště, ale ty byly jen
příjemným osvěžením jinak horké noci. Hosté
měli možnost ochutnat ze 3 druhů jídel a to již
z tradičního srnčího guláše, srnčího flamendra s hranolky a ze stále oblíbenějších srnčích
medailonků s hranolky.
Touto cestou bychom rádi poděkovali kuchařkám, bez kterých by se příprava těchto
výtečných jídel neobešla.
Po uspořádání myslivecké noci se nyní
členové Mysliveckého sdružení soustředí zejména na přípravu krmiva pro zvěř na zimu.
V tomto období již také začalo zkouškové
období loveckých psů pro loveckou upotřebitelnost. Této zkoušky, nazvané PODZIMNÍ
ZKOUŠKA LOVECKÝCH PSŮ, jež se konala
letos v Hustopečích, se zúčastnil starovický
mladý pes Baron z Cmolova pole s vůdcem
Karlem Valou a získal 1. místo v konkurenci
dalších 18ti dobře připravených psů. Zkoušky
nebyly pro psy vůbec jednoduché, neboť se
konaly v tropických teplotách letošního léta.
Za MS Starovice jednatel
Karel Vala
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SKRZNASKRZ - VŠECH PĚT POHROMADĚ
V okénku lidové tvořivosti se vám dnes představí místní rocková hudební skupina Skrznaskrz. Kapela není ničím zajímavá ani originální a možná právě to ji v záplavě všech
těch zajímavých a originálních kapel činí zajímavou a originální. U příležitosti narozenin
jí přejeme, ať obecní rozhlas šíří její hudbu po všech řádcích Starovic.
Ve chvíli, kdy trosky Světového obchodního centra dopadají na Manhattan, se schází
kapela k první zkoušce. Otcem myšlenky
je legendární Karel Novák, autor všech textů
a hudby. Je to žijící legenda undergroundu,
zejména toho britského, kde působil v kapele
Ladybirds. Avšak při autonehodě přichází Karel o pravou ruku, čímž pro něho kariéra hudebníka nešťastně končí. V šuplíku se mu ale

hromadí nápady, a tak si po návratu z emigrace pohrává s myšlenkou sestavit kapelu, již
by zaštítil svými písněmi. Na jednom večírku
se seznamuje s kapelou The plucky playboys
ze Starovic u Brna. Soubor byl v dost zbídačeném stavu. Chlapci neuměli hrát, kleli a někteří měli dokonce problém s alkoholem. Karel
Novák se rozhodl toto pole neorané obdělat.
Největším problémem se ukázaly být hráčské
dovednosti. Tento problém
vyřešil vskutku obratně.
Nežli odstraňovat staré
neduhy a zlozvyky, proházel nástroje a začalo se od
nuly. Najednou byl z klávesisty kytarista, z bubeníka trumpetista apod.
Začalo to nést ovoce. Hra
se zlepšila, hoši začali navštěvovat večerní kurzy
hudební teorie, a dokonce
se začali pravidelně holit.
Zbývalo vyřešit název. Původně se počítalo s názvem Znouzectnost, ale ten
už používá plzeňská pun-

TJ Sokol Starovice
Fotbal opět ve Starovicích
Zrovna jsem trávil v polovině června dovolenou v zahraničí, když mě překvapil E-mail
od předsedy Sokolu Starovice, který byl
směřován na OFS Břeclav, a jehož přílohou
byla přihláška Starovic do okresní fotbalové soutěže. Všichni víte, že už dva roky
hrálo „torzo“ hráčů Starovic pod hlavičkou
sousedních Hustopečí a s ohledem na fakt,
že nás aktivních zůstalo asi 3 – 5, tak jsem
už vyhlídky na založení fotbalu ve Starovicích
zavrhoval. O to víc oceňuji aktivitu Romana
Nedbálka, který se tohoto nelehkého úkolu
ujal a podařilo se mu sestavit tým, o řádově
15-ti lidech. Musím upřímně přiznat, že po
zhlédnutí soupisky jsem neskrýval obavu, že
se nám podaří udržet minimální počet jedenácti hráčů po celou sezónu, ale po týdenním
rozmyšlení jsem se k týmu přidal. Postupně
se nám povedlo tým rozšířit na 26 hráčů, kteří byli interně rozděleni na „stabilní“ a „příležitostní“, kteří by vypomohli v případě nouze
o sestavení jedenáctky. Složení realizačního
týmu pak bylo uzavřeno následovně: vedoucí
mužstva – Roman Nedbálek, trenéři – Ladi-
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slav Švestka, Tomáš Kadlec, trenér brankářů
– Radek Verda, masérka – Lucie Kukačová,
hlavní pořadatel – Pavel Deyl, registrovaný
rozhodčí za Starovice – Zbyněk Kopřiva, pomezní rozhodčí – Jiří Skrepl. O provoz občerstvovacího stánku „Košťálky“ se pak stará
Sabina a Lucie Kukačovy a Roman Nedbálek
a výběr vstupného má na starosti Kamila Kukačová, čímž byly zajištěny i důležité obslužné činnosti pro provoz fotbalu.
Důvodem pro založení fotbalového klubu
ve Starovicích bylo zejména neutuchající volání fanoušků starovického fotbalu, o zajištění nedělního povyražení, a také fakt, že náš
hezký sportovní areál nemá dlouhodobě využití a docházelo by k postupnému chátrání.
Aby nešlo jen o legraci z toho, jak v poslední
fotbalové třídě, často zvané „pralesní liga“,
dostáváme nálož gólů a uděláme si žízeň na
pivo, přistoupili jsme od počátku července
odpovědně k tréninkům. Jelikož řada hráčů
fotbal již dlouho nehrála a ani aktivně nesportovala jiným způsobem, bylo zapotřebí
zapracovat na fyzické kondici, stejně jako na

ková legenda. První vystoupení se uskutečnilo na plese gymnázia. Ukázalo se, že je stále
co zlepšovat. Profesorka hudební výchovy
raději odešla ze sálu, zato zřejmě podnapilá
fyzikářka byla spokojená. Tyto dvě ženy nevědomky předurčily, k jaké cílové skupině bude
hudba směřovat. Kapela točí své první demo
a začíná koncertovat po všech čertech. Kluby,
festivaly, všemožné estrády, svatby, pohřby,
promoce. Postupně si buduje základnu fanoušků a uznání kolegů hudebníků. Obzvláště
ceněná je pochvala od pana Jaroslava Uhlíře.
Zatím poslední a nejlepší album kapela nahrála letos na jaře. Původně mělo být přílohou
tohoto vydání Pantera, ale dodavatel nestihl
nosiče dodat v termínu. 11 září zapálili Skrzky
desátou svíčku na narozeninovém dortu. Držme tomuto čipernému a hravému dítěti palce,
neboť dny bezstarostného dětství brzy skončí
a čeká ho puberta.
Levou rukou Karel Novák

znovu se seznámení s míčem. Nevyhnutelně
tak došlo ke zranění řady z nás již v průběhu tréninkové fáze, ale i proto jsme usilovali
o maximálně široký kádr. Nicméně, jak se
říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti a v duchu tohoto přísloví jsme přípravu pojali.
Co se týká samotného vstupu do soutěže,
ještě se nám bohužel z důvodů probíhajících
dovolených a doléčování některých zranění,
nepodařilo sestavit základní tým v „největší
síle“, ale již následující zápasy se nám podařilo obstojně zvládnout. Po pěti soutěžních
utkáních tak disponujeme 12 body a obsazujeme třetí příčku jedenáctičlenné tabulky.
Je těžké a zejména předčasné něco po pěti
odehraných zápasech vyhodnocovat, ale odvážím-li se v tuto chvíli z pozice hráče i trenéra o hrubé shrnutí našich dosavadních
„vystoupení“ myslím, že se můžeme opírat
o kvalitní obranu (méně než 1 gól na zápas
je jistě nadprůměrné), kombinační hru podpořenou kvalitními technickými typy hráčů
v záloze i útoku a možná i lepší kondicí, než
má většina týmů v této třídě. Nespornou silou jsou rovněž standardní situace, na které
máme rovněž typově vhodné hráče, jak pro
jejich zahrávání, tak i zakončování při centrovaných míčích. Naopak slabinou jsou
občasná individuální pochybení, kterým se
ale nevyhnou asi ani špičkoví profesionální
hráči a zejména zakončování brankových

příležitostí. Pokud si troufnu odhadnout, tak naše
úspěšnost gólového zakončení ku dobrým brankovým
příležitostem je tak 20 %. To je velmi málo a na tomto
musíme ještě zapracovat a věnovat se tomu více i v trénincích. Nejtěžší soupeři nás teprve patrně čekají,
a jestliže bude naše střelecká impotence pokračovat
i v těchto utkáních, může nás to stát dobrý výsledek
a ztracené body.
V tuto chvíli mohu slíbit, že se budeme i nadále
snažit hrát co nejlépe v rámci našich možností a dělat
Vám divákům radost z fotbalu a naopak budeme rádi,
když nám zachováte přízeň a podpoříte i v okamžicích,
kdy se nám třeba nebude dařit.
Tomáš Kadlec

Babské hody

Účastníci
tenisového
turnaje
konaného
17. 9. 2011

Rády bychom i my baby přispěly troškou
do mlýna informacemi z našich babských
hodů. Babské hody proběhly 25. 6. 2011. Počasí nám přálo, ale večer se trošku ochladilo
a to odradilo některé jedince od večerní zábavy. I zvaní po obci jsme měly ztížené překopanými silnicemi následně vysypanými
drobnými kamínky a celkově nerovným teréném. Nohy nás ukrutně bolely, ale vše jsme
bravurně zvládly.
Tímto bychom chtěly poděkovat všem, kteří se byť i malou měrou podíleli na spolupráci
či zabezpečení obsluhy našich hodů. Nutno
poděkovat i našim zdravotníkům panu Františku Beierovi a Petru Švestkovi ml., kteří nám
podávali první pomoc a celou trasu s náma
poctivě šlapali.
Přes nepodložené informace, které kolovaly dědinou máme vše vyjasněno a letošní
hody zdárně ukončeny. Co říci na závěr za
všechny stárky: Hody jsme si užívaly a těšíme
se na příští.
„To se nám to bude šlapat po nové krásné
silnici.“
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Štarvický panter

Stárci „Tradičních hodů“ - 20. 8. 2011.

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

Lékařská pohotovost Hustopeče
519 407 310
Lékařská pohotovost Brno
545 538 538
Dětské krojované hody - 23. 7. 2011

Lékařská dětská pohotovost Brno
532 234 935
Zubní pohotovost Brno

545 538 421

Lékárna Koliště – nepřetržitý provoz
545 424 811
Lékárna Na Kobližné – nepřetržitý provoz
542 212 110

Plánované kulturní akce
Sobota 15. 10.
Neděle 27. 11.

14:00

hřiště

Drakiáda

SOKOL

náves

Rozsvěcování vánočního stromku Folklor
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