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Štarvický panter

Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice

Slovo starosty

Vážení občané, jsem rád, že po uskutečněných komunálních volbách 10. – 11.
října, mohu díky Vám pokračovat ve
psaní těchto řádků. Volby byly tématem
číslo jedna v tomto období nejenom u
nás, ale také v celé naší republice, proto
se k výsledku voleb krátce vrátím. Prvořadě bych chtěl vyzdvihnout vysokou
volební účast v naší obci a poděkovat za
ni. Byla 60,3% proti celorepublikovému
průměru, který byl slabých 44,46% . Neočekával jsem u nás tak vysokou volební
účast z důvodu malého počtu kandidátů
do obecního zastupitelstva. V podstatě
byly pouze dvě plné kandidátky, jedna
lidovců, druhá nezávislých kandidátů a třetí Svobodných pouze s jedním
kandidátem. Z vysoké volební účasti jde
vidět, že vám záleží na obci a není vám
lhostejný její další vývoj. Samotný výsledek voleb ukázal, že jste byli s činností
předchozího zastupitelstva spokojeni,
protože sedm z devíti zastupitelů zůstalo stejných. Samozřejmě byl jsem velmi
potěšen také s osobním výsledkem ze
získání tak velkého počtu 396 hlasů, což
znamená 91% hlasů všech občanů, kteří došli k volbám. Pro mne byl výsledek
voleb důležitý, protože mi ukázal, že převážná část občanů mně věří a souhlasí
s činnostmi a kroky, které dělám. Dodává mi to sílu a elán do dalších projektů
a činností. Děkoval jsem už mnohokrát,
ale dovolím si ještě jednou poděkovat v
našem zpravodaji všem voličům a zastupitelům, kteří mi dali důvěru, kterou se
budu snažit nezklamat.

panter

Nově zvolené zastupitelstvo obce:
příjmení jméno

Strana hlasy

Kadlec Antonín

NK

396

Pokorný Roman

NK

352

Kern Radim

NK

345

Veselý Zdeněk JUDr.

NK

340

Morávek Dan

NK

318

Oravec Jozef

NK

317

Nedbálek Roman

NK

308

Kapečka Petr Ing.

NK

305

Lang Jiří

KDU

114

Zastupitelstvo se tedy pozměnilo pouze
minimálně a mohlo hned pokračovat v
rozjetých úkolech, kterých se na konci
roku nashromáždilo mnoho. Hlavně probíhala administrace dotací na projekty
Revitalizace rybníka a projektů Biokoridorů, o kterých jsem Vás informoval už v
předchozích číslech zpravodajů. Na první pracovní poradě zastupitelé projednali priority činností a investic nového
volebního období a schválili Plán obnovy obce na roky 2015-2018, kde jsou podle naše názoru rovnoměrně rozloženy
investice do všech potřebných oblastí a
činností v obci. Je počítáno s podporou
bydlení formou investic do inženýrských
sítí na 0. řádku, jsou plánovány investice
do chodníků, parkovišť, dětského hřiště,
sportovišť, kulturních zařízení, zeleně,
opravy sakrálních staveb a dalších projektů. Vše je závislé na hospodářském
výsledku obce a úspěšnosti získávání
dotací. Mimo samotných investic chceme pokračovat s vaší pomocí na zvelebování obce, dohlížení na bezpečnost
na silnicích i chodnících, pracovat na
tom, aby byla obec čistá, uklizená, aby se
nám tady dobře žilo.
Nyní se stručně vrátím k investičním projektům, které jsme realizovali v tomto
období. Začnu tedy největším projektem, kterým je Revitalizace starovického
rybníka a biokoridoru, na kterém se v závěru roku zintenzivnila stavební činnost,
přibylo strojů a pracovníků a celý projekt
se pomalu blíží ke konci. Také výsadby
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více jak 12 tisíc stromů jsou v dnešní
době hotové a už budou pouze dodělávány drobné úpravy, opravy a nedodělky. Trošku mne mrzí, že firma Agromeli
nestihla stavbu dříve, tak, jak nám slibovali, abychom mohli už letos na rybníce
bruslit.

Dokončovací práce v nápusti potoka
V tomto krátkém období jsme realizovali ještě dva „zelené“ projekty, které
přispějí ke zlepšení přírody a životních
podmínek v okolí naší obce. Prvním byla
realizace Rekonstrukce LBC 2 u cesty od
JZD ke střelnici, kde došlo k vysázení 80
samostatně stojících stromů z domácích
druhů, jako například dub letní, javor
babyka, jeřáb oskeruše, lípa srdčitá, jabloně, hrušně, slivoně a vysázení louky s
bylinkami na ploše 2,1 ha plochy dle projektu Ing, arch. Jany Janíkové. V dnešní
době je projekt již zrealizován a můžeme
se těšit, až nám pokvete bylinná louka.

Výsadba LBC u ZD
Druhým projektem je Rekonstrukce RBC,
tedy větrolamu souběžného s cestou do
obce, který nepřehlédnete při vjezdu do
obce, protože je ohraničen oplocením.
Tímto projektem dojde k dalšímu oze1
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lenění obce s přírůstkem více jak tisíce
stromů. Tyto zelené projekty plně ocení
až naše děti, anebo možná děti našich
dětí, ale my se dnes také chlubíme kaštanovou alejí, která byla vysázena německými obyvateli před více jak sto lety, tak
předáme něco dalším generacím.
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míst před školkou a následně dalších 5
parkovacích míst u sokolovny. V této činnosti bychom chtěli postupně pokračovat i v následném čtyřletém období.

občanů s vystoupením souborů ze Svatobořic a Mistřína. Na konec tohoto článku si Vás dovolím ještě pozvat na silvestrovské setkání občanů s ohňostrojem,
které se uskuteční jako každoročně o
půlnoci na Silvestra, tak si nezapomeňte
vzít skleničku, šampus a dojít si popřát se
svými spoluobčany do nového roku.
Dovolte mi na závěr, abych Vám jménem
svým, jménem zastupitelů i všech obecních zaměstnanců popřál do nového
roku hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody
a dobrých mezilidských vztahů.
Antonín Kadlec, starosta obce

Stavba parkoviště před MŠ
Biokoridor RBK
S obecními pracovníky jsme se pustili
do budování chybějících parkovišť, kdy
jsme vybudovali nejdříve 6 parkovacích

Z kulturních a společenských akcí zmíním netradiční recesistickou akci na hranicích, kde proběhla „Válka s městem“,
ve školní jídelně se opět uskutečnilo setkání s nejstaršími občany obce, na návsi
jsme začali Advent společným setkáním

Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce, ze dne 2. 10. 2014
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatelku, ověřovatele, návrhovou
komisi, navržený program
• Rozpočtové opatření č.8,9/2014
• Vnitřní směrnici o účetnictví
• Vnitřní směrnici o podrozvaze
• Zásady k tvorbě a použití prostředků sociálního fondu
• Pořadí nabídek dle rozhodnutí zadavatele o nejvýhodnější nabídce na akci
Starovice-rekonstrukce RBK 091 (viz. tabulka)
• Uzavření smlouvy s firmou Zahradní a
krajinářská tvorba, spol. s.r.o., Ponávka
185/2, 60200 Brno pro akci Starovice
RBK 091 – technický a autorský dozor za
cenu 95 tis
• Uzavření smlouvy s firmou Zahradní a
krajinářská tvorba, spol. s.r.o., Ponávka
185/2, 60200 Brno k zajištění autorského a techického dozoru za cenu 18 tis.
na akci Starovice-rekonstrukce LBC2/
RBK 091 (RK 116)
• OZV o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných tanečních zábav, diskoték
a jiných kulturních podniků k zajištění
veřejného pořádku
• Smlouvu o budoucí kupní smlouvě uzavřené mezi DSO Čistý jihovýchod a Hantály a.s
• Uzavření smlouvy s Ing.Arch.Kodýtkovou na zpracování územní studie 0. řádek
• Ukončení nájemní smlouvy s *** k
30.9.2014. *** bude vrácena poměrná
část ze zaplaceného nájmu ve výši 485,Kč, *** zajistí na své náklady uvední pozemku do původního stavu.
2
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usnesení č.

7/2014

Poř. č. Název a adresa uchazeče
nab.

Splnění
Nabídková
Pořadí nab. dle
kvalifikace cena v Kč s DPH výše nabídkové ceny

1.

KAVYL, spol. s.r.o.,
Mohelno 563, 675 75 Mohelno

ANO

4 596 398,- Kč

1.

3.

Zahradnické úpravy s.r.o.,
Jílkova 124, 615 32 Brno

ANO

4 612 110,- Kč

2.

2.

Zahrada Olomouc s.r.o.,
ANO
Železniční 469/4, 772 11 Olomouc

4 750 637,- Kč

3.

