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Štarvický panter

Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice

Slovo starosty

Vážení občané,
dovolte mi na úvod poděkovat vám všem, kteří jste došli k říjnovým komunálním volbám
a vyjádřili svůj demokratický názor. Hlavně
díky vám a následně i zastupitelům mohu pokračovat v započaté práci a nadále psát slovo
starosty. Byl jsem potěšen slušnou volební
účastí celkem 427 voličů, což je 58,98 % všech
voličů z obce. Jsem přesvědčen, že nové zastupitelstvo, ve kterém jsou čtyři noví zastupitelé,
je sestaveno z aktivních, pracovitých, nebojácných občanů, kteří povedou obec k aktivnímu
životu a prosperitě. Byl jsem potěšen i osobně
vaší velkou podporou, silný mandát mi dodává chuť, odvahu, ale zároveň velkou zodpovědnost v další práci. Místostarostou obce byl
zvolen Roman Pokorný, který už podruhé ve
volbách získal druhý nejsilnější mandát a je to
velmi pracovitý člověk se zkušenostmi ze zastupitelstva i podnikání.
Zvolení zastupitelé dle počtu hlasů:
Antonín Kadlec
361
Pokorný Roman
331
Kotlan Martin Mgr.
327
Kern Radim
318
Kapečka Petr Ing.
311
Hanuš Martin
265
Fiala Lubomír
242
Lang Jiří
170
Šťastný Pavel
126
Většina zastupitelů zůstala stejná, tak bez problémů a zdržení můžeme pokračovat v rozjetých projektech, stejně jako doposud. Po ustavujícím zasedání nové zastupitelstvo aktivně

panter

zahájilo svoji činnost pracovní poradou a následně pracovní obchůzkou obce, kde se v terénu řešily probíhající stavby a připravované
projekty. Je po volbách, máme spoustu plánů,
ale také bychom chtěli řešit méně populární
věci, jako je parkování vozidel, zábory za domy
nebo nakládání s odpady. O připravovaných
projektech a činnostech vás budeme průběžně informovat v dalších zpravodajích.
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staveb na 3. řádku jsme zdárně zrealizovali
nejdražší stavbu letošního roku Cyklostezku
ze Starovic do Hustopečí, kdy stavba skončila
řádně v termínu a bez jakýchkoliv více prací,
což se ne vždy podaří. Také byla provedena
stavba parkoviště na 2. řádku, parkourového
hřiště ve sportovním areálu, dokončena stavba kapličky a nakonec jsme provedli výměnu
střechy hasičky, do které nám zatékalo. Také
jsme na sklonku roku zakoupili cisternu za

Zastupitelé při obchůzce obce
Jelikož je konec roku, dovolím si krátce zhodnotit letošní rok z pohledu investičních akcí
v obci. Největší stavební ruch probíhal letos
na 3. řádku, kde návaznost jednotlivých prací
byla ukázková. Začali jsme výměnou části dešťové kanalizace, aby poté mohla společnost
VAK Břeclav provést výměnu vodovodního
řádu. Hned za pokládkou vodovodu jsme začali rozebírat starý chodník, do kterého byly
usazeny chráničky na optická vlákna a následně pokládán nový chodník, který byl dokončen 31. 10. 2018.

Dokončená stavba chodníku na 3. řádku
Po stavbě chodníku jsme mohli konečně dokončit tolik očekávané parkoviště na nově
vybudovaném vodovodu a kanalizaci, kterým
vzniklo 22 nových parkovacích míst. Kromě

Dokončená stavba cyklostezky
traktor k potřebnému zavlažování vysázené
zeleně. S potěšením mohu konstatovat, že
se nám v letošním roce podařilo zrealizovat
všechny plánované investiční akce.
Z netradičních akcí v tomto období připomenu oslavu významného výročí 100 let od založení Československé republiky, které jsme si
u nás připomněli u nově vystavené kapličky.
Právě v den státního svátku, tedy 28. 10. 2018,
byla kaplička vysvěcena a výročí bude připomínat pamětní deska.

