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Štarvický panter

Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice

Slovo starosty

Vážení občané, po mírné a na vláhu dobré zimě, začalo jaro. Deštivá zima opět bez
sněhu nepotěšila děti, ale nás na obci naopak potěšila, protože nám naplnila rybník téměř na plnou hladinu. Dnes chybí
do plné hladiny 50 cm a rybník k našemu
potěšení vypadá opět jako rybník. Teď je
ještě potřeba, aby nám zase nějaký „dobrák“ nenasadil do rybníka ryby, abychom
jej nemuseli znovu vypustit.

Pohled na současný rybník
V dnešní den už máme za sebou první
čtvrtinu roku, ale ještě se vrátím ke krátkému zhodnocení loňského roku a stručně
vás seznámím s plány pro rok letošní.
Nebudu popisovat znovu všechny uskutečněné projekty loňského roku, pouze
uvedu hospodaření z pohledu čísel, které se pro naši obec vyvíjí velmi příznivě.
V loňském roce se nám podařilo dokončit
a uhradit poslední velké projekty financované se spoluúčastí EU. Navíc jsme provedli mnoho investic v obci v celkové výši
5,8 mil. Kč, uhradili splátku úvěru na ČOV

panter

ve výši 570 tis. Kč a i přes to byl náš hospodářský výsledek kladný s ročním přebytkem 302 tis. Kč. Konečný zůstatek na účtu
obce tak činil ke konci roku 3,4 mil. Kč.

Hasička po loňské rekonstrukci
Z uvedených čísel vidíte, že se nám daří
dobře hospodařit s obecním majetkem,
snažíme se stále investovat a přitom obec
nezatěžujeme žádnými dalšími úvěry. Velké investice se daří díky pravidelnému získávání dotací a za poslední roky i vyšším
daňovým příjmům. Také dříve provedené
revize jednotlivých činností, nám dnes šetří statisíce, které můžeme zpět investovat
do obce. Samozřejmě i přes to, že se nám
daří, stále jsou a budou před námi další
úkoly.
V současnosti máme již schválený rozpočet obce na rok 2016 a tak si dovolím vás
informovat, co je v plánu pro letošní rok
z hlediska investičního.
Pro letošní rok máme naplánováno hned
několik staveb, jejichž realizace je závislá na úspěšnosti získání dotace, a několik staveb, které budeme realizovat plně
z vlastních zdrojů. Mezi projekty, které jsou
závislé na dotaci, patří především realizace
bezbariérového chodníku od autobusové
zastávky k obchodu Coop s rozpočtovou
cenou 2,2 mil. Kč. Dále jsme podali žádost
o dotaci na druhou etapu opravy hasičky,
kdy máme v plánu opravit střechu věže,
do které zatéká a vyměnit prohnilé schodiště ve věži. V letošním roce jsme také
podali žádost o dotaci na rekonstrukci antukového tenisového kurtu, který chceme
přeměnit na víceúčelové sportoviště s větší možností využití. Poslední letošní poda-
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nou žádostí o dotaci z JMK je žádost na
opravu fasády sokolovny, kterou bychom
rádi opravili k 70. výročí založení sokolu ve
Starovicích.

Sokolovna před opravou fasády
Mezi další plánované projekty, které bychom rádi v letošním roce zrealizovali,
patří stavba chodníku od Coop po hřbitov,
stavba zastřešeného přístřešku u myslivny,
chceme začít se stavbou parkovacích míst
v obci, provést stavbu osvětlení na 2. řádku
sklepů a jiné menší stavební činnosti. Mezi
menší projekty plánujeme opravu kapličky na katastru s obcí Uherčice. Úkolů pro
letošní rok jsme si naplánovali hodně, tak
věřme, že se nám podaří zrealizovat.
Také bych vás rád informoval o připravovaném projektu cyklostezky, ke kterému
jsme v letošním roce začali s přípravou
projektové dokumentace. Cílem plánované cyklostezky je bezpečné propojení
naší obce s městem Hustopeče, kdy navržená trasa povede ve spodní části obce
od Chloupkového kolem potoka a poldru,
s vyústěním v Hustopečích u velkoskladu
COOP. Dříve tudy vedla tzv. spodní pěší
cesta. Město Hustopeče náš projekt také
podporuje, finančně nás podpoří a na naši
trasu naváže od velkoskladu COOP až po
školu Komenského. Tím by došlo k bezpečnému propojení obce se školou, což
umožní dětem více využívat kola k dopravě, ale i dospělým a také ke sportovnímu
a turistickému využití. Jestliže půjde vše
podle plánu a podaří se nám získat dotaci ze SFDI ve výši 85% celkových nákladů,
mohla by se realizace uskutečnit už v příštím roce 2017. Věřím, že tento projekt při1
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vítá většina našich občanů. To je v krátkosti
vše k plánům na nejbližší období a nyní se
vrátím k činnosti v uplynulém čtvrtletí.
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dříve chceme prověřit vydatnost pramenů
kontrolními sondami. Pamatuji si jako kluk,
že jsme se v nádrži asi dva roky koupali, ale
za třicet let se u nás podmínky se spodními vodami výrazně změnily, a tak se obáváme, abychom neudělali zbytečnou práci
s vybagrováním a nakonec byl rybník bez
vody. V případě, že se prokáže dostatečný
přítok vody, následně budeme moci přistoupit k realizaci díla.

knihovnice s finančním přispěním obce.
Účastníci byli velmi spokojeni a hned se
ptali, kdy bude další. Začátkem března
obec připravila pravidelné setkání pro důchodce, které bylo již tradičně veselé a to
je z kulturního dění v tomto období asi vše.

Obecní pracovníci při výrobě mobiliáře
Jak vyplývá z výše uvedených plánů, činnost úřadu spočívala hlavně v plánování
a v hledání finančních zdrojů formou podávání nových žádostí o dotace, administrování uskutečněných projektů a zabezpečením provozu obce. Obecní pracovníci, kteří jsou v současné době pouze dva
s pomocí dvou pracovníků z úřadu práce,
zajišťovali provoz čističky a sběrného dvoru, prováděli údržby strojů a techniky, prováděli prořez dřevin v obci a vypomáhali
myslivcům s rekonstrukcí kuchyně v myslivně. Také jsme prořezali dřeviny v retenční nádrži u sokolovny, na kterou se mne
mnoho lidí ptá, proto popíšu plánovaný
úmysl. Máme zájem nádrž vyčistit, ale nej-

Setkání seniorů

Výřez v retenční nádrži
Z hlediska kulturního a sportovního dění
je zima pro nás tím méně aktivním časem.
K zimním aktivitám se využívá hlavně sokolovna, která neláká tolik návštěvníků
jako přírodní areál u myslivny. V zimě se
koná pouze jedna taneční zábava a tou byl
maškarní ples, který navštívilo pouze osmdesát návštěvníků. Na druhou stranu, k našemu překvapení byl velký zájem o zájezd
do Janáčkova divadla, který zorganizovala

Ze sportovní činnosti stojí za připomenutí organizace Okresního závodu v uzlování, který pravidelně připravují naši
hasiči a kterého se účastní více jak stovka
mladých hasičů z celého regionu. Sokol
připravil turnaj ve stolním tenise pro děti
a fotbalisti se připravovali na sezónu.
S příchodem jara dochází k oteplení
a k více slunným dnům, které nás navnadí
na venkovní činnosti. A když se odhodláte
vyrazit na procházku, nenechte si ujít krásný pohled na rybník s labutěmi.
Antonín Kadlec, starosta obce

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21. 1. 2016
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatelku, ověřovatele, navržený
program
• Vyřazení majteku na základě předložených Návrhů na vyřazení
• Zveřejnění záměru obce Starovice odprodat část pozemku parc. č. 530/1
v k. ú. Starovice
• Nájemní smlouvu na pronájem věže
hasičské zbrojnice k umístění vysílače
se spolkem Nová Morava, z.s. Příkop
843/4 Brno-Zábrdovice za cenu 500Kč/
měsíc + úhrada nákladů za energie
a úhrada jednorázového poplatku za
montáž ve výši 5.000 Kč
• Ukončení smlouvy se společností Energie pod kontrolou na dodávku energií
• Uzavření smlouvy se společností Viadesigne Břeclav s.r.o. na zpracování
projektové dokumentace na cyklostezku Starovice-Hustopeče za cenu
177.821,60 Kč
• Realizaci projektu Víceúčelové hřiště –
stavební úpravy a podání žádosti o dotaci z programu MŠMT a spolufinan-
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cování akce z vlastních zdrojů do výše
45% z celkových nákladů projektu
Poskytnutí dotace Svazu tělesně postižených Hustopeče ve výši 2.500 Kč
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace Svazu tělesně postižených Hustopeče
Vedení trasy přívodního vodovodniho
řadu skupinového vodovodu v k. ú.
Starovice investora Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. podle předloženého
situačního výkresu
Pořízení ojetého traktoru Zetor Forterra 11441 od společnosti Zemos Velké Němčice za odhadní cenu 399.300,Kč s DPH
Úhradu nákladů na vybudování kanalizace k novostavbám na 0. řádku ve výši
8.000 Kč ***