Zveřejnění záměru obce k prodeji pozemku parc.č. 716/8 v KÚ Starovice o
výměře 4m2
Prodej pozemku p.č. 822/2 v K.Ú. Starovice o výměře 31m2 za cenu 10.850,-Kč
+ náklady spojené s převodem 1.000,Kč návrh na vklad KÚ a 1.000,-Kč za sepsání smlouvy
Souhlasné stanovisko zaslané společností E.ON distribuce a.s
Dotaci pro MŠ Starovice na platy pracovníků za období 1.9. – 20.9.2014 ve
výši 54.760,-Kč

Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu obce k podpisu smlouvy s firmou Zahradní a krajinářská tvorba, spol.
s.r.o., Ponávka 185/2, 60200 Brno pro
akci Starovice RBK 091 – technický a autorský dozor
• Starostu k podpisu smlouvy s firmou
Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s.r.o.,
Ponávka 185/2, 60200 Brno k zajištění
autorského a technického dozoru na
akci Starovice-rekonstrukce LBC2/RBK
091 (RK 116)
• Starostu k podpisu Smlouvy o budoucí

•
•
•

kupní smlouvě uzavřené mezi DSO Čistý
jihovýchod a Hantály a.s
Starostu k podpisu smlouvy s Ing. Arch.
Kodýtkovou na zpracování územní studie 0-tý řádek
Starostu obce k podpisu kupní smlouvy
se ***
Starostu k podpisu Souhlasného stanoviska společnosti E.ON distribuce a.s

Zastupitelstvo obce Starovice ukládá:
• Starostovi podepsat smlouvu s dodavatelem s nejvýhodnější nabídkou. V případě odstoupení dodavatele s nejnižší
cenou od zakázky ukládá starostovi
podepsat smlouvu s následující firmou
v pořadí.
• Účetní zajištění zveřejnění záměru obce
k prodeji pozemku parc.č. 716/8 v KÚ
Starovice o výměře 4m2
Zastupitelstvo obce Starovice bere na
vědomí:
• Zprávu o činnosti
• Závěrečný účet Mikroregionu Hustopečsko
• Závěrečný účet DSO Čistý jihovýchod
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Výpis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Starovice ze dne 6. 11. 2014
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Zastupitelstvo obce Starovice určuje
ověřovateli zápisu Jiřího Langa a Romana Nedbálka a zapisovatelku Dagmar
Krejčiříkovou
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje
navržený a doplněný program ustavujícího zasedání
Zastupitelstvo obce Starovice schválilo
zvolení jednoho místostarosty
Zastupitelstvo obce Starovice v souladu
s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
určuje, že pro výkon funkce starosty
obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty
Zastupitelstvo obce Starovice volí starostou Antonína Kadlece
Zastupitelstvo obce Starovice volí místostarostou Jozefa Oravce
Zastupitelstvo obce Starovice zřizuje
finanční výbor a kontrolní výbor. Oba
výbory budou tříčlenné
Zastupitelstvo obce Starovice volí Finanční výbor:
předseda: Roman Pokorný
člen:
Ing. Petr Kapečka
člen:
Jiří Lang
Zastupitelstvo obce Starovice volí Kontrolní výbor:
předseda: JUDr.Zdeněk Veselý
člen:
Radim Kern
člen:
Daniel Morávek
Zastupitelstvo obce Starovice volí:
Sbor pro občanské záležitosti:
předseda: Fridrichová Zdeňka
člen:
Kadlec Antonín
člen:
Krejčiříková Dagmar
člen:
Matějů Hana

člen ZO + předseda Kulturní, školské a
sociální komise
880,-Kč

Zastupitelstvo obce Starovice v souladu
s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny
za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva a nečlenů zastupitelstva
se budou poskytovat ode dne přijetí
tohoto usnesení s výjimkou předsedy
Sboru pro občanské záležitosti, kterému
bude odměna vyplacena od 1. 1. 2015.
V případě nastoupení náhradníka na
uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení
jednotlivých funkcí, tj. v případě nového
zvolení do funkce (místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena
výboru, člena komise) bude odměna
náležet ode dne zvolení do této funkce.
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje
statutární zástupce obce Starovice pro
zastupování obce v a.s. Hantály, a.s. a
Vodovody a kanalizace, a.s., kde je obec
Starovice akcionářem, a to pro výkon
všech akcionářských práv a k právním
úkonům vyplývajících z členství v a.s. na
období od 1.1.2015 do 31.12.2018:

člen ZO + člen Kulturní, školské a sociální komise
570,-Kč

Antonín Kadlec,
nar. 28. 6. 1971 v Hustopečích

nečlen ZO + člen Kulturní, školské a sociální komise
290,-Kč

Jozef Oravec,
nar. 26. 2. 1948 v Madunice, SK

Kulturní, školská a sociální komise:
předseda: Roman Nedbálek
člen:
Alžběta Novotná
člen:
Roman Pokorný
člen:
Daniel Morávek
člen:
Jiří Lang
•
•

•

Zastupitelstvo obce Starovice bere na
vědomí Zřizovací listinu Přestupkové
komise obce Starovice
Zastupitelstvo obce Starovice v souladu
s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva a jiných osob takto:
neuvolněný místostarosta

9000,-Kč

člen ZO

280,-Kč

člen ZO + člen výboru

570,-Kč

člen ZO + předseda výboru

880,-Kč

předseda Sboru pro občanské záležitosti
4000,-Kč/rok

•

•
•

Matějů Hana kronika Sboru pro občanské záležitosti
1000,-Kč/rok

Zastupitelsto obce Starovice schvaluje
Rozpočtové opatření č.10/2014
Zastupitelsto obce Starovice schvaluje prodej pozemku parc.č. 716/8 v KÚ
Starovice o výměře 4m2 *** za cenu
1.400Kč + 1.000Kč sepsání smlouvy +
1.000 Kč návrh na vklad

Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce, ze dne 4. 12. 2014
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatelku, ověřovatele, navržený a
doplněný program
• Rozpočtové opatření č.11/2014
• Pravidla rozpočtového provizoria do
doby schválení rozpočtu v roce 2015
• Odpisový plán na rok 2015
• Plán inventur na rok 2014
• Stočné pro rok 2015 ve výši 35,40Kč +
platná sazba DPH
• Program obnovy obce Starovice 2015 –
2018
• Smlouvu č.14226576 o poskytnutí podpory ze SFŽP ve výši 250.480,95Kč na
akci Starovice-Rekonstrukce RBK 091
(RK 116/4, 116/5)
• Rozhodnutí o získání dotace ID EDS
115D122004250 na akci Starovice-Rekonstrukce RBK 091 (RK 116/4, 116/5)
• Smlouvu č.14189006 o poskytnutí pod-

•
•

•

•

pory ze SFŽP ve výši 42.913,55Kč na akci
Starovice-Rekonstrukce LBC 2/RBK 091
(RK 116)
Rozhodnutí o získání dotace ID EDS
115D122003800 na akci Starovice-Rekonstrukce LBC 2/RBK 091 (RK 116)
Smlouvu s Ing. Lenkou Topolánskou,
IČ: 76251926, Komárov 1291, Lanžhot
69151 na dotační poradenství a přípravu žádosti o poskytnutí příspěvku ze
SFDI k projektu „Spojovací chodník mezi
4. řádkem a autobusovou zastávkou“
Smlouvu č.027587/14/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje ve výši 11.356Kč na výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce
na rok 2014
Pana Antonína Kadlece jako určeného
zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace Starovice pro vo-

•

•
•
•
•

usnesení č.

8/2014

letní období 2014-2018
Obecně závaznou vyhlášku č.2/2014 o
regulaci hlučných činností spočívající
v provozu plynových děl pro plašení
špačků ve vinicích
Kalendář kulturních a sportovních akcí
na rok 2015
Ceník služeb obce na rok 2015
Zřizovací listinu Mateřské školy Starovice
Nájemní smlouvu na pozemek parc. č.
785 o výměře 2334m2 a parc.č. 786 o
výměře 420m2 v k.ú.Starovice za cenu
551Kč/rok s panem Slavomírem Šušnou, Starovice 245

Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu k podpisu smlouvy č.14226576
o poskytnutí podpory ze SFŽP ve výši
250.480,95Kč na akci Starovice-Rekon3
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•

•

•

strukce RBK 091 (RK 116/4, 116/5)
Starostu k podpisu smlouvy č.14189006
o poskytnutí podpory ze SFŽP ve výši
42.913,55Kč na akci Starovice-Rekonstrukce LBC 2/RBK 091 (RK 116)
Starostu k podpisu Smlouvy s Ing. Lenkou Topolánskou, IČ: 76251926, Komárov 1291, Lanžhot 69151 na dotační
poradenství a přípravu žádosti o poskytnutí příspěvku ze SFDI k projektu
„Spojovací chodník mezi 4. řádkem a
autobusovou zastávkou“
Starostu k podpisu Smlouvy č.027587/
/14/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu
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•

Jihomoravského kraje ve výši 11.356Kč
na výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2014
Starostu k podpisu Nájemní smlouvy na
pozemek parc. č. 785 a 786 s panem Slavomírem Šušnou, Starovice 245

Zastupitelstvo obce Starovice revokuje:
• Usnesení ze dne 28. 8. 2014 o schválení Obecně závazné vyhlášky č.2/2014
o regulaci hlučných činností spočívající
v provozu plynových děl pro plašení
špačků ve vinicích

Zastupitelstvo obce Starovice bere na
vědomí:
• Uzavření Mateřské školy a Školní jídelny
v době vánočních prázdnin 22. 12. 2014
– 2. 1. 2015
Zastupitelstvo obce Starovice ukládá:
• Starostovi, účetní a finančnímu výboru
zpracovat rozpočet obce na rok 2015 do
31. 3. 2015
• Účetní vyvěsit Ceník stočného na rok
2015 na úřední desce a elektronické
úřední desce Obecního úřadu

Stočné na rok 2015
ZO schválilo na svém veřejném zasedání č. 8 / 2014 dne 4. 12.
2014 stočné na rok 2015 ve výši 40,71 Kč/1m3. Stočné se vypočítává na základě schválené Finanční analýzy (FA) Státním fondem životního prostředí, ke kterému se dopočítává roční inflace
a platné DPH. Nutno podotknout, že na základě tohoto výpočtu
se nevyhneme každoročnímu navyšování ceny, s čím je potřeba
počítat i v budoucnu. Ceny navyšují i ostatní provozovatelé a pro
nás je směrodatné porovnávat ceny s největším provozovatelem
Čistíren odpadních vod v našem regionu se společností VAK Břeclav a.s.. Proti VAKu máme pro příští rok cenu za stočné o 4,37 Kč
na kubíku levnější, což nás může alespoň částečně uklidňovat.
Stočné se hradí Obci Starovice, vodné společnosti VAK Břeclav a.s.

V níže uvedené tabulce Vám uvádíme vývoj cen stočného za poslední čtyři roky v porovnání se společností VAK Břeclav a.s. V posledním řádku je uvedena i cena vody pro příští rok.
Vývoj stočného obce Starovice
rok

2012

2013

2014

2015

STOČNÉ OBEC STAROVICE s DPH

35,91

37,95

39,675

40,71

Stočné VAK Břeclav a.s. s DPH

40,81

42,81

43,34

45,08

4,9

4,86

3,665

4,37

35,91

36,51

39,33

40,94

Rozdíl mezi obcí a VAK Břeclav a.s.
Vodné VAK Břeclav a.s. s DPH

Územní studie sklepů
Obec Starovice nechala zpracovat již v roce 2011 územní studii
sklepů, která řeší regulaci výstavby v této jedinečné lokalitě. Jelikož
jsme se setkali s tím, že někteří majitelé sklepů a pozemků u sklepů
začali rozvíjet svoji „lidovou tvořivost“ o různé ostatní stavby jako
oplocení, přístřešky a jiné stavby, přistoupilo ZO k rozšíření územní
studie k regulaci i těchto staveb (regulace oplocení, přístřešků, parkovacích ploch). Proto, jestliže se chystáte dělat jakékoliv stavební úpravy ve sklepní oblasti, seznamte se nejdříve s územní studií,
abyste nemuseli stavby předělávat, nebo dokonce odstraňovat. Každá stavba podléhá stavebnímu povolení (i oplocení). Územní studie je pro stavitele k zapůjčení na obecním úřadě, anebo je možné
si ji stáhnout na www.starovice.cz.
Zde je část textu územní studie regulace staveb sklepů.
Záměrem regulace je vytvořit předpoklady k tomu, aby se vzhled
lokality přiblížil k původnímu. Přitom by mělo být zohledněno
funkční využití objektu dané územním plánem, dodržení zákona,
vyhlášek a státních norem při návrzích jednotlivých staveb a možnost navrhnout nové stavby, případně rekonstrukce v odpovídající
kvalitě a komfortu.
Umístění objektu:
•
na každém pozemku vinného sklepa jeden samostatný nadzemní objekt
•
přední strana na úrovni uliční čáry
•
vzdálenost mezi objekty 1m (v nezastavených prolukách 0,5 m
od hranice pozemku)
4

Objemové řešení objektu:
•
podlažnost – maximálně přízemí a obytné podkroví (výška
půdní nadezdívky max. 2,5 m)
•
zastřešení sedlovou střechou, sklon střešních rovin 45º (max.
odchylka ±2º)
•
štít střechy rovnoběžný s uliční čárou
•
výška hřebene střechy max. 9,5 m nad terénem před vstupními dveřmi
Technické řešení objektu:
•
preferovat jednoduché tvarové řešení prvku fasády (čtverec,
obdélník)
•
okna – preferovat větší počet menších rozměrů
•
ukončení střechy zároveň se štítem
•
římsy – malý přesah
•
prosvětlení podkroví – okna do štítu, případně střešní okna
Materiálové řešení objektu:
•
preferovat přírodní materiály (keramické zdící materiály, dřevěný krov, apod.)
•
střešní krytina – pálená keramická taška červená
•
povrchová úprava fasády
– omítka s nátěrem (preferovat barvu bílou případně světlé pastelové barvy)

Vzor, jak by měly vypadat
nové stavby ve sklepní oblasti

4/2014
Oplocení pozemků:
•
oplocení bude umístěno v hranici pozemku
•
oplocení sousedící s veřejným prostranstvím (zejména západní severozápadní protilehlá uliční strana sklepů SS5, SS6 a to
včetně severní protilehlé uliční strany plochy SS7) bude provedeno v maximální výšce 1,50m od úrovně přilehlé komunikace. Navazující oplocení kolem pozemků nesmí tuto „uliční“ část
převýšit, v nižších polohách těchto pozemků může být oplocení vyšší 2,0 m. Materiál – dřevěná konstrukce, je možná nosná
kovová konstrukce s dřevěnou výplní, provedení z dřevěných
desek osazených svisle, o max.
šířce 10cm, šířka mezery mezi
deskami min. 5cm. Barva – přírodní odstíny dřeva. Případná
„podhrabová“ deska (dřevěná
nebo betonový zahradní obrubník) bude uložena maximálně 5cm nad terén. Typ oplocení
pro tyto plochy je určen proto,
Vzor možného oplocení
aby byl zachován jednotný ráz

Štarvický panter

•

lokality a aby nebylo zamezeno pohledu do krajiny a zároveň
pohledu na sklepní „řádky“ z protilehlých strání. V původní
zástavbě sklepů pozemky oplocovány nebyly vůbec, což je i
nyní preferováno, ale v současné době je trend opačný, proto
je nutné stanovit regulativy.
ostatní oplocení – nesousedící s veřejným prostranstvím a oplocení mezi pozemky, bude provedeno do maximální výšky 2,0 m.
Oplocení by mělo být sjednoceno materiálově i barevně s ploty
v sousedství, při použití přírodních materiálů (především dřeva).
Nevhodné jsou ploty z betonových panelů, tvarovaných betonových velkoformátových dílců, z betonového monolitu.

Zeleň:
•
při zahradních úpravách a ozelenění veřejných prostranství
používat domácí druhy dřevin.
Mnoha stavebníkům se regulace výstavby nelíbí, ale věřím, že se
nám právě regulací podaří zabránit další urbanistické devastaci této
jedinečné lokality, jejíž výsledek se projeví až po postupném dostavění a přestavění sklepů, což bude trvat mnoho let.

Mateřská škola
Jste zvědaví, jak se daří vašim Ježečkům a Veverkám ve školce?
Přinášíme vám stručný přehled našich akcí za uplynulé 3 měsíce.
Z Á Ř Í:
Plavecký kurz – v září jsme zahájili plavecký kurz. Pod vedením zkušené paní instruktorky se děti naučily foukat do vody, plavat s pěnovými pomůckami a jezdit na skluzavce do vody. Dováděly nejen v
malém bazénu pro děti, ale i ve velkém plaveckém. Ke konci kurzu
zvládly všechny děti ručkování podél vodicích hadic a ty nejodvážnější se i zcela potopily.

Pečení štrúdlu - s dětmi jsme si v průběhu „Jablíčkového týdne“ popovídaly o jabloních, poznávaly stromy při procházkách po obci, ochutnaly jablka a nakonec
jsme si společně upekly i výborný jablečný štrúdl. Děti válely těsto,
strouhaly jablíčka a pak si pochutnaly na sladkém výsledku našeho
dopoledního snažení.

Pečeme brambory na poli – „Kutálí se ze dvora, velikánská brambora.“ A jak taková brambora nejlépe chutná? No přeci upečená v
popelu! S dětmi jsme se vydaly na pole, rozdělaly ohýnek a upekly
brambory. Ještě dlouho jsme vzpomínaly na tu dobrotu a umazané
pusinky a ručičky.

Vinobraní – kde rostou hrozny, jak chutnají, kdy se sbírají a co se z
nich dělá? Všechny tyto otázky jsme dětem zodpověděly. Vyzkou5
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šely jsme si s dětmi ruční lisování hroznů, čekaly jsme na zabublání
kvasinky vinné a pravou hroznovou šťávu jsme zašly ochutnat do
sklepa pana Vrátila.
Ř Í J E N:
Dýňování – začátek října se nesl ve znamení dýní. Hledaly jsme je na
polích, ve školce jsme společně vyráběly dýňová strašidýlka, naučily
jsme se krásnou písničku Plody podzimu. Celotýdenní téma vyvrcholilo putováním za Ohnivcem v kaštanové aleji, kde se sešly děti
z celé obce. Společně jsme se prošli s lampióny po obci a u školky
rozsvítili všechna dýňová strašidla.

Výlet do obory v Židlochovicích – jakými barvami maluje podzim?
Jaké stromy známe? Odpovědi jsme našly v židlochovické oboře.
Nasbíraly jsme plnou nůši různorodého listí a dokonce kolem nás
zvědavě proběhlo i velké stádo muflonů. Děti se vydováděly v hromadách listí, zahrály jsme si na schovávanou a cestou autobusem
jsme si zazpívaly s kytarou.

Pouštění draků – větrné počasí nám umožnilo vyzkoušet sílu draků,
které si děti přinesly. Na fotbalovém hřišti jsme si užily závod v pouštění draků.
6

4/2014
L I S T O P A D:
Svatý Martin – s dětmi jsme si popovídaly o pověsti o svatém Martinovi, paní Juříčková nám umožnila prohlídku místního kostela, kde
jsme si prohlédly obraz sv. Martina, zkoušely jsme psát husím brkem
s inkoustem a na závěr tohoto poutavého týdne jsme zavítaly opět
do vinařství pana Vrátila, kde nám pan sklepmistr ukázal, jakou cestu
„ušly“ vylisované hrozny a námi ochutnaná hroznová šťáva. Prohlédly jsme si celý sklep a na závěr jsme namísto mladého vína ochutnaly
alespoň „Rychlé špunty“.
Vystoupení pro nejstarší občany - tradičně jsme se rády s našimi
dětmi zúčastnily setkání nejstarších občanů. Děti babičkám a dědečkům zatančily veselý zimní taneček a všechny podarovaly malým dárkem.

Advent na návsi – zbytek měsíce jsme věnovaly přípravě na naše
vystoupení na návsi. Ač se některé děti zalekly velkého publika a
objevily se i slzičky, zvládla naše školková parta celý program na výbornou. Díky vašemu nákupu vánočních dekorací z našich dílniček
a občerstvení ze školní jídelny jsme vydělaly zajímavou částku, za
kterou pořídíme dětem vánoční dárky pod školní stromeček.
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P R O S I N E C:
Mikulášská nadílka – Mikuláš, anděl a čert nechodili jen po vsi, ale
zavítali i k nám do školky. Přinesli s sebou plný koš dobrot. Mikuláš
předčítal prohřešky dětí z knihy hříchů, anděl věřil v jejich polepšení
a hodný čert trošičku postrašil. Ježečci jim zazpívali a zadupali při
pravé čertí písničce a děti ze třídy Veverek potěšily celou trojici veselou čertí básničkou. Nakonec čertovi všechny slíbily, že se polepší,
tak uvidíme… 

Přejeme všem občanům krásné a ničím nerušené svátky vánoční, v
novém roce 2015 hodně zdraví, štěstí, pohody, spokojenosti, mnoho pracovních i osobních úspěchů. Našim dětem bohatého Ježíška
a také plno sněhu, aby se na něm mohly dosyta vydovádět.
za kolektiv MŠ K. Kapečková

Vánoce, Vánoce přicházejí…
V tomto předvánočním čase jsme dětem z naší školky položily několik otázek s vánoční tématikou. Přinášíme vám ty nejvtipnější a
nejzajímavější odpovědi.
Kdo je to Ježíšek? Jak asi vypadá?
Kubík Jakim:
„Má bodliny a píchá.“
Terezka Fabiánková: „Má křížek na čepici, má na sobě zlato.“
Lukášek Hudeček: „Je to zvíře.“
Honzík Nedbálek: „Je bílej, kulatej.“
Ráďa Kapečka:
„Má velký vousy a je neviditelnej.“
Emička Pávišová: „Je červenobílej, je tlustej, má čepici s bílou
bambulou. To já vím, protože se dívám na Pepu.“
(pozn. Prasátko Pepina v TV)
Kryštůfek Páviš: „Je hnědý a svítí.“
Honzík Brabec:
„Je bílej, má na sobě tričko.“
Vincík Pokorný: „Je červenej a velkej a vypadá jako Mikuláš.“
Filípek Fabiánek: „Má křídla.“
Davídek Vala:
„Má oči a čumák.“
Natálka Lexová: „Má zelené a žluté ručičky.“
Elianka Nečasová: „Má bundu, červenou čepku a nosí korunu na
hlavě, protože je král.“
Anička Brabcová: „Vypadá anglicky a trošku jako kravička.“

Kde bere Ježíšek dárky?
Sárinka Langová: „Od andílka.“
Matýsek Beránek: „Ukradne je někde.“
Filípek Bobek:
„Vezme je v boudě, kde
de bydlijou Mikuláši,
ti je vyrobijou.“
Vašík Rosa:
„V Lídlu.“
Jak to vypadá v nebi?
Filípek Fabiánek: „Jsou tam semínka.“
Honzík Brabec:
„Jsou tam auta.“
Vincík Pokorný: „Jsou tam domečky a andílci.“
Matýsek Zůl:
„Jsou tam opice.“
Jak se dostanou dárečky od Ježíška pod
od vánoční stromeček?
Linduška Kerberová: „Ježíšek je přiveze červeným
rveným vozíkem.“
Elianka Nečasová: „Kouzlem.“
Anička Brabcová: „Pomůžou mu velryby a rybičky.“
Honzík Brabec:
„Sedne na sáňky a jede.“
Beník Nečas:
„Máme otevřenou terasu a on tam vletí
a zase vyletí.“
Co dělá Ježíšek, když nenosí dárky?
Ráďa Kapečka:
„Nosí uhlí.“
Vincík Pokorný:
„Jede do Thajska a tam odpočívá na lehátku.“
Ptala se K. Kapečková

Dopravní okénko
Tak jako každoročně, druhý prosincový
víkend, dochází k celoevropské změně
jízdních řádů veřejné dopravy, do které jsou zahrnuty požadavky ze strany
cestujících prostřednictvím volených
zástupců obcí, měst, krajů a státu.
Nejvíce využívané spojení našich spoluobčanů do Hustopečí zůstává téměř
beze změn, a to jak po dopravní strán-

ce, tak i tarifně. Cena jízdného v rámci
integrovaného dopravního systému
zůstává pro příští rok stejná.
Železnice zdražuje v rámci inflace o
jedno procento a nepatrně mění i přepravní podmínky. Asi nejzásadnější
změnou je to, že skupina s více jak 6
cestujícími se pro získání skupinové
slevy (ve které je i zahrnuta místenka

zdarma) již musí předhlašovat a to prostřednictvím formuláře na internetu
nebo u kterékoli pokladny ČD.
Tak při svých cestách nezapomeňte
nahlédnout do nových jízdních řádů,
zda se vašemu spoji nezměnil odjezd
o nějakou tu minutu.
Pavel Heřmanský
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Setkání osmdesátníků a devadesátníků
Narození mezi lety 1921 - 1934 spojovalo účastníky setkání, které proběhlo ve
čtvrtek 20. 11. ve školní jídelně.
Sešlo se 17 seniorů (z celkových 25) – 6
mužů a 11 žen. Přivítali je starosta a místostarosta obce a pogratulovali a předali kytici těm, kteří letos oslavili kulaté
narozeniny, zejména paní Cecílii Gottwaldové, která letos v listopadu oslavila
90 a zařadila se tak mezi 5 našich nejstarších občanů (vedle paní Gottwaldové mají nad 90 let ještě paní Anna Veselá, Jarmila Vedrová a Anna Losová 91 let
a paní Božena Bártová, nejstarší občanka Starovic, 93 let). Dědečkům a babičkám (nebo spíš pradědečkům a prababičkám) přišly také zazpívat a zatančit
děti z MŠ a po vystoupení jim rozdaly
dárečky, které samy vyráběly. Společné
posezení pak pokračovalo obědem a
přípitkem, po kterém seznámil starosta
seniory s činností obce a s plány do budoucna.
Většina příslušníků naší nejstarší generace je stále vitální, dění v obci je zajímá a některým můžeme jejich kondici
v pokročilém věku jen závidět. Přejeme
všem, aby se příští rok opět ve zdraví sešli.
Jubilanti 2014
Bártová Božena
Veselá Anna
Vedrová Jarmila

93 let
91 let
91 let

Losová Anna
Gottwaldová Cecílie
Fiala František
Kotásková Helena
Štýbl Karel
Sadílková Josefa
Suská Božena
Fialová Zdenka
Nečas František
Vaněk Vladimír
Vaňková Věroslava
Kelblová Anna

91 let
90 let
89 let
89 let
88 let
88 let
88 let
87 let
86 let
86 let
86 let
85 let

Prošková Anna
Štýblová Zdenka
Klíma Miloš
Brož Antonín
Damborská Anna
Klašková Anděla
Jechová Marie
Mokrá Marie
Štýbl Jiří
Brožová Marie

85 let
84 let
83 let
82 let
82 let
82 let
81 let
81 let
80 let
80 let
Petra Pokorná

Vánoční zamyšlení
Milí čtenáři,
máme tu opět předvánoční čas. Někteří mají hon za dárky
úspěšně za sebou, druhé hon čeká a najdou se i tací, kteří si
umí užít advent a Vánoce bez shonu a stresu.
Napadlo mne zkusit přijít na kloub tomu, proč se pomalu a jistě vytrácí pocit štěstí z našeho života? Je nějaká cesta, řešení,
jak z tohoto začarovaného kruhu ven?
Několikrát se mi už stalo, že v přesně pojmenovaném problému bývá i nápověda pro řešení. Pojďme společně uvažovat.
Lidé po generace (v naší kultuře) považují už skoro za samozřejmé, že se budou mít lépe než jejich rodiče. Historie a možnosti planety Země však ukazují, že nekonečný růst blahobytu
bez toho, že by se nevyčerpaly zásoby surovin a zdrojů, není
reálný. Neudržitelnost našeho současného způsobu života je
již i vědecky potvrzena.
Hospodářství, které přehlíží hodnoty, které za peníze nekoupíš – přátelské mezilidské vztahy, životní spokojenost, pohodu a které naopak podporuje sobeckost, bezohlednost, nezájem, pohodlnost, ve svém důsledku odcizuje člověka nejen
přírodě (zásobárně surovin a zdrojů), ale i sobě samému i jiným lidem. Asi vás už ani nepřekvapí informace, že neexistuje
8

přímá souvislost mezi zvýšeným příjmem (větší výplatou) a
pocitem osobního štěstí. Takový člověk má sice peníze, ale
klid a vzájemné porozumění okolí dost často chybí (že by závist?). Na místo konzumu, honbou za lepším a levnějším zbožím nám uniká to podstatné. Někteří už prozřeli a zkouší žít jinak, jednodušeji, skromněji, i když peníze by byly. Tato změna
vyžaduje změnu myšlení a přehodnocení priorit. Na předních
místech žebříčku hodnot si dávají vzájemnou úctu, toleranci,
výpomoc, důvěru, spravedlnost, zájem o své nejbližší.
Vrátím se na začátek našeho společného přemýšlení. Úvahu,
co je předpokladem přežití člověka (i toho starovického) bychom mohli shrnout asi takto: těžko můžeme nežít na úkor
budoucích generací a zároveň se neustále obohacovat, být
movitější a mít se stále lépe a lepěji. Vím, že nabádat k určité
skromnosti a pokoře je poněkud provokativní v době, kdy se
pomalu dostáváme (podle médií) z hospodářské krize a kdy
některé rodiny se už tak uskromnily, že to hraničí s chudobou.
Ale milí čtenáři, o samotné peníze tu přece nešlo a nejde.
Jde o to, abychom byli k sobě vlídní a aby přání všeho dobrého, lásky, zdraví a rodinné pohody nebylo jen klišé.
Marie Formanková
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Starovice před 50 lety
Volby
Stejně jako tomu bylo letos, také v roce
1964 probíhaly volby do obecního zastupitelstva (zároveň také do Národního
shromáždění). Neškodí připomenout,
jak tehdy volby probíhaly. Volební místnost se otevřela v 7 hodin ráno a v poledne se končilo. Za tu dobu stihli odvolit
téměř všichni voliči. Volební místnost

byla v tehdejším kinosále (dnešní hospoda u kostela), kde byla pro tuto příležitost provedena květinová výzdoba a
voliče vítala skupinka pionýrů s květinami. Zúčastnilo se 99,8 % voličů a všichni
navržení zastupitelé byli „stoprocentně
zvoleni“, jak konstatuje tehdejší kronikář.
V zastupitelstvu obce v roce 1964 působili: Fr. Navrátil, J. Hložek, A. Zach,
K. Rosochatecký, K. Kohoutek, J.
Štýbl, J. Viktorin, J. Klaška, J. Konečný, J. Hanák, J. Trčka, H. Kotásková, O. Papež, F. Zezulová, F. Fiala,
R. Kusý, F. Pegáčová, J. Hrůza.

by stála cca 250 – 300.000 Kč. Tuto částku začal národní výbor shánět, ale marně. Prozatímně byly děti v tomto roce
ze školky přemístěny do školní budovy
(dnešní Obecní úřad).

MŠ
Původní školka bývala na 3. řádku
v místech, kde dnes bydlí Vašinovi.
R. 1964, kdy ji navštěvovalo přes
30 dětí, se ukázalo, že dosavadní
budova již nevyhovuje – objevovaly se trhliny a hrozil sesuv budovy. Z okresního úřadu přijela komise, která konstatovala, že oprava

Smrt Karla Kohoutka
Při porážení prasat na slavnost dožínek
byl přejet traktorovou vlečkou mladý
družstevník Karel Kohoutek. Na neštěstí
měl svůj podíl také alkohol. Pohřbu se
zúčastnila téměř celá vesnice.

Fotka před volební budovou je až z roku 1976
(z roku 1964 bohužel není k dispozici). K oděvu
tehdy ještě běžně patřila pokrývka hlavy – u
mužů klobouk, u žen šátek.

Požárníci
16. 12. 1964 byla ve Starovicích obnovena činnost hasičů. Stalo se tak slavnostně za přítomnosti delegace z Břeclavi.
Velitelem byl zvolen Ladislav Prošek,
kovář. Hasiči měli 24 členů, z toho 13
žáků. Kronikář uvádí informaci, že sbor
již dvakrát zasahoval při požárech vzniklých při uzení masa a úspěšně je zdolal.

(zpracováno podle kroniky – r. 1964)
Petra Pokorná

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme,
proč a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů.
Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou
rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena.
V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit
nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje 95–100 %. Využitím recyklovaných
materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, která tyto služby zajišťuje
i pro naši obec Obyvatelé naší obce (Starovice)
mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat
ve sběrném dvoře nebo donést na obecní úřad,
případně odevzdat v elektro obchodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do specializovaných recyklačních firem, kde jsou z nich
pro opětovné použití získávány především kovy,
plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se

mohou znovu použít v kovovýrobě, například pro součástky
jízdních kol. Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako technický materiál nebo i pro výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2014 recyklovalo více
než 6 milionů zářivek a výbojek. To představuje 30 kg rtuti,
která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody. Bohužel
stále téměř 60 % českých domácností nerecykluje a úsporné
zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami
dočtete na www.ekolamp.cz.

Letecký pohled na Starovice
V případě zájmu zakoupíte zvětšenou fotografii na OÚ ve formátu 40x60, cena je 500,- Kč.
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Starovice v poválečných letech
Zde bychom chtěli společně s vámi zmapovat, jaký byl každodenní život starovických obyvatel po 2. světové válce, kdy se
sem přistěhovali do domů po odsunutých
německých obyvatelích. Využívat chceme
především vzpomínek pamětníků a uvítáme jakékoli podněty a informace (pište na
panter@starovice.cz).
V dnešním vydání se zaměříme na období, které právě máme – zimu.
Zimní období bylo těžké zejména pro
samostatně hospodařící zemědělce a
těch byla ve Starovicích po válce většina. Žilo se hlavně ze zásob, které si přes
léto sami vypěstovali. V zimě bylo obtížné si přivydělat, polní práce byly skončeny, jediný zdroj příjmů tak zajišťoval
prodej přebytků živočišných produktů
– vajec, mléka, másla, případně masa.
V obci fungovala již od r. 1940 výkupna mléka, dodávky byly povinné. Vejce
se vykupovala v obchodě (obchod byl
nejprve u Rodingerů, č. p. 39 (dnes Hrůzovi), později i u Konečných, č. p. 129.
(dnes Fialovi)).
Většina žen ve Starovicích vyráběla vlastní domácí chleba. Vypěstované obilí se
jezdívalo mlít do Hustopečí, kde stával
pod Křížových vrchem mlýn. Chléb se
pekl z kvásku, zadělával se doma obvykle navečer a těsto se nechávalo zrát přes
noc. V noci se k němu vstávalo a muselo se přemísit. Ráno se pak ve slaměné
ošatce odnášelo k pekaři, kde se nechalo dokynout a upéct. Pekárna se nacházela na 2. řádku v č. p. 27 (dnes Novotný
Milan). Pekař pak upekl chléb v peci a
lidé si ho tam během dne zase vyzvedli
a zaplatili drobný poplatek.
Jídelníček byl na rozdíl od letního období jednotvárnější, ale na druhou stranu
se v zimě konzumovalo více masa. Lidé
pěstovali králíky, kteří se zabíjeli po celý
rok. Na podzim a na začátku zimy byly

husy a kachny. Z jedné husy dokázaly
ženy nakrmit celou rodinu a uvařit několik jídel. Na sobotní oběd se nechala
na pánvi srazit husí krev, zamíchala se
do uvařených brambor a navrch každý
dostal kousíček jater. Z odřezků křídel a
z vnitřností se uvařila polévka a husa se
druhý den upekla.
V zimě se zabíjela prasata. Protože po
válce ještě pokračoval přídělový systém
a část vypěstovaných produktů se musela odevzdávat státu, také na zabíjačky
bylo nutné povolení a něco z prasete
se muselo odevzdat. Lidé se snažili stát
nějak ošidit, např. sádlo se nevyškvařilo
moc, aby v něm zůstala voda a aby bylo
těžší. Dále se odevzdávaly kosti (na mýdlo) a kůže. Občas lidé také provedli zabíjačku bez povolení, načerno.
Vyráběla se hlavně jelita, jitrnice méně,
protože do jitrnic je třeba hodně masa.
Do jelit se zpracovala krev, pomleté kůže
a kroupy. Tlačenka se vařila ve vyčištěném
vepřovém žaludku, neměla tedy typický
podlouhlý tvar, jak jsme zvyklí dnes. Zužitkoval se i vývar po kůžích a nožičkách,
který se nechal ztuhnout s trochou masa
na sulc. Škvarky a maso se zalily sádlem a
vše se uchovávalo ve sklepě.
Dalšími zimními pokrmy bývaly bramborové placky s povidly („přesňáky“),
kynuté povidlové buchty, pegáčky (buchtičky z bramborového těsta s povidly
a mákem), bramborový guláš (samozřejmě bez uzeniny), šmorn (trhanec – upečené těsto se natrhalo, polilo sádlem a
posypalo cukrem), hustá fazolová polévka aj. Téměř denním pokrmem byly
vedle chleba a brambor knedlíky, které
se vařily ve tvaru velkých koulí. Po uvaření se knedlík rozkrojil a polil omáčkou,
v zimě např. křenovou, která se vařila k
uzenému masu. Omáčka se vařila i ze
sulcu (podávala se s brambory) nebo z
kvašených okurků. Kvašáky se nakládaly

do kameninových hrnců, kde vydržely
až do jara. Kvašák s vařenými brambory také představoval jednoduchý zimní
oběd. Ze sušené zelené petrželky se v
zimě vařila petrželná omáčka. Když bylo
maso, podával se knedlíkům paprikáč,
např. z králíka.
V zimě se také často konzumovalo kysané zelí, které si každý doma nakládal do
dřevěných beček. Zelí bylo velmi důležitou plodinou, v zimním období představovalo významný zdroj vitamínů, především vitamínu C. Šlapat zelí pomáhaly i
děti.
Velký rozdíl oproti dnešku byl také v
tom, že lidé tehdy trávili mnohem více
času společně, byli navzájem v častějším kontaktu, než jsme my dnes. Jestliže
dnes trávíme své večery přikovaní před
televizí nebo počítačem, v minulosti
se lidé scházeli, aby si „pobesedovali“.
Často to probíhalo při práci. Např. oblíbenou zimní zábavu žen představovalo
draní peří – dračky. Probíhalo to tak, že
se několik žen domluvilo na draní (zhruba 5 – 7) a vždy jeden týden se u jedné
z nich dralo peří, od pondělí do pátku,
vždy navečer, cca 2 – 3 hodiny každý
den. Poslední den (obvykle pátek) byla
tzv. dodírka, kdy žena připravila pro
ostatní i drobné občerstvení, např. jelita či tlačenku, pokud bylo po zabíjačce,
nebo nějaký zákusek a bílou kávu. Přišli
i pánové, popíjelo se, hrály se různé hry
a zábava se často protáhla až do ranních
hodin. Na dračky rády chodily i děti,
které velmi bavilo poslouchat různé příběhy, které se u stolu povídaly. Jak říká
klasik, „při draní peří se toho navykládalo až hrůza“.
Podobným způsobem probíhalo v zimě
loupání kukuřice.
Petra Pokorná (na základě vyprávění
pamětnic Marie Lacinové
a Zdenky Štýblové)

Svět vzhůru nohama
Před časem se mi dostala do rukou knížka s podivným názvem
Evangelium podle svatého Lynase. V úvodu knihy je napsáno, že
svatý Lynas je veselý, plešatý strejdula, který žije jenom v autorově fantazii.
Jakkoliv mě už delší dobu unavují smyšlené příběhy a moudra,
knihu jsem náhodně otevřel na kapitole s názvem Mouchy a začetl se: „…Jednoho večera mniši brbrali, remcali a pozastavovali se
nad tím jak je všechno na světě špatné. Svatý Lynas je poslouchal a
v tom najednou uslyšel jak si na stropě vypráví dvě mouchy. Jedna

povídá druhé: „Lidi jsou přece jenom pitomí! Vyhodí fůru peněz za
nádherný strop a na konec chodí po podlaze.“ „ Máš pravdu, jsou to
pitomci,“ přisvědčuje druhá.“
Došlo mi, že někdy uvažujeme jako ty mouchy na stropě. Všichni
se nám zdají pitomí a hloupí. Mnoho věcí se nám zdá nesmyslných a nepochopitelných. Možná by stálo zato změnit úhel pohledu.
Dokonce i sám Bůh se jednou rozhodl změnit úhel pohledu. Nedívat se jen „z nebe na zem“, ale kdysi o prvních vánocích se stal
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člověkem a jako pravý člověk se díval „ze země do nebe“. A zjistil,
že to opravdu nemusí být vždy snadné. Dokonce na kříži volal
Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil.
Přicházející vánoce nám připomínají, že Bůh změnil úhel pohledu. Je to výzva i pro nás, abychom se dokázali dívat na lidi, Boha
a svět okolo nás pod jiným zorným úhlem a připustili, že skutečnost může být úplně opačná, než si mnohdy myslíme.
Pavel Kafka, děkan

24.12.
25.12
26.12.
1.1.

Bohoslužby o Vánocích 2014
Hustopeče
Starovice
16:00 a 23:00
22:00
9:30
8:00
9:30
9:30

8:00
8:00

Starovičky
24:00
11:00
Koledování dětí
11:00
11:00

Burza končí
Jsou to už více než dva roky, kdy jsme
se společně se Zdeňkou Fridrichovou
rozhodly zorganizovat v naší obci burzu dětského oblečení, obuvi a hraček.
S nadšením jsme se pustily do organizování a příprav. Naše myšlenka byla
vytvořit zázemí a servis pro maminky,
které by si na této akci za symbolickou
cenu vyměnily menší oblečení za větší,
holčičí oblečení za oblečení pro kluky
atd.
Bohužel prodávat i nakupovat přišli především lidé z okolí (Hustopečí, Uherčic,
Velkých Němčic, Staroviček, Horních
Bojanovic nebo dokonce i ze Šakvic).
Je škoda, že místní občané nevyužili
více našich „služeb“ a nepřišli nás podpořit. Veškeré výdělky (15% z prodeje)
byly věnovány dětem z místní mateřské
školy. Přestože účast prodávajících/nakupujících nebyla příliš velká, výtěžky
z burzy byly stále vyšší (zisk z poslední
burzy činil necelé 2.000,- Kč). Za tuto
částku jsme do obou tříd mateřské školy
zakoupily hračky. Radost dětí byla veliká.
Stále si však klademe otázku, zda má
smysl tuto akci v naší obci nadále or-

ganizovat. Poslední (již pátá) burza nás
díky slabé účasti místních občanů o
tom nepřesvědčila. Proto v této činnosti nebudeme nadále pokračovat. Rády

bychom touto cestou poděkovaly všem
ženám, které nám s organizací burzy pomáhaly.
Kateřina Kapečková

K. Kapečková a Z. Fridrichová s hračkami zakoupenými do MŠ z výtěžku z burzy.

Pohádka naruby
O sedmi kůzlátkách aneb být hodný
nemusí znamenat být vždy poslušný
(věnováno malým i velkým dětem a jejich rodičům)
Největší propast mezi světem pohádek a lidskou realitou je,
že v pohádkách vítězí dobro nad zlem a hrdinové jsou hodní,
případně se jim klade na srdce, aby hodní byli.
Tak například kdykoliv maminka odchází od kůzlátek, zdůrazňuje, aby byla hodná a poslušná a nikomu neotvírala. Vlk se
různými fígly snaží ke kůzlátkům dostat, pozměněným hlasem žadoní: „Kůzlátka, děťátka, otevřete vrátka! Vaše máma
přišla, mlíčko vám přinesla.“ Už, už to vypadá, že bude všech
sedm kůzlátek sežráno, ale to nejmenší vždy připomene maminčino doporučení a radu: „Buďte hodné a poslušné.“
Jak je to ale ve skutečném lidském světě? Jsou lidé na sebe
hodní, můžeme počítat s tím, že všichni na nás budou hodní,
budou to s námi myslet dobře? A co my? Daří se nám být hodnými a poslušnými? S tou poslušností je to problém. Člověk
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se může cítit až nesvobodný pod tíhou poslušnosti. Už před
sto lety, když v Americe rodiče posílali děti do školy, přidávali
radu: „Nedej si ubližovat!“ V našich krajích říká maminka většinou svému potomkovi: „Buď hodný a poslušný a dávej pozor!“
Ale abychom byli přesní, jsou už i u nás rodiče, kteří při odchodu dítěte do školy na rozloučenou přidají radu: „ Nenech si nic
líbit, nedej se!“
V lidské společnosti byli a jsou vždy lidé, kteří se bránit nedokázali, a pro ně pravidlo „buď hodný“ je bráno smrtelně vážně.
Že nebyli a nejsou za svoji dobrotu odměněni, nás asi také napadne. Jak z tohoto problému ven? Možná si stačí uvědomit,
že hodný není automaticky stejné, co poslušný, ale spíše být
slušný. A na cestu do školy by maminky mohly svým dětem
dávat radu: „Nikomu neubližuj a ani sobě ubližovat nenech!“
Takto přeformulovaná základní rada našich pohádek pak nemusí ztratit nic ze své moci – vnášet klid a pokoj do dětských
životů.
Maryša
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Vinařský rok 2014
Rok 2014 byl jedním z nejkomplikovanějších ročníků. Od druhé poloviny srpna
přišly na jižní Moravu časté deště a při
vysokých denních i nočních teplotách se
vytvořily ideální podmínky pro šíření houbových chorob, nejvíce plísně šedé.
V měsíci září je potřeba sluníčko na vyzrá-

vání hroznů. Déšť zavinil, že bobule jsou
nasáklé vodou, je v nich méně cukru a
vznikají v nich infekční choroby. Hrozny
jsou letošní rok až z 30% napadeny plísní,
v některých lokalitách jsou na tom vinaři
ještě hůř. Při sběru hroznů bylo letos potřeba vybírat jen to zdravé.

Příroda nám ukázala, jak je proti ní člověk
malý a spoustu věcí nemůže, seč by chtěl
sebevíc, ovlivnit.
Naopak v roce 1964 bylo zapsáno (viz obr.)
Letošního vína bude sice podstatně
méně, ale ochutnávky mladých vín ukazují, že kvalita nebude až tak špatná. Vše
záleží na vinaři, jak hrozny zpracoval a jak
si poradí.
Porovnat kvalitu mladých starovických
a přespolních vín můžete všichni v pátek
na sv. Štěpána 26.12. v 14.00 hodin v místní sokolovně. K poslechu bude hrát cimbálová muzika Eliška.
Nakonec chci za starovické vinaře všem
popřát do nového roku 2015 hodně zdraví, lásky a radostí i z maličkostí.
Za vin. spol. Starovice př. Jiří Lang
Zdar Slovani.

(Kronika obce Starovice, rok 1964)

Z činnosti mysliveckého sdružení
Dne 12. července letošního roku jsme
uspořádali mysliveckou zábavu. Letošní
počasí k nám bylo přívětivé tak jako v loňském roce. I když dva dny před zábavou
jsme kvůli nepřestávajícímu dešti, uvažovali o jejím přeložení. Déšť v pátek ustál a
dokonce vysvitlo sluníčko, které alespoň
trochu vysušilo parket a jeho okolí. Sobotní noc byla sice chladná, ale i tak se
myslivecké noci zúčastnil rekordní počet
návštěvníků. Letos nám hrála po několika
letech jiná kapela a ohlasy jsou opět různorodé. Někdo si změnu chválí, jiný by rád

něco ostřejšího, jiný zase komornějšího.
Bohužel při tomto množství návštěvníků
se nelze zavděčit každému, protože každý
z nás je trochu jinak hudebně naladěn.
Kdo z návštěvníků má chuť se pobavit, tak
si zatančí i na trochu jinou hudební notu,
než na kterou je zvyklý. A toho se naštěstí
většina hostů držela, protože taneční parket byl stále naplněn až do rozednění.
Začátkem podzimu nám začala hlavní lovecká sezóna. První hon nám vůbec díky
deštivému počasí nevyšel. Na druhý hon
jsme si pozvaly naše kamarády z jiných

mysliveckých spolků, kteří nás na oplátku
zvou zase na jejich hony. Tento hon byl
sice blátivý, ale alespoň nám nepršelo. Podařilo se nám ulovit 45 zajíců a 8 bažantů.
Oproti rokům předchozím to byl výsledek
slabý. Bohužel zvěře nám díky různým vlivům ubývá, a proto zbývající hony jsme
buď zrušili, nebo jsme se jenom symbolicky prošli.
Úbytek drobné zvěře není jenom v našem revíru. Tento problém je celorepublikový. Hlavními příčinami tohoto úbytku
je dle odborníků vysévání monokultur,
nadměrná modernizace zemědělských
strojů, chemizace, automobilismus, volně
pobíhající psi, přemnožená zvěř dravá a
spousta dalších faktorů. Velký dík v této
záležitosti patří obecnímu úřadu Starovice, který má zájem o zlepšování životního
prostředí kolem nás. Jsme moc rádi, že
pan starosta a zastupitelstvo obce mají
zájem o výsadbu zeleně v obci, ale také
o výsadbu nových remízků a biokoridorů. A také, že se jim daří získávat dotace
na tyto výsadby, které momentálně sice
zvěři moc nepomáhají, ale v budoucnu až
se ploty odstraní a údržba této zeleně nebude tak intenzivní jako doposud, bude
to pro zvěř neocenitelný zdroj úkrytu a
potravy.
MS Starovice přeje všem spoluobčanům
příjemné prožití vánočních svátků a
úspěšný vstup do nového roku.
Předseda Karel Vala ml.
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Bitva na polňačce
Pokud měl vojevůdce ve středověku možnost plánovat, snažil se
naplánovat bitvu do období po žních, aby válčící vojska nezničila úrodu. Bitva, která se strhla na polňačce 15. 11., tuto podmínku dodržela.
Bitvě předcházely důkladné přípravy 1. 11. v sokolovně, kde se
vyráběly transparenty a zbraně, které přítomná drobotina rovnou zkoušela – a zkoušela je s plným nasazením, takže všichni
byli rádi, že nejsou nabroušené, protože by se husité navzájem
posekali ještě před bitvou.
V den bitvy shromáždil vojevůdce Tondyn Žižka ze Štarwic své
vojsko včetně práčat, které se na místo konání bitvy vezly na
voze taženém místo koní moderním traktorem.
Taktika našeho tábora byla jasná – jako husitští válečníci postavit
vozovou hradbu, zmást nepřítele pomocí dýmovnic a poté zahájit ostřelování kaštany.

Měšťácká lůza přiharcovala na bitevní pole v nepříliš hojném počtu, ale měli převahu jezdectva. Oba tábory si pak chvíli vyměňovaly různé depeše, výzvy a nóty. Hejtman Žižka Hustopečákům
vytkl, že se příliš rozpínají, zabírají úrodnou půdu a že polňačkou
k nám proudí davy měšťáků, kteří zdarma pijí naše víno a jí naše
biopotraviny. V neposlední řadě odmítl zvyšování daní, které
musíme odevzdávat hustopečskému finančnímu úřadu.
Vyjednávání situaci nevyřešilo, napětí vygradovalo a byl zahájen
útok. Naši občané si počínali udatně a do boje se vrhli všichni,
včetně žen a dětí.
Nakonec byly zbraně nahrazeny kalíšky se zahřívajícími nápoji a
připíjelo se na smír. Také při tom si naši občané počínali udatně.
Kdyby takto skončila každá bitva, bylo by nám na světě krásně.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a přispěli k boji za svobodu
své obce. 
Petra Pokorná

Hrrr na ně!

Naše strana před střetem

Dělo na plašení Hustopečáků

První linie

Hustopečská provokace

Měšťáků se nelekejme, na množství nehleďme…
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Obecní knihovna Starovice – informace o knižních novinkách
Vážení čtenáři,
knihovní fond je v naší knihovně bohatší přibližně o 120 nových knih ročně a z
Knihovny Břeclav zapůjčuji postupně během roku asi 400 knih. Nabídka je tedy
bohatá, a proto je těžké vybrat konkrétní
knihy. Přesto mně dovolte, abych Vám
představila alespoň některé z těch nových:

stává navždy poznamenán tím, že se
narodila se „špatnou“ národností... Je
to smutný, ale pravdivý příběh, který
napsaly dějiny.
(pozn. mladá talentovaná spisovatelka Kateřina Tučková pochází z našeho
kraje, je rodačka z Moutnic a její otec
byl z Uherčic)

1. Tučková Kateřina: Vyhnání Gerty
Schnirch: Kniha zachycuje životní příběh Gerty, brněnské Němky, která je
v roce 1945 „odsunuta“ i se svou několikaměsíční dcerkou. Přežije pochod
smrti do Pohořelic a podaří se jí zůstat
v Československu. Její život ale zů-

2. Mennen Patricia: Volání Kalahari: Berlín 1901. Jella opouští po smrti své
matky Německo a vydává se hledat
svého otce do Afriky. Když konečně
najde otcovu farmu, zjišťuje, že je otec
mrtvý. Sama v cizí zemi se musí naučit
vzít svůj osud do vlastních rukou…

Pěkný příběh nám přiblíží život křováků, lidí moudrých, spjatých s přírodou.
3. Boček Evžen: Poslední aristokratka: František A. Kostka je potomek
šlechtického rodu, žijící v New Yorku.
Po pádu komunistického režimu se
s manželkou a dcerou vrací do Čech,
aby převzal znovu navrácený zámek,
kde ale zůstává i personál – zpátečnický kastelán, hypochondrický zahradník a kuchařka, která si ráda cvakne…
Je to vtipná kniha s trefnými postřehy.
Budu ráda, když navštívíte knihovnu
a knihy si posoudíte sami.
Kadlecová Helena, knihovnice

Poznávání s Panterem
Po vyhlášení akce „Štarvický panter na cestách po světě“ jsme se
rozhodli vzít zpravodaj a vlajku na dovolenou do Dominikánské
republiky. Dominikánská republika je ostrov v Karibiku (souostroví
Velké Antily), který objevil Kryštof Kolumbus v roce 1492. Tento pohádkový ostrov má 9,5 milionů obyvatel a je rozlohou zhruba stejný
jako Česká republika. Pokud se týká podnebí, je teplota téměř celoročně stejná – kolem 30 ˚C, teplota vody 28 ˚C. Střídá se pouze období dešťů a sucha. Hlavní příjem obyvatel Dominikánské republiky
tvoří turistický ruch, pěstování tabáku a cukrové třtiny.
My jsme si vybrali pro uvedenou fotku ostrov Saona a jednu z nejkrásnějších pláží s bílým pískem, kokosovými palmami a břehy
omývanými Karibským mořem.
P. Hudeček

Vzdálenost mezi ČR a Dominikánskou republikou je 8120 km
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Fotbalová přípravka – zhodnocení podzimní části sezóny
V únoru loňského roku jsme udělali nábor dětí do fotbalové přípravky a začali
s trénováním pod vedením zkušeného
trenéra Marka Vlacha. S dětmi ve věku
od 6 – 12 let jsme pravidelně celý rok
trénovali a když jsme si ověřili, že zájem
dětí vydržel po celou dobu, rozhodli
jsme se po dlouhých 20 letech opět přihlásit družstvo do registrované okresní
soutěže Starší přípravky (děti do 10 let).
Bohužel v průběhu roku odešel za lepší
nabídkou trenér Vlach, tak se trénování
a vedení družstva ujal Antonín Kadlec a
Richard Kopřiva. O letních prázdninách
jsme odehráli ještě několik přípravných
zápasů s dobrými výsledky a 7. září jsme
sehráli své první mistrovské utkání se
soupeřem z Velkých Němčic. Po velkém
očekávání se nám podařilo hned první
zápas vyhrát 4 : 0 a byl to pro nás vynikající start do nové sezóny, který nás
„nakopl“ k dalším dobrým výsledkům.
Podzimní část sezóny odehráli nad očekávání dobře, pouze s jednou prohrou,
dvěma remízami a čtyřmi výhrami. V
této soutěži se nevede tabulka, ale určitě bychom byli na předních místech.
Nejlepším střelcem naší přípravky je po
podzimní části Alex Páviš s 22 střelenými brankami.
Tým funguje dobře, máme dobrou partu a užijeme si i legraci. Také rodiče dětí
nám pomáhají se zajištěním přípravy
zápasů a dopravou na venkovní zápasy. Navíc při domácích zápasech se
těšíme velké podpoře fanoušků, kteří
nás ženou k dobrým výkonům. Kluci si
dokonce složili i vlastní hymnu, kterou
si zazpíváme vždy po vítězném zápase.

Spodní řada zleva: Kadlec Jakub, Šlór Matyas, Rybnikář Kamil, ležící Bulíček Marek,
Páviš Alex, Kopřiva Richard
Horní řada zleva: Brzobohatý David, Schiller František, Kopřivová Sára, Krejčiřík Vít,
Jakim David, Fiala Miroslav,
Trenéři: Richard Kopřiva a Antonín Kadlec
Její slova jsou: Modrá, bílá, to jsou barvy
naše, nastřílíme góly a vítězství je naše.
Jestliže máte dítě ve věku 6 a více let,
můžete jej kdykoliv přivést na naše tré-

ninky a zapojit do týmu. Tréninky začínáme hned po Novém roce v sokolovně
ve čtvrtek v 16:00 hod.
Za fotbalovou přípravku Antonín Kadlec

zápasy body skore

Výsledky zápasů St. přípravky PODZIM 2014
datum

body výsledek střelci branek

Starovice 7

14

7.9.2014

Starovice

Velké Němčice

3

4

0

4x Páviš

21.9.2014

Krumvíř

Starovice

0

13

6

5x Páviš, 1 x Kadlec

Střelci

24.9.2014

Starovice

Boleradice

1

2

2

1x Páviš, 1x Kadlec

Páviš Alex

22

2.10.2014

Starovice

Klobouky

3

4

0

1x Páviš, 2x Kadlec, 1x Jakim

Kadlec Jakub

7

4.10.2014

Nikolčice

Starovice

3

3

17

9x Páviš, 4x Jakim, 1x Bobek, 1x Šlor

Jakim David

6

15.10.2014

Starovice

H. Bojanovice

3

4

2

2x Páviš, 1x Jakim, 1x Kadlec

Bobek Tomáš

1

19.10.2014

Uherčice

Starovice

1

7

7

3x Buček, 2x Kadlec, 2x Kopřivová

Šlor Matyas

1

18

44 27
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STAROVICE 2015
KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
Kdy
Sobota
7. února
Sobota
14. února 20:00
Neděle
15. února 15:00
Sobota
28. února
Sobota
7. března 16:00
Sobota
21. března
Sobota
28. března 14:00
Čtvrtek
30. dubna 16:00
Sobota
2. května
Sobota
23. května
Sobota
6. června 15:00 hod
Sobota
20. června 20. 00
Sobota
11. července
Pátek
21. srpna 18:00
Sobota - neděle
22. -23. Srpna
Sobota
19. září
Sobota
19. září 14:00.
Pátek - Neděle
25. -27. září
Sobota
17. října 15:00
Neděle
29. listopabu
sobota
26. 12. 14:00

Kde

Co

Kdo

sokolovna

Hasičské soutěže - uzlování

Hasiči

sokolovna

TANEČNÍ ZÁBAVA – Maškarní
ples

Sokol

sokolovna

Maškarní ples pro děti

Sokol

sokolovna

Turnaj ve stolním tenise

Sokol

Sokolovna

Setkání se seniory

Obec

sokolovna

Bodování

Vinaři

sokolovna

Košt vín

Vinaři

u myslivny

Pálení čarodějnic

Hasiči

pěší turistika

Jednodenní turistika

Sokol

u myslivny

KAŠTAN Fest

Sokol

u myslivny

Dětský den

Sokol

u myslivny

Babské hody

Baby

u myslivny

Myslivecká zábava

Myslivci

u myslivny 17:00

Stavění máje + Předhodová
diskotéka

Sokol

u myslivny

Hody – tradiční hodová zábava

Sokol

Tenis. kurt

Tenis – Turnaj dvojic

Sokol

mezi sklepy

Starovické vinobraní

Vinaři

Autobusový zájezd

Turistika dvoudenní

Sokol

Fotbalové hřiště

Drakiáda

Sokol

15:00 náves

Rozsvěcování vánočního stromu

Obec

sokolovna

Košt mladých vín

Vinaři

Více o připravovaném programu se dozvíte na www. starovice.cz
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OBECNÍ ÚŘAD STAROVICE
okres Břeclav

CENÍK SLUŽEB od 1. 1. 2015
ROZHLAS, INFOKANÁL, NÁJMY
hlášení místním rozhlasem
infokanál 1 stránka/týden
pronájem místa k prodeji
hrobové místo m2/10 let
nika na urnu 10 let
KOPÍROVÁNÍ
A4 jednostranně černobílý tisk
A4 oboustranně černobílý tisk
A4 jednostranně barevný tisk
scanování A4
laminace A4
fax 1 stránka
INTERNET, TKR
bezdrátový internet členství
bezdrátový internet 1 měsíc
TKR přípojka

50,50,50,80,1.000,-

2,3,20,10,20,20,-

2.000,150,2.000,-

ODPADY
likvidace odpadů občan/rok
450,likvidace odpadů víkendový dům/ 450,rok
poplatek pes
100,-

SPRÁVNÍ POPLATKY
legalizace podpisu
vidimace 1 strana
přihlášení k trvalému pobytu
potvrzení o trvalém pobytu
poplatek ze vstupného
USKLADNĚNÍ ZEMINY 1 tuna
USKLADNĚNÍ SUTI 1 tuna
PÍSEK
písek 1 tuna
(bez nakládky a dopravy)
písek 1 kolečko
(bez nakládky a dopravy)
písek 1 tera
(bez nakládky a dopravy)

50,100,-

300,30,100,-

ZAPŮJČENÍ PŘÍVĚSNÉHO VOZÍKU
za půlden (max.4 hod)
200,za 1 den
400,SLUŽBY TRAKTOREM
za každých započatých 15 minut
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30,30,50,20,10%

125,-