Oslava 100 let republiky
Jsme na konci roku, proto bych vám rád popřál hezké a klidné vánoční svátky a do nového roku pevné zdraví, mnoho štěstí a splnění
všech vašich životních přání.
Antonín Kadlec, starosta obce
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Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20. 9. 2018
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatele, ověřovatele, navržený a doplněný program.
• Podle §6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona žádost obce o pořízení
Změny č. 1 ÚP Starovice podle §6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona
Městským úřadem, odborem územního plánování.
• Zveřejnění záměru obce propachtovat pozemek parc. č. 335 o výměře 510 m2 v k. ú. Starovice.
• Smlouvu o pachtu na část pozemku parc. č. 4327 o výměře 374 m2
v k. ú. Starovice *** za roční pachtovné 117 Kč s účinností od
1. 1. 2019.
• Zveřejnění záměru obce odprodat část pozemku parc. č. 2/1 pod
stavbou ATS stanice v k. ú. Starovice.
• Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 4389 o výměře 1590 m2
v k. ú. Velké Němčice městysu Velké Němčice za cenu 20.701,80 Kč
• Kupní smlouvu na odkup pozemků parc. č. 4421 o výměře 71 m2
a parc. č. 4422 o výměře 711 m2 v k. ú. Starovice od městyse Velké
Němčice za cenu 10.836 Kč.
• Přijetí finančního daru ve výši 10.000 Kč na financování vystoupení parkouristů při otevření parkourového hřiště ve Starovicích dne
31. 8. 2018 od společnosti IKL, a.s. Praha
• Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč do veřejné sbírky
pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za účelem
pomoci obci Prameny.
• Smlouvu č. 1030042350/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene za jednorázovou úplatu 20.200 Kč + DPH se společností
E.ON Distribuce, a.s.
• Rozpočtové opatření č. 8
• Aktualizaci plánu společných zařízení v k. ú. Starovice
• Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, kterou se stanovují pravidla

•

•

usnesení č.
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pro volný pohyb psů a koní
Pořízení traktorového nosiče kontejnerů PORTÝR 8 – jednoosý za
cenu 573.000 Kč bez DPH od společnosti SYNPRO, s.r.o, Hlavní 406,
696 17 Dolní Bojanovice
Pořízení cisterny na vodu POMOT T507/6 na 5000 l od společnosti
Synpro s.r.o., Hlavní 406, 695 17 Dolní Bojanovice za cenu 195.000 Kč
bez DPH

Zastupitelstvo obce Starovice bere na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 5, 6, 7
• Zprávu kontrolního výboru za I. pol. 2018
• Zprávu finančního výboru za I. pol. 2018
Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o pachtu na část pozemku parc. č.
4327 v k. ú. Starovice s ***
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č.
4389 v k. ú. Velké Němčice Městysu Velké Němčice
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na odkup pozemků parc. č.
4421 a parc. č. 4422 v k. ú. Starovice od městyse Velké Němčice
• Starostu obce k podpisu Darovací smlouvy na přijetí finančního daru
ve výši 10.000 Kč na financování vystoupení parkouristů při otevření
parkourového hřiště ve Starovicích se společností IKL, a.s. Praha
• Starostu obce k podpisu Smlouvy č. 1030042350/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s.
Zastupitelstvo obce Starovice ukládá:
• Účetní obce zveřejnit schválené záměry na úřední desce Obecního
úřadu Starovice

Výpis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Starovice ze dne 1. 11. 2018
•

•
•
•

•
•

•

•
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Zastupitelstvo obce Starovice určuje ověřovateli zápisu Radima Kerna a Ing. Petra
Kapečku a zapisovatelku Dagmar Krejčiříkovou
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje navržený 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 uvolněn
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty
Zastupitelstvo obce Starovice volí starostou
Antonína Kadlece, ***
Zastupitelstvo obce Starovice volí místostarostou
Romana Pokorného, ***
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. 11. 2018 do 31. 10. 2022:
Antonín Kadlec, ***
Roman Pokorný, ***
Zastupitelstvo obce Starovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné
Zastupitelstvo obce Starovice volí Finanční
výbor:
předseda:
Ing. Petr Kapečka
člen:
Lubomír Fiala
člen:
Jiří Lang
Zastupitelstvo obce Starovice volí Kontrolní
výbor:
předseda:
Radim Kern
člen:
Mgr. Martin Kotlan
člen:
Pavel Šťastný
Zastupitelstvo obce Starovice volí: Kulturní,
školská a sociální komise:
předseda:
Jiří Lang
člen:
Martin Hanuš
člen:
Mgr. Petra Pokorná
člen:
Ing. Petr Kapečka
člen:
Pavel Štýbl
Zastupitelstvo obce Starovice volí: Sbor pro
občanské záležitosti