Zastupitelstvo obce Starovice
bere na vědomí:
• Inventarizační zprávu o výsledku
inventarizace majetku a závazků
k 31. 12. 2015

usnesení č.
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Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu obce k podpisu Nájemní
smlouvy na pronájem věže hasičské
zbrojnice se spolkem Nová Morava, z.s.
• Starostu obce ke zplnomocnění společnosti Terra Group k zajištění nového
dodavatele energií.
• Starostu obce k podpisu Smlouvy se
společností Viadesigne Břeclav s.r.o. na
zpracování projektové dokumentace
na cyklostezku Starovice-Hustopeče
• Starostu k podpisu Veřejnoprávní
smlouvy se Svazem tělesně postižených Hustopeče
• Starostu k podpisu Kupní smlouvy na
nákup ojetého traktoru Zetor Forterra
11441 se společností Velké Němčice
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na vybudovanou kanalizaci na
0. řádku s ***
Zastupitelstvo obce Starovice ukládá:
• Účetní obce zveřejnit schválený záměr
na úřední desce Obecního úřadu
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Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 10. 3. 2016
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatelku, ověřovatele, navržený
program
• Změnu rozpočtu na rok 2016 proti zveřejněnému rozpočtu: v příjmech navýšení na par. 3639 o částku 7.000 Kč – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (honitba,vypracování kupních
smluv), navýšení na par. 3745 o částku
25.000 Kč – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (náhradní výsadba dle vydané
faktury č.15-002-00050) a ve výdajích navýšení na par. 3639 o částku 32.000 Kč –
Komunální služby a územní rozvoj jinde
nezařazené (geometrická zaměření)
• Rozpočet obce Starovice pro rok 2016
v závazných ukazatelích dle zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v upravené výši:
Příjmy
11.990.800Kč
Výdaje
11.414.800Kč
Financování
576.000Kč
• Dle svých kompetencí vyhrazených
zákonem o obcích poskytnutí neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové
organizaci Mateřská škola Starovice – na
činnost Mateřské školy příspěvek ve výši
400.000 Kč a na školní stravování příspěvek 100.000 Kč.
• Dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí členského
příspěvku na rok 2016 Svazu měst a obcí
České republiky ve výši 3.805,60 Kč.
• Rozpočtový výhled na období 2016-19
• Rozpočet Sociálního fondu na rok 2016
• Rozpočet Bytového fondu na rok 2016
• Tvorbu fondu obnovy vodohospodářského majetku ve výši 152.875 Kč.
• Účetní závěrku obce Starovice za rok 2015
• Účetní závěrku Mateřské školy Starovice
za rok 2015 a rozdělení výsledku hospodaření
• Celoroční hospodaření obce a závěrečný
účet obce Starovice za rok 2015 včetně
zprávy Krajského úřadu Jihomoravského
kraje o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 bez výhrad
• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 56476_10/BVB na pozemky parc. č. 1031/12, 1036/4, 1037/2, 1039
s RGW GasNet, s.r.o., Ústní nad Labem
• Smlouvu o zřízení věcného břemene
č.:HO-014330036925/002 na pozemek
parc.č. 127/1 s E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice
• Prodej pozemků parc. č. 816, 817/1,
818/1 v k. ú. Starovice *** za cenu dle
znaleckého posudku 32.070 Kč + náklady spojené s prodejem (návrh na vklad
1.000 Kč, sepsání smlouvy 1.000 Kč, vy-
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pracování znaleckého posudku 1.200 Kč)
Zveřejnění záměru obce odprodat část
pozemku parc. č. 557/1 v k. ú. Starovice
dle přiloženého zákresu
Zadání výběrového řízení stavby chodníku od COOP po hřbitov
Zadání výběrového řízení stavby „Starovice, chodník autobusová zastávka –
dům č. p. 41“
Finanční příspěvek společnosti KORDIS
JMK na provoz systému IDS JMK na rok
2016 ve výši 44.600 Kč
Neinvestiční příspěvek DSO Čistý jihovýchod na rok 2016 ve výši 3.649 Kč
Poskytnutí individuální dotace Římskokatolické farnosti Starovice na opravu
fasády věže kostela ve výši 50.000 Kč
Smlouvu o poskytnutí individuální dotace Římskokatolické farnosti Starovice na
opravu fasády věže kostela
Poskytnutí individuální dotace Mysliveckému spolku Starovice na opravu myslivny ve výši 100.000 Kč
Smlouvu o poskytnutí individuální dotace Mysliveckému spolku Starovice na
opravu myslivny
Poskytnutí individuální dotace Sboru
dobrovolných hasičů Starovice na pořízení 14 ks dětských stejnokrojů ve výši
17.500 Kč
Smlouvu o poskytnutí individuální dotace Sboru dobrovolných hasičů Starovice
na pořízení 14 ks dětských stejnokrojů
Poskytnutí individuální dotace TJ Sokol
Starovice na úhradu provozní ztráty sokolovny za rok 2015 ve výši 28.061 Kč
Smlouvu o poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Starovice na úhradu provozní
ztráty sokolovny za rok 2015
Zpracování projektové dokumentace
Inženýrských sítí sklepů firmou Modrý
Projekt s.r.o., Slovácká 3223/83, Břeclav
s nabídkovou cenou 203.280,- Kč
Bezúplatný převod nově vytvořeného
pozemku parc. č. 111/5 v k. ú. Starovice
z JMK na Obec Starovice

Zastupitelstvo obce Starovice stanovuje:
• V souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v následujícím
rozsahu: do výše 500.000 Kč u jednotlivých závazných ukazatelů. Zastupitelstvo
si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou.

usnesení č.
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Zastupitelstvo obce Starovice
bere na vědomí:
• Zprávu kontrolního výboru
• Zprávu finančního výboru
• Rozpočet Mikroregionu Hustopečsko na
rok 2016
Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 56476_10/BVB s RWE GasNet, s.r.o.
• Starostu obce k podpisu Smlouvy
o zřízení věcného břemene č.: HO014330036925/002 s E.ON Distribuce, a.s.
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy
na pozemky parc. č. 816, 817/1, 818/1 v k.
ú. Starovice s ***
• Starostu obce k zadání výběrového řízení
stavby chodníku od COOP po hřbitov
• Starostu obce k zadání výběrového řízení
stavby „Starovice, chodník autobusová
zastávka – dům č. p. 41“
• Starostu obce k podpisu Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Římskokatolickou farností Starovice
na opravu fasády věže kostela
• Starostu obce k podpisu Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Mysliveckým spolkem na opravu
myslivny
• Starostu obce k podpisu Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí individuální dotace se Sborem dobrovolných hasičů Starovice na pořízení 14 ks dětských stejnokrojů
• Starostu obce k podpisu Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí individuální dotace s TJ Sokol Starovice na úhradu provozní ztráty sokolovny za rok 2015
• Starostu obce k podpisu smlouvy s firmou Modrý Projekt s.r.o., Slovácká
3223/83 Břeclav na zpracování projektové dokumentace Inženýrských sítí sklepů
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc. č.
111/5 v k. ú. Starovice z JMK na Obec Starovice
Zastupitelstvo obce Starovice ukládá:
• Účetní neprodleně provést rozpis závazných ukazatelů schváleného rozpočtu
roku 2016 na položky
• Žadatelům o část pozemku parc. č. 557/1
v k. ú. Starovice zajistit geodetické zaměření této části pozemku pro zjištění skutečné a přesné výměry
• Účetní obce zveřejnit schválený záměr
na úřední desce a elektronické úřední
desce Obecního úřadu
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Informace k odpadovému hospodaření
Možná vám název odpadové hospodářství zní příliš odborně, proto
nejdříve popíši, co se pod tímto názvem skrývá. Jednoduše řečeno, jedná se o nakládání s veškerými vyprodukovanými odpady
z domácností a z obce. Do této skupiny patří vývoz popelnic TKO,
třídění a následné svozy separovaného odpadu, likvidace bioodpadu, provoz sběrného dvoru (SDO), svozy veřejných odpadových
košů, nebo i likvidace černých skládek. Hodnocení odpadového
hospodaření provádíme každoročně, protože je to významná část
nákladů obce (= občanů), kterou můžeme každý svým přičiněním
významně ovlivnit. Za poslední roky se nám podařilo udělat obrovské zlepšení, ale oblast odpadového hospodaření se neustále vyvíjí,
proto i my se s ohledem na tyto změny snažíme hledat nejefektivnější způsob nakládání s našimi odpady a informovat vás.

