Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice

Slovo starosty
Konečně nám skončila zima a máme tady
Velikonoce. S příchodem jara přichází i více
slunečního svitu, který přináší více optimismu
a dobré nálady. Náš zpravodaj je čtvrtletníkem,
proto se ještě vrátím na začátek roku, abychom
se poohlédli za uplynulým čtvrtletím z pohledu
naší obce. Letošní rok nám začal první přímou
volbou prezidenta České republiky. Na čas se
rozdělila země na dva tábory, příznivce „Karla“ a příznivce nakonec zvoleného prezidenta
Miloše Zemana. Dnes už tyto emoce pominuly
a život jde dál a správnost volby si každý může
až časem vyhodnotit. Letošní zima byla také ve
znamení bohaté sněhové nadílky. Sníh padal
v průběhu zimy mnohokrát, ale nikdy dlouho
nevydržel, a tak si ho ani děti moc neužily. Za to
nás všechny velice zaměstnával s odklízením.
Jestliže vloni obecní pracovníci nemuseli téměř vyjíždět k údržbě komunikací, letos nám to
paní zima mnohokrát vynahradila. I přes kritiku
některých občanů, si myslím, že jsme údržbu
vždy zvládli a nenastala nikdy kritická situace, která by ohrožovala bezpečnost obyvatel.
Na posypy komunikací jsme použili mnoho tun
písku a věnovali jsme spoustu času neustálému
odhrnování sněhu ze silnic, chodníků, zastávek
a uliček. Údržbu jsme zvládali také díky vaší pomoci. Jsem rád, že tento dobrý zvyk, smést si
chodník před vlastním domem u nás přetrval,
a že většina občanů, když může, tak nám tímto
pomáhá. Pamatuji si dobu a není to tak dávno,
kdy obec neměla žádnou techniku a zimní údržba se vůbec neprováděla a úklid byl závislý pouze na občanech. Dovolte mi, abych všem, kteří
nám pomáhali se zimní údržbou chodníků ještě
jednou poděkoval.

Obecní pracovník při zimní údržbě

panter

Mimo zimní údržby prováděli obecní pracovníci v tomto období výřez náletových dřevin mezi
sklepy, za myslivnou a v Zádvorníku.
Cílem je vyčistit tyto plochy a upravit, aby
nelákaly k ukládání odpadů a byly připraveny
pro novou výsadbu. Také se pracovníci podíleli
v zimním období na úpravě obecní budovy, vymalování schodiště a chodby v 1. patře, z čehož
se nakonec stala malá rekonstrukce. Úprav si
budete moci všimnout při návštěvě knihovny,
veřejného zasedání či při příležitostné návštěvě
vrchního patra OÚ. Nakonec zimy se pracovníci veřejné služby věnovali úpravě tzv. mlékárny,
pro další pronájem. Nyní už se připravujeme
na jarní práce.
Hlavní činnost obecního úřadu spočívala
v tomto období v administrativní práci. Pracovali jsme na vyúčtování získaných dotací našich
největších staveb - čističky a sběrného dvoru
z minulého roku. Některé projekty jsou zdárně
dokončeny a jiné zase připravujeme. Se společností Fontes připravujeme výběrové řízení na revitalizaci rybníka, která se letos začne realizovat.
Mimo projekty rybníku a biokoridoru pokračujeme v přípravě dalších menších projektů, které bychom chtěli také začít realizovat. Mezi tyto
projekty patří například bezpečný přechod přes
hlavní silnici, výstavba chodníku ke hřbitovu,
úprava areálu u myslivny nebo příprava dětského hřiště ve sportovním areálu. K tomuto projektu dětského hřiště jsme opětovně podali žádost
o dotaci z programu MMR. Také chceme pokračovat v úpravě školního dvoru a výsadbě nové
zeleně v obci. Plánů máme hodně, uvidí se, co se
nám podaří zrealizovat.
Mimo plánované činnosti, řešíme neustále mnoho jiných, neočekávaných problémů.
Za závažnou považujeme informaci od společnosti Sady cz, která u nás obhospodařuje 75 ha
meruňkových sadů v terasách nad obcí. Představitelé této společnosti, nám oznámili, že z důvodu neefektivnosti hospodaření, chtějí ukončit
svoji činnost a vypovědět všem nájemní smlouvy. Po dokončení pozemkových úprav, dojde
k ukončení všech nájemních smluv a pozemky
budou vráceny k hospodaření jednotlivým majitelům. Meruňkové sady za obcí vytvořily zajíma-
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vý a jedinečný ráz krajiny obce a bylo by škoda
o to přijít. Proto budeme hledat společně s majiteli pozemků řešení vzniklé situace.
Také jsme schválili společnosti Zemos stavbu
polního hnojiště za lesíkem, od které očekáváme odklonění dopravy chlévské mrvy z blízkosti
obce na dočasná hnojiště. Poslední žádostí, kterou jsme se zabývali, byla žádost od společnosti
EON, ke schválení rekonstrukce nízkého napětí v lokalitě sklepů. Určitě je to potřebný krok,
ale samotná stavba nebude úplně jednoduchá
a přinese sebou i určité problémy, například se
zrušením veřejného osvětlení mezi sklepy.

Obnova nízkého napětí
Zkrátka stále je co řešit.
V zimním období jsme nezapomněli ani
na kulturní a sportovní vyžití. Po ukončení činnosti Folklorního kroužku, neměl kdo uspořádat Krojový ples, a tak byla pouze jedna taneční
zábava, „maškarní ples“, kterou uspořádal TJ Sokol. I přes to, že za celou zimu byla u nás jedna
zábava, našlo si na ni cestu pouze 92 lidí. Druhý
den následoval maškarní ples pro děti, který se
setkal s tradičně velkým zájmem dětí i rodičů.
Velice povedenou akcí byla u nás v sokolovně
pořádaná hasičská soutěž „Štarvické uzlování“.
Soutěž jsem osobně navštívil a byl jsem překvapen z vysoké účasti více jak 150 účastníků
z celého okresu, z dobře zvládnuté organizace
a nakonec také velmi dobrého umístění našich
hasičů, což je výsledkem dlouholeté práce s mládeží. Nezbývá než popřát, jen tak dále. Sokolové
mimo tradiční zimní sporty jako je stolní tenis,
badminton a cvičení žen se pokouší po dva-
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ceti letech obnovit činnost fotbalových žáků.
Zatím začali malí fotbalisti trénovat pod vedením zkušeného trenéra Marka Vlacha z Hustopečí a jejich počáteční zájem nám dává dobré vyhlídky do budoucna, které je však zatím
velice brzy hodnotit. Myslivci se dočkali honové sezóny, kdy se jim mimo běžné úlovky,
podařili ulovit i dva divočáci. Vinaři pokračo-

vali v tradičním a oblíbeném Koštu vín, kde
bylo možné ochutnávat z více jak 370 vzorků
vín. Také Baby klub se scházel se svými dítky
a začátkem března zorganizoval Dětskou burzu, kde se prodalo zboží v hodnotě téměř deseti tisíc korun a postupně si tak získává jméno
v okolí. Výtěžek z burzy 1920,- Kč organizátorky věnovaly mateřské škole na nákup vybave-

ní. Nakonec nemůžeme zapomenout ani na naše
seniory, pro které jsme zorganizovali další setkání, které se opět setkalo s dobrým ohlasem.
Na závěr chci poděkovat organizátorům všech
akcí, kteří přispívají svojí činností ke kulturnímu
a sportovnímu vyžití nás občanů.

