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Štarvický panter

Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
letošní léto, alespoň co se počasí týká, mi připadalo po několika letech konečně normální.
Počasí bylo takové, jaké si pamatujeme z dřívějších let. Teplé, s častými letními bouřkami,
které zajistily dostatek vláhy přírodě i rybníku.
Vloni jsme řešili sucho a napadení rajčat parazity, v letošním roce nás zase obtěžují hraboši
polní, kteří rozrývají pole, zahrady, hřiště a ničí
úrodu. Do toho se dohadují odborníci, zda je
humánní myši trávit či ne. Jsem si jistý, že si nakonec s myšmi poradí příroda a my si můžeme
užívat všedních dní.

panter

byl nález letecké pumy na staveništi, zřejmě
z období 2. světové války, kterou odvezli přivolaní pyrotechnici. Zdržení stavby nám přišlo
vhod, protože jsme mezitím zrealizovali stavbu chodníku na 4. řádku, abychom zajistili vyšší bezpečnost na této ulici.
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dnes je cyklostezka pravidelně využívána,
kdykoliv jsem po ní projížděl, vždy jsem narazil na cyklisty nebo chodce. Věřím, že tato
pohodlná, bezpečná a rychlá cesta přiměje
k využívání při cestě do školy, zaměstnání či za
volnočasovými aktivitami. Bohužel, cyklostezku jsme teprve dokončili a už bude z důvodu
odstranění havárie na tranzitním plynovodu
částečně přerušena. O důvodu opravy plynovodu jsme psali už v minulém čísle zpravodaje. Oprava by dle Stavebního povolení měla
proběhnout v rekordně krátkém čase, tak
věřím, že omezení bude minimální a nebude
trvat dlouho.

archeologický výzkum na 4. řádku
V období prázdnin naši zaměstnanci provedli
demolici domu č. p. 96 po paní Klaškové, který
jsme zakoupili začátkem letošního roku. Dům
byl zakoupen z důvodu plánované směny
s pozemkem nad obchodem COOP, kde máme
v plánu upravit veřejné prostranství, které
dvacet let hyzdí centrum obce. Na projektu
již pracuje paní architektka, která připravuje
návrhy, které budou před realizací projednány
s veřejností. Navíc získáním pozemku v centru
obce dojde k částečnému zpřehlednění křižovatky a zbývající část pozemku bude zřejmě
nabídnuta k prodeji. Pořízení pozemku nám
umožní vyřešit hned několik projektů, které
věřím, že do budoucna oceníte.

dokončená cyklostezka v provozu
Společenským zábavám, i přes časté bouřky,
počasí přálo a jak myslivecká zábava, tak i hody
se setkaly s rekordní účastí návštěvníků. Mysliveckou zábavu navštívilo 713 platících návštěvníků a předhodovou diskotéku ještě o 6 platících účastníků více. Z toho jde vidět, že se nám
žije dobře a umíme si najít čas i na zábavu.

škody od myší na fotbalovém hřišti
Z pohledu obce bylo léto také klidnější, pouze na čtvrtém řádku byl zvýšený provoz ze
zahájené stavby inženýrských sítí pro stavbu
41 domů. Při zahájení stavby po skrývce zeminy objevili archeologové na místě plánované stavby pozůstatky osídlení z mladší doby
kamenné a starší doby bronzové. Znamená
to, že naše území bylo osídleno už dávno,
před několika tisíci lety. Jak říká investor pan
Veselý, už naši předkové věděli, kde je dobré
místo k bydlení . Archeologové pracovali
na staveništi celý měsíc červenec, čímž došlo
k drobnému zdržení stavby. Zajímavostí také

demolice domu v centru obce
Dalším prospěšným krokem je dokončení cyklostezky na katastru Hustopečí. Tím se nám
společně s městem Hustopeče podařilo dokončit bezpečnou cestu spojující naši obec
s městem, kam dojíždí většina dětí do školy
a dospělí do práce i volnočasově. Od autobusové zastávky po školu Komenského nezabere
pohodlná jízda na kole více jak 10 minut. Už

předhodová diskotéka s rekordní
návštěvností 719 platících
Ze svého pohledu oceňuji ještě jednu věc,
letošní prázdniny jsme řešili daleko méně
stížností než v předchozích letech. Pokládám
si otázku, zda je to větší tolerantností občanů,
anebo skutečně menším počtem podnětů ke
stížnostem. Ať je to tak či onak, jsem za to rád
a kéž by tomu bylo tak i nadále.
Antonín Kadlec, starosta obce
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Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20. 6. 2019
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatele, ověřovatele, navržený program
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.
JMK057934/19/ORR ve výši 250.000 Kč na akci: Starovice - chodník IV.
řádek
• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. AC
JMK058292/19/OM
• Smlouvu č. 1030051626/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. na akci „Starovice, přípojka NN, Kotásek“ za jednorázovou úplatu 2.500 Kč bez DPH
• Smlouvu č. 1030050973/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E. ON Distribuce, a.s. na akci „Starovice, rozšíření NN, Mereda“ za jednorázovou úplatu 5.000 Kč
• Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě uzavřené mezi Obcí Starovice a společností PŘEMYSL VESELÝ invest, s.r.o.
• Zveřejnění záměru obce odprodat pozemek parc. č. 828 o výměře 87
m2 v k. ú. Starovice
• Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 860 o výměře 381 m2 v k.
ú. Starovice za cenu 133.350 Kč. Kupující dále uhradí náklady na sepsání smlouvy 1.000 Kč a návrh na vklad 1.000 Kč.
• Demolici domu č. p. 96
• Prodej mikrorypadla inv. č. Z3 za cenu 15.000 Kč
• Zveřejnění záměru zřízení služebnosti pro trafostanici a vedení NN
dle Geometrického plánu PGP-36/2019-735 na pozemku parc. č.
4949

usnesení č.
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Zastupitelstvo obce Starovice bere na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 1,2,3
• Ceny energií na období 2019 - 2021
• Závěrečný účet Mikroregionu Hustopečsko za rok 2018
Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK057934/19/ORR na akci: Starovice - chodník IV. řádek
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. AC JMK058292/19/OM
• Starostu obce k podpisu Smlouvy č. 1030051626/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. na akci
„Starovice, přípojka NN, Kotásek“
• Starostu obce k podpisu Smlouvy č. 1030050973/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností E. ON Distribuce, a.s. na akci
„Starovice, rozšíření NN, Mereda“
• Starostu k podpisu Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě uzavřené mezi Obcí
Starovice a společností PŘEMYSL VESELÝ invest, s.r.o.
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 860
o výměře 381 m2 v k. ú. Starovice
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na prodej mikrorypadla inv. č. Z3
Zastupitelstvo obce Starovice ukládá:
• Účetní obce zveřejnit schválený záměr na úřední desce Obecního úřadu
Starovice

Vyúčtování stočného
Obec Starovice provede v měsíci říjnu vyúčtování stočného. Stočné je vypočteno na základě
odečtů stavů vodoměrů 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. 2019, neradi bychom vám
účtovali smluvní penále dle smlouvy (smluvní
úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý den pro-

Základní informace:
stočné 2018

45,43 Kč/m3 včetně DPH 15 %

stočné 2019

47,84 Kč/m3 včetně DPH 15 %

množství spotřebované vody

dle odečtů společnosti VaK Břeclav, a.s.

propočet spotřeby k 31.12.2018

výpočet provedla společnost VaK Břeclav, a.s.
platby SIPO září 2018 – srpen 2019

odečtené zálohy
platby trvalým příkazem říjen 2018 – září 2019
Termín úhrady nedoplatku

do 31. 10. 2019

Termín vyzvednutí přeplatku

do 31. 10. 2019 v úřední dny: pondělí, středa 7.00-17.00

dlení a smluvní pokuta 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.
2019 bude částka přeplatku převedena do
záloh dalšího zúčtovacího období
Úhrada nedoplatku:
1. bankovním převodem – účet KB č.
9723651/0100, VS: 2321
2. v hotovosti – v kanceláři Obecního úřadu
Starovice v úřední dny: pondělí, středa 7.00
– 17.00 hod.

Odpady – jsme dobří!
Pravidelně informuji o nakládání s odpady, jak
správně třídit a jak nejefektivněji odpad zlikvidovat. Někomu už to může být na obtíž, ale
zřejmě to nese své ovoce, protože máme velmi
2

dobré výsledky v porovnání s republikovým
průměrem i v rámci našeho regionu. S množstvím 140 kg tuhého komunálního odpadu
(odpad z popelnic) na občana za rok 2018 pa-

tříme v rámci akcionářů Hantálů na první místo, což můžete porovnat v přiložené tabulce.
Průměr v rámci Hantálů je 177 kg/os/rok. Jsme
dobří, ale stále je co zlepšovat. Nenaléháme
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pouze na domácnosti, ale i my hledáme úspory, např. formou změny odběratele odpadů,
což jsme v letošním roce u některých komodit
udělali. Efektivnější likvidaci nám umožňuje pořízený přívěs na kontejnery za traktor, který je
téměř denně v akci.
Děkuji všem, kteří se podílejí na snižování odpadů.
Antonín Kadlec, starosta obce

nosič kontejnerů, který nám šetří náklady při
svozu odpadů
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Název obce/města

Město Hustopeče
Město Podivín
Město Valtice
Město Velké Bílovice
Město Velké Pavlovice
Obec Bořetice
Obec Bulhary
Obec Diváky
Obec Hlohovec
Obec Horní Bojanovice
Obec Kostice
Obec Kurdějov
Obec Lednice
Obec Milovice
Obec Moravský Žižkov
Obec Němčičky
Obec Nikolčice
Obec Přítluky
Obec Rakvice
Obec Starovice
Obec Starovičky
Obec Šakvice
Obec Tvrdonice
Obec Týnec
Obec Zaječí
Celkový průměr na občana

ROK 2016
Komunální Objemný
200301
200307
162 kg
61 kg
161 kg
38 kg
212 kg
46 kg
180 kg
70 kg
155 kg
101 kg
230 kg
81 kg
163 kg
44 kg
187 kg
0 kg
174 kg
52 kg
186 kg
29 kg
175 kg
57 kg
137 kg
48 kg
166 kg
46 kg
194 kg
4 kg
183 kg
30 kg
219 kg
45 kg
175 kg
0 kg
171 kg
68 kg
180 kg
56 kg
133 kg
39 kg
164 kg
25 kg
174 kg
19 kg
162 kg
74 kg
176 kg
36 kg
205 kg
55 kg
175 kg
50 kg

ROK 2017
Komunální Objemný
200301
200307
157 kg
52 kg
158 kg
27 kg
218 kg
39 kg
176 kg
50 kg
156 kg
71 kg
250 kg
76 kg
182 kg
42 kg
189 kg
0 kg
167 kg
44 kg
190 kg
26 kg
169 kg
41 kg
138 kg
31 kg
152 kg
39 kg
194 kg
0 kg
185 kg
19 kg
233 kg
47 kg
174 kg
0 kg
172 kg
50 kg
170 kg
36 kg
135 kg
36 kg
161 kg
17 kg
177 kg
14 kg
166 kg
47 kg
188 kg
20 kg
209 kg
44 kg
174 kg
55 kg

ROK 2018
Komunální Objemný
200301
200307
166 kg
64 kg
155 kg
39 kg
215 kg
51 kg
179 kg
75 kg
158 kg
92 kg
236 kg
109 kg
192 kg
56 kg
198 kg
0 kg
171 kg
65 kg
201 kg
56 kg
156 kg
66 kg
177 kg
40 kg
152 kg
50 kg
209 kg
0 kg
185 kg
37 kg
226 kg
71 kg
180 kg
4 kg
169 kg
91 kg
173 kg
64 kg
140 kg
55 kg
151 kg
35 kg
185 kg
40 kg
156 kg
84 kg
185 kg
32 kg
210 kg
63 kg
177 kg
63 kg

Hliník
Obec umístila na sběrný dvůr kontejner na
hliník. Při prvním odvozu nás v kovošrotu nechali hliník vytřídit, protože obsahoval předměty, které nejsou hliníkem. Z toho důvodu
vás chceme požádat, abyste věnovali třídění
větší pozornost. Vhazujte jen a pouze nápojové plechovky a to, o čem najisto víte, že je
z hliníku. Do tohoto kontejneru nepatří platíčka od léků, obaly od žrádla pro psy, sáčky od
brambůrek (i když jsou stříbrné, jde o plasty),
staniol s kousky sýra, vršky od piva, konzervy,
krabičky od sardinek, spreje, vršky od sklenic
(vše obsahuje železo). Na zkoušku stačí přejet
předmět magnetkou. Pokud ji nemáte doma,
dostanete ji za kabelu hliníkových obalů na
sběrném dvoře. Naše Země vám děkuje.

co nepatří do hliníku

Obec jde vratnými kelímky vstříc přírodě
Vzhledem k vytváření velkého množství odpadů, hlavně pak plastů, jsme se rozhodli
chovat šetrněji k přírodě a rozhodli jsme se pro používání vratných kelímků při kulturních akcích v obci, což je nejen ekologické, ale i ekonomické.
Obec pořídila 2000 ks obecních kelímků se symbolikou obce, které nekončí v koši, ale
používají se opakovaně. První použití jsme si vyzkoušeli při organizaci hodů a zvládli
jsme to na jedničku. Při páteční diskotéce s návštěvností 719 platících návštěvníků
a vytočení 16 sudů piva to kluci bez problémů zvládli. Za celé hody pak bylo vytočeno 28 sudů, to je 2.800 půllitrových kelímků, což je v přepočtu úspora 2.800,- Kč
pro organizaci. Navíc při uklízení po každém dni zábavy bylo daleko méně odpadů,
které nekončí za drahé peníze na skládce na Hantálech. Při hodech se prodalo 300
kelímků, které skončily jako suvenýry našich občanů a návštěvníků obce, což nás těší.
Budeme motivovat i ostatní organizace, aby se chovaly ekologicky a zároveň i ekonomicky.
Antonín Kadlec, starosta obe
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Informace o srážkách
Žijeme v zemědělské krajině a počasí výrazně ovlivňuje naše činnosti. Poslední roky nás
trápí sucho a proto i na obci musíme neustále
hlídat počasí (srážky) z důvodu údržby vysázených biokoridorů. Vím, že mnoho občanů
se zajímá o počasí a vede si statistiky, proto
pro porovnání uvádíme údaje z Meteorologické stanice, kterou zřídilo v roce 2014 Vysoké učení technické v Brně u vysílače nad obcí
na kopci Žebrák.
Antonín Kadlec
Měření srážek - Meteostanice Starovice
1.Q
2.Q
3.Q
4.Q suma
2015 61,3 52,8 153,5 83,9 351,4
2016 108,8 122,8 175,9 36,5 444
2017 32,7 95,9 197,4 90,5 416,5
2018 62,9 120,5 49,9 32,4 265,7
2019 53,8 154 172,6
380,4

Mateřská škola
Začátek školního roku ve věkově smíšených třídách
Letos začal nový školní rok 2. září a tento
den se v naší školce Kaštánek nijak nelišil od těch předchozích prvních školních
dnů – nadšení z nových začátků a slzičky ze
strachu z odloučení od nejbližších – to vše
v jednom míšku. Vlastně letošní školní rok
byl trošku odlišný. Zavedli jsme věkově smíšené třídy, což především mezi rodiči vzbuzuje téma k diskusi. Z pohledu dlouhodobé
historie nic nového. Přes půl století byla
starovická školka věkově smíšená. Až teprve
rozšíření školky z jednotřídky na dvoutřídku
přinesl změnu v podobě rozdělení dětí podle věku. Věkově heterogenní i homogenní
uspořádání tříd má své výhody i nevýhody
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a my jsme je porovnali a podle lety prověřených i novodobých odborných pedagogických studií jsme došli k závěru, že pro děti
je věkově smíšená skupina vhodnější. Jak
říká psycholog Marek Herman, po většinu
života žije člověk v heterogenní společnosti,
tak proč rozdělovat děti do věkových skupin. Ani výběr přátel nebo partnerů neměříme věkem, proto nevidíme důvod tak činit
v mateřské škole. Jsou zde argumenty, že
starší děti budou stahovány mladšími a nebudou se posouvat dál. My vidíme druhou
stranu, a to že mladší se přirozeně učí od
starších a dělají rychlejší pokroky. Pokud
v dětech my dospělí neubijeme touhu po

objevování a učení, není důvod se obávat,
že by děti tuto přirozenou schopnost ztratily. Děti ve věkově heterogenních skupinách jsou vnímavější k potřebám druhých,
jsou tolerantnější, přizpůsobivější a nemají
potřebu nezdravě mezi sebou soupeřit. To
je pro nás dostatečný důvod, proč si tento
způsob organizace obhájit. Snažíme se, abychom odstranili hranice tříd, a co nejvíce
času trávili společnými aktivitami, a to jak
při pobytu na zahradě školky, tak při společných výletech a akcích. Tím budou mít děti
možnost navázat vztahy s kamarády i učitelkami z celé školky, nejen ve své třídě.
Zdeňka Kadlecová
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Keramické kroužky
I letos pořádá mateřská škola keramické kroužky pro děti
i dospělé. Zájemci se mohou nahlásit ředitelce mateřské školy
Zdeňce Kadlecové na tel. čísle 601 103 384 nebo na mailové
adrese školy reditelna@msstarovice.cz. Kroužky budou probíhat od prvního týdne v říjnu do posledního týdne v květnu.
Rozpis kroužků v tabulce níže.
Pokud vám dospělým nevyhovuje navštěvovat kroužek pravidelně, můžete si přijít zatvořit příležitostně po předchozí domluvě na výše uvedených kontaktech.

Kroužek

Vedoucí kroužku

Den

Keramika
děti

Anna Kopřivová

Každou středu 1200,- Kč/pololetí
od 15,00 hod.

Keramika
dospělí

Zdeňka Kadlecová Každé úterý
od 18,00 hod.

250,- Kč/měsíc
nebo 70,- Kč/lekci

Keramika
dospělí

Lenka Došková

250,- Kč/měsíc
nebo 70,- Kč/lekci

Každý čtvrtek
od 18,00 hod.

Cena

Vinobraní s technikou
Obrovský zážitek byl pro školkové děti sběr
hroznů ve vinohradě u Vrátilů. Některé děti,
a dokonce i paní učitelky viděly úplně poprvé, jak hrozny trhá technika – kombajn na
hrozny. Měli jsme možnost vyzkoušet si tento
kolos ovládat při vyklápění hroznů do beden
pomocí dálkového ovladače a také se povozit
v malém vinařském traktůrku. Děti cestu do
vzdáleného vinohradu zvládly skvěle a odnesly si nejen pár sladkých hroznů, ale především skvělý zážitek. Touto cestou děkujeme
vinařství Vrátil a všem jejich zaměstnancům,
že nám tyto exkurze umožňuje.

KAVÁRNIČKA pro seniory
Srdečně zveme všechny starovické seniory na pravidelné setkání v KAVÁRNIČCE pro seniory
každou středu od 15.00 hodin ve Školní jídelně Starovice. Těšíme se na vás.
Začínáme ve středu 2.října 2019!

Starovice před 50 lety
V roce 1969 probíhalo vinobraní nadvakrát. Vinohrady byly silně poškozeny květnovým krupobitím, poté však nastalo teplé a suché počasí a réva se začala rozrůstat. Hrozny, které zůstaly, dobře prospívaly.
Výhonky, které byly přeražené, začaly vyhánět nové šlahouny a na
nich byly i hrozny. Vinaři nečekali, že tyto druhé hrozny dozrají, ale
ponechali je na keřích, aby réva měla čím dýchat, neboť krupobití zuráželo i mnoho listů. Kolem 28. září bylo vinobraní prvních hroznů, ty
měly slad 22 - 24˚. Druhé hrozny, zvané „Martinci“ začínaly zrát. Pro-

tože bylo teplé počasí, o měsíc později byly tyto hrozny také sklizeny,
měly slad 15 -16˚.
Také ovoce bylo poškozené krupobitím, proto se většinou ponechávalo do mačů na vypálení. V obci fungovala výkupna ovoce a zeleniny
pro Jednotu Mikulov, kterou spravovala p. Janoušková. Kromě ovoce
a zeleniny zde bylo možné prodat také med, šípky, dokonce i přebytky z domácích zabíjaček, jako např. jitrnice, škvarky, sádlo i maso.
Petra Pokorná
5
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Mládí v kroji kráčí vpřed
Veselo hody! Znělo před pár týdny celou
obcí. Tradičně se krojované hody totiž ve
Starovicích vážou s koncem letních prázdnin.
Úspěšně je máme za sebou, proto nezbývá
nic jiného než rekapitulovat.
Základem je vydařené počasí, které opět
hrálo do karet. V průběhu dvouměsíčních
příprav se dal dohromady úctyhodný počet
čtrnácti stárků, což v naší vesničce zaslouží
obdiv.
Na páteční předhodové diskotéce jsme se
těšili z rekordní návštěvnosti, na kterou navázaly víkendové večery. Přítomní si k poslechu
a tanci užívali v sobotu Slováckou kapelu Romana Horňáčka a v neděli dechovou kapelu
Horenka. Obě zábavy, včetně nedělního odpoledne, se velice vydařily, což nám potvrdila
řada návštěvníků.
Půlnoční překvapení zakončilo už tradičně
celé hody. Klobouk dolů a velkou poklonu
si zaslouží všichni stárci. Především ti, kteří
se o pořádání hodů starají první roky nebo
vůbec poprvé. I když věkový průměr všech
stárků nepřesáhl dvacet let, některé od sebe
dělilo více než deset roků.

6

(Krojované hody 2019)
Všichni se však snažili udělat hody perfektní.
Zároveň prokázali, že umí fungovat jako bezvadná parta a hlavně, že všem záleží na tradicích, které se snaží udržovat. O budoucnost
krojovaných hodů v naší obci tedy rozhodně
nemusíme mít strach. Vydařená zábava je totiž skvělou motivací pro další pokračovatelé
těchto tradic.

Tímto bychom rádi poděkovali všem zúčastněným, organizátorům a přátelům hodového
veselí, kteří se zasloužili o krásný průběh letošních hodů. Už nyní se nemůžeme dočkat
nadcházejících hodů v jednom z nejkrásnějších přírodních areálů v okrese. Se starými
tvářemi, ale i nováčky v chase.
Za stárky David Kvapil
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Poznávání s Panterem
Panter se tentokrát ocitl na Slunečném pobřeží v městečku Nesebar,
které leží 30 km od Burgasu v Bulharsku.
Nesebar je historické městečko, které se pyšní zařazením do seznamu UNESCO. Přezdívá se mu také Perla Černého moře. Najdeme zde
množství památek, ty nejstarší ještě z antických dob, typickou lidovou
architekturu, křivolaké uličky se spoustou kaváren, obrazových galerií
a s nezaměnitelnou atmosférou.
Luskovi

Vzdálenost Starovice – Nesebar je vzdušnou čarou 1102 km.

Názor občana
Bydliště mimo Starovice, pro obec ztráta
10 000 korun
V minulém roce bylo v Brně zavedeno rezidenční parkování. Místní (na základě formálně zapsaného bydliště) mají výhodu oproti
„obyčejným“ lidem. Jedním z málo známých
důvodů vzniku tohoto systému bylo přimět
občany k přenesení bydliště do Brna. Podle
rozpočtového určení daní, obce a města dostávají ze státního rozpočtu za každou „duši“
cca 10 000 korun na rok. V Brně zjistili, že
mimo město má zapsáno bydliště 35 000 lidí,
takže magistrátu uniká 350 mil. korun.
Naše obec se také potýká s parkováním, i když
díky úmorné a nevděčné snaze členů zastupitelstva je zde situace mnohonásobně lepší
než v jiných obcích. Divočiny jako blokace
komunikací, parkování na chodníku jsou vidět častěji ve městech než zde. Buďme na to
hrdí. A pokud se někdo takto chová, většinou
jsou to ti, co o obyvatelích malých obcí mlu-

ví s despektem jako o vesničanech. Odvetou
za rezidenční parkování navrhuji zavést proti
obyvatelům Prahy a Brna stejné opatření. Rezidenty s právem parkovat v obci (samozřejmě
tam, kde to zákony dovolují) by byli všichni
občané Česka s výjimkou Pražáků a Brňáků. A
to do doby, než třeba Brno vybuduje záchytná
parkoviště (P+R) na okraji měst s dopravním
napojením MHD pro dojíždějící za prací.
Zastupitelstvo v zájmu klidu v obci řeší parkování namísto represí budováním parkovišť.
Nemuselo by. Pořád platí, a Starovice nejsou
ve vesmíru výjimkou, že pokuta může být
udělena za parkování na zelených plochách
nebo v místech, kde nezůstane ponechán
pro každý směr jízdy jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 metry, tedy dohromady 6 metrů.
(ust. § 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.).
Mimochodem jsou to všechny komunikace
v obci, včetně 4. řádku. Náklady na stavbu
jednoho stání začínají na 15 000 korunách,

což dobře vědí všichni, kdo si parkování postavili za vlastní peníze.
Za obecní parkoviště se platí celkem směšných 500 korun ročně (44,66 korun měsíčně). Tato částka nepokrývá ani amortizaci či
opravy dlažby. A to si někteří představují, že
za tuto cenu jim zastupitelé budou dělat hlídače. Jako kdyby pronajímatel bytu v paneláku měl za svého nájemníka řešit, že na jeho
rohožku dávají jiné partaje boty. Chodit s takovými požadavky na obecní úřad je opravdu
nepatřičné.
Obec na stavbu parkovišť nedostává žádné
dotace. Jde tak říci, že parkující na obecním
budou až do doby zdražení dotováni z kapes
těch, co řešili problém vlastními silami a za
své peníze. Budiž, nic proti, jsme solidární,
jednou ty, podruhé já.
Na zastupitelstvu se často projednává zřizování věcných břemen pro umístění kabelů
(stavby rozvodů sítí) na obecních pozemcích.
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Většinou jde o zdánlivě nepodstatné 2, 3 metry. Co složitě řeší rozvodné firmy, s tím si jiní
hlavu nelámou a obecní pozemky zabírají
pro parkování, resp. falešné vjezdy. Ono nestačí mít do domu vrata (která nejsou ke všemu používána) a dovozovat z toho nárok na
vybudování vjezdu, resp. právo stát na obecním pozemku nebo přes něj projíždět. Optimální postup je ten, že se souhlasem zastupitelstva (na veřejném zasedání a za úplatu)
se zřídí věcné břemeno průjezdu, resp. i stání
na obecním pozemku (je možné i právně jed-

3/2019
nodušší řešení). Potom by mělo následovat
řízení na stavebním úřadě, kdy obec může
ovlivnit skladbu povrchu vjezdu, ale i termín
dokončení.
Ještě že „Rychlá rota“ udržuje a seče tato „privatizovaná“ parkovací místa, i když štěrk ničí
sekačky a pro obec se tím vše prodražuje.
Jenom si říkám, jak by se „privatizátoři“ divili, kdyby jim rozvodná nebo telekomunikační společnost „zapíchla“ bez ptaní na jejich
soukromý pozemek sloup či zakopala kabel
s tím, že není čas s někým debatovat a takhle

Pravěké naleziště
V průběhu července 2019 probíhal záchranný
archeologicky výzkum na stavbě komunikací
pro nové satelitní městečko ve Starovicích.
Už v průběhu skrývky buldozerem bylo jasné,
že se v prostoru stavby nachází pozůstatek sídliště (osady) z mladší doby kamenné a starší
doby bronzové (cca kolem 4000 a 2000 př. n.
l.), jak dokládaly povrchové nálezy keramiky
nebo kamenné industrie. To se potvrdilo i při
dodatečné skrývce, kdy se v ploše podařilo
identifikovat několik stovek sídlištních objektů.
Většinu objektů tvořily tzv. kůlové jámy (otisky po dřevěných kůlech), které dohromady
skládaly několik spojitelných struktur – tzv.
dlouhých domů (o délce několik desítek metrů). Bohužel vzhledem k rozměrům komunikací, tedy skrývky, se nepodařilo odkrýt celý
půdorys, vždy pouze části.
Dále byly zkoumány různé sídlištní nebo odpadní jámy tzv. lengyelské kultury (mladší doba
kamenná), často obsahující bohatý, nicméně
celkem běžný inventář (kostěná šídla, velké části
nádob, naběračky a také část plastiky – venuše).
Ze starší doby bronzové se dochovaly především zásobní jámy (na skladování obilí), většinu nálezů opět tvořily keramické fragmenty, objevily se i nálezy drobných bronzových
předmětů (bronzové jehly, kousky plíšků).
Nálezy momentálně procházejí laboratorním
zpracováním. Výzkum bude zcela jistě pokračovat i v následujících měsících a sice při stavbě vlastních rodinných domů, kterých zde má
stát 41.
Podaří se tak zcela jistě odkrýt velkou část
pravěkého sídliště, na katastru Starovic zatím
unikátní. Máme sice evidovány jednotlivé
pravěké nálezy z intravilánu obce (např. zjištěné při stavbě kanalizace), ale ucelené kontexty v podobě celého sídliště (navíc ještě z různých období) nám prozatím v úzkém regionu
chyběly. Pravěká sídliště i pohřebiště máme
lokalizované např. v sousedních Hustopečích,
Němčicích nebo Uherčicích. Toto zjištění tedy
doplní mozaiku nálezů v této oblasti.
Richard Bíško,
Ústav archeologické památkové péče Brno
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letecký pohled na lokalitu

snímek z dronu - základy domu

se to vždycky dělalo. Případně by se dozvěděli: “Co furt máte s nějakými pravidly“.
Samostatnou podskupinou „záborářů“ jsou ti,
co na obecním pozemku rozmísťují kameny,
aby někdo náhodou nevjel na „jejich“ obecní
pozemek. V minulosti byla dokonce k vidění
na jednom místě páska s výzvou Neparkovat.
Naprosto souhlasím a přimlouvám se za umísťování fyzických zábran proti divokému parkování, ale nemůže to dělat ten, komu pozemek
nepatří a cpát kameny až do silnice.
Vilém Barák
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Putování Slováckem

zásobní jáma starší doba bronzová

výzkum ve čtvercové síti

4. srpna se u nás zastavil Marek Šalanda, spolupracovník Českého rozhlasu, autor projektu Za humna
s Markem Šalandou, který putuje v kroji, setkává se
s místními a své postřehy o navštívených místech
pak zpracovává knižně. V letošním roce se rozhodl
projít ve svém sportovním „jihobrněnském“ kroji část
moravského Slovácka. Vyšel z Vranovic a Starovice
byly jeho první zastávka. Přišel k nám od Popic řádně
„vyklepaný“, protože tam omylem vlezl na střelnici.
Slyšel sice rány, ale
zpozorněl až v okamžiku, když mu pod
nohama začali křupat
rozstřílení plastoví holubi… pánové s puškami naštěstí včas
sklonili hlavně.
Pouť ukončil v Kyjově
na festivalu Slovácký
rok. Během 12 dnů
ušel 345 km. Své cestě dal pracovní název
Slovácko sa nenudí
a nyní pracuje na knize.
Petra Pokorná

Dětská fotbalová přípravka
V polovině srpna začaly s trénováním i děti
starovické fotbalové přípravky. Většina dětí
se již nemohla dočkat, a tak bombardovaly
trenéry dotazy a naléháním k zahájení prvního tréninku. Do podzimní sezóny se přihlásilo celkem 14 dětí.
Soutěž mohou hrát děti ročníku 2009 a mladší, a tak jsme bohužel přišli o zkušenější dětské fotbalisty a sehranou sestavu. To nás ale
nezastaví v dalším trénování a zábavě s dětmi. Jsme rádi, že mají děti o tréninky i zápasy
zájem. O to více nás těší, že máme už i jednoho nováčka z Hustopečí, kterému se zde líbí
a fotbal ho baví.
Soutěž nám začala hned 1. září zápasem
v Hlohovci. Tento zápas se podařilo dětem
vyhrát výsledkem 3:1, a tak si celý tým mohl
zazpívat vítěznou hymnu přípravky. Druhý
zápas proti Horním Bojanovicím se podařilo
dětem také vyhrát s výsledkem 5:0. Potěšilo
nás, že malé fotbalisty přišlo podpořit mnoho diváků na domácí hřiště, kteří následně
zůstali fandit mužům proti Strachotínu. Pro
letošní sezónu jsme totiž zažádali na svazu
o možnost sehrát domácí zápasy dětí před
muži.
Tímto vás zveme k podpoře dětí i mužů na
následující zápasy a věříme, že zažijete pěkná odpoledne při dvouzápasech štarvického
fotbalu.
Roman Pokorný a Petr Kapečka
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Pozvánka na fotbal
Po loňské ne úplně vydařené sezóně, kdy jsme
se na poslední chvíli zachránili ve III. třídě, proběhla změna na postu trenéra, kdy Tomáše
Kadlece nahradil David Lesák. Davida trénování baví, má na něj i více času a kluci za ním
jdou. Také došlo k posílení mužstva dvěma
novými hráči Michalem Nešporem a Jakubem
Strouhalem, kteří k nám došli z FC Hustopeče.
V současné době máme mladé mužstvo, tvořené především z kluků z Hustopečí. Někdo
to může kritizovat, ale my jsme rádi, že mladí,
dobří fotbalisté chtějí hrát u nás. Je to známka
dobrého kolektivu a sportovního zázemí. Nebýt hráčů z okolních obcí, už by se asi fotbal
ve Starovicích nehrál. V roce 2013 jsme po 20
letech obnovili práci s mládeží, a tak za dva
roky můžeme postupně obnovovat mužstvo
vlastními hráči, kteří v současné době trénují
v žácích a dorostu převážně v Hustopečích. Za

děkovačka po zápase

zmínku stojí, že dva starovičtí dorostenci Peťa
Bulíček a Michal Buček hrají 1. ligu v Brně a Peťa
už dokonce byl pozván do „nároďáku“. Takže
fotbalové naděje máme a třeba se někdy vrátí
posílit naše muže. 
Do nové sezóny kluci nastoupili v nových dresech klubových barev, modrá, bílá, černá.
Tímto zveme nejen všechny fotbalové příznivce, ale i jejich manželky, babičky, děti, dojděte
v neděli na fotbal. Fotbal na obci je společenskou událostí, chlapi posledují fotbal, manželky
si povykládají, děti si pohrají na dětském či parkourovém hřišti a všichni jsou spokojení. „Krásná neděla.“ A když náhodou fotbal není úplně
ideální, pivo z Košťálky a Laďova klobása nikdy
nezklamou. Na posledním zápase bylo 100 platících diváků a dalších cca 70 neplatících (děti
a ženy). Od nové sezóny hraje přípravka předzápas mužům (viz Rozpis zápasů).

2019 A2B - III. třída muži, sk. B
22.9. 15:30 Starovice - Nikolčice B /Kurdějov
29.9. 10:00 Velký Dvůr - Starovice
6.10. 15:00 Starovice – Bulhary
12.10. 15:00 Mikulov - Starovice
20.10. 14:30 Starovice - Popice
27.10. 14:30 Drnholec - Starovice
3.11. 14:30 Starovice – Uherčice
10.11. 10:00 Pohořelice B/Cvrčovice – Starovice

2019 G1C - OP st. přípravka, sk. C
14.9. 10:00 Nosislav - Starovice
22.9. 13:15 Starovice - Perná
29.9. 10:00 Šakvice - Starovice
6.10. 12:45 Starovice - Hlohovec
13.10. 10:00 Horní Bojanovice - Starovice
20.10. 12:15 Starovice - Nosislav
27.10. 10:00 Perná - Starovice

Starovice - Strachotín 3-2

Fotbalové mužstvo 2019/2020
Spodní řada zleva: Kopřiva Richard, Strach Jan, Nešpor Michal, Strouhal Jakub, Bulíček Petr (Zbrojovka Brno), Strach Staňa, Lesák Radek, Nedbálek Roman, Janota Tomáš, ležící Štýbl Jan,
Horní řada zleva: Lesák Pavel (vedoucí družstva), Václavek Tomáš, Bulíček Miroslav, Vachala Tomáš, Kvapil David, Dufek Michal, Fekete Tibor,
Pesau Patrik, Pich Radek, Kavalíř Ivan, Lesák David (trenér)
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Fotogalerie z letních činností v obci

Stavba chodníku na 4. řádku

Stavba inženýrských sítí BR4

Instalace nového kolotoče na dětském hřišti

Nález letecké pumy při stavbě BR4

Oprava komunikace na 3. řádku po opravě kanalizace

Oprava varhan v kostele
11
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stará zastávka

nově zřízená autobusová zastávka na hlavní silnici

KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ na čtvrté čtvrtletí r. 2019
Kdy

Kde

Co

Kdo

Sobota
12. října 15:00

Fotbalové hřiště

Drakiáda

Sokol

Čtvrtek
14. listopadu 17:30

průvod obcí

Lampionový průvod s ochutnávkou vín

školka

Neděle
1. prosince 15:00

náves

Adventní neděle na návsi

Obec

Čtvrtek
26. prosince 14:00

sokolovna

Košt mladých vín

Vinaři

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