•

předseda:
Fridrichová Zdeňka
člen:
Kadlec Antonín
člen:
Krejčiříková Dagmar
člen:
Matějů Hana
Zastupitelstvo obce Starovice v souladu s §
72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon jednotlivých
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
a jiných osob za měsíc takto:
místostarosta
9.000 Kč
předseda výboru/komise 2.757 Kč
člen výboru/komise, který je členem ZO
2.298 Kč
člen komise, který není členem ZO
1.379 Kč
člen Zastupitelstva bez dalších funkcí
1.379 Kč
Odměna bude poskytována od 2. 11. 2018.
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,
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člena komise) bude odměna náležet ode
dne zvolení do této funkce.
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje
statutární zástupce obce Starovice pro za-

stupování 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 vyplý-

vajících z členství v a.s. na období od 1. 11.
2018 do 31. 10. 2022:
Antonín Kadlec, ***
Roman Pokorný, ***

Služby občanům
Za poslední roky se nám nebývale daří a podařilo se nám pořídit mnoho techniky, kterou využíváme k denním úkolům a údržbě. Obec má dnes výkonný nakladač NEW Holand, dva traktory, vlek, štěpkovač, příkopové rameno
a mnoho menších strojů. Koncem letošního roku jsme pořídili pětikubíkovou
cisternu na zavlažování stromků, ale zároveň ji chceme poskytnout i občanům, kteří nejsou napojeni na kanalizaci, na vývozy jímek. Pokud bude technika volná, nabízíme vám ji za úplatu k využití. Ceny jsou uvedeny níže.

Nově pořízená cisterna

POPLATKY V ROCE 2019
poplatek
nájem pozemku
stočné
pes
odpady

splatnost
do 28. 2. 2019
říjen 2019
do 31. 3. 2019
do 30. 4. 2019

parkovací místa

do 31. 3. 2019

částka
dle nájemní smlouvy
dle vyúčtování - obdržíte do poštovních schránek
100 Kč/pes
500 Kč/osoba, 500 Kč/víkendový dům
V případě úhrady po splatnosti se poplatek navyšuje:
na 550 Kč/osoba úhrada 1. 5. -31. 5. 2019
na 725 Kč/osoba úhrada 1. 6. -30. 6. 2019
na 950 Kč/osoba úhrada od 1. 7. 2019
osobní automobil 500 Kč/rok

Úhradu proveďte: 1. v hotovosti na Obecním úřadě - pondělí, středa 7.00 - 17.00
2. bankovním převodem na účet KB č. 9723651/0100, VS: č. p.
Děkujeme za včasnou úhradu!
Obecní úřad Starovice - tel. 519 414 755, e-mail: obec@starovice.cz

CENÍK SLUŽEB - platný od 1. 1. 2019
Poplatky v roce 2019
poplatek
Uskladnění suti na SDO (cihly,beton, křidlice)
1 tuna
1 tera nebo vozík za auto do 300 kg
vozík za auto do 700 kg
Písek
1 tuna (bez nakládky a dopravy)
1 tuna (s nakládkou a dopravou)
1 kolečko (bez nakládky a dopravy)
1 tera nebo vozík za auto do 300 kg
(bez nakládky a dopravy)
Zapůjčení přívěsného vozíku
1 den
1/2 dne
Zapůjčení párty stanu 10 m x 5 m
1 den (bez postavení)
montáž + demontáž
Zapůjčení 1 pivní set (1 stůl + 2 lavice)
1 den (bez dopravy)