Hospodaření v roce 2015
Z přehledu uvedeného v tabulce vychází, že se nám dobře daří
v hospodaření s odpady. Hlavně díky vašemu třídění se nám podařilo snížit množství uložených odpadů do popelnic, a tím i snížit
náklady na jejich likvidaci. Na druhou stranu jsme rozšířili služby,
více využíváme sběrný dvůr a tím nám narostly i náklady. Hlavně
nám nově narostly náklady za odvoz bioodpadů, objemného odpadu a stavební suti. Příjmy díky odměnám od společnosti Ekokom
a odměnám za zpětný odběr elektrozařízení, prodeje papíru a železa se drží na dobré úrovni. Z toho důvodu se nám daří držet dobrý hospodářský výsledek, který finančně nijak zásadně nezatěžuje
obec, a tudíž není v současné době důvod ke zdražování poplatků za odpady. V letošním roce obec doplatila na jednoho občana
47 Kč, ale to jenom z důvodu jednorázového nákladu spojeného
s podrcením suti. Bez tohoto nákladu bychom skončili na nule, což
je skvělý výsledek.
ROK

Máme dobré výsledky, ale myslím si, že je stále co zlepšovat. Věřím,
že většina občanů dnes už ví, jak s kterým odpadem naložit. O nakládání s odpady vás pravidelně informujeme v našem zpravodaji,
případně kompletní informace najdete na www.starovice.cz v rubrice Služby pro občany. Přesto si dovolím upozornit na pár činností, které povedou ještě k efektivnějšímu a úspornějšímu nakládání
s odpady.
Ukládání odpadu do popelnic: Odpady v popelnicích jsou pro
nás ty nejdražší. Z čísel v tabulce jde vidět, že stále více občanů třídí
odpady, protože nám postupně klesá hmotnost odvezených odpadů z popelnic, ale i přesto si myslím, že některé domácnosti mají
velké rezervy. Je potřeba, aby se do třídění zapojili všichni. Sociální způsob úhrady za odpady některé domácnosti zneužívají, proto
zvažujeme objektivnější způsob úhrad.
Kontejnery na papír v obci: Kontejnery jsou vyváženy pravidelně
ve 14-ti denním cyklu společností Hantály. Často se stává, že jsou
kontejnery naplněny dříve, ale je to způsobeno nedodržováním
pravidel pro ukládání. Kontejnery jsou výhradně určeny pro drobný, řádně svázaný papír z domácností. Velmi často se stává, že je
do kontejneru vhozen nesvázaný karton, který kontejner objemem
naplní, ale přitom na hmotnost je zcela nevyužit. Velké papírové
kartony je zapotřebí svázat a dovést na sběrný dvůr, kde je pro tyto
účely vyhrazen velkoobjemový kontejner.
Zneužívání obecních svozů: Obec zajišťuje 1x měsíčně pravidelný
svoz separovaných odpadů po obci. Svoz slouží hlavně k odvozu
pytlového sběru plastů, kompozitních obalů (tetrapaků), drobných
elektrospotřebičů, případně rostlinných olejů (popsaných v plastové láhvi). Pravidelně se naši zaměstnanci setkávají s tím, že je před
dům vyhozen starý nábytek, gauč, křesla nebo stavební materiál.
Tento odpad nepatří do kategorie odpadu, který svážíme. Tento od-

2015

2014

2013

2012

2011

2010

SKO - Hantály (popelnice)

294 640

346 910

337 087

345 048

356 655

353 042

Objemný, separovaný, nebezpečný odpad, BIO

107 874

28 635

60 978

32 815

58 377

56 088

Mzdové náklady +technika + SDO + svozy

190 934

176 530

187 260

180 294

177 709

177 025

Náklady

Drcení suti

42 108

Náklady celkem

635 556

552 075

585 325

558 157

592 741

586 155

příjmy od občanů

397 206

394 262

400 612

349 166

339 101

332 730

Příjmy z prodeje (papír, kov)

32 338

44 480

27 729

0

15 754

15 262

Hasiči - příjmy z prodeje kovu

17 078

27 240

17 826

31 214

31 747

140 456

142 733

117 620

64 453

60 136

54 218

24 287

14 590

15 467

8 986

8 375

0

594 287

596 065

579 254

453 819

455 113

402 210

41 269

-43 990

6 071

104 338

137 628

183 945

Průměrný počet občanů za rok

883

884

890

873

847

831

Cena za 1 občana

450

450

450

400

400

400

Náklad za 1 občana/rok

720

625

658

639

699,81

705,36

Příjem na 1 občana/ rok

673

674

651

520

537,32

484,01

47

-50

7

120

162,49

221,35

Odměny od spol. EKO KOM (za třídění odpadů)
Odměny za zpětný odběr elektroodpadu
Příjmy celkem (bez hasičů)

DOPLATEK OBEC

Doplatek obce na 1 občana za rok
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pad patří na sběrný dvůr, kam je každý občan povinen sám odpad
odvézt. Objemný odpad odvezeme pouze za úplatu na požádání
občanů, kteří nemají možnost odpad odvést sami.
Bioodpad: Nejjednodušší a nejefektivnější je likvidace bioodpadu
v kompostérech na vlastních zahradách. Kdo tuto možnost nemá,
může odvést bioodpad ze zahrádek do kontejneru na sběrný dvůr.
Obec zajišťuje svoz bioodpadů pouze z veřejné zeleně a z předzahrádek, který budeme nově provádět pravidelně dle kalendáře
svozů. Bioodpad ze zahrad můžete
odvést na sběrný dvůr, případně větve a suché listí ke střelnici.
Odpady od podnikatelů: Obec zajišťuje dle zákona pouze svoz odpadů z domácností, ne od podnikatelů.
Také sběrný dvůr je ze zákona určen
pouze k ukládání odpadů od občanů
ne z podnikatelské činnosti. Odvoz
odpadů z podnikatelské činnosti na
sběrný dvůr je možný, ale pouze za
úplatu a po předchozí dohodě s obcí.
Děkujeme, že třídíte odpady, šetříte nejen přírodu, ale také svoje
peníze.

NEZAPOMEŇTE UHRADIT POPLATKY
ZA ODPADY NA r. 2016!!!
poplatek splatnost
částka
pes
do 31.3.2016 100Kč/pes
odpady do 30.4.2016 450Kč/osoba, 450Kč/víkendový
dům
V případě úhrady po splatnosti se
poplatek navyšuje:
na 500Kč/osoba úhrada
1.5.-31.5.2016
na 675Kč/osoba úhrada
1.6.-30.6.2016
na 900Kč/osoba úhrada
od 1.7.2016
Úhradu proveďte:
1. v hotovosti na Obecním úřadě - pondělí, středa 7.00 - 17.00
2. bankovním převodem na účet KB č. 9723651/0100, VS: č.p.
Děkujeme za včasnou úhradu!
Obecní úřad Starovice - tel. 519 414 755, e-mail: obec@starovice.cz

Parkování vozidel v obci
Obecní zastupitelstvo už dlouhou dobu
hledá způsob jak vyřešit parkování aut
v obci. Není to pouze problém naší obce,
ale s nedostatkem parkovacích míst se potýkají vesnice a města v celé republice, protože přibývá velké množství aut, pro které
nemají jejich majitelé zajištěno parkování.
Auto se stalo pohodlnou součástí našeho
každodenního života a dnes není výjimkou,
že jsou v domácnosti dvě nebo i více aut
a je třeba tento nepříjemný problém řešit.
Mnoho majitelů aut parkuje v současné
době na obecních plochách, většinou na
veřejné zeleni, kterou tak ničí a znečišťují
i komunikace. Vím, že někteří občané nemají možnost zaparkovat na svém pozemku, dvoře či garáži, ale u velké části z nás je
to pouze o pohodlnosti, kdy by se místo ve
dvoře či garáži našlo, pouze se majiteli nechce průjezd uklidit nebo dokonce je na obtíž otevřít a následně za sebou zavřít vrata.
Líbí se mi přirovnání, které jsem slyšel. Dříve
než si sedlák koupil koně, tak si postavil pro
něj maštal. Dnes to tak není, dnes si pořídíme auto a neřešíme, kde budeme parkovat.

Současný stav parkování na veřejné
zeleni

Mohl bych to chápat, ale nesouhlasím s tím,
aby náklady spojené s parkováním aut platila obec, což dnes tak je. Obec udržuje veřejnou zeleň a vyjeté koleje, štěrk nebo parkující auta nám údržbu znesnadňují a způsobují zvýšené náklady na opravy sekaček
a podobně.

Obecní řešení parkování - vyhrazené
parkoviště

Poškozování zeleně
Řešení máme připraveno, ale není to otázka
jednoho roku. Obec v současné době zpracovává projekt parkovacích ploch napříč
obcí, kde je počítáno s více jak 120 parkovacími místy, které chceme začít postupně
budovat. Projekt byl veřejně projednán za
účasti několika desítek občanů, kdy měl
každý možnost se podívat na návrh řešení v lokalitě jeho bydliště. Vybudovaná
parkovací místa následně poskytneme za
úplatu dle obecně závazné vyhlášky k pronájmu parkování. V současné době touto
formou obec pronajímá už cca 20 parkovacích míst a chceme pokračovat v budování
dalších. Pro letošní rok plánujeme stavbu
cca dalších 30 míst.

Líbí se nám také, že někteří občané přistoupili sami k budování parkovacích ploch.
V případě, že se jedná o budování parkovacích míst na obecních pozemcích, požadujeme, aby byly v souladu s naší představou (velikost, umístění, materiálové řešení
a kvalita). V případě, že budete mít zájem si
parkovací místo vybudovat, přijďte předem
svoji žádost projednat na OÚ. Obec nabízí
na budování parkovacích míst občanům
půjčku.

Vlastní řešení parkování se souhlasem
obce
Antonín Kadlec, starosta obce
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Odebírání novinek a zpráv z obce
Na stránkách www.starovice.cz se můžete přihlásit k odběru novinek a aktuálních zpráv z dění v obci
(připravované akce, uzávěrky komunikací, hlášené poruchy apod.). Buďte mezi prvními, kteří se tyto informace dozvědí, a přihlaste se k odběru newsletteru – na www.starovice.cz klikněte v pravém dolním
rohu na ikonu Registrace k odběru novinek a zpráv.

Soutěž o nejhezčí vesnickou předzahrádku
V roce 2013 jsme uskutečnili soutěž o nejhezčí vesnickou
předzahrádku, kdy jsme majitele
nejhezčích předzahrádek ocenili
poukazy k nákupu v zahradnictví. Protože nám květinové zahrádky pomalu ubývají, rozhodli
jsme se opět majitele zahrádek
povzbudit a podpořit vyhlášením dalšího ročníku soutěže.
Vyhodnocení soutěže provede
komise sestavená z řad odborníků i občanů a proběhne v jarních
měsících. Děkujeme všem, kteří
se starají o svou zahrádku a napomáhají zlepšit vzhled obce.
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Mateřská škola
Co jsme připravili na druhé pololetí 2016
Čas plyne velmi rychle a ani jsme se nenadáli a máme tu druhé pololetí tohoto
školního roku. I v něm jsme pro naše děti
přichystali spoustu akcí, na které se mohou
těšit.
Měsíc leden byl ve znamení zimy, vycházek do přírody, krmení zvířátek a přípravy
předškoláků k zápisu do ZŠ.
V únoru naši předškoláci úspěšně zvládli zápisy do základní
školy, pobesedovali jsme na konzultačním odpoledni s rodiči a ve
školce se konal masopustní rej.
Březen je měsícem knihy. Obě
třídy navštíví místní knihovnu,
kde pro nás paní knihovnice
chystá besedu. Návštěva knihovny je v naší školce tradicí, na kterou se všichni těšíme a něco nového dozvíme. První březnovou
sobotu se uskutečnilo vystoupení pro seniory v místní sokolovně. Starší děti spolu s p.učitelkami ze třídy Veverek babičkám
a dědečkům připravily pěkné
vystoupení v podobě básniček,
písniček a tanečku. V rámci péče
o zdraví zavítají do školky medici
z LF MU Brno se svou besedou

„Nemocnice pro medvídky“. Moc se na ně
těšíme. Také zahajujeme kurz Předškolák
pro předškoláky, který povedou p. učitelky
V.Zímová a R.Kadlecová ze třídy Veverek. A
na závěr měsíce března přijede do školky
divadlo Koráb se svojí pohádkou „Pohádka
pro tři prasátka“ a celý měsíc ukončíme putováním za velikonočním zajíčkem.

V dubnu nás navštíví policie ČR se svým programem, čeká nás akce Den Země, bude pokračovat kurz pro předškoláky, 14. dubna
se uskuteční zápis dětí do MŠ a na konci
měsíce uspořádáme velký čarodějný rej.
V květnu připravujeme besídky pro naše
maminky a babičky, navštívíme statek
v Uherčicích, farmu v Kurdějově a ukončíme kurz pro předškoláky. Na konci měsíce
května pojedeme do Hustopečí na divadelní představení.
A červen bude měsícem plným
her, veselí, pohádek, výletů, ale
také loučení se s předškoláky.
Tentokrát pro ně chystáme dobrodružné nocování v mateřské
školce.
V červenci ukončíme školní rok
2015/16. Mateřská školka bude
mít prázdninový provoz do 22. 7.
a poté personál školky nastupuje
dovolenou. Ve školce bude probíhat prázdninový úklid a příprava na zahájení nového školního
2016/17.
Všechny akce, které ve školce
pořádáme, můžete zhlédnout
v podobě fotografií v naší fotogalerii na webových stránkách
MŠ Starovice.
Renata Kadlecová

Vystoupení pro seniory

Zápis do mateřské školy
Zápis do MŠ Starovice pro školní rok 2016/17 proběhne ve
čtvrtek14. 4. 2016 dopoledne v 10,00 - 11,30 hodin, odpoledne v 15,00 -16,00 hodinv prostorách mateřské školy.
V případě, že se rodiče s dítětem nemohou z vážných důvodů
k zápisu dostavit, mohou si s ředitelkou školy telefonicky na
čísle 727814919 nebo osobně dohodnout náhradní termín.
Kritéria pro přijetí:
- děti v posledním roce před nástupem k povinné školní
docházce jsou přijímány přednostně
- dítě, které dosáhne nejpozději ke dni 31.12. 2016 tří let věku
- trvalý pobyt ve Starovicích (přednostně)
- sourozenci v MŠ
- celodenní pobyt

Děti z naší MŠ vystupovaly první březnovou sobotu pro seniory
v sokolovně. Na vystoupení pilně nacvičovaly básničky i písničky.
Nejvíce se ale těšily na finskou polku, která se jim při nacvičování
moc líbila a taneček si užívaly. Trošku jsme se ale báli, že z vystoupení sejde. Spousta dětí onemocněla a navíc týden před vystoupením
byly jarní prázdniny. Kdo nebyl nemocný, odjel s rodinou na hory.
Štěstí nám ale přálo a všechny vystupující děti přišly. Dětem se vystoupení moc povedlo a velký úspěch měla i finská polka, u které
se dokonce tleskalo do rytmu. Děti odcházely domů s úsměvem
a kornoutem bonbónů, které dostaly od pana starosty. Paní učitelky ještě pomohly roznést občerstvení a chvíli poseděly se seniory.
Zdena Beck

Rodiče si s sebou přinesou:
- rodný list dítěte
- vyplněnou žádost o přijetí, pokud ještě nebyla odevzdána do MŠ
- občanský průkaz zákonného zástupce
Přihlášky k přijetí lze vyzvednout od 15.2. v MŠ.
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Medici ve školce
V dnešní době si stále více uvědomujeme
význam zdraví, zdravého prostředí pro děti.
K tomuto zdravému životnímu stylu chceme vést i naše děti. Učíme je, že zdraví je
důležité a že ho mohou ovlivňovat svým
chováním, myšlením a postojem.
Proto jsme do naší mateřské školy pozvali
mladé mediky z brněnské lékařské fakulty.
Děti se na ně moc těšily. Každý si přinesl z domova svého oblíbeného plyšáčka

a v úterý 15. 3. se konečně dočkaly. Příjezd
mediků se nesl ve znamení malých komplikací. Zapomněli totiž vystoupit z autobusu na zastávce u hlavní silnice a autobus
je zavezl až do Hustopečí. Paní ředitelka
vše vyřešila a její ředitelské taxi je přivezlo k nám. Byli tři. Přivezli s sebou pacienta,
obrovského plyšového medvěda a kufr lékařských nástrojů, obvazů a náplastí. Děti
si vyzkoušely, jak to chodí u praktického lé-

kaře, vyšetřily společně s panem doktorem
Petrem své plyšové kamarády, s chirurgem
Romanem na provizorním operačním sále
odoperovaly zdárně vnitřní orgány velkého
médi a medik Honza jim připomněl a předvedl, jak je důležitý pohyb, spánek, zdravá
strava a péče o chrup a celé tělo. Jelikož se
tato návštěva dětem velmi líbila, rádi ji příští rok zopakujeme.
Vlasta Hubáčková

Anketa:

…pedikérka?
Honza Brabec: Strouhá a dělá nohy.
Evička Brabcová: Je to nějakej kluk.
Honza Nedbálek: Dělá nehty na rukách.
Anička Brabcová: Vaří špagety a bramborovou polívku.
Verča Fridrichová: Stříhá a dělá vlasy.
Sára Langová: Namaluje pusu.
Kryštof Páviš: Čistí nohy.
Elianka Nečasová: Maluje lidi.
Terezka Siekelová: Dělá nehty na nohách.
Radim Kapečka: Dělá masáž.
Ben Nečas: Stříhá vlasy.
Terezka Fabiánková: Masíruje záda.

…prezident?
Honza Brabec: Pracuje ve Starovicích.
Honza Nedbálek: Jezdí v autě.
Verča Fridrichová: Hlídá auta.
Sára Langová: Chytá králíky.
Kryštof Páviš: Hlásí zprávy.
Elianka Nečasová: Všem poroučí.
Vašík Rosa: Sedí v autobuse.
Terezka Siekelová: Mluví v televizi.
Ráďa Kapečka: Rozhoduje o republice.
Ben Nečas: Stará se o pana starostu.
Anička Brabcová: Má prezidentskou bundu
a pracuje v prezidentském úřadě.
David Vala: Je to starosta a má červený auto.
Matýsek Prošek: Je velký a má černý vlasy. Viděl jsem ho v televizi, hodně mluví.

Tentokrát jsme si pro děti připravili opravdu
záludné otázky. Děti měly za úkol vysvětlit, co
dělají různá nepříliš známá povolání… A nakonec ještě něco s velikonoční tématikou.
Kdo je/Co dělá…
…štukatér?
Honza Brabec: Opravuje budíky.
Evička Brabcová: Vyrábí lyže.
Honza Nedbálek: Opravuje gumy.
Elianka Nečasová: Skáče přes zdi.
Vašek Rosa: Opravuje kamióny.
Terezka Siekelová: Opravuje auta.
Ben Nečas: Natírá topení.
Davídek Vala: Pořád ťuká.
…tatér?
Honza Brabec: Opravuje hračky.
Evička Brabcová: Hodně se motá.
Honza Nedbálek: Opravuje auta – Tatry.
Kryštof Páviš: Opravuje auta.
Elianka Nečasová: Dělá tetovačky.
Terezka Siekelová: Opravuje motorky.
Vinca Pokorný: Jezdí s Tatrou.
Ben Nečas: Tetuje obrázky.
Terezka Fabiánková: Dělá tetovačky.
Davídek Vala: Jezdí s Tatrou.
Vojtíšek Brabec: Jezdí s Fordem.
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…politik?
Honza Brabec: Povídá povídky.
Evička Brabcová: Je to kluk a venku sáňkuje.
Honza Nedbálek: Dává pokuty.
Kryštof Páviš: Honí zloděje.
Elianka Nečasová: Bruslí na ledě.
Ráďa Kapečka: Říká, jak by se měly posouvat
dny.
Ben Nečas: Vydělává peníze.
Terezka Fabiánková, Otík Luska a Anička
Brabcová: Je to policajt.
Vojta Brabec: Kope a láme stromy.

Co je to pomlázka?
Elianka Nečasová: Že mají lidi dlouhé vlasy.
Ben Nečas: Honí se s ní holky na Velikonoce.
Verča Fridrichová: Šlahačka na hody.
Ráďa Kapečka: Mrskačka na Velikonoce.
Vojta Brabec: Je to oblečení, oblíká se to na
nohy.
Anička Brabcová: Jsou to vajíčka.
ptali se Lukáš Kadlec a Kateřina Kapečková
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Masopust ve školce
Letošní masopustní období v naší mateřské škole poznamenala chřipková epidemie. Téměř tři týdny byly stavy dětí hluboko pod průměrem. To ovšem nemělo
vliv na program a pro děti jsme si připravili
zajímavé a poutavé činnosti. Naším cílem
bylo seznámit děti se starými zvyky a tradicemi spojenými s tímto obdobím. Dozvěděli jsme se o tradičním masopustním
průvodu, ve kterém nesmí chybět medvěd,

kašpárek, bába s nůší, kůň, voják nebo čert
(což se v naší obci bohužel nedochovalo)
a také o masopustních dobrotách. A protože předškolní vzdělávání by mělo být
především o prožitcích, vyzkoušeli jsme si
smažení tradičních koblížků, zahráli jsme
si na řemesla – pekli jsme housky a uždibovali kousky, šili jsme šaty jako krejčíci
a švadlenky a jako řezníci jsme vyrobili
masopustní jelítka a jitrničky. Masopust vy-

vrcholil karnevalovým rejem masek. Vesele
jsme si vyzdobili třídy, maminky nám přispěly dobrotami na karnevalovou hostinu
a připravily dětem krásné kostýmy a paní
učitelky nachystaly spoustu her a soutěží.
Při závěrečném hodování se ještě losovala
tombola a tak si děti odpoledne odnesly
nejen spoustu zážitků, ale i drobných dárečků.
Zdeňka Kadlecová

Krmení zvířátek v zimě
Ani v zimě děti z MŠ Kaštánek na zvířátka nezapomněly.
Jedno lednové dopoledne se obě třídy vydaly k blízkému krmelci, kam zvířátkům nesly samé dobroty (jablíčka,
sušené pečivo, zrní...). U myslivny na děti čekal pan myslivec Vala se svým loveckým psem Baronem. Pěkně děti
přivítal a vysvětlil, proč se v zimě musíme o zvířátka starat a nosit jim do krmelců potravu. Celou cestu ke krmelci dětem vyprávěl o volně žijících zvířatech a o svém psu
Baronovi. Dětem se povídání moc líbilo a cesta jim aspoň
rychle uběhla. Všechny dobroty děti naskládaly do krmelce,
na větvičky zavěsily zobání pro ptáčky. Všichni jsme se vyfotili, abychom měli na výlet památku. Za odměnu nám pes
Baron předvedl, co všechno umí a jak svého pána poslouchá. To se dětem líbilo asi nejvíce. Pan myslivec se s námi
rozloučil, poděkoval a dětem dal sladkou čokoládovou odměnu, na které si s chutí pochutnaly v MŠ.
Ještě děti čeká návštěva myslivny, na kterou se také moc
těší!
Vilma Zímová

Poděkování
Mateřská škola Starovice děkuje všem maminkám, především paní Mgr. Alexandře Proškové, za organizaci Burzy oblečení a za předání výtěžku z této akce ve výši 3000,- Kč. Peníze budou použity na nákup
hraček.
R. Kadlecová
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Když se baví důchodci aneb věk je jen číslo
Již pošesté se měli možnost starovičtí senioři
pobavit na společném setkání v místní sokolovně.
Nejdříve jim přišly zazpívat a zatančit děti
z MŠ. Letos díky jarním prázdninám i chřipkovému období jich bylo sice málo, ale všechny
se snažily a vystupovaly s velkým elánem, za
což sklidily zasloužený potlesk.
Starosta p. Kadlec poté seznámil přítomné
s děním v obci i s tím, co plánuje obec vybudovat v tomto roce.
Po večeři, kterou připravila p. Fialová ze školní jídelny, mohla začít zábava. O hudbu se

postaral již tradičně oblíbený p. Švásta z Bořetic.
Že naši senioři nepatří do starého železa,
bylo vidět na neustále zaplněném parketu.
Přítomní tančili nejen při dechovce, ale ještě
raději na písničky z 80. a 90. let.
V sále i na parketu byla sice převaha žen, ale
přítomní gentlemani vynahradili nedostatek tanečníků svou neúnavností. Nejlepšími
tanečníky byli vyhlášeni pánové Beier, Fiala,
Novotný, Matějů a samozřejmě naši zastupitelé v čele se starostou, kteří také byli stále
v jednom kole, ale ti se nepočítají, protože

ještě nemají ten správný věk.
Všem tanečníkům se zdála hlasitost hudby
přiměřená, až na jednoho občana, který si
opakovaně stěžoval, že hudba je příliš hlasitá, čímž znejistil muzikanta a trošku kazil
dobrou náladu. Nikdo jiný ale proti hlasitosti
neprotestoval a všichni se dobře bavili.
Ti nejvytrvalejší vydrželi společně se bavit
a tančit až do půlnoci a bylo hezké, že se
bavili a zůstali i ti, kteří z jakéhokoliv důvodu
už tančit nemohou. Atmosféru můžete sami
posoudit na fotkách.
Jitka Heřmanská

Obecní knihovna v roce 2015
V minulém roce navštěvovalo knihovnu 71 čtenářů a celkem si zapůjčili 2311 knih a časopisů. Nejlepším dospělým čtenářem byla
paní Božena Bártová, která ve svém úctyhodném věku 90+ tolik čte a svou veselou myslí dodává optimismu všem ostatním.
Nejzdatnější dětskou čtenářkou byla Dominička Komosná, které zatím čte maminka, ale knihy má ráda a sama si je umí i vybrat. GRATULUJEME!
Nejpůjčovanějšími knihami roku 2015 byly:
Dospělí: 1. Boček Evžen – Poslední aristokratka, 2. Beranová Zuzana
– Všechny vůně Afriky, 3. Jonnason Jonas – Stoletý stařík, který vylezl
z okna a zmizel
Děti a mládež: 1. Sapkowski Andrzej – Zaklínač, 2. Taplin Sam – Dinosauři a prehistorický život, 3. příčku obsadily dvě knihy: Mac Cann
John – Gumičkování a Rich Sue – Půlminutové horory
V roce 2015 přibylo 107 nových knih a z Břeclavi jich bylo zapůjčeno
250, knižní fond k 31. 12. čítá 3689 knih, což bylo stvrzeno i revizí, která v tomto roce proběhla.
10

Vážení občané, navštivte knihovnu, každý si z bohatého výběru svou
knihu vybere!
Pěkné chvíle s knihou přeje
Kadlecová Helena, knihovnice
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Ukliďme Česko, ukliďme Starovice 2016
Také letos jsme se rozhodli zapojit do celorepublikové akce s názvem
Ukliďme svět, ukliďme Česko. Při prvním ročníku v roce 2014 se do
úklidu zapojilo v celé ČR na 6 000 dobrovolníků, v roce 2015 už to bylo
přes 31 000 dobrovolníků a letos se očekává zapojení až 100 000 lidí.

V loňském roce měla tato akce ve Starovicích dobrý ohlas i hojnou
účast (88 uklízejících). Pokud vám není lhostejné prostředí, ve kterém
žijeme, pojďte do toho letos zase.
Datum letošního úklidu je stanoveno na sobotu 16. 4. 2016.

Účastníci úklidu 2015

Výsledky tříkrálové sbírky
Také letos jsme se ve Starovicích už tradičně zapojili do tříkrálové sbírky, pro kterou
je charakteristické to, že vybrané peníze
z velké části zůstanou v okrese, ve kterém byly vybrány. Letos výtěžek směřoval
např. do charitní ošetřovatelské a pečoOBEC
Bavory
Boleradice
Borkovany
Bořetice
Brod nad Dyjí
Brumovice
Břeclav
Březí
Cvrčovice
Diváky
Dobré Pole
Dolní Dunajovice
Dolní Věstonice
Drnholec
Hlohovec
Horní Bojanovice
Horní Věstonice
Hrušky
Hustopeče
Ivaň
Jevišovka
Klentnice
Klobouky u Brna
Kobylí

11 699
28 254
23 860
59 560
16 770
32 599
182 288
29 422
13 205
11 299
7 276
40 075
8 855
35 420
59 300
15 310
13 835
39 994
83 840
28 030
12 717
8 362
33 545
71 379

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

vatelské služby, do Domova sv. Agáty pro
matky s dětmi v Břeclavi, do centra pro
lidi bez domova, Azylového domu pro
muže a ženy a na jednotlivé farní charity,
pomáhající lidem v nouzi. Na okrese Břeclav se letos vybralo o 172 909 Kč více než
OBEC
Kostice
Krumvíř
Křepice
Kurdějov
Ladná
Lanžhot
Lednice
Mikulov
Milovice
Moravská Nová Ves
Moravský Žižkov
Morkůvky
Nejdek
Němčičky
Nikolčice
Nové Mlýny
Novosedly
Nový Přerov
Pasohlávky
Pavlov
Perná
Podivín
Pohořelice
Popice

47 583
8 141
49 398
18 091
37 920
104 000
12 260
60 436
8 559
64 665
28 140
7 149
4 218
17 226
20 149
1 620
23 302
6 113
18 244
13 455
31 797
67 975
66 357
40 244

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

v loňském roce. Také ve Starovicích jsme
byli štědřejší – oproti loňskému roku se
vybralo o 1 372 Kč více. V tabulce uvádíme
všechny obce a vybrané částky v okrsku
Charity Břeclav.

OBEC
Pouzdřany
Přibice
Přítluky
Rakvice
Sedlec
Starovice
Starovičky
Strachotín
Šakvice
Šitbořice
Tvrdonice
Týnec
Uherčice
Valtice
Velké Bílovice
Velké Hostěrádky
Velké Němčice
Velké Pavlovice
Vlasatice
Vranovice
Vrbice
Zaječí
CELKEM

14 252 Kč
26 340 Kč
14 465 Kč
32 454 Kč
12 817 Kč
22 013 Kč
19 400 Kč
8 965 Kč
21 606 Kč
94 205 Kč
70 001 Kč
22 951 Kč
53 327 Kč
66 563 Kč
124 523 Kč
9 153 Kč
68 243 Kč
82 847 Kč
16 300 Kč
52 566 Kč
48 310 Kč
18 543 Kč
2 523 780 Kč
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Staré pohledy
Obci Starovice se podařilo zakoupit na internetové burze cenné pohledy, které zachycují Starovice na přelomu 19. a 20. století a poskytují nám
dosud neznámé záběry naší vesnice. Pohledy budeme postupně uveřejňovat na stránkách zpravodaje a porovnávat je se současnými záběry.

Pozdrav z Velkých Starovic
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Čtyři pohledy stejným směrem
První pohled je nejstarší, pochází z konce 19. století (vidíme, že stromy ještě nejsou tak vzrostlé), další dva pochází z počátku 20. století.

Současný stav. Místo nepůsobí již tak prostorným dojmem, náves zmizela, kostel je odsud zastíněn.
13
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Starovice před 50 lety - rok 1966
Zima překvapila brzkým nástupem jara. V kronice se píše, že se jařiny
sely v únoru při 14 – 17 ˚C a že není pamětníka tak teplého února.
Potom se ale zase ochladilo a bylo sucho.
Na jaře se konal v Praze 13. sjezd vládnoucí Komunistické strany československé. Připomeňme si, že při příležitosti tohoto sjezdu uzavírali pracující v celé republice nejrůznější závazky. V naší obci to bylo
v rámci různých organizací (Svaz žen, Sokol, Myslivecké sdružení, hasiči, výbor Jednoty, žáci ZŠ, Svaz chovatelů drobného zvířectva, Svaz
Červeného kříže) a byly to závazky jako např. odevzdat 3970 kusů vajíček nad plán nebo odpracovat 2000 hodin pro zvelebení a úklid obce.

Do roku 1966 chovalo JZD ještě ovce – v tomto roce byl jejich chov
zrušen. Ovčárna byla přestavěna na garáž a kolářskou dílnu, kde pracoval kolář Fr. Vedra.
Byla naplánována stavba bytovky s osmi byty směrem na Uherčice,
kterou mělo stavět JZD jako družstevní byty. V místech, kde dnes bytovka stojí, stával dům, který sloužil jako skladiště umělého hnojiva.
Byl vyklizen, zbořen a začalo se s navážkou stavebního materiálu, ovšem zatím kromě cihel, které patřily v tomto roce k nedostatkovému
zboží.
Petra Pokorná

Co nového se událo v SDH
Dobrý den, pěkně se usaďte na vašem oblíbeném místě a s chutí si přečtěte, co nového se událo v SDH.
Chtěl bych se s vámi podělit o zážitky, které
se v poslední době udály na hasičské zbrojnici i v jejím okolí.
Určitě jste si všimli při procházce či z doslechu, že probíhá rekonstrukce hasičské
zbrojnice. Nemohu zatajit fakt, že se na hasičce objevila dvoje nová vrata na elektrický
pohon. Díky tomu má každé auto svoji výjezdovou cestu a velice to usnadní otvírání
našemu „vrátnýmu“ panu Brožovi, který
nám otvírá vrata, když je dopolední výjezd
a my jsme v práci. Za to velký dík. Proběhla
i rekonstrukce staré podlahy, kterou nahradila nová drátkobetonová leštěná podlaha,
na které by se nějaký ten střevíček dal prošoupat. Musela se také obnovit elektroinstalace v garáži, kde byla pouze jedna zásuvka.
Nová elektroinstalace byla navržena tak,
aby vyhovovala potřebám členům JSDH.
Přibyly zásuvky a důležitým pomocníkem
jsou i senzorová světla, která se automaticky rozsvěcují při večerním pohybu ve zbrojnici i před garáží. Výhodou je rychlá orientace v garáži a úspora energie, kdy se nemusí
rozsvěcovat hlavní osvětlení při průchodu
garáží. Při těchto pracích se rozbily původní
omítky, a tak se musely udělat nové omít-
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ky, nové obklady a na závěr přišla na řadu
i malba. Ačkoli by se zdálo, že práce jsou
u konce, tak ještě chvilku budou přetrvávat.
Rozhodli jsme se, že opravíme strop v malé
garáži. Při rekonstrukci se zjistilo, že není
zateplený a navíc moc nelahodí oku, a tak
jsme se rozhodli, že strop uděláme v duchu
velké garáže ve dřevěném provedení.
Velké díky za provedené dílo patří všem
zúčastněným zaměstnancům obce, vedení
obce, pracovníkům OSVČ a členům SDH.
V lednu proběhla valná hromada, na které
jsme se dozvěděli oznámení, které někoho
víc, jiného míň zaskočilo. První oznámení
našeho hospodáře pana Františka Beiera
znělo, že končí s funkcí hospodáře z důvodu internetového bankovnictví. Členi valné
hromady toto rozhodnutí přijali a zvolili nového hospodáře, kterým se stal jednohlasně Václav Herman mladší. Bohužel jsme si
vyslechli i druhou zprávu od Františka Beiera, který nám oznámil, že končí i s funkcí starosty SDH Starovice ze zdravotních důvodů.
Toto nemilé oznámení bylo také přijato členy SDH a byli navrhnuti dva členi na post
starosty SDH a to Milan Žváček a Michal
Fabiánek. Ve veřejné volbě nebylo možné
zvolit nového starostu, a tak přišla na řadu
tajná volba, ve které byl nejtěsnějším možným výsledkem zvolen nový starosta SDH
Starovice Milan Žváček. Tímto si dovolím
popřát novému starostovi SDH hodně štěstí
ve stávající funkci.
Vzhledem k této skutečnosti bych si dovolil říci pár slov o členství Františka Beiera ve
sboru a poděkovat našemu exstarostovi za
činnost jak v jednotce SDH , tak i v SDH jako
představitel sdružení.
František Beier má ve sboru rodinné oslovení Strýc, které bych rád použil i v tomto
článku.
Strýc začínal v SDH v roce 1966, což už je
krásných 50 let, a zůstává i nadále členem
sboru SDH. Jako řadový člen jezdil na závody
i na výjezdy s jednotkou k požárům. Z řado-

vého člena se vypracoval na velitele a později i na starostu SDH. Ale to by byl strašně
rychlý výpis ze života v SDH našeho Strýca,
je třeba říct i něco osobnějšího. Strýc je spravedlivý, hodný, umí si prosadit svůj názor, ale
taky umí být i trochu paličatý a jako důkaz je
tento úsměvný krátký příběh.
Jednoho krásného letního dne naše jednotka odjela na závody v útocích do Divák,
kde se zřejmě vše nevyvedlo dle představ,
a tak při odjezdu domů došlo k malé rozmíšce. Při odjezdu našeho zásahového vozu
značky PV3S zůstal Strýc venku a do auta
už nenastoupil, rozhodl se, že půjde domů
pěšky a tak i učinil. Mohlo by se to brát jako
paličatost, ale jak znám Strýca, tak si určitě
pouze chtěl zlepšit fyzičku, aby další závod
proběhl lépe.
Velké uznání patří Františkovi Beierovi také
za práci s mladými hasiči i za obnovení
mladých hasičů ve Starovicích po zhruba
desetileté pauze. Díky odhodlání a dobré
vůli se tento pokus obnovení velice zdařil
a pod vedením našeho vedoucího mládeže
Václava Hermana se poličky jen plní oceněními ze závodů, které naše děti vybojovaly
na různých závodech, ale to už je na článek
pro našeho vedoucího mládeže.
Děkuji za pozornost a s díky Františkovi Beierovi za celé SDH se loučí
velitel Daniel Morávek
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Staré elektro sbíráme 10 let, vydalo by na 700 rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na pražském
Petříně váží asi 175 tun. Jen ze železa získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které
u nás lidé za posledních 10 let předali k recyklaci, by se takových rozhleden dalo postavit 700.
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin, aniž by se tím dále ztenčilo ubývající nerostné bohatství. Díky stále
vyspělejším recyklačním technologiím se
totiž daří získat zpět a znovu využít kolem
90 procent materiálů, z nichž jsou elektrozařízení vyrobena. Například běžná mikrovlnná trouba je z více než poloviny vyrobena
ze železa, přibližně 16 % její hmotnosti tvoří
sklo a 12 % plasty.
Co z domácností mizí a v jakém množství,
to je dobře vidět zejména posledních 10 let,
kdy se v České republice vysloužilé elektro systematicky sbírá a recykluje. ELEKTROWIN, který je největším českým kolektivním systémem a zajištuje zhruba polovinu tuzemského sběru a recyklace, se za tu
dobu postaral o sběr a následnou recyklaci
více než 15 milionů spotřebičů.
Sesbírané spotřebiče položené jeden za
druhým by vytvořily řadu měřící přes 6000
kilometrů, takže by se daly hned dva a půl
krát vyskládat po obvodu státní hranice
České republiky.

nejrůznějších pochutin, které se naposledy
masově vyráběly ve 30. a 40. letech 20. století. Některé nesou dokonce stejnou značku, je pravděpodobné, že se jejich výrobci
inspirovali i ve vlastních firemních muzeích.

Novinka Made in EU
I když tedy není většina běžně používaných
spotřebičů v českých domácnostech žádnou novinkou, stále ještě poměrně nový je
způsob, jak s nimi nakládáme po skončení
jejich životnosti. Když totiž našim předkům
dosloužila lednice nebo vysavač a skutečně
již nešly opravit, zůstávaly dál – - „na památku“. Jejich pořízení totiž představovalo tak
velkou investici, že vyhodit je bylo nepředstavitelné. Kam také?
K větší obměně domácích spotřebičů začalo v českých zemích docházet až v 60. letech

minulého století.
Ucelený systém jejich sběru a recyklace se
ale začal rodit teprve na počátku nového
tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy právě
před deseti roky, kdy se do české legislativy
promítla tehdy nová evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně
přestaly házet do popelnic, a když se nevešly, vozit na černé skládky. Jinde v Evropě
systém fungoval dříve, u nás byly vytvořeny
základy pouze pro televize, chladničky a zářivky, což byla nová povinnost vyplývající
z členství v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv, má
ta odpadová jednoduchou logiku. Vychází z toho, že nejlepší je odpad, který vůbec
nevznikne. Většina toho, čeho se zbavujeme, se totiž skutečně dá úspěšně recyklovat
a získané suroviny znovu použít.

Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v českých domácnostech začaly
zabydlovat už začátkem 20. století. Patří
mezi ně třeba lednice, pračky nebo vysavače. Souviselo to s vlnou masového připojování ke vznikající elektrické rozvodné síti.
Od té doby jim přibyly nové funkce, změnil
se design, základní technologické principy
ale zůstaly stejné. A nedokážeme si bez nich
představit každodenní život. Potvrdil to
i průzkum, který ELEKTROWIN letos uskutečnil. Více než polovina dotázaných by si
vzala lednici dokonce na pustý ostrov – tak
je pro ně nepostradatelná. Pětina by ocenila, kdyby jim život Robinsonů zpříjemňovala pračka.
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem. Typickým příkladem byl
hit 90. let, videorekordéry systému VHS. Ty
velmi rychle vystřídaly CD přehrávače, které
jsou v posledních letech nahrazovány paměťovými médii.
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno mohli vidět jen v muzejních
sbírkách, se naopak do domácností vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské roboty s bohatým příslušenstvím pro domácí výrobu
15
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Burza dětského oblečení
Ve dnech 11. a 12. března se v naší obci opět konala burza dětského
a mateřského zboží pořádaná partou místních maminek. Starovická
sokolovna se opět naplnila dětskými a těhotenskými oděvy a obuví,
mateřským zbožím, sportovními potřebami, hračkami apod.
Cílem každé burzy je především zprostředkovat prodej pro jednoho
již nepotřebného zboží druhému, který jej s radostí uvítá, přičemž
prodávající si přeci jen o něco vylepší svůj rodinný rozpočet a kupující za získané zboží utratí velmi nízké částky. Naplňuje se tudíž
význam podtitulu burzy „pomoc dětem a maminkám“. Pozitivní
dopad tohoto obchodu je vždy ale ještě širší, protože 15% provize
z celkové utržené částky je vždy s radostí věnována místní mateřské škole Kaštánek. V globále má navíc ještě každá obdobná akce
nezanedbatelný pozitivní vliv na životní prostředí a je velmi etickou
a ekologickou formou obchodu!
Tentokrát se sešlo celkem 25 prodávajících a v nabídce jsme zazna-

menaly i objemnější a finančně nákladnější zboží (jako jízdní kola, sedačku na kolo, krosničku na nošení dítěte, dětské lehačky, hrací deky
atd.), stejně jako nespočet oděvů a párů obuvi a dalších produktů.
Zajímavá byla i bohatá nabídka zboží zdarma, která nás také velmi
potěšila. V sobotu se sešlo celkem 47 nakupujících a obrat burzy činil
20 tisíc korun. Konečný výtěžek pro školku byl tudíž 3000 Kč a byl
hned následující pracovní den školce předán.
Máme velkou radost, že se mohla burza opět uskutečnit, že byla hojná účast (tentokrát převážně ze Starovic, Uherčic a Hustopečí) a výdělek, který poslouží starovickým dětem, stojí za to. Jedinou rezervu
stále vidíme v menší nabídce oblečení, obuvi a potřeb pro starší děti
(mladšího a staršího školního věku) a dovolujeme si touto cestou maminky těchto dětí oslovit a pozvat, aby se k nám v budoucnu přidaly.
Všem zúčastněným, prodávajícím i nakupujícím, děkujeme!
Za kolektiv pořádajících maminek A. Prošková

Církevní restituce ve Starovicích
Před pár dny proběhlo ve školní jídelně tak
zvané farní shromáždění. Je to jakási prezentace výroční zprávy o stavu farnosti. Obvykle
má ekonomickou a pastorační část. Ekonomika mi není vlastní, ale nemohu se ubránit
tomu, abych v této souvislosti nezmínil některá fakta, která se týkají přímo naší farnosti. Nebudu se pouštět do žádných složitých
operací, protože mé dovednosti nepřevýšily
kupecké počty postavené na trojčlence.
Přesto bych rád napsal pár řádků o tom, co
konkrétně přinesly starovické farnosti takzvané církevní restituce.
Kde se vlastně restituce vzaly? V roce 1949
stát vydal zákon 218/1949 Sb, kterým zabavil církvi majetek s tím, že se postará o platy
kněží a chod církví. O tom, jak se mu to dařilo,
by asi dokázal lépe povyprávět leckterý starší
kněz. Tento zákon byl zrušen až v roce 2012,
kdy bylo dohodnuto, že zabavený majetek se
církvi vrátí a pokud to nebude možné, že stát
16

poskytne za něj finanční náhradu.
Začněme tedy tak zvanou finanční náhradou, oněmi těžko představitelnými 59 miliardami. Tato částka je náhrada za majetek,
který již nelze vrátit. Zhruba je možné říci,
že římskokatolická církev by měla dostat 99
% z celkového objemu, protože jí bylo zabaveno nejvíc majetku. Ale části finančních
náhrad se zřekla ve prospěch menších církví,
dostane tudíž jen 80 % a zbylých 20 % si rozdělí menší církve. Takto v rámci solidárnosti
dostanou náhradu i některé církve, kterým
stát nic nezabavil. Zmíněnou finanční náhradu bude stát církvím splácet 30 let. Abychom
si tato astronomická čísla dokázali představit,
tak v roce 2016 tyto 2 miliardy (cca 1/30 z celkové avizované částky) představují pro výdajovou stránku státního rozpočtu zhruba 0,15
%. Což je asi jako 1,50 Kč pro člověka s 1000
Kč v peněžence. Uvolněné finanční prostředky nejdou do jednotlivých farností, ale

hospodaří s nimi diecéze, která z nich platí
jednotlivé faráře a zaměstnance církve. Zároveň od letošního ledna stát začíná utlumovat
příspěvek církvím na platy duchovních.
Druhou část restitucí tvoří majetek, který se
vrací jednotlivým farnostem. Farnost Starovice si ale žádný movitý nebo nemovitý majetek nemohla nárokovat, a tak jí také žádný
nemohl být vrácen.
Nezbývá než udělat závěrečnou bilanci a pomyslnou restituční tečku. Farnost Starovice se
i nadále bude samofinancovat ze sbírek, příspěvků a darů a pro větší opravy a investice
bude muset využít nejrůznějších dotačních
titulů. Na konci roku vždy děkuji v kostele
všem, kteří svými dary pomáhají zajistit jeho
provoz. Využil bych i této příležitosti, abych
poděkoval všem dárcům a sponzorům, kteří
mé „kostelové“ poděkování neslyšeli. Díky.
Pavel KAFKA,
děkan
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Kvalitnější kohoutková voda
Od nového roku se nám změnilo složení
vody v důsledku přechodu pod úpravnu
vody v Zaječí. Dosud jsme byli zásobováni
vodou z Vranovic, která je však tvrdší a obsahuje také více dusičnanů než voda zaječská. Zpočátku jsme zaznamenali rozpačité
reakce, kdy někomu voda přestala chutnat,
zdála se být více cítit chlórem apod. Změna
by pro nás měla být ale k lepšímu, jak vyplývá z rozboru vody v tabulkách níže. Tvrdost
vody klesla z 5,83 mmol/l na 2,85 mmol/l
a hodnota dusičnanů z 33,9 mg/l dokonce
na 3,77 mg/l.
Petra Pokorná

Rok 2015

Proč pít vodu z vodovodu
Je to ironie. Naše voda patří mezi nejkvalitnější na světě (!), a my přesto zbytečně utrácíme své peníze za vodu balenou v plastových
obalech. Litr vody z kohoutku vyjde spotřebitele zhruba na 7 – 8 haléřů, koupená voda
v plastovém obalu stojí 100 – 150x více!
Zástupci Státního zdravotního ústavu zdůrazňují, že u nás má pitná voda z kohoutků
obecně velmi dobrou kvalitu a vyhovuje
i v důležitých ukazatelích, jako jsou dusičnany, chlorované látky, těžké kovy nebo pesticidy. To potvrzuje i výzkum srovnávající bezpečnost pitných vod v mezinárodním měřítku, ve kterém získala česká voda nejvyšší
možný počet bodů – kvalita vody v ČR je
dlouhodobě na velmi dobré úrovni. Kohoutková voda je ideálně uskladněna – ve tmě
a v chladu. Není skladována v nevhodném
balení – často i několik dní na slunci, kde se
rychle kazí – či v otevřené lahvi v lednici, kde
se množí bakterie. Balené vody představují
pro přírodu mnohem větší zátěž než voda
z kohoutku. Je tomu tak hlavně proto, že je
nutné je přepravit a zabalit. Doprava se uskutečňuje převážně nákladní automobilovou
přepravou. Ta spotřebovává fosilní neobnovitelné zdroje a přispívá ke globálním klimatickým změnám produkcí CO2. K tomu také
připočítejme hluk z dopravy a znečištění
ovzduší, které snižuje kvalitu našeho života.
Plastové lahve zatěžují přírodu nejen jako
odpad, ale škodí i jejich výroba náročná na
spotřebu vody, elektrické energie a ropy.
Pokud už PET lahve máme, je vhodné je vytřídit do plastu. Ne všichni se však tímto doporučením řídí. V České republice se vytřídí
přibližně jen polovina PET lahví. Nejlepším
řešením vzhledem k životnímu prostředí je
plastové lahve nekupovat vůbec!!!
Kohoutková voda je lehce mineralizovaná
a je vhodná ke každodennímu pití.
Zdroj informací:
www.veronica.cz a zvodovodu.cz
rozbor vody: Vodovody a Kanalizace Břeclav

Aktuální rozbor - rok 2016

*** Limit dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění
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TJ Sokol Starovice – pozvánka na fotbal
Vážení sportovní přátelé, letošní rok je tomu
70 let od založení organizace TJ Sokol Starovice. Pro letošní rok připravujeme několik
forem oslav a jednou z nich bude „fotbalové
jaro“, kdy fanoušci fotbalu budou mít možnost každý víkend na našem hřišti zhlédnout
nějaký fotbalový zápas mužů nebo přípravky. V letošní sezóně bude na našem hřišti
navíc hrát své zápasy mužstvo mladších žáků
Hustopečí, kde hraje i několik kluků ze Starovic, které tak můžete dojít podpořit. Nabídka
domácích zápasů je bohatá a tímto vás srdečně zveme na fotbal, pivo a klobásku. Jak
říká paní Jirásková v jednom klasickém českém filmu, „kde se nehraje fotbal, tam chcípl
pes“ a tomu tak u nás naštěstí není.
Vážení rodiče, vítáme nové zájemce o fotbal.
Jestli máte zájem, můžete kdykoliv v průběhu roku dojít se svými dětmi na náš trénink
a vyzkoušet, zda je bude tento kolektivní
sport bavit. V současné době přijímáme děti
ročníků 2009 a 2010. Těšíme se na vaši ná-

vštěvu.
Jestliže máte zájem sportovat, využívat sportoviště (sokolovnu, tenisové kurty, fotbalové
hřiště) ať už organizovaně nebo volnočasově, můžete se stát členem sokolu. Roční
příspěvek pro dospělé je 100,- Kč, pro děti
50,- Kč. Členské příspěvky budou vybírány
v dubnu, případně noví zájemci se mohou
dojít zapsat na OÚ.
Antonín Kadlec, předseda TJ

Rozpis domácích zápasů
Datum a den

Hodina

Hřiště

soupeř

09.04.2016 SO

13:00

Hustopeče

Kobylí + Vrbice

ml. žáci

10.4.2016 NE

10:00

Starovice

Krumvíř

st. přípravka

10.4.2016 NE

15:30

Starovice

Šitbořice B

muži

17.4.2016 NE

10:00

Starovice

Hlohovec

st. přípravka

17.4.2016 NE

16:00

Starovice

Diváky

muži

23.4.2016 SO

13:00

Hustopeče

Šakvice

ml. žáci

1.5.2016 NE

10:00

Starovice

Klobouky

st. přípravka

1.5.2016 NE

16:30

Starovice

Křepice B

muži

7.5.2016 SO

13:00

Hustopeče

Rakvice

ml. žáci

8.5.2016 NE

16:30

Starovice

V. Němčice B

muži

15.5.2016 NE

10:00

Starovice

Perná

st. přípravka

15.5.2016 NE

16:30

Starovice

Němčičky/Pavlovice B muži

22.5.2016 NE

16:30

Starovice

Kurdějov

muži

29.5.2016 NE

14:30

Starovice

Křepice

st. přípravka

4.6.2016 SO

16:30

Starovice

Horní Bojanovice

muži

U zápasů přípravek může dojít na žádost soupeře ke změně termínů, proto pro
upřesnění sledujte naši kabelovou televizi.

Poznávání s Panterem
Tentokrát se Panter vyvezl přes oceán a vyfotil se na
slunné Floridě. Vzdálenost mezi Starovicemi a West
Palm Beach na Floridě vzdušnou čarou je 8 278 km

West Palm Beach Florida v lednu, teplota vzduchu 25‘C, teplota vody 26‘C.
18
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Fotogalerie z maškarního plesu dětí i dospělých

19

Štarvický panter

1/2016

Nekuřácké pátky v hospodě U Sokolovny
Úvodem bych chtěl říct, že nápad udělat nekuřácké pátky nemá nic společného se znovu a znovu probíraným protikuřáckým zákonem, který řeší naše vláda, a ani nic společného s tím, že naše stará hospoda u kostela byla
v té době zavřená a někteří si to vysvětlovali
tak, že si můžu dělat, co chci.
Je to věc, o které jsme se s klukama u nás
v hospodě bavili nejméně půl roku a v podstatě jsme si to rozhodli my všichni, co do té
hospody chodíme.

Od 1. 2. 2016 jsme to začali dodržovat a myslím, že s tím až na pár výjimek nemá nikdo problém. Kouřit se chodí prostě ven ke
dveřím, potkáte se tam i s lidmi, se kterými
zrovna nesedíte u stolu a někdy je tam sranda. Navíc je v hospodě čistý vzduch a všem
se líbí, že nemusí sedět v zahulené putyce.
A o to nám šlo především.
Abychom nalákali a trochu vynahradili kuřákům tu změnu, každý pátek čepujeme speciální piva z produkce našich českých a mo-

Narozené děti v roce 2015
Kryštof Madron
Jan Prošek
Eliška Machaňová
Natálie Bukovinská
Mariana Nečasová
Kristýna Maňáková
Beata Henešová

nar. 1. 2. 2015
nar. 16. 3. 2015
nar. 17. 3. 2015
nar. 5. 6. 2015
nar. 10. 8. 2015
nar. 29. 9. 2015
nar. 30. 12. 2015

ravských pivovarů. Jestli se to osvědčí, mám
v plánu to takto nechat i v budoucnu.
Konečně můžou chodit do hospody i manželky či přítelkyně, kterým kouř z cigaret vadí
nejvíc. Jak se oteplí, otevřeme v aleji zahrádku, kde se přes léto schází rodiny s dětmi.
Tímto bych chtěl navrhnout zastupitelům,
aby zvážili možnost postavení průlezek nebo
menšího hřiště v prostoru před sokolovnou,
kde je k tomu vhodné místo.
Kamil Rybnikář

Úmrtí
rodiče Monika a Vít Madronovi
rodiče Alexandra a Ladislav Proškovi
rodiče Veronika a Václav Machaňovi
rodiče Martina a Petr Bukovinští
rodiče Jana a Radek Nečasovi
rodiče Hana Maňáková a Jan Hlas
rodiče Marcela Hanáková a Petr Heneš

3. 4. 2015

Jarmila Vedrová
drov

911 let

Statistika počtu obyvatel k 31. 12. 2015
stav k 1.1.

narození

úmrtí

přistěhování

odstěhování

stav k 31.12.

884

7

1

20

26

884

Kalendář kulturních a sportovních akcí na 2. čtvrtletí roku 2016
Kdy
sobota
30. dubna
16:00

Kde

Co

Kdo

u myslivny

Pálení čarodějnic

hasiči

sobota
7. května

pěší turistika

Jednodenní turistika

Sokol

sobota
28. května

u myslivny

KAŠTANFEST

Sokol

u myslivny

Dětský den

Sokol

u myslivny

Babské hody

baby

sobota
4. června
15:00
sobota
18. června
20.00

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