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Štarvický panter

Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice

Slovo starosty

panter

Obecní pracovníci se v období prázdnin věnovali především údržbě obce,
údržbě zeleně a drobným stavbám.
Z drobných staveb připomenu opravu
části dešťové kanalizace na 2. řádku,
vybudování části kanalizace mezi sklepy a opravu fasády bývalé „mlékárny“.
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a opět přispěje nejen k bezpečnosti,
ale i k hezčímu vzhledu obce.

Stavba chodníku na 2. řádku

Vážení občané,
skončilo léto a to je čas pro vydání dalšího čísla zpravodaje. Počasí letošních
prázdnin se dá popsat jako počasí obvyklé pro toto období, a po nějaké době
jsme tak opět zažili léto, na jaké jsme bývali dříve zvyklí. Bylo teplo s občasnými
bouřkami. V porovnání s loňským rokem
byl ten letošní daleko bohatší na srážky.
Dle údajů meteorologické stanice umístěné u vysílače nad obcí napršelo letos
405 mm, zatímco za stejné loňské období pouze 267 mm. Větší přísun srážek
přispěl k úplnému naplnění rybníka, ale
hlavně podpořil růst vysázených biokoridorů kolem obce. Letos se tisíce doubků
v biokoridorech hezky zelenají, tak věřme, že už budou jenom nabírat na síle.
Také vinaři si letošní počasí pochvalují,
dostatek vláhy a teplý konec léta napomohl kvalitě hroznů, přejme jim, aby své
výpěstky přeměnili v dobrá vína.

Rybník dosáhl plné hladiny (kota 50)

Oprava dešťové kanalizace na 2. řádku
Začátkem prázdnin dokončila firma
IS Hodonín projekt stavby chodníku
ke hřbitovu, k jehož úplnému dokončení chybí ještě dodělání uličky k obchodu a usazení zábradlí, což provedeme na podzim s pomocí vlastních
zaměstnanců. Tím bude dokončen
projekt důstojné a bezpečné cesty ke
hřbitovu, která také přispěje ke zlepšení vzhledu v této části obce.
Největším stavebním projektem letošního roku je stavba bezbariérového chodníku od autobusové zastávky
k obchodu COOP, která byla zahájena po našich hodech. Stavbu provádí na základě výsledku výběrového
řízení firma Inženýrské stavby Hodonín s nejnižší nabídkovou cenou
1,272 mil. Kč. Jelikož se jedná o chodník, který spojuje všechna důležitá
místa v obci od autobusové zastávky přes školní jídelnu, obecní úřad,
mateřskou školku až po obchod, podařilo se nám získat na realizaci díla
dotaci z programu Státního fondu
dopravní infrastruktury ve výši 85 %
celkových výdajů. Chodník by měl
být zbudován do konce listopadu

Co se uskutečnilo
v obci za poslední
čtvrtletí:
- 7. 7. 2016 jsme obdrželi zprávu o získání dotace z Nadace ČEZ ve výši
1 mil. Kč na víceúčelové sportoviště
- 8. 7. 2016 Firma IS Hodonín dokončila
stavbu chodníku od COOP ke hřbitovu
- 15. 7. 2016 Radoslav Jokš dokončil
opravu fasády sokolovny
- 23. 7. 2016 Inženýrské stavby Hodonín zahájili stavbu chodníku na 2. řádku
- 24. 8. 2016 Firma Pramos provedla výměnu oken na budově školní jídelny
- 31. 8. 2016 Česká pošta uzavřela
v obci stanoviště poštovní doručovatelky
- 2016 Obec dokončila opravu fasády
„mlékárny“
- Projekt cyklostezky byl pozastaven
z důvodu nesouladu projektu s územním plánem

Pokračují práce na
projektech:
- inženýrské sítě sklepy
- parkovací plochy napříč obcí
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Štarvický panter
Investice do chodníků jsou nemalé
a jsem rád, že dnes už všichni respektují, že chodníky jsou určeny chodcům,
ne pro parkování aut. Občas se ale ještě
stane, že na chodníku zastaví nějaký řemeslník nebo návštěva, kteří nejsou na
dodržování pravidel ze svých obcí zvyklí. Proto vás žádám, když k vám někdo
takový dojede a zastaví na chodníku,
abyste jej poučili a nechali přeparkovat.
Příště už bude vědět, že ve Starovicích
se parkování na chodnících netoleruje.
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Poslední drobnou stavbou, která vzniká v tichosti za obcí na hranici katastru
naší obce a Uherčic, je oprava kapličky.
Kaplička stála několik desítek let zapomenuta v polích a postupně chátrala.
Dneska hlavně díky panu Frankovi je
kaplička krásně opravená a vytváří pěkné místo v katastru obce. Máme v plánu 5. listopadu provést společně s vámi
občany výsadbu dřevin a přiblížit všem
toto krásné místo. Při této příležitosti nám přislíbil pan děkan vysvěcení
kapličky. Jestli budete mít chuť se akce
zúčastnit, nezapomeňte si poznačit do
diáře datum 5. 11. 2016.

Dalším velkým soukromým projektem,
který roste v katastru obce v prostorách bývalého JZD, je stavba výrobních
a skladovacích hal společnosti Natural
Pack group s.r.o.. Firma se zabývá potravinářským průmyslem a už dnes ve starovickém provozu pracuje okolo 30 lidí,
z toho zhruba deset z naší obce. Od
nového roku plánuje společnost rozjet
další provoz, kde vznikne 30 pracovních
míst na jednu směnu. Podle informací
ředitele provozu pana Rohrera už dnes
proinvestovali ve Starovicích více jak
70 mil. Kč a ještě plánují stavbu další velké haly. Jsme rádi, že do obce došel dobrý investor, který u nás zbuduje moderní
provoz s novými pracovními místy a přitom s minimálním dopadem na kvalitu
života v obci.

Chodníky jsou pro chodce, ne pro auta
Začátkem prázdnin jsme obdrželi potěšující zprávu z Nadace ČEZ, kde stálo, že
jsme získali příspěvek ve výši 1.000.0000,Kč na realizaci víceúčelového sportoviště.
Získání dotace mne těší o to víc, že o peníze na tento projekt jsme žádali už po
čtvrté a až nyní jsme byli úspěšní. Dotace
je podmíněna výstavbou hřiště do konce
roku 2016, proto jsme ihned přistoupili
k vyhlášení výběrového řízení, do kterého
se přihlásily tři firmy. Výsledek výběrového řízení podle kritéria nejnižší nabídkové
ceny skončil následovně:
1. PSM plus s.r.o. Brno – s cenou
1.898.394,- Kč,
2. JM-Demicarr s.r.o. Slavkov,
1.912.944,- Kč,
3. Rovina a.s., Hulín 2.001.583,- Kč
Do konce roku bychom se tedy měli dočkat nového víceúčelového hřiště, které rozšíří nabídku sportů. Víceúčelové
hřiště nabídne hru tenisu, nohejbalu,
malého fotbalu, volejbalu, florbalu, basketbalu. Věřím, že nové sportoviště a širší nabídka využití přiláká ke sportu více
občanů a hlavně dětí, které dnes tráví
spoustu času u elektronických her bez
pohybu.

Opravy kapličky
V současné době se zintenzivnila jednání s developerskou firmou o možnosti pokračování výstavby na čtvrtém řádku. V územním plánu obce je
počítáno s prodloužením ulice čtvrtého řádku s napojením na komunikaci
v Zádvorníku, čímž by došlo k vytvoření průjezdné ulice. Tato dostavba
má logickou návaznost na současnou
zástavbu. V této části může vyrůst až
40 nových domů. Výstavba by byla
rozdělena na 2 části, kdy v první etapě
by se stavělo na horní ploše a následně se propojil zbytek výstavby s obcí.
Pravidelně se mne dotazují místní i cizí
lidé na možnost stavby domu ve Starovicích a tímto projektem by se nabídly
nové možnosti bydlení. Jsme si vědomi, že se jedná o velkou výstavbu, proto k projektu územní studie přistupujeme s maximální pečlivostí a předem
vás informujeme.

Stavba výrobních hal
společnosti Natural Pack
Nejenom pro práci žijeme. Po práci si
chceme odpočinout nebo se také pobavit. V průběhu prázdnin se nabízelo
hned několik zajímavých nevšedních
kulturních akcí. Kromě již obvyklých
zábav jako je myslivecká, hody nebo
vinobraní se uskutečnily v obci dvě netradiční akce. První byla oslava 70 let
od založení TJ Sokol Starovice a druhou
bylo 2. setkání přátel jižní Moravy. Oslava 70 let sokolu proběhla ve velmi příjemné, veselé a místy i dojemné náladě.
Na oslavě se sešlo mnoho místních i bývalých občanů, kteří si nenechali tuto
příležitost ujít. Všichni účastníci si oslavu velice pochvalovali.

Vystoupení žen při oslavě
70. let sokolu

Starý antukový kurt před rekonstrukcí
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První návrh situace výstavby 4. řádek

Druhou konanou akcí bylo setkání přátel jižní Moravy, které přilákalo do obce
milovníky folklóru z celého regionu. Za-
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vítalo k nám více než 500 krojovaných
a další tisícovka návštěvníků, kteří si od
dopoledních hodin až do večera užívali
nabitý folklórní program se zajímavými
hosty. Nezapomenutelným zážitkem byl
krojovaný průvod obcí, kdy měli místní
občané možnost zhlédnout stárky z širokého okolí. Obec vypomáhala organizátorům při pořádání této akce a osobně
mne velice potěšila dobrovolná pomoc
mnoha občanů, kteří došli v neděli po
vyhlášení na úklid. Svědčí to o zájmu
a soudržnosti. Všem, kteří došli pomoci
s úklidem, tímto ještě jednou děkuji.

Průvod krojovaných obcí při 2. setkání

Štarvický panter
Na závěr si trošku postesknu. V současné době žijeme v ekonomicky dobré
době, kdy se investuje do staveb, projektů, je velmi nízká nezaměstnanost,
spousty volných pracovních nabídek,
většina firem zvyšuje platy. Také v obci
se snažíme stále investovat, budovat
nové prospěšné stavby, dělat obec lepší k bydlení. O to více nás mrzí, když někteří naši práci kazí. Podělím se o pár
zkušeností. Začátkem roku jsme např.
rozvezli přírodní lavičky po katastru
a hned několik nám jich bylo zcizeno.
Neznámý žhář opakovaně podpaloval
skládku dřeva u střelnice, takže jsme
byli nuceni ji zrušit a nyní budeme draze platit za odvozy na Hantály - o poplatky se bohužel všichni podělíme.
Nebo se například staráme o stromy
v obci zalíváním, stříkáním, ale nesklidili jsme jedinou višeň ani kadlátku.
Také máme na obci hlášeny drobné
krádeže na polích a zahrádkách. Jsou
to malichernosti, ale dokážou vzít chuť
do práce.

Naštěstí většina občanů má zájem o naši
vesnici, není lhostejná k činnostem a věcem, které se u nás dějí, a přispívá svou
prací k hezkému vzhledu obce a příjemnému životu v ní. Starovice jsou naším
společným místem k životu a záleží na
každém z nás, v jakém prostředí budeme žít.

Hezký příklad jedné z našich zahrádek
Přeji vám hezké podzimní dny.
Antonín Kadlec, starosta obce

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28. 7. 2016
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatele, ověřovatele a navržený
program
• Rozpočtové opatření č. 3 a 4
• Členský příspěvek DSO Mikroregionu
Hustopečsko k zabezpečení realizace
činnosti v roce 2016
• Darovací smlouvu mezi Jihomoravským krajem (dárce) a Obcí Starovice (obdarovaný) na pozemky parc.
č. 111/2 o výměře 23 m2 a 111/5 o výměře 22 m2
• Zveřejnění záměru obce darovat pozemek parc. č. 111/3 ostatní plocha v k. ú.
Starovice o výměře 27 m2, který je zastavěn stavbou středového ostrůvku
pro zabezpečení přechodu pro chodce
• Přijetí dotace ze SFDI pro rok 2016 na
akci „Starovice, chodník autobusová zastávka – dům č. p. 41“ v maximální výši
1.768.000,- Kč
• Smlouvu č. 866/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na
rok 2016 na akci „Starovice, chodník
autobusová zastávka – dům č. p. 41“
• Přijetí dotace z Nadace ČEZ ve výši 1mil.
Kč na projekt Víceúčelové sportoviště –
stavební úpravy
• Komisi k otvírání obálek výběrového
řízení akce „Víceúčelové sportoviště –

•

•

•
•

•

•
•

stavební úpravy“ ve složení: Antonín
Kadlec, Jozef Oravec, Jiří Lang
Hodnotící komisi výběrového řízení
akce „Víceúčelové sportoviště – stavební úpravy“ ve složení: Antonín Kadlec,
Jozef Oravec, Jiří Lang
Kupní smlouvu na prodej pozemku
parc. č. 530/5 v k. ú. Starovice o výměře 4 m2 za cenu 1.400Kč + 2.000 Kč náklady spojené s prodejem (1.000 Kč za
sepsání smlouvy + 1.000 Kč za návrh na
vklad)
Zveřejnění záměru obce odprodat část
pozemku parc. č. 530/1 v k. ú. Starovice
Poskytnutí půjčky z BFS *** ve výši
50 tis. Kč na opravu havarijního stavu
elektroinstalace
Smlouvu o půjčce *** ve výši 50 tis. Kč
na opravu havarijního stavu elektroinstalace
Změnu sazby připojovacího poplatku
TKR – snížení sazby z 2.000 Kč na 500 Kč
Uložení chráničky pro optický kabel na
chodníku 2. řádku