Kč
300,100,200,300,400,30,100,-

400,200,1.200,800,100,-

poplatek
Kč
Služby traktorem
za každých započatých 15 minut
150,sečení příkopovým ramenem každých započatých 15 min.
300,Vývoz septiku 5 m³ (za každý neodebraný 1 m³ odečet 100,- Kč) 1000,Služby nakladačem
za každých započatých 15 minut
180,ROZHLAS, INFOKANÁL, NÁJMY
hlášení místním rozhlasem
50,infokanál 1 stránka/týden
50,pronájem místa k prodeji
50,hrobové místo m2/10 let
80,nika na urnu 10 let
1.000,KOPÍROVÁNÍ
A4 jednostranně černobílý tisk
2,A4 oboustranně černobílý tisk
3,A4 jednostranně barevný tisk
20,scanování A4
10,laminace A4
20,fax 1 stránka
20,3

Štarvický panter

4/2018

Pravidla parkování vozidel
V letošním roce jsme opět vybudovali 42 nových parkovacích míst, to
znamená, že obec má již 150 parkovacích míst. Tímto nabízíme všem zájemcům, kteří nemají možnost svůj osobní automobil zaparkovat ve své
garáži, dvoře či na svém parkovacím místě, k pronájmu parkovací místa
za úplatu 500 Kč/1 rok. Parkovací místa, na která se vztahuje poplatek,
jsou řádně dle zákona označena dopravní značkou. Vyhrazené parkování je pouze pro osobní automobily. V lokalitách, kde jsou vybudovaná
parkoviště, už nebude tolerováno stání na silnici. Parkování nákladních
vozidel je v obci zakázáno.
Jestliže chcete využít naší nabídky, přijďte na obecní úřad sepsat smlouvu a uhradit poplatek (do konce ledna 2019), na základě kterého obdržíte parkovací kartu. Na dodržování parkování bude dohlížet městská
policie.
I když patříme k jedné z mála obcí, kde se nám podařilo parkování na
chodnících téměř vymýtit, stejně ještě malý neduh i u nás přetrvává a to
je částečné parkování na chodnících. Investujeme do chodníků a chceme, aby byly průchozí v celé šíři. Jestliže vám nevychází stání ve vjezdu
tak, abyste nezasahovali do chodníku, je několik možností, jak situaci
řešit. Někdy stačí lépe najet, jindy otevřít vrata a zajet do dvora. Pokud
ani jedna z těchto variant není možná, je třeba stavebně posunout vrata,
nebo zaparkovat jinde. Za obec chceme, aby byly chodníky průchozí v
celém profilu. Při této příležitosti vás chci požádat, abyste ostříhali i keře
a dřeviny, které zasahují do profilu chodníků. Bezpečnost je jednou z našich priorit. Přikládáme dvě ilustrační fotografie a věřím, že už nebudu
mít příležitost podobné snímky pořídit.
Antonín Kadlec, starosta obce

Špatné parkování a zeleň zasahující do profilu chodníku

Nové parkoviště na 2. řádku pro 20 vozidel

Nové parkoviště na 3. řádku pro 22 vozidel

Špatné parkování, které omezuje průchod na chodníku

Obecní neznamená ničí
Před Vánoci probíhá ve většině domácností velký úklid. Po létě a podzimu se vše vyčistí, nepotřebné věci se vyhodí nebo někam uloží a těšíme se z čistého, uklizeného prostředí. Bohužel,
někteří občané odkládají nepotřebné věci tam,
kam nemají.
Už dříve jsme zveřejňovali ve zpravodaji v rubrice
Názor občana článek „Obecní neznamená ničí“.
Tenkrát tento článek vzbudil velké pobouření zejména mezi občany, kterých se týkal. V článku
autor trefně uváděl, že si občané nechtějí dělat
nepořádek na svém dvoře nebo zahradě, aby se
na něj nemuseli dívat, tak všechno nehodící se
ukládají za plot, na obecní. Za obecní pozemky
odpovídá obec, tedy starosta a zastupitelé. A my
už dlouhodobě vzkazujeme, že chceme mít na
obecních pozemcích také pořádek. Od vydání
článku „Obecní neznamená ničí“ uběhlo už několik let a mohu říct, že jsme zaznamenali změny
4