musí připočítat k základní ceně a nakonec je
cena navýšena o platné DPH.
Dle výše uvedeného výpočtu základní cena
dle FA je stanovena pro rok 2013 32,35 Kč.
K této ceně musíme připočítat inflaci z roku
2012, která byla 3,3% a nakonec dopočítat
DPH, které bylo od 1. 1. 2013 také navýšeno
o 1% na 15%. Konečný výsledek tedy vychází
38,43 Kč/1m3 odpadních vod. Tato cena může

být upravena v toleranci 10%, proto zastupitelstvo odsouhlasilo mírné snížení na konečných
37,95 Kč. Meziročně tedy došlo k navýšení
o 2,04 Kč. Bohužel, stanoveným postupem se
stejně jako ostatní provozovatelé čistíren nevyhneme každoročnímu navyšování cen stočného. I přes navýšení je naše cena téměř o 5 Kč
nižší, než pro letošní rok účtuje největší provozovatel čistíren v regionu VAK Břeclav a.s..

Antonín Kadlec, starosta obce

STOČNÉ NA ROK 2013
Zastupitelstvo obce schválilo stočné
pro rok 2013 ve výši 37,95Kč
Na základě podmínek získané dotace je
naší povinností přepočítávat stočné na každý
rok dle finanční analýzy (FA). Vliv na výpočet
stočného mají tři ukazatele. Za prvé je to výše
stočného dle finanční analýzy, která počítá
s každoročním navýšením cca o 1 Kč, druhým ukazatelem je roční inflace, která se

Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce, ze dne 7. 2. 2013
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatelku, ověřovatele, návrhovou komisi
a navržený program
• Rozpočtové opatření č.11/2012
• Rozpočet obce Starovice na rok 2013 v závaz/
ných ukazatelích dle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Příjmy
Výdaje
Financování

27.859.500,-Kč
29.026.000,-Kč
1.166.500,-Kč

• Rozpočtový výhled na roky 2013-2016
• Inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2012
• Vyřazení majetku na základě předložených
Návrhů na vyřazení od inventarizačních komisí.
• Výši stočného pro rok 2013 ve výši
33,-Kč/m3 + DPH
• Přijetí Rozhodnutí č. 11100026 o poskytnutí
dotace na akci Starovice: revitalizace lokality
Starovický rybník-revitalizace toku a nivy
• Smlouvu o zřízení věcného břemene ke stavbě Parkoviště na zaklenutém potoce parc. č. 4
• Smlouvu se společností Artory s.r.o. na zpracování podkladů pro projekt Dětské hřiště
• OZV č.1/2013 o místním poplatku ze psů

usnesení
č. 1/2013

rozpočtová opatření v rozsahu do 500.000,-Kč
stanovených závazných ukazatelů v příjmech i výdajích.Rozpočtová opatření budou následně schválena na nejbližším zasedání, jinak je provedené rozpočtové opatření
neplatné.
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o zřízení
věcného břemene s PMO
• Starostu obce k podpisu Smlouvy se společností Artory s.r.o.

• Stavbu hnojiště na pozemcích žadatele Zemos
a.s. 1163/1 a 1163/16
• Dodání dopravních značek od společnosti s nejnižší cenovou nabídkou Stavba a údržba silnic
Břeclav
• Půjčku z BFS Starovice panu Miroslavu
Bulíčkovi, Starovice 169 ve výši 100.000,- Kč
• Půjčku z BFS Starovice paní Leoně Schillerové, Starovice 92 ve výši 10.000,- Kč
• Kalendář kulturních a sportovních akcí v obci
Starovice na rok 2013
• Úhradu provozní ztráty sokolovny z roku
2012 na základě předloženého vyúčtování
ve výši 93.369,- kč
• Nájemní smlouvu s panem Miroslavem Juříčkem, Starovice 268 na část pozemku parc. č.
714 o výměře 56 m2 za cenu 23 Kč
• Nájemní smlouvu s paní Miluší Rohrerovou,
Starovice 111 na část pozemku parc. č. 714
o výměře 56 m2 za cenu 23 Kč
• Příspěvek na činnost ve výši 2.400 Kč Svazu
tělesně postižených Hustopeče

Zastupitelstvo obce Starovice neschvaluje:

Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu zabezpečováním ho podaření
podle schváleného rozpočtu, provádět

• Změnu smlouvy a ponechává v platnostisoučasnou smlouvu se společností Telefonica Czech Republik, a.s.

Zastupitelstvo obce Starovice bere na vědomí:
• Výpověď nájemní smlouvy od společnosti
Digress, s.r.o. Hustopeče
Zastupitelstvo obce Starovice ukládá:
• Účetní neprodleně provést rozpis závazných ukazatelů schváleného rozpočtu
roku 2013 na položky

Třídění odpadů se nám vyplácí
Našim konzumním způsobem života vytváříme velké množství odpadů, jejichž likvidace nás stojí nemalé finanční prostředky.
Odpadů nám zřejmě ani do budoucna neubude, a tak budeme muset stále řešit jejich
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likvidaci. Proto se snažíme alespoň poskytovat
informace, abychom přispěli k jejich ekologickému, a pokud možno k levnému řešení.
V předchozím roce jsme přistoupili k rozšíření třídění některých druhů odpadů. Začali jsme

třídit kartony od mléka, sbírat elektrospotřebiče, zefektivnili jsme sběr plastů a papíru,
a také hasiči pomáhají s likvidací starého železa. Také jsme uzavřeli novou smlouvu se
společností Hantály a.s.. Tyto kroky přispěly
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ke snížení nákladů, kdy se nám podařilo snížit
celkové náklady na likvidaci odpadů téměř
o 33 tisíc Kč, i přes to, že nám v průběhu roku
přibylo téměř 30 nových obyvatel. I přes zlepšující se trend, obec stále doplácí více jak 104
tisíc Kč za likvidaci odpadů, což v přepočtu vychází 120 Kč na každého občana. Veškerá čísla
a zlepšující se trend naleznete v přiložených
tabulkách. Úspory se dosáhlo díky vašemu
zodpovědnému přístupu k třídění odpadů. Abychom mohli pokračovat ve snižování nákladů,
je nutné, pokračovat ve třídění a přizpůsobování se novým trendům. Také my budeme hledat nová řešení a vytvářet stále lepší podmínky ke třídění, abychom dosáhli maximálního
snížení nákladů. Osvědčily se nám kontejnery
na papír, které rozšíříme i na další místa po obci
společně s kontejnery na sklo, abychom zajistili
hustější síť sběrných míst a snížili docházkovou
vzdálenost některým občanům. Také sběrný
dvůr nám umožňuje pohodlnou likvidaci všech

odpadů, který mohou využívat všichni naši
občané. Velkou rezervu ještě vidíme v likvidaci bioodpadů, které dosud nemáme vyřešeny,
ale jejich řešení hledáme. Dříve tyto bioodpady
(zbytky jídel, rostlinný odpad, listí, tráva atd.)
končily jako potrava hospodářských zvířat
nebo na hnojištích a kompostech. Dnes mnoho
domácností hnojiště ani kompostárnu nemá,
a proto odpady končí v popelnicích a zbytečně
draze platíme za jejich likvidaci formou skládkování. Přitom bioodpady se dají jednoduše
a téměř bez nákladů zlikvidovat přímo v domácích kompostárnách, případně se dají vozit na
sběrný dvůr (mimo zbytků jídel) a nebo návratem k hospodářským zvířatům. Stačí pár slepic
a máte vyřešeny problémy s bioodpadem a ještě budete mít denně čerstvá vajíčka.
Také zpětný odběr elektrospotřebičů nám
přináší „ovoce“. Mimo drobných finančních
odměn ve výši cca 9 tis.Kč jsme dosáhli na odměnu u společnosti Elektriwin ve výši 30.000,-

Kč na pořízení kamerového systému na sběrném dvoře. Takže za třídění elektroodpadů
jsme mohli pořídit kamerový systém, který je
dnes již v provozu a bude monitorovat SDO
proti různým „nenechavcům“.
Z uvedených čísel a příkladů jde vidět, že třídění odpadů se vyplácí a snižuje naše náklady
na likvidaci, což nám umožňuje držet poplatky
v takto nízké výši. V letošním roce jsme sice
o 50 Kč navýšili cenu za odpady na 450 Kč, ale
i přes to patříme mezi obce s nejnižší cenou
za odpady.
Jestliže tedy chceme pomoci se snižováním nákladů obce, stačí udělat málo, stačí
třídit odpady. Každé ušetřené kilo odpadu
v popelnici přispěje ke snížení nákladů. Záleží na přístupu každého z nás.
Jako pomůcku přikládáme tabulku, jak
správně nakládat s jednotlivými odpady v naší
obci. Tabulku budete mít během roku k dispozici i na nástěnkách v obci

Jak třídit odpady
druh odpadu

specifikace odpadu

co tam nepatří

jak naložit s odpadem

mokrý, mastný a znečištěný papír,
celofán, obvazy, použité papírové
kapesníky, voskový

vložit do kontejnerů v obci, větší kusy odvézt
na SDO do kontejneru

špinavé obaly

sešlápnutý, svázaný, vložit ve svozový den
před dům, případně odvézt na SDO

PVC, linoleum, plastové obaly
od chemikálií, guma, molitan,
trubky, znečistěné a mastné plasty

vložit do plastového pytle a ve svozový den
vložit před dům, případně odvézt na SDO

sklo

noviny, časopisy, lepenka, krabice,
karton, sešity, knihy, letáky, psací
a balící papír
nápojové kartony od mléka, džusů,
kefírů, vína apod.
sešlápnuté pet lahve, igelity, obaly
od pracích prášků, kelímky od jogurtů
a mléčných výrobků, obaly od CD, obaly
od čistících a kosmetických přípravků,
polystyren
bílé, barevné, lahve, zavařovaccí
sklenice
tabulové a objemné

starý textil

veškeré oblečení, obuv a plyšové hračky nepoškozené, neznečistěné

bioodpad

tráva, listí

bioodpad

zbytky jídel

rostlinné oleje

fritovací a rostlinné oleje

motorové oleje

veškeré syntetické oleje
ne rostlinné
veškeré elektrické zařízení, audio, video,
nerozebrané, kompletní
zahradní el., hračka vše na elektriku

papír
nápojový karton

plast

sklo

elektroodpad
pneumatiky

pneumatiky z osobních automobilů
a motorek

baterie

veškeré baterie, monočlánky

zářivky a úsporné žárovky
nebezpečné odpady
dřevo
oběmný odpad
stavební suť

zářivky a veškeré úsporné žárovky,
nepoškozené
chemikálie, barvy, léčiva, baterie obsahující rtuť
veškeré dřevěné prkna, latě
nábytek, sedací soupravy, linoleum,
koberce
cihly, křidlice, betony, omítky

porcelán, tabulové, drátěné, plexisklo,
keramika
drátěné sklo, plexisklo

zbytky jídel

ne motorové a převodové

pmeumatiky z nákladních vozidel
a traktorů

ne obyčejné žárovky

možno vhodit do připravených kontejnerů
v obci, případně na sběrný dvůr
odevzdat na SDO
nejlépe vložit do igelitového pytle a vložit
ve svozový den před dům
vložit do vlastního kompostéru, případně
odvést na SDO
nejlépe použít jako stravu pro domácí zvířata
(např. slepice)
v uzavřené pet lahvi dát před dům
ve svozový den nebo dovézt na SDO
dovézt na SDO
odvézt na SDO, nebo vložit ve svozový
en před dům
nejlépe měnit v pneuservisu, který je povinen
staré pneumatiky zdarma odebrat, případně
dovézt na SDO
odevzdat v obchodě COOP, případně
na obecním úřadě, nebo na SDO
vložit ve svozový den před dům, nebo odvézt
na SDO
popsané dovézt na SDO
dovézt na SDO

musí být roztříděn, dřevo, sklo, kov

dovézt na SDO

bez železa, dřeva a zeminy

Zdarma odebírá obec pouze malé množství
(1 kolečko na občana a měsíc) Nad toto
množství se platí 100kč / 1 tuna.

Sběrný dvůr odpadů (zkráceně SDO) - je otevřen vždy v týdnu svozu popelnic ve středu od 14:00 - 17:00 a v sobotu od 9:00 - 11:00 hod.
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Odpadové hospodářství v Kč
ROK

2 012

2011

2010

2009

2008

SKO - Hantály (popelnice)

345 048

356 655

353 042

356 727

331 577

Objemný, separovaný, nebezpečný odpad

32 815

58 377

56 088

26 147

23 103

Mzdové náklady + odvody

180 294

177 709

177 025

170 598

169 839

Náklady celkem

558 157

592 741

586 155

536 788

524 519

příjmy od občanů

349 166

339 101

332 730

324 480

284 965

Příjmy z prodeje (papír, kov)

0

15 754

15 262

16 282

33 082

Hasiči - příjmy z prodeje kovu

31 214

31 747

Odměny od spol. EKO KOM

64 453

60 136

54 218

34 000

17 795

Odměny za zpětný odběr elektroodpadu

8 986

8 375

0

0

0

Příjmy celkem

453 819

455 113

402 210

374 762

335 842

DOPLATEK OBEC

104 338

137 628

183 945

162 026

188 677

Průměrný počet občanů za rok

873

847

831

811

809

Cena za 1 občana

400

400

400

400

350

Náklad za 1 občana/rok

639

699,81

705,36

661,88

648,35

Příjem na 1 občana/ rok

520

537,32

484,01

462,10

415,13

Doplatek obce na 1 občana za rok

120

162,49

221,35

199,79

233,22

Náklady

Demograﬁcký vývoj v obci Starovice v letech 2001 – 2012
Obec Starovice nechala zpracovat demografický vývoj obce, hlavně z důvodu vývoje

porodnosti s ohledem na požadavky rozšíření kapacity mateřské školky. Celá zpráva

obsahuje spoustu zajímavých údajů, které
určitě některé občany zaujmou, proto část
údajů zveřejňujeme v našem zpravodaji.

Vývoj počtu obyvatel a věkových skupin v letech 1991 – 2012
Počet obyvatel k 31. 12. Věkové skupiny obyvatelstva
CelMuži Ženy 0 - 14 15 - 64 65+
kem
668
323
345
143
431
94
679
329
350
142
446
91
687
336
351
137
456
94
684
335
349
129
463
92
681
333
348
130
464
87
683
336
347
126
473
84
702
343
359
131
488
83
712
342
370
128
502
82
723
343
380
130
517
76
729
344
385
124
524
81
739
350
389
115
539
85
750
357
393
116
549
85
761
361
400
124
556
81
762
364
398
128
552
82
770
366
404
123
567
80
780
371
409
122
577
81
810
390
420
132
594
84
802
387
415
124
596
82
810
396
414
127
597
86
817
400
417
124
604
89
851
413
438
133
624
94
889
445
454
150
638
101

Rok
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

4

Narozeni
7
10
10
4
13
8
6
7
7
4
5
8
8
11
3
9
12
10
11
11
7
12

Zemřeli
12
4
7
9
8
8
7
5
8
7
7
5
10
7
5
8
5
11
8
3
4
6

Pohyb obyvatelstva
Přiorzený Přistěho- Odstěhovali
vali
přírůstek
-5
19
27
6
19
14
3
25
20
-5
21
19
5
12
20
0
16
14
-1
36
16
2
21
13
-1
24
12
-3
20
11
-2
18
11
3
22
14
-2
20
7
4
8
11
-2
16
6
1
25
16
7
33
10
-1
26
33
3
19
14
8
9
10
3
43
17
6
46
14

Migrační
přírůstek
-8
5
5
2
-8
2
20
8
12
9
7
8
13
-3
10
9
23
-7
5
-1
26
32

Celkový
přírůstek
-13
11
8
-3
-3
2
19
10
11
6
5
11
11
1
8
10
30
-8
8
7
29
38

Porodnost

6,8
10,9
10,6
14,4
3,9
11,6
15,1
12,5
13,6
13,5
8,3
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Působnost Městské policie v obci
V loňském roce jsme uzavřeli smlouvu
o působnosti Městské policie Hustopeče
v naší obci. Cílem působnosti je hlavně prevence, dohled nad provozem v obci a kontrola
celého katastru. Po ročním působení můžeme říct, že se nám tato služba vyplácí. V obci
je minimální kriminalita, neparkují nám auta
na chodnících a řidiči jezdí ukázněně. Možná
je to i důsledek udělení více jak desíti finančních pokut v minulém čtvrtletí. Nejčastější
přestupky, za které byly uděleny pokuty, bylo
stání na chodníku, stání na silnici v protisměru, vjezd nákladního vozidla nad 7,5 tuny bez
povolení a také za rychlou jízdu v obci. Není
našim cílem vybírat pokuty, ale zvýšit bezpečnost v obci, a chránit tím Vás, občany.

Zákaz
podomního
prodeje
Zastupitelstvo obce schválilo na posledním veřejném zasedání loňského roku „Tržní

Městská policie
při ohledání černé skládky

řád obce“. Hlavním důvodem schválení tohoto řádu, bylo zakázání podomního prodeje
v obci. Znamená to tedy, že v naší obci je
zakázán prodej, kdy jednotliví „obchodníci“
navštěvovali domácnosti a nabízeli různé
zboží a služby. Ke schválení vyhlášky jsme
přistoupili z důvodu ochrany našich obyvatel,
zvláště pak těch starších, kteří často „podlehli“ některým dotěrným prodejcům proti své
vůli. Před schválením vyhlášky jsme neměli

legitimní možnost, tyto podomní prodejce
z obce vykázat. Dnes je to už jinak, v případě,
že Vás doma navštíví, jakýkoliv prodejce stačí
zavolat na obecní úřad, který zajistí vykázání
těchto prodejců z obce. Prodeje v obci mohou probíhat pouze na vyhrazených místech
v obci např. u kostela, u prodejny COOP,
u sokolovny. Celé znění vyhlášky najdete
na webové stránce naší obce, případně je
k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Květinové předzahrádky – fenomén jižní Moravy
Neobyčejná bohatost domácích i cizokrajných druhů rostlin, vysazovaných pod okny
venkovských stavení, ve své historické kontinuitě spoluvytvořila charakteristický obraz
sídel nejjižnější Moravy. Vznik a vývoj těchto
jedinečných seskupení rostlin byl jistě ovlivněn
mnoha faktory. Jedním z nejdůležitějších jsou
samotné přírodní poměry. Teplá panonská
oblast zasahující na jižní Moravu z maďarské
nížiny a vídeňské pánve představuje jednu
z druhově nejbohatších oblastí střední Evropy.
Příhodné klima umožňuje obohacení o druhy
jižní a východní Evropy. Původní druhy vysazované v předzahrádkách nejen za účelem užitkovým můžeme tedy s největší pravděpodobností hledat právě v těchto krajinných oblastech.
Z faktorů ovlivňujících rozšíření o cizokrajné druhy to byla např. výhodná poloha zdejší
oblasti při starých obchodních stezkách, symbolika rostlin, léčivé a aromatické byliny. Zejm.
s pozdní renesancí přichází do zahrádek i druhy

z Turecka, z východní Asie, zejm. z Číny, Severní Ameriky, a dalších zemí světa.
Vzájemná výměna či darování semen, cibulí,
hlíz, oddenků mezi příbuznými, přáteli i sousedy byla velmi tradičním obohacováním předzahrádek a projevem dobrých vztahů. Docházelo
tak k rozšíření některých typických druhů v určitých oblastech, zahrádky si nesly podobnou
skladbu, přesto obrovská škála druhů, barev,
přírodních i šlechtěných forem inspirovala
a stále inspiruje k neopakovatelným možnostem jejich kombinací a uspořádání.
Velmi cenné druhy z okolní krajiny jsou
např.: barvínek menší, česnek zlatožlutý,
dymnivky, fialky, hlaváček jarní, kakost krvavý, koniklec velkokvětý, konvalinka vonná,
kokoříky, kosatce (nízký, trávolistý, různobarvý), kručinka barvířská, ladoňka dvoulistá,
mateřídouška časná, pomněnka rolní, lesní,

prvosenka vyšší, rozchodník žlutý, sedmikráska, sněženka, bělozářka větvitá, dobromysl obecná, kopretina bílá, lilie zlatohlavá, máta
dlouholistá, orlíček obecný, šalvěj hajní a luční, řimbaba obecná, řebříček bertrám, tužebník obecný, zvonky (broskvolistý, klubkatý)
a řada dalších.
Cizokrajné, přesto v předzahrádkách již
zcela zdomácnělé a typické jsou druhy jako:
aksamitníky, bohyšky (hosty), čemeřice, hyacinty, hledíky, chryzantémy, měsíčky, mečíky,
narcisy, ostrožky, pivoňky, tulipány, denivky,
černuchy, hortenzie, krásenky, krásnoočka, lilie bělostné, laskavce, yzop lékařský, plamenky
(floxy), růže, slunečnice, topolovky, třapatky
a třapatovky, šalvěj lékařská, juka nádherná
a další...
(zpracováno volně podle zdroje:
www.rmm.cz/czech/region/2009/
rigasova_predzahradky.pdf)
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Soutěž o nejhezčí předzahrádku obce
může být příležitostí k zamyšlení, zda je
pro nás smysluplné přijímat uniformní styl
nabízený mezinárodními obchodními řetězci
nebo zkusíme navázat na historické dědictví tradičních jihomoravských předzahrádek
a podpořit celkový vzhled obce i charakteristický rys regionu.
Z výše uvedeného lze odvodit i styl, který
bude v rámci soutěže objektivně nejvýše hodnocen. Dojem ze samotného ztvárnění však
bude vždy subjektivní a jde především o vaše
potěšení z této tvůrčí činnosti. Někomu může
být bližší jednoduché, „čisté“ uspořádání, jiný
má raději divokost a nahodilost. Někteří volí-

Tradiční vesnická předzahrádka
Čas kolem svátku MDŽ se pomalu a jistě
stává časem setkání našich spoluobčanů -seniorů se zastupiteli obce. Jde o společenskou
událost, na kterou se obě strany pečlivě připravují, a snad můžeme napsat, že i těší. Nic
se neponechává náhodě! „Loni se akce vydařila na výbornou, a tak ta letošní by měla být
stejně zdařilá“, s tímto předsevzetím jsme,
my organizátoři, přistupovali k organizaci.
Vystoupení dětí z MŠ s pásmem „malí námořníci“ bylo plné humoru a překvapení. Písničky i tanečky bavily, jak diváky, tak účinkující.
Zpráva o činnosti obecního zastupitelstva,
přednesená starostou obce, panem Kadlecem, zaujala svojí otevřeností, optimismem
a výčtem plánovaných akcí na rok 2013. Někteří z přítomných se těší na vzkříšení starovického rybníka, jiní na nové chodníky.

te jen několik barev či odstínů, někdo má rád
pestrou barevnost a ostré kontrasty. Někdo
miluje cibuloviny, jiný si zakládá na předpěstovaných letničkách, jiní zas na letničkách samovolně se přesévajících a někdo rád sklou-

bí vše. Nebojme se zkoušet. Přeji ať je vám
soutěž příležitostí k radostnému zahradničení
a procházka obcí potěší a nadále bude těšit
místní občany i návštěvníky.
Ing. Veronika Huková

Soutěž o nejhezčí vesnickou
předzahrádku v obci
Projektanti zeleně při pracovních obchůzkách naší vesnice velice chválili jednotlivé
předzahrádky, které tak vytvářejí venkovský ráz naší obce. Pamatuji si, když jsem
chodil do školy ve Starovicích, že učitelky z Hustopečí rádi chodili na procházky
na třetí řádek, kde byla téměř před každým
domem, krásně barevná předzahrádka.

Zahrádek nám pomalu ubývá, proto jsme
se rozhodli na podporu předzahrádek vyhlásit soutěž O nejhezčí vesnickou předzahrádku v obci. Zahrádky budou hodnoceny
v polovině června odbornou porotou právě
našimi projektanty zeleně. Majitelé nejlépe hodnocených zahrádek budou ocenění
poukazem k nákupu v zahradnictví.

Setkání seniorů 2013
Po přednesené zprávě přišlo na řadu pohoštění. Posilněni řízky, koláčky a chlebíčky, vínkem, pivem a kávou, někteří netrpělivě vyhlíželi muziku.
O kulturní vystoupení (druhé v pořadí) se
postarala dvojice muzikantů z Hustopečí.
Hrála se „klasika“, nechyběla ani „Cikánko, ty
krásná“ ani „Hrajte, já rada tancuju“. Tančilo
se, někde opatrněji, jinde jak za mlada. Ještě
v půl desáté večer byla zábava v plném proudu.
Letošního setkání se zúčastnilo na 80 seniorů a o zázemí se staralo na 20 dobrovolníků.
Setkání, v určitém okamžiku až tří generací,
které se uskutečnilo v sobotu 9. března, by
mohlo být pro některé návodem, jak na chvíli
zapomenout na všední těžkosti a každodenní
starosti. Na vesnici tomu tak bylo odjakživa, že
se lidé scházeli, aby se pobavili a někdy i dru-

hému pomohli, třeba jen projeveným zájmem
o jeho zdraví nebo problémy. Bylo by škoda,
kdyby se tato tradice vytratila. Přeji sobě i Vám,
milí spoluobčané, abychom neztráceli chuť se
bavit a s druhými jen tak pobýt.
Marie Formanková

Setkání seniorů 2013

Hasičské uzlování na Okrese Břeclav
Posledními závody, kde se aktivně běhá,
je branný závod, který jsme i my již dvakrát
pořádali v areálu u myslivny. Po těchto náročných aktivních závodech, by mnozí mohli
říci, že nastává období klidu a že chytáme
„lelky“, ale není tomu tak. Začínáme s tvrdým
tréninkem na závody v uzlování. V Perné,
tyto závody začínají a u nás ve Starovicích,
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po 14 denní pauze končí. Štarvické uzlování
jsme pořádali již druhým rokem a účastní se
všechny kolektivy mladých hasičů na okrese Břeclav. I přes nepřízeň počasí se letošní
soutěže účastnily tyto kolektivy: Starovice,
Strachotín, Velké Němčice, Tvrdonice, Vlasatice, Drnholec, Kobylí, Bořetice, Brno-Vinohrady, Valtice, Cvrčovice. Po příjezdu byl

na základě velitele soutěže vyhlášen nástup
všech kolektivů. Starosta hasičů pan Beier
společně se starostou obce panem Kadlecem přivítali, zahájili a popřáli všem mnoho
úspěchů. A mohlo se jít soutěžit!! Soutěžit
začala družstva, která byla rozdělena do kategorií mladších a starších žáků. Tyto týmy,
které se skládají ze 4 sehraných závodníků, si
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vždy před odstartováním rozlosují uzle, které
bude jednotlivý člen provádět. Na startovní
čáře převládá nervozita a všichni netrpělivě
očekávají pokyn odstartování od rozhodčího.
Jakmile rozhodčí odstartuje, začíná boj o setiny vteřin a milimetrů při dokončování uzlů
a vrhání se pro kostku, která určuje vítěze.
Tímto ale boj o vítězství nekončí. Nekompromisní rozhodčí kontrolují pečlivě jednotlivé
uzly obu soupeřících týmů. Vyhrává rychlejší
a ten, kdo nemá žádnou chybu. Po ukončení
soutěže družstev přichází na řadu jednotlivci
mladších, starších žáků a dorostu. Průběh soutěže je téměř stejný jen s tím rozdílem, že každý závodník musí uvázat všechny uzly, kde je
důležitější rychlost a přesnost. Pravidla soutěže
jsou vyřazovacího charakteru, kde vítězové jednotlivých kol postupují na přední příčky. V boji
o vítězství ve velké části rozhoduje i psychická
připravenost, která se nedá natrénovat a závisí
na každém soutěžícím.
Naše děti, které šly do Štarvického uzlování pod vedením Vaška Hermana dokázaly
obhájit vítězství ze soutěže v Perné. Již několik let se nám v soutěžích daří a na okrese
patříme již několik let mezi elitu nejen v uzlování. Po vyhlášení výsledků a předání diplomů, medailí a pohárů jsme připravili pro
vedoucí všech zúčastněných kolektivů malé
překvapení. Vyhlásili jsme soutěž vedoucích,
aby nám i oni ukázali, zda umí vše tak doko-

nale, jak učí jejich děti. Všechny děti bouřlivě
povzbuzovali své vedoucí a v sokolovně panovala snad větší nervozita, jak při soutěži
dětí. Nám se podařilo dokázat, že vedoucí
Starovických mladých hasičů je tím nejlepším vzorem pro mladé hasiče ze Starovic
a tuto soutěž dokázal vyhrát.
Ukončení soutěže se neslo ve veselém
stylu a po závěrečném nástupu jsme závody ukončili burácejícím zvoláním: „ZDAR,
ZDAR, ZDAR!!!“
Umístění našich mladých hasičů:
Čtyřčlenné družstvo mladších žáků v obsazení Monika Vykydalová, Viktorie Polášková, Adéla Rohrerová a Dan Morávek si
odnesli zlaté medaile s pohárem a tímto
obhájili prvenství obou soutěží.
Starší čtyřčlenné družstvo v sestavě Natálie Meredová, Karolína Brabcová, Dominika Pávišová, Jan Losa obhájili taktéž prvenství
ze soutěže v Perné a získali další zlaté medaile
s pohárem.
Simona Žváčková, která soutěžila za mladší žáky, v kategorii jednotlivců prolomila
ledy druhého místa z Perné a ve Štarvickém
uzlování porazila všechny a obsadila první
příčku.
Starší jednotlivec Denisa Jarošová se
umístila shodně na druhém místě jak v Perné tak i u nás. Do soutěže se zapojila i De-

nisa Janotová, která vybojovala zaslouženě
třetí místo. První místo nám o fous odvezla
soutěžící ze Cvrčovic.
Poprvé se letos ve Štarvickém uzlování soutěžilo v kategorii dorost. Ze zúčastněných 18 soutěžících jsme opět excelovali a to
v podání prvního místa, které si odnesl
Dominik Herman a druhé místo Lukáš Herman.
Tímto dnem se opět rozšířily naše řady
o novou aktivní členku Pavlínu Kanevovu,
která se zapojí do trénování našich mladých
starovických hasičů.
Nezbývá nic jiného než poděkovat všem
sponzorům, kteří nám přispěli na dary do cen
a dále i celému týmu organizátorů, kteří zvládli
organizační úlohy na výbornou. Děkujeme za návštěvu a podporu starosty obce, který se podílel
na předávání ocenění pro nejlepší „uzlaře“.
Vedoucí MH Starovice Václav Herman

Naši mladí hasiči

Co se děje v naší mateřské škole
Vesmír, galaxie, planeta,hvězdy s těmito
slovy jsme se setkávali v naší školce poslední
únorový týden. Povídali jsme si o tom, jak vznikl vesmír, jak se nazývají planety v naší sluneční soustavě. Společně jsme si prohlíželi různé
knihy i encyklopedie, kreslili rakety, planety
i celou naši galaxii.
V pátek 28. února jsme společně s kamarády
z MŠ Uherčice navštívili Planetárium v Brně.
Ukázali nám tam noční oblohu, jak se nazývají
některá souhvězdí, jak vidí naši planetu kosmonauti z vesmíru.
Také jsme viděli kreslenou pohádku ,,Návštěva z vesmíru“, která děti zaujala tak, že celou
dobu byli pozorní a hodní i ti největší ,,zlobílci“.

Začátkem března jsme se všichni proměnili
v námořníky. Ze stavebnic jsme si stavěli lodě,
povídali si o krásné, ale těžké práci námořníků. Také jsme kreslili různé mořské živočichy,
vedli diskuze se kterým kamarádem bych chtěl
žít na pustém ostrově.
O námořnících jsme se naučili nové básničky,
písničky i tanečky.
O tom, jak se nám to podařilo se přesvědčili nejen rodiče dětí, ale také starovičtí senioři,
kterým jsme pásmo předvedli 9. března na jejich setkání v sokolovně.
zapsala Heřmanská Jitka

Mateřská školka
při námořnickém vystoupení

Úpravy v MŠ
Koncem roku se podařilo díky kladnému
finančnímu rozpočtu mateřské školy pořídit do herny MŠ novou nábytkovou stěnu.
Veselé barvy rozveselily prostory ve kterých

se děti denně oddávají hře, učení a zábavě.
Obměnu „starého za nové“ podtrhla výměna
starých židliček za dvacet šest nových dřevěných židlí.

Změna interiéru v mateřské školce
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Zápis do MŠ
Zápis dětí do Mateřské školy Starovice bude probíhat od 1. 4. do 31. 4. 2013.
Zájemci si vyzvednou ŽÁDOST O PŘIJETÍ v mateřské škole.

Farní oznamovatel
Dominantní událostí měsíce března jsou bezesporu Velikonoce. Oproti Vánocům jsou však
v nevýhodě. Nezlidověly. Nikomu nepřipadá divné,
že jde o Vánocích na půlnoční do kostela. Naopak
přišlo by nám divné, kdybychom si půlnoční nechali ujít a přišli až na Hod Boží. „To by byla škoda,
vždyť půlnoční má zvláštní atmosféru“. Z hlediska

faktů, je půlnoční mše jako každá jiná. Navíc čistě
racionálně, a to už se téměř rouhám, půlnoční není
ničím zajímavá, vždyť to samé se odehrává každou neděli. Naopak Velikonoce jsou svátky, které
by šly „nazvat tři v jednom“. Tři komponenty tvoří
zelený čtvrtek, velký pátek a bílá sobota, během
kterých postupně vstupujeme do děje Ježíšovy

Velikonoční svátky 2013
Datum

Den

Hustopeče

Starovice

Starovičky

28.3.

Zelený čtvrtek

18:00

16:30

16:30

29.3.

Velký pátek

18:00

16:30

16:30

30.3.

Bílá sobota

20:30

17:00

17:00

31.3.

Velikonoční neděle

9:30

8:00

11:00

1.4.

Velikonoční pondělí

9:30

8:00

11:00

Oprava střechy kostela
Nedá mi to, abych nezačal od konce. Tedy Bohu
díky. Díky především za to, co se podařilo a co je
možné vidět téměř z každého starovického okna.
Střecha kostela je téměř celá opravená. V roce
2012 se proinvestovalo 706 662 Kč. Tuto částku
se nám povedlo dát dohromady jen díky tomu,
že farnost byla úspěšným žadatelem o dotace
z následujících zdrojů. Ministerstvo kultury 200
000Kč, Jihomoravský Kraj 100 000 Kč a Obec Sta-

rovice 150 000 Kč. K tomu se přidalo 256 662 Kč
z vlastních prostředků farnosti. Ty byly našetřeny
ze sbírek a od dobrovolných dárců. Jim patří asi
největší poděkování, protože, když člověk dává ze
svého, tak to pociťuje nejvíce. V letošním roce bychom chtěli střechu dokončit. Zbývá nám sehnat
částku 371 730 Kč. Ta už není tak hrozivá, jako
původní, ale přesto. Skončím podobně jak jsem
začal. Věřím, že s Boží pomocí a lidskou ochotou
se přičinit se to podaří.
Pavel Kafka, děkan

smrti a zmrtvýchvstání. Liturgie těchto dnů se neopakovatelně odehrává jen jednou za rok. Naprosto nejoriginálnější je velikonoční vigilie, která se
slaví v noci z bílé soboty na neděli zmrtvýchvstání.
Začíná po západu slunce na prostranství před kostelem zapálením ohně, pokračuje světelným průvodem do kostela a vrcholí udělováním svátosti
křtu a biřmováním. Tato noční bohoslužba je plná
symbolů a jiskřivých dějů. Přesto její atraktivita
pro věřící i nevěřící je nevelká. Jsem přesvědčen,
že atmosféra, krása a význam Velikonoc ještě nebyl plně objeven a doceněn. Ještě, že máme každý
rok příležitost s tím něco udělat.

Oprava střechy kostela

Činnost mysliveckého sdružení v zimních měsících
S příchodem nového roku jsme vstoupili
do nové lovecké sezóny. Loveckou sezónu
jsme tak jako každoročně zahájili soustavným krmením zvěře v zásypech a krmelcích.
Díky letošní vydatné sněhové pokrývce to
bylo obzvláště potřeba, neboť to zvěř neměla
při hledání potravy vůbec jednoduché.
Koncem února se v našem mysliveckém
sdružení konala výroční schůze, kde se hodnotil uplynulý rok a plánovaly se akce na rok
2013. Významným bodem této schůze byla
volba nového výboru. Novým předsedou se
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stal Vala Karel ml., místopředsedou zůstal
Matějů Lubomír a mysliveckým hospodářem
byl opětovně zvolen Vala Karel st. Novým
správcem myslivny se stal pan Kavalíř Ivan.
Touto cestou bych rád poděkoval minulému
výboru a zejména expředsedovi panu Jaroslavu Tesařovi, který byl přes 20let v čele
starovické myslivosti a dokázal myslivost
ve Starovicích dotáhnout na úroveň, ve které
se právě nachází.
Díky pěknému jaru v loňském roce byl vidět lehký nárůst zvěře drobné. V budoucnu

bychom rádi tomuto nárůstu chtěli v rámci
našich možností i my pomoci. Vytvořením
nějakých drobných remízků, kde by zvěř
našla potravu a zejména ochranu před nepříznivými vlivy. Hlavní akcí letošního roku
bude tak jako v minulých letech uspořádání myslivecké noci. Letos se bude konat
13. července.
Nabídka pronájmů:
Tak jako v minulých letech bude i nadále možnost pronajmutí myslivny k různým
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rodinným oslavám. Nově se zájemci musí
hlásit u Karla Valy mladšího, Starovice č.p.
258 (dům vedle Romana Nedbálka). Cena za
pronájem zůstává stejná jako v předchozích
letech = 1.000,- Kč + úhrada spotřebovaných
energií. (plynu, elektřiny a vody).
Zajímavostí letošní zimy bylo ulovení
2 kusů divočáků v naší honitbě. První asi 60ti

kilový kus se podařil ulovit na čekané v půlce
ledna ve vinohradech za dálnicí Karlu Valovi
ml. v doprovodu Jirky Stolára (viz přiložená
fotografie). A druhé asi 30ti kilové divoké
prase ulovil v půlce února opět Karel Vala
ml. v sadech za myslivnou.
Za MS Starovice
Karel Vala ml.

Srovnání míst v obci
v čase pomocí fotograﬁí
Pro pamětníky, ale i současné generace,
jsme připravili zajímavé porovnání míst v obci
pomocí fotografií. Tato porovnání míst budeme dělat postupně a pravidelně v každém

Leden 2013

dalším vydání zpravodaje. Jestliže máte nějaké
zajímavé, historické fotografie, rádi si je od vás
krátkodobě zapůjčíme, zkopírujeme a podělíme
o ně i s ostatními.

Náves 1959 generální oprava potoka

3. řádek rok 1959
budování chodníku

Současný
9
pohled 2013

Náves 2013

Turnaj ve stolním tenise
Turnaj ve stolním tenise je vždy vyvrcholením a ukončením zimního trénování. Nejinak
tomu bylo i letos, i když z důvodu obsazenosti
sokolovny se konal turnaj přibližně o měsíc
dříve než v předchozích letech. Letos se hrál
již 10. ročník od znovuzavedení tohoto turnaje, kdy se hraje o putovní pohár, jehož vítězové jsou na tomto poháru „zvěčněni“. Turnaj

je vždy rozdělen podle kategorií na mladší
žáky, starší žáky a končí turnajem dospělých.
Letošní účast dětí nemohu nazvat jinak než
zklamáním, protože na sportovní klání došly
pouze tři děti. Takže tyto tři děti, z toho dva
kluci a jedna dívka, si mezi sebou zahrály
a podělily se tak o všechny medailové pozice.
Protože jsme měli na 10. ročník připraveny

Účastníci a zároveň vítětové turnaje
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i poháry, tak si odnesli všichni zúčastnění
poháry i medaile. Pořadí 1. Erik Krejčiřík,
2. Vítek Krejčiřík, 3. Anička Herzánová.
Odpolední turnaj už byl svou účastí lepší,
i když byla účast slabší než v předchozích
letech. Celkem se tedy turnaje zúčastnilo
10 dospělých, bez jasného favorita. Herní
systém byl každý s každým, kdy po ode-

hrání 44 zápasů a konečném součtu bodů,
vzájemného zápasu a skóre se stal vítězem
Drahomír Herzán, se stejným počtem vítězných zápasů jako Michal Dubec a na třetím
místě se umístil Ladislav Švestka. Turnaj
byl povedený, ale pro příští rok musíme
zapracovat na tom, aby se do sportu více
zapojily i děti.

Knihovna v roce 2012
V tomto roce se mohla knihovna těšit
ze sponzorského daru od spol. Agrotec
ve výši 5000,-. Zakoupena byla převážně beletrie pro děti a mládež. V menším množství
byla zakoupena i naučná literatura pro děti
a mládež a beletrie pro dospělé.
Knihovnu navštěvovalo 69 registrovaných
čtenářů, kteří si vypůjčili celkem 1797 knih a
časopisů. Z toho výpůjčky: naučná literatura
dospělí 379, krásná literatura dospělí 774,
naučná literatura děti 190, krásná literatura

děti 337 a výpůjčky periodik 117. Uspořádáno bylo 6 kulturních akci.
Nejlepším dětským čtenářem byla Madarászová Simča a nejlepším dospělým čtenářem
byla paní Dohnálková Inge.
Pořadí nejpůjčovanějších knih:
Knihy pro dospělé:
1. James R. - Krásné zlo
2. Keleová-Vasilková – Máma pro Veroniku
3. McKinley T. - Krajina snů

Vítězové v kategorii mužů

Knihy pro děti a mládež:
1. Brezina T. – Úkryt hraběte
2. Hauptmann G., Alexa, cvičitelka koní
3. Knister – Čarodějnice Lilly.
V roce 2012 bylo zakoupeno celkem 161 nových knih a z Knihovny Břeclav bylo během
roku zapůjčeno 371 knih.
Těším se na Vaši návštěvu.
Kadlecová Helena, knihovnice

Ochotnický divadelní soubor „Bez kamen“ z Uherčic Vás zve

v pátek 5. dubna 2013 v 19.00 hod.
do kulturního domu ve Starovicích na komedii

NEBE NA ZEMI
Osoby a obsazení:
Jupiter – Luboš Spáčil (režisér)
Horácio Darda, velekněz Jupiterův – Pavel Meňhart
Scipio Semtamber, kostelník – Dominik Bartl
Vittorio Bartolus, notář – Luboš Havelka
Aramanta, jeho žena – Gabriela Pávišová
Caverna, velkostatkář – Kamil Málek

Catastrofa, jeho žena – Radka Schardová
Juno – Jana Tichá
Camilio – Tomáš Broskva
Merkur – Kamil Málek
Rakvář – Jan Vybíral
Vacca, sousedka – Ivana Šťastná

Capra, sousedka – Jana Šafaříková
Galina, sousedka – Jana Bystrzonovská
Gina, sousedka – Jana Tichá

Vstupné: dobrovolné

Maškarní ples
Vloni, koncem roku oznámil Folklorní kroužek Starovic, přerušení své činnosti, a tak už
v letošním roce nebyl Krojový ples a hrozilo i zrušení oblíbeného Maškarního plesu.
Proto se členové TJ Sokolu dohodli zaběhlou
a letos také jedinou taneční zábavu v zimním
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období uspořádat. Rozhodnutí uspořádat
zábavu bylo správné a této příležitosti přijít
v připravené masce využilo téměř 40 nadšenců. Celkem zábavu navštívilo něco málo přes
devadesát účastníků, kteří se za doprovodu
kapely Grif 05 skvěle bavili. I přes to, že byla

zábava skvělá, je škoda, že si na ni nenašlo
cestu více starovických občanů. Druhý den
si nenechaly ujít děti a přišly se pochlubit
v připravených maskách na svůj maškarní
ples.
Předseda TJ Sokol
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Foto z akcí v obci

Maškarní ples

Naše děti z MŠ s námořnickým vystoupením pro seniory
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Vyhodnocení soutěže o nejzajímavější foto z naší obce

V loňském roce jsme vyhlásili soutěž
o nejzajímavější foto z naší obce. Do soutěže se zapojilo několik našich amatérských
fotografů, kteří nabídli téměř tři desítky
zajímavých fotografií. Veškeré fotografie
jsou vystaveny v 1. patře budovy obecního
úřadu a nyní čekají pouze na Vaše ohodnocení. Jestliže tedy budete chtít dát hlas „své“
fotografii navštivte obecní úřad v pracovní
době, případně v provozní době knihovny
a můžete hlasovat. Hodnocení bude probíhat
v průběhu měsíce dubna a následně bude
provedeno vyhlášení nejzajímavější fotografie z obce. Výsledky budou zveřejněny
v příštím čísle našeho zpravodaje. Zde předkládáme pouze několik z vystavovaných fotografií. Děkujeme za Váš hlas.

Planeta Starovice den

Kočka

Choroš sírový na vrbě před Trčkovým

Vinohrad v západu

Plánované kulturní a společenské akce
Úterý 30. dubna, 16:00

u myslivny

Pálení čarodějnic

hasiči

Sobota 4. května, 8:00

pěší turistika

Jednodenní turistika – Poddyjí

sokol

Sobota 25. května, 19:30

u myslivny

Bigbeát – pod kaštany

sokol

Sobota 8. června, 15:00

u myslivny

Dětský den

sokol

Sobota 22. června, 7:00

polní cesty

Agrotec rallye

Agrotec

Sobota 22. června, 20:00

u myslivny

Babské hody

hasiči

Podzim

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