Zastupitelstvo obce Starovice bere na
vědomí:
• Zprávu kontrolního výboru za I. pol.
2016
• Výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor – prostory pošty č. p. 180,
parc. č. 43 ze dne 31. 12. 2002

usnesení č.
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Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu obce k podpisu Darovací
smlouvy mezi Jihomoravským krajem
a Obcí Starovice na pozemky parc.
č. 111/2 o výměře 23 m2 a 111/5 o výměře 22 m2
• Starostu obce k podpisu Smlouvy
č. 866/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 na akci
„Starovice, chodník autobusová zastávka
– dům č. p. 41“
• Starostu k organizaci výběrového řízení
akce „Víceúčelové sportoviště – stavební
úpravy“
• Starostu obce v případě odstoupení
uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou
na akci „Víceúčelové sportoviště-stavební úpravy“ k podpisu Smlouvy o dílo
s následujícím uchazečem dle pořadí
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy
na prodej pozemku parc. č. 530/5 v k. ú.
Starovice o výměře 4 m2 ***
• Starostu obce k podpisu Smlouvy
o půjčce *** na opravu havarijního stavu
elektroinstalace ve výši 50 tis. Kč
Zastupitelstvo obce Starovice ukládá:
• Účetní obce zveřejnit záměr odprodat
část pozemku parc. č 530/1 na úřední desce a elektronické úřední desce
Obecního úřadu Starovice
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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 úhrad do stanoveného termínu 31. 10. 2016, neradi bychom vám účtovali smluvní penále dle smlouvy (smluvní úrok
z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení
a smluvní pokuta pro případ prodlení s úhradou plateb za každý
i započatý měsíc prodlení odběratele ve výši 100,- Kč).

Vrácení přeplatku:
1. v hotovosti – na Obecním úřadě ve Starovicích v úřední dny: pondělí,
středa 7.00 – 17.00 hod.
2. bankovním převodem – na základě žádosti majitele nemovitosti zaslané na Obecní úřad Starovice (poštou, e-mailem, datovou schránkou). V žádosti uveďte číslo vašeho bankovního účtu.
3. pokud nebude přeplatek vybrán do 31. 10. 2016 bude částka přeplatku převedena do záloh dalšího zúčtovacího období
Úhrada nedoplatku:
1. bankovním převodem na účet KB č: 9723651/0100, VS:23212111, SS:
uvedeno ve vyúčtování
2. v hotovosti – na Obecním úřadě ve Starovicích v úřední dny: pondělí, středa 7.00 – 17.00 hod.

Základní informace:
stočné 2016

42,55Kč/m3 včetně DPH 15%

stočné 2015

40,71Kč/m3 včetně DPH 15%

množství spotřebované vody

dle odečtů společnosti VaK Břeclav, a.s.

spotřeba k 31. 12. 2015

výpočet provedla společnost VaK Břeclav, a.s.

odečtené zálohy

platby SIPO září 2015 - srpen 2016
platby trvalý příkaz říjen 2015 - září 2016

splatnost nedoplatku

do 31. 10. 2016

vyzvednutí přeplatku

do 31. 10. 2016 v úřední dny PONDĚLÍ, STŘEDA od 7.00 do 17.00 hod.

Svozy odpadů zajišťované obcí
Vážení občané, po zkušenostech, které máme
při svozech odpadů, považuji za nutné připomenout základní pravidla svozů.
Obecní pracovníci zajišťují svoz následujících odpadů z domácností:
• plasty uložené v igelitových pytlích
• tetrapakové obaly svázané
• elektrospotřebiče
• rostlinné oleje (popsané v pet lahvích)
• BIO ODPAD z veřejné zeleně a z předzahrádek
Obec nezajišťuje odvozy:
• objemného odpadu
• stavební suti
• pneumatiky
• nebezpečné odpady
• z podnikatelské činnosti
• BIO ODPAD ze zahrad a dvorů
Obec nemá povinnost odpady svážet, pouze
provozuje místo pro jejich uložení, kterým je
sběrný dvůr. Pro usnadnění práce občanům,
hlavně pak starším lidem, zajišťuje obec pravidelný svoz některých odpadů z domácností, jak uvádím výše. Ostatní odpady je každý
povinen si na sběrný dvůr odvézt. Pokud
potřebujete odvézt odpad, který obec běžně
nesváží, není problém se předem domluvit
a obec za úplatu provede jeho odvoz.
Každý z občanů platí roční poplatek (v současné době 450,- Kč) za likvidaci a odvoz
4

odpadů a z těchto prostředků se platí i prováděné pravidelné svozy. Většina občanů
postupuje dle nastavených pravidel, dává
před domy pouze to, co je předmětem
svozu. Některé domácnosti však zneužívají
tento sociální typ svozů a tím navyšují náklady, které se potom rozpočítávají mezi
každého z nás. Ani podnikatelé neplatí
obci žádný poplatek za odvážení odpadů,
proto obec svozy odpadů z podnikatelské

činnosti nezajišťuje. Stejně je to s bioodpadem ze zahrad. Při posledním svozu byly
po obci velké skládky bioodpadů ze zahrad, které obec nesváží. V případě jejich
svozů bychom opět navýšili náklady, které
by pak zaplatili všichni občané a vedlo by
to k navýšení ročního poplatku, což nepovažujeme za spravedlivé. Žádám vás tedy
o dodržování nastavených pravidel.
starosta obce
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Volby do zastupitelstev krajů
Termín:
7. října 2016 od 14.00 do 22.00 hodin
8. října 2016 od 8.00 do 14.00 hodin
Místo konání: zasedací místnost (1. patro) Obecního úřadu Starovice, Starovice 180
Hlasovací lístky: Hlasovací lístky budou dodány všem voličům
nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost.

Obec Starovice pořádá rukodělné semináře pro ženy:
Pletení z pedigu
V sobotu 5. 11. 2016 od 9.00 hod. ve školní jídelně. Cena semináře je 200,- Kč. V ceně semináře je zahrnut
materiál, odborný poradce, malé občerstvení.

Vánoční vazby
Ve středu 23. 11. 2016 od 18.00 hod. ve školní jídelně. Cena semináře je 50,- Kč. V ceně semináře je ukázka
a odborný dohled profesionální floristky. Na seminář si můžete přinést vlastní dekorace (věnečky, misky,
přízdoby apod.) nebo si lze přímo na místě vše zakoupit.
Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadu osobně, telefonicky nebo mailem.

Školní jídelna Starovice
Nabídka obědů ve školním roce 2016/2017:
skupina

gramáž masa

cena za 1 oběd

žáci 1. - 4. třída

6 dkg

19 Kč

žáci 5. - 9. třída

7 dkg

21 Kč

učni, studenti

10 dkg

22 Kč

dospělí

10 dkg

57 Kč

důchodci

10 dkg

52 Kč (5 Kč příspěvek z OÚ)

Kontaktujte nás na tel: 727 814 462 nebo na emailu: jidelna@starovice.cz

Mateřská škola
Školka volá…..
Prázdniny ještě neskončily a v mateřské škole
se již vše chystalo na příchod nových i stávajících dětí. Vkusně upravené třídy, šatna, čerstvě posečená zahrada a uklizený školní dvůr
se již nemohly dočkat příchodu dětí. A samozřejmě, že se na své svěřence těšily také paní
učitelky.
30. srpna proběhla ve školní jídelně mateřské
školy informativní schůzka pro všechny ro-

diče. Rodiče se zde dozvěděli
spoustu novinek týkajících se
organizace školního roku, byli
seznámeni se Školním řádem,
personálem školy a také dostali prostor k diskusi.
1. září vše začalo. Děti přivítaly
paní učitelky, na návštěvu zavítal pan starosta s košíkem čoko5

Štarvický panter
ládových vajíček. Ukáplo trochu slziček a nový
školní rok byl zahájen.
Nyní máme polovinu září za sebou. Děti se
velmi dobře adaptovaly na školní prostředí,
zvykají si na režim v mateřské školce a slzičky už nikoho netrápí. Také jsme zvládli velmi
pěkný Dýňový týden, kdy děti vyráběly, zpívaly, tančily, učily se básničky, pekly dobroty
z dýní a krásně si vyzdobily za pomoci svých
paní učitelek celou mateřskou školu. Nyní to
ve školce vypadá jako v Dýňovém království.
Chceme všem poděkovat za to, že nám přinesli obrovské množství dýní a maminkám
od Veverek za všechny dobroty, které nám
upekly.

3/2016
A co nás čeká dál? Je toho opravdu
hodně, co jsme si pro letošní školní
rok přichystali. Určitě vás budeme včas
o všem informovat a na našich školních webových stránkách se můžete
podívat do fotogalerie, kde akce zdokumentujeme.
Co si přát na závěr? Aby ten nový školní
rok byl plný pohody, dobře se nám po
celý rok pracovalo, prožili jsme spoustu krásných zážitků, dětem předali co
nejvíce informací, dobře je připravili na
vstup do školy a především, aby u nás
byly děti šťastné a spokojené.
Renata Kadlecová, ředitelka

Poděkování
Mateřská škola Starovice by chtěla touto cestou poděkovat paní Mgr.
Alexandře Proškové a všem maminkám, které se podílely na organizaci Burzy oblečení. Výtěžek z této burzy v hodnotě 2 300,- Kč byl
věnován mateřské škole na pořízení krojů pro děti. Zároveň bychom
chtěli poděkovat paní Tamaře Fialové, která kroje ušije.
Za kolektiv MŠ R.Kadlecová, ředitelka
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Keramika pro děti a dospělé
Také letos pořádá MŠ keramické kroužky pro veřejnost. Kroužky začínají od října. Každé pondělí od 16:00 – 18:00 hodin se budou v keramické dílně scházet babičky, v úterý od 16:00 – 18:00 hodin školáci
a ihned po kroužku školáků od 18:00 – 20:00 začíná keramika pro

maminky. Přihlášky a veškeré informace ke kroužkům budou sděleny
na úvodních hodinách. Platby za kurzovné a výrobky zůstávají zachovány jako v loňském školním roce.
Těšíme se na vás.

Jednodenní keramický seminář
Keramická dílna při MŠ pořádá Keramický seminář v sobotu 8. 10. 2016 od 9.00 hod.
v mateřské škole. Cena semináře je 300,- Kč (v ceně cca 4 h. tvoření s hlínou a cca 2 h. na
dokončení výrobku po vypálení, školitelka, materiál, malé občerstvení). Každý účastník
si ze semináře odnese tři výrobky.
Zájemci se mohou hlásit u Zdeňky Kadlecové na tel. č. 731 285 777. Kapacita semináře
je omezena na 6 účastníků.

KAVÁRNIČKA
pro seniory
Srdečně zveme všechny starovické seniory
na pravidelné setkání v KAVÁRNIČCE pro seniory každou středu od 14.30 hodin ve školní
jídelně. Těšíme se na vás.
Začínáme ve středu 5. října 2016!

Starovice před 50 lety
V letošním roce 2016 byl vystavěn nový
chodník ke hřbitovu, ale samotná silnice
byla dokončena právě před 50 lety. Tato
cesta byla předtím problematická, bývala buď prašná, nebo rozblácená a bláto
se po ní vozilo i do vesnice. Stávalo se, že
když tudy po dešti např. procházel pohřební průvod, pozůstalí se nedůstojně brodili
blátem.
Podobně jako v současné době, také před
50 lety se čekalo, až se napustí nedávno vybagrovaný rybník, ovšem tehdy se práce více
vlekly. Také zjišťujeme, že před 50 lety ještě

volně po obci pobíhaly kachny a husy. Kronikář píše o budoucích plánech s rybníkem:
„Tak zvaný rybník se dodělává, kamenem se
zesilují hráze, jenže práce pomalu pokračují.
Tento bude celý oplocen, aby husy a kachny
neměly do něj přístup, neboť bude sloužit
ku zavlažování pozemků závlahovou soupravou, kterou zakoupilo J. Zem. družstvo
za 112.000,- Kč a husím trusem by byla tato
poškozována.“
Rok 1966 byl suchý a žně začaly brzy. Starovičtí zemědělci splnili 3. 8. stanovený výkup
obilí jako první obec na okrese. 14. září pak

měli splněný opět jako první v okrese celoroční plán dodaného mléka – 300.000 litrů,
což byl rekord (v loňském roce odevzdali do
30. srpna o 153.000 l méně). Jen pro zajímavost si uveďme, že těmito věcmi se zabýval
mimo jiné i 13. sjezd KSČ, kde byla družstva
podporována v soutěživosti a jako výzva a cíl
bylo na sjezdu stanoveno získat od každé
dojnice 2.500 l mléka ročně.
S vinobraním se začalo koncem září. Cukernatost byla 20 stupňů a na výrobu vína dohlížel Metoděj Juras.
Petra Pokorná

Važme si naší obce a zlepšujme ji, buďme Singapurci
Singapur považují nejen zahraniční návštěvníci, ale i sami jeho obyvatelé za místo z nejvyšší kvalitou života. Pořádek, čistota, mizivá korupce, nízká nezaměstnanost. Kdo by tak nechtěl žít? Čím to je? Při bližším
pohledu s údivem zjistíte, že pravidla (zákazy) jsou u nás i v Singapuru
v principu stejná. I v Česku nesmíte jíst ve veřejné dopravě, odhazovat
nedopalky a žvýkačky na zem, zabírat svévolně cizí pozemky, přecházet na červenou nebo mimo přechod, parkovat kde si zamanete, nechat psy kálet a čurat na cizím….. Jediný rozdíl mezi Českem a Singapurem je v respektování pravidel, v mentalitě obyvatel tohoto ostrova.
Intenzita vymáhání pravidel (drastické pokuty za vyplivnutí žvýkačky
na zem nebo odhození odpadků, výprask rákoskou za sprejování) hraje
sice významnou, ale nikoliv hlavní úlohu. Proto při zhruba stejných pravidlech může existovat pořádek (v Singapuru) i nepořádek (v Česku).
Respekt k vlastnictví druhého je jedna z mála věcí, co nás odlišuje od
pralidí (ti si brali, co chtěli a když tak přidali úder sekeromlatem do
hlavy) a co umožňuje pokojné soužití v moderní společnosti. K vlastnictví patří volnost v rozhodování majitele, ať je to soukromá osoba
nebo obec. Takže je jedno, zda si někdo myslí, že cizí majetek leží „ladem“, „neublíží mu to“, zaberu jej „jen kousek“,“ na chvilku“. Po tom
všem je každému houby.
Někdo si neposeče ani předzahrádku, o další ploše před domem ani
nemluvě, ale zelený pás (obecní pozemek) užívá k parkování. Místo
pokuty mu toto „parkoviště“ ještě udržuje Rychlá rota. Od doby, co

mi při bezohledném couvání jeden z těchto „okupantů“ na 3. řádku
málem až na chodníku přejel dítě (byl s autem 5 metrů od silnice, kde
nemá co dělat a bezostyšně prohlásil, že tam má parkován), nějak
mi dochází trpělivost. Doufám, že po vybudování parkovacích míst
podél komunikací se fyzicky uzavře přístup dále na travnaté plochy
a toto parkování se začne pokutovat. I když protiprávní je již teď.
Za úplně normální se považuje uskladnění (stavebního materiálu,
dřeva, sutě, posečené trávy…) opět na veřejném prostranství. Jde například o cestu za 4. řádkem, plochy za 3. řádkem (pozemek mezi zdí
a cestou je obecní), u sklepů, ale tyto skládky jde najít po celé vesnici.
V mluvě přestupkového zákona se jedná o nedovolené užívání cizího majetku, zábor veřejného prostranství nebo založení skládky, vše
s pokutami od 15.000 až do 50.000 korun. Platí nedělej, co nechceš,
aby jiní činili tobě. Chtěl bych vidět reakci, kdyby na soukromou zahradu toho, kdo současně okupuje obecní pozemek, obec uložila
fůru štěrku s chlácholením „Franto, jenom na chvilku“ nebo si tam
soused zaparkoval auto či cvrnkal přes plot vajgly.
Měla by také začít diskuse o umožnění vjezdu na Terasy jenom pro
majitele zde ležících pozemků a možná i o omezení pohybu po cestě
za 3. a 4. řádkem, a to alespoň se psy. Kdo má potřebu, ať si závodí
v autech, na čtyřkolkách a motorkách doma na zahradě. Omezil by
se také vznik černých skládek i sklizeň cizích hroznů, česneku, meruněk…. .
7
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Vyhláška obce o veřejném prostranství spolu s mapou je umístěna jejich webových stránkách a na stejném místě (Geoportálu) jde snadno
zjistit co je čí pozemek, komu co patří a kde nemáme co dělat. Přimlouval bych se za přenesení vyhlášky do Geoportálu, aby každý věděl…
I když možná by pomohly pouze ocelové traverzy a natáhnutí řetězu.
Považuji za znak slušnosti před domem zamést chodníky, odhrnout
sníh, upravit předzahrádku, posekat trávu, a to bez ohledu zda patří
obci. (Příznačné, že ti co to nedělají, jako první sklízí úrodu na obecních stromech, např. ve spojce mezi 3. a 4. řádkem). V opačném případě, proč by obec měla vycházet vstříc lidem, kteří znají pouze svá
práva. A proč, dovedeno do extrému, by na svůj pozemek před jejich
dům, nemohla umístit třeba kontejnery na separovaný odpad?

11. Starovické vinobraní

11. Starovické vinobraní se konalo v sobotu 17. září. Od rána
mírně poprchalo a při chystání areálu vzrůstala obava z mokré
varianty, která vlastně byla neproveditelná. Avšak ve 14.00 hodin se konečně vyjasnilo a podle zaručených meteorologických
předpovědí, že do pozdních večerních hodin pršet nebude, se
předpověď splnila. Všem se ulevilo a vinobraní mohlo začít. Letos
se v našem krásném přírodním areálu u myslivny a mezi sklepy
zúčastnilo 335 platících a 30 vystupujících. Otevřeno bylo celkem
10 sklepů u K. Meredové, I. Trčky, J. Formanky, F. Uhlíře, M. Fabiánka, M. Trčky, R. Nedbálka, F. Trčky, L. Šebesty a v Penzionu Starovice měl otevřeno J. Vrátil.
Programem nás opět provázela moderátorka českého rozhlasu
Marcela Vandrová. Tradičně v 17.00 hodin byla zaražena hora.
Program začal vystoupením souboru Mistřín a po něm vystupoval národopisný soubor Břeclavan. Do ranních hodin hrál DJ
Cambel.
Chtěl bych poděkovat všem vinařům za otevřené sklepy a personálu, který se staral o průběh 11. vinobraní. Jelikož naše vinařská
společnost nemá tolik členů, je potřeba pomoc od obecního úřadu
a místních Štarvičáků, kterým zvláště děkuji. A nakonec bych všem
vinařům popřál dobrou letošní úrodu, co nejméně nahnilých hroznů, vysoké slady a spousty pěkných chvil při posezení u vína.
p.v.s.s.s. Jiří Lang
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Podařilo se zde vymýtit parkování na chodnících, i když na začátku
bylo zastupitelstvo Starovic za exoty a první reakce zněly: „…..přece se to tak dělá všude a pořád“. Dnes takto parkují pouze křupani
z velkých měst, když přijedou na návštěvu a starostové z jiných obcí
zdejší pořádek obdivují. Když přijedete z centra Brna plného odpadků, zašlapaných žvýkaček a špíny kolem obchodů a hospod (jakoby
se úklid okolí v Česku nenosil, např. v Itálii je to samozřejmé) zpět do
Starovic, je to jako balzám na duši. Važme si toho, jak je obec krásná
a snažme se věci zlepšovat. Stačí, když bude respektováno vlastnictví, ať se jedná o obec, jiné lidi či firmy.
Vilém Barák
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Myslivecké sdružení
Ohlédnutí za mysliveckou nocí
Dne 16. července jsme se pustili do přípravy myslivecké noci. Od samotného rána bylo sice chladno a zataženo, ale přesto jsme doufali,
že nezačne pršet a zábava se bude moci uskutečnit. Jenomže člověk míní a příroda činí. Když jsme již měli odpoledne vše konečně
řádně nachystáno a uvařeno, tak se spustil drobný déšť. A my jsme
po čtyřech úspěšných letech museli řešit otázku, jestli zábavu zrušit
a přesunout na jiný termín, nebo ji uskutečnit i za drobného mrholení. Po domluvě s kapelníkem, který byl naštěstí ochotný hrát i za deště, jsme se rozhodli pro druhou variantu a zábavu jsme tedy nerušili.

I přes nepřízeň počasí nás poctilo svojí návštěvou 303 návštěvníků.
A přesto, že celou noc drobně mrholilo, tak se všichni dobře bavili
a tančili i za deště na parketu až do ranních hodin. Kapelu jsme letos
měli novou a myslíme si, že se nám konečně podařilo najít tu pravou.
V předchozích letech byly po zábavě ohlasy na kapelu někdy i negativní, ale letos jsme nezaznamenali negativní ohlas ani jediný, spíše
právě naopak.
Děkujeme touto cestou návštěvníkům, kteří přišli ochutnat naše zvěřinové speciality a podpořili nás svojí účastí i přes nepřízeň počasí.

Záchrana tonoucího srnce
Koncem srpna mě zavolal pracovník z nové
firmy v areálu bývalého JZD, že je v kalové
nádrži na konci areálu srnec a nemůže se
dostat ven. Myslivecký hospodář jel nejprve
situaci obhlídnout a po návratu konstatoval,
že se srnec bez naší pomoci z nádrže nedostane. Museli jsme sehnat dlouhé lano, půjčit si rybářské gumáky, abychom nedostali
z kalné vody přinejmenším nějaký ten ekzém
a svolat některé členy našeho MS. Lano doma
našel myslivecký hospodář a rybářské gumáky nám ochotně zapůjčil pan Vintrlík. Dokonce i hasiči z naší obce nám nabídli pomoc ve
formě odčerpání vody z nádrže, ale to nakonec nebylo zapotřebí. V nádrži sice moc vody
nebylo, ale nádrž má bohužel ze všech stran
kluzké gumové stěny, po kterých se nelze dostat ven. Do rybářských gumáků si vlezl Jirka
Hanuš a my jsme ho po laně spustili za srncem do nádrže. Zpočátku si hráli se srncem
na honěnou, protože zvířecí instinkty zvěři
velí držet se od lidí co nejdále. Ale srnec již

byl natolik zesláblý, že si k našemu překvapení přišel po chvíli nahánění sám za Jirkou pro
pomoc. Srnec se nechal chytit za parůžky, za
něž Jirka vzápětí uvázal lano, a následně ho
myslivecký hospodář s Jirkem Stolárem vytáhli na pevnou zem. Pak už jen stačilo z ná-

drže vytáhnout Jirku Hanuše a srnce odvést
za pletivo do kukuřice.
Touto cestou bych rád poděkoval všem, kdo
se na záchraně srnce podíleli, a těm, kterým
není osud naší zvěře lhostejný.
Za MS Starovice předseda Karel Vala ml.

Hody 2016
Jako každý rok jsme se ještě před začátkem
prázdnin sešli a začali s přípravou na hody. Během léta se nakonec poskládalo 13 párů stárků,
což je v naší malé vesničce opravdu obdivuhodné. Sobotní zábavu si přišlo užít okolo 400 návštěvníků a také naši kamarádi přespolní. Neděl-
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ní odpolední zábavu zkomplikoval déšť, ale
stárky ani rodiče s dětmi to neodradilo. Děvčata, z obavy aby jim déšť neponičil naškrobené sukně, nahodila kroj přespolní a dětem
stárci udělali na parketě radost mašinkou, kačátky a sušenkami. Zdálo se, že večerní zábavu budeme muset ukončit nebo ji přesunout
do sálu. Naštěstí mrholení chvíli před půlnocí
ustalo a všichni si mohli užít všemi očekávané půlnoční překvapení pod širým nebem.
Hody jsme zakončili vtipnou scénkou, která
doufáme pobavila co nejvíce diváků. Tímto
chci ještě jednou složit poklonu všem stárkům za to, že se snažili udělat hody pěkné, že
se ukázali jako super parta a hlavně že všem
ukázali, že jim na tradicích záleží a snaží se je
udržovat.
Za stárky Míša Lounková

Plakát s naší Karolínou k spatření v Brně
Jestli jste všímaví a jezdíte občas do Brna,
možná se vám teď někdy stalo, že jste zahlédli na plakátě tvář, která se vám zdála
být povědomá. Pokud ano, pak jste nejspíš
spatřili divadelní reklamu na operu La Gioconda.
Národní divadlo Brno přišlo s originální reklamní kampaní – rozhodlo se na
plakátech využít tváře diváků a vyhlásilo konkurs. Na každou z připravovaných
17 inscenací sezóny zve plakát s jednou
výraznou tváří. O konkurs byl velký zájem

a mezi vybranými jsou například zeměměřička, horský průvodce, realitní makléř, důchodkyně či žákyně základní školy. Ztvárnění plakátu k opeře La Gioconda vyhrála
Karolína Brabcová ze Starovic.
Karolína si užila focení s jedním z našich nejlepších současných fotografů,
Ivanem Pinkavou, a nyní ji můžeme
obdivovat na plakátech po celém Brně.
Plakáty jsou k vidění také na webu ND
Brno.
Petra Pokorná

Burza dětského oblečení
V sobotu 10. 9. se v naší obci opět konala dětská burza, k jejímuž
uskutečnění přispěla především podpora obce, ochota několika
místních maminek ji organizovat a pozitivní ohlasy spousty spokojených stávajících účastníků. Celkem 39 prodávajících, ze Starovic i okolních obcí, doručilo o den dříve do místní sokolovny zboží
pro nadcházející podzimní a zimní sezonu. Velmi nás těší tak hojná
účast prodejců, ale i to, že byly vyslyšeny naše apely na doručení
zboží i pro větší děti, které je vždy poměrně dost poptáváno. Oproti
burzám minulým se tak v nabídce objevilo, kromě tradičně bohatého sortimentu pro novorozeňata, kojence,
batolata a školčata, daleko více předmětů
větších velikostí určených pro děti školou
povinné. Vtipnou raritou pak byla dětská
zimní kombinéza určená pro „dítě“ 190cm
vysoké. Každopádně touto cestou děkujeme všem prodávajícím, že zboží do prodeje nachystali a doručili, nakupující pak
měli z čeho vybírat. Všichni bychom si přáli,
aby se při příští burze zaplnily stoly minimálně jako tentokrát a nabídka zboží opět
splnila náš záměr, kterým je burza oblečení
od novorozeňat po „puberťáky“. Jsme rádi,
že na burzu dorazila i spousta nakupujících,
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kteří měli dvě hodiny na to, aby si odnesli spoustu zboží za málo
peněz. Sečteno podtrženo, výsledkem nebyla jen spousta spokojených účastníků na obou stranách, ale i 15% podíl z celkové utržené
částky, který činil 2300,- Kč a byl opět s radostí věnován místní mateřské škole, čili našim dětem. Dobrá věc se zase jednou podařila!
Těšíme se na příště a srdečně vás zveme k nákupu i prodeji (termín
konání burzy jaro/léto 2017 bude upřesněn v dalším čísle zpravodaje).
Za tým pořádajících maminek Alexandra Prošková
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I love Jižní Morava
Letošní 2. ročník setkání přátel jihomoravského folklóru, který pořádá spolek I love Jižní
Morava, proběhl 30. července opět v našem
areálu u myslivny. Oproti minulému roku po-

řadatelé vychytali chybky v organizaci a také
účast byla mnohem větší. Bohatý program začal v 10 hodin dopoledne a končil v pozdních
nočních hodinách taneční zábavou. Zúčastni-

li se ho krojovaní stárci v krojích nejrůznějších
jihomoravských vesnic a soutěž o nejkrásnější krojovaný pár jižní Moravy 2016 vyhráli
Michaela Jirásková a Milan Spurný z Kobylí.

Ukázka oblékání stárky

… ještě doladit detaily

Oblečená stárka předvádí
kroj

Míša Jirásková – nejkrásnější stárka jižní Moravy
11
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Poznávání s Panterem - Santiago de Compostela
Tentokrát se Panter vyfotil ve španělském poutním městě
Santiagu de Compostela.
Santiago je hlavním městem španělského regionu Galície, jednoho ze 17 autonomních oblastí Španělska. Vede
k němu 12 poutních cest, které končí u hrobu sv. Jakuba
v katedrále v Santiagu.
Galície je půvabná a nezaměnitelná země, díky vydatným
srážkám svěže zelená s pasoucími se stády krav, prastarými
kamennými zídkami a románskými kostelíky snad v každé
vesnici. Na své si tady přijdou milovníci přírody i historie.
Národním jídlem je zde vařená chobotnice a také typická
galicijská polévka caldo galego z kapusty, fazolí a brambor.
Na cestě potkáte poutníky z různých zemí a všech věkových kategorií. Abyste se stali skutečným poutníkem, měli
byste ujít alespoň 100 km pěšky nebo na koni, případně
200 km na kole. Cesta je značena žlutými šipkami a stylizovanou žlutou mušlí (symbol sv. Jakuba). Na cestě se
všichni poutníci zdraví pozdravem: Buen Camino (Šťastnou cestu)!
Petra Pokorná
Jak to vypadá v cíli cesty, popsala poutnice Helena Kadlecová:
Když jste po 5 dnech putování a 129 km sice unavení, ale
šťastní v cíli, zúčastníte se mše za poutníky. Přesto, že je ve
španělštině, dobře rozumíte, když arcibiskup přivítá „peregrinos (poutníky) Čeko republik“. Potom se seznámíte
s největší kadidelnicí světa, která váží 60 kg (do ní se pak
ještě vkládá kolem 40 kg dřevěného uhlí a kadidla). Visí ve
středu katedrály na kladce a asi 8 mnichů ji ručně rozkývá.
Jejich dovednými tahy za lano pak létá rychlostí 70 km/h
celou obří katedrálou a kadidlem ji krásně provoní. Pak
pohyb pomalu ustává a celá katedrála se ocitá přímo v posvátném voňavém tichu.
Helena Kadlecová
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Povídka
Tato povídka je psána za horkého léta s velkou
nadsázkou a jejím jediným účelem je pobavit.
Odehrává se kdysi dávno snad ve Starovicích
uprostřed chystaných oslav výročí a jakákoliv
podobnost se starovickými občany je čistě náhodná...

Spolkový život
V zasedací místnosti nebylo k hnutí. Židle
u dlouhého stolu byly všechny obsazeny,
v čele starosta, před sebou štůsek papírů,
podél zdí stojící občané přešlapovali na
místě. Všichni upřeně sledovali čelo stolu.
Šepot sousedů a vzrušené dialogy sedících naproti sobě naplňovaly prostor. Jestli
někdy šlo o budoucnost obce, pak to bylo
dnes večer.
„Tož dobře,“ zahájil nahlas starosta a šel
rovnou k věci. „Všeci víte, že jak máme to
výročí od tej první písemné zmínky o obci,
bude sa konat pochod dědinů, od placu
u kostela dole k zastávce a pak po druhéj
straně až nahoru ke křížku. Všecko je přichystané, program je vytištěný, bude aj zábava s tombolů a pod kaštanama sa opeče
prasa. Jediné, co dneskaj mosíme vyřešit, je
v jakém pořadí v průvodu kdo půjde.“
Zaznělo souhlasné mručení doprovázené pokyvováním hlav.
„Tož na zastupitelstvu sme si říkali, že by
v čele měli jít všeci zastupitelé, jakože reprezentanti obce. Pak by mohl tadyk pan Nedbalý se svojů krojovanů chasů, mohli by nést aj
prapor s drakem a na tragači sůdek s bečků,
Jozef, kolik máš teho loňského tramínu jaks
s ním vyhrál košt v Hustopečách? Pak by šli
hasiči ve slavnostních uniformách a ....“
„A proč hasiči?“ ozvalo se z druhého konce stolu. Starosta zamhouřil oči, aby zaostřil. „My Sokolové,“ pravil pán v rudé košili
upnuté ke krku a starosta v něm poznal
spoluobčana Obámu, předsedu župní disciplinární komise, „jsme v obci o pětadvacet roků déle, bylo by vhodné, aby naši

bratři a sestry zaujali čestné místo hned za
krojovanými, máme také prapor a slavnostní uniformy, budeme tlačit koně našíř na
kolečkách a tady Zbyňa na něm bude celou
cestu cvičit kola odbočmo a zánožmo a nakonec sestavu zakončí ve vzporu bočně“.
Místo tečky za větou bouchl chlapácky do
stolu a rozhlédl se kolem, jaký že zanechal
na posluchačích dojem. Podle protažených
obličejů usoudil, že malý. Jen Zbyňa se tvářil odhodlaně a bojovně.
Zvedla se ruka a za ní hned jeden z místních občanů, známý svým kladným vztahem k lidovým písním, které s oblibou
zpíval zejména po pár sklenkách vína. „Pánové,“ začal opatrně, „ponechme hledisko
zásluh stranou. Mějte na paměti, že průvod
musí být živý, veselý, kudy projde... („tudy
léčí“ pomyslel si starosta) ... tudy rozsévá
radost, nemyslíte si, že náš kostelní sbor by
něco takového nesvedl?“ Takto formulovanou otázku nikdo nečekal, bylo těžké s ní
nesouhlasit.
„Békat možete aj na koncu,“ zahalekal muž
v kamizole opírající se ve dveřích o futra.
„Á, pan Valný,“ přivítal ho člen kostelního
sboru, „nakonec jste také dorazil“. „Krmil sem
jeleňa“ vyštěkl přesvědčivě. Každý věděl,
že v revíru má jenom slepého jezevce a pár
koroptví. „Náš Svaz pravidelné honitby, to
sů samí urostlí chlapi, s flintama a lesním
rohem uděláme větší parádu než kdo jiný
a večer bude kančí guláš! („gde vezme kanca?“ zapřemýšlel starosta) Pudeme hned po
zastupiteloch, že Tondo?, a to uvidíte ty fotky
v novinách...“
„Jak jste přišel na to, že urostlí chlapi jsou
to, co chtějí občané vidět?“, vystřelila otázka
z pléna, „náš Spolek vesnických bab se může
pochlubit...“
„Soudružko Marná, vy se raději ničím nechlubte! Když jste to zkoušela posledně, musela jste psát omluvu do novin. To náš Svaz
rybářů se zasadí....“

„Tak to je dobré, ještě aj vy, to už by tam
mohl jít třeba tady Spolek přátel kvašeného
zelí!“
„To nemohl, Tondo, my eště nemáme zelí
nakvašené. Ale kdyby sa šlo v prosinci, tož...“
„Přátelé, prosím“, snažil se starosta uklidňovat
situaci, „všeci přeca možete v tom průvodu
byt, enom mosíme udělat pořadník. Dostal
sem pár dopisů, třeba tady Společnost přátel
agrochemie nebo členky Svazu nadějných
dorostenek sa ozvaly nebo aj Kroužek domácích pěstitelů kdoulí, keří píšů, že je jim úplně
jedno, estli budů na konci nebo na začátku.
Hlavní je se zúčastnit, že?“
„Tož to ne, starosto“, ozval se předseda Vinařského spolku Dlouhý, „tí první přídů k prasati dřív, obsadíja stoly a ti poslední dostanů
enom kosti a na stojáka! Možná to nevadí
Sdružení zodpovědných vegetariánů, ale náš
spolek je zásadně proti!“.
„Jako zástupkyně Oblastní komory zdravotnického personálu mohu zodpovědně prohlásit,“ začala rozhodně paní Dlouhá, přičemž
se pomalu otáčela na svého muže a zvyšovala hlas „že bez toho prasete a bez chlastu ti
nebude tak blbě, jak při té vaší vinařské schůzi, co jste měli před týdnem.“ Pan Dlouhý si
soustředěně prohlížel špičky svých bot.
„Možná sme to vzali za špatný konec,“ zkoušel to diplomaticky starosta, „navrhuju totok:
Každá organizace dostane jedno číslo, to sa
pak hodí tady do vázy a já budu losovat pěkně jeden po druhém, jak půjdete za sebů. Co
vy na to?“ optal se s úsměvem.
Nikdo neprotestoval. No sláva, možná ještě
stihnu aj konec zpráv, pomyslel si starosta
a pravil: „Takže jedničku bude mět krojovaná
chasa...“
„Co? Ale jedničku měli vždycinky Sokolové,
pane starosto!“....
…
Ano, ano, spolkový život byl u nás vždy rozvinutý a pestrý.
Vlk od Starovic

Rozpis zápasů starší přípravky Starovice
Podzim 2016
Datum

Den

Začátek

Sraz

Soupeř

1. kolo

11.9.

NE

10:00

9:15

Starovice – Krumvíř

2. kolo

18.9.

NE

10:00

9:15

Kobylí - Starovice

3. kolo

25.9.

NE

4. kolo

01.10.

NE

13:00

12:15

Křepice – Starovice

5. kolo

09.10.

NE

10:00

9:15

Starovice - Nikolčice

6. kolo

16.10.

NE

10:00

9:00

Perná - Starovice

7. kolo

23.10.

NE

10:00

9:00

Starovice - Klobouky

VOLNO

Při domácích utkáních sraz hráčů i rodičů
0,45 hodin před utkáním, při venkovních zápasech sraz u sportovních kabin dle uvedených časů.
Naše hymna:
Modrá, bílá, to jsou barvy naše, nastřílíme
góly a vítězství je naše.
Kontakty:
Richard Kopřiva: 607 717823
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Fotogalerie z oslav výročí 70 let od založení TJ Sokol Starovice
Den oslav 70. výročí založení Sokola ve Starovicích se vyvedl, počasí nám přálo a my si připomeňme alespoň trošku té pohodové letní
atmosféry na fotkách…

Zápas starých pánů

Karol předvádí nožičkování

Pavlín Jirků s Honzou Nedbálkem
14

Legendy na hřišti
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Někdejší starovické házenkářky

Antonín Panenka rozdával
autogramy do knih...

Diváci sledují cvičení žen

... a nejen do knih

Kapela La Bande hrála z vlečky k tanci i poslechu
15
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Vystoupení žen sklidilo velké ovace

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
Společnost E.ON Česká republika s.r.o. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy –
rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne 11. 10. 2016 od 7.30
do 15.30 hodin v celé obci.

Kalendář kulturních a sportovních akcí na poslední čtvrtletí roku 2016
Kdy

Kde

Co

Kdo

sobota 15. října 15:00

fotbalové hřiště

Drakiáda

Sokol

pátek
11. listopadu 17:00

průvod obcí

Lampionový průvod s ochutnávkou vín

školka

sobota
3. prosince

sokolovna

Mikulášská diskotéka

baby

neděle
4. prosince 15:00

náves

Rozsvěcování vánočního stromu

Obec

pondělí
26. prosince 14:00

sokolovna

Košt mladých vín

vinaři

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