k lepšímu. Někteří občané si za domy a sklepy které vinohradníky, tak se k tomu nikdo nehlásil
uklidili a obecní pozemky nechali volné. Postup- a sváděli skládku jeden na druhého. Samozřejně se nám daří osvětou a vysvětlováním dosaho- mě, úklid zbyl opět na obec.
vat stále většího pořádku a dnes už zbývá vykli- Vinaři si tedy obdělají svůj vinohrad, prodají
dit pouze pár lokalit, aby byla obec čistá. Tímto hrozny nebo víno a obec po nich uklidí… Do
chceme vyzvat všechny občany, kteří ukládají na budoucna chceme takovýmto situacím zameobecním pozemku zbytky stavebního materiálu, zit, a proto vydáváme přísný zákaz ukládání jasuť, dřevo nebo různé skládky,
aby je co nejdříve odstranili. V
opačném případě je budeme
obesílat výzvou k úhradě nájmů za neoprávněné užívání
pozemků dle Obecně závazné
vyhlášky.
Jako příklad mohu uvést
skládku ríví. Na jaře jsme zveřejnili fotografii skládky nad
vinohrady s otázkou, kdo to
Ukázka vzorového úklidu za domy
uklidí? Když jsem oslovil ně-
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kýchkoli odpadů včetně bioodpadů (ríví, trávy,
výlisků z hroznů atd.) na obecní pozemky. Tolerovat lze pouze případy, kdy vinohradník uloží
bioodpad před svůj pozemek a následně spálí.
Samozřejmě stále platí, že je možné odvážet
spalitelný bioodpad na skládku ke střelnici.
Věřím, že je v zájmu každého z nás, aby byla
obec čistá a uklizená, je to přece společná domácnost nás všech.
Antonín Kadlec, starosta obce

Skládka ríví u vinohradů

Úklid po vinařích na náklady obce

Mateřská škola
Mikuláš
Tak jako každý rok k nám do školky zavítal Mikuláš, čert a anděl. Školka se nám proměnila
v peklíčko a nebíčko. V peklíčku si děti vyzkoušely zkoušku odvahy s čertíkem Bertíkem.
Zvládly to na výbornou, i když někteří hříšníci
byli už zapsaní v pekelné knize. Společně si zazpívaly čertovské písničky a než je z peklíčka
propustil, složily mu přísahu na pekelný roh.
Každého obdaroval uhlím a světelným náramkem, který byl pro děti propustkou z peklíčka
do nebíčka. V nebíčku, u Nebeské brány děti
přivítal Mikuláš s Andělem a nadílkou plnou
dobrot. Děti měly velkou radost, zazpívaly jim
písničky a zarecitovaly básničky a pěkně poděkovaly za mikulášskou nadílku. Těšíme se
zase za rok.
Leona Braunová

Světýlka pro svatého Martínka

Předškoláček

Jak je každým rokem zvykem i letos jsme se podíleli na oslavě svátku sv. Martina v podobě
slavnostního průvodu s lampiony. Ve čtvrtek 8. listopadu jsme si řádně užili náš dlouho
připravovaný průvod zvaný “Světýlka pro svatého Martínka”. Po setmění se obyvatelé Starovic včetně rodičů s dětmi sešli u myslivny, kde nás překvapily poletující sněhové vločky.
Požádaly nás o pomoc, jelikož vypadly z nebeské peřinky svatému Martinovi. Vločky byly
smutné, že se jim ztratily jejich sestřičky, poletovaly mezi námi a prosily nás, abychom
jim je pomohli najít. Poté co jsme nebeské vločky našli, jsme se všichni společně vydali
k mateřské škole. Pochodovali jsme ulicemi obce se světýlky pro sv. Martina. Děti si tuto
chvíli nesmírně užívaly, jelikož po celé ulici byly vypnuty osvětlovací lampy, tak nám lampionky krásně svítily na cestu. Spojení tmy a lucerniček bylo velice kouzelné. U školky
jsme si společně zazpívali píseň pro sv. Martina a tím ho přivolali i s jeho bílým koněm.
Svatý Martin nám poděkoval krásnou recitací a poté dětem rozdal maličký dáreček v podobě keramické sněhové vločky. Sníh nám sice nedovezl, ale zato s sebou přivezl dobrou
náladu. Po celou dobu této slavnostní akce jsme si společně užívali hezké chvíle s horkými
nápoji a občerstvením.
Veronika Landyšová

V listopadu jsme v mateřské škole zahájili
činnost edukativně vzdělávacích skupin s názvem Předškoláček. Jedná se o metodicky velmi dobře propracovaný systém vzdělávacích
činností pro děti a jejich rodiče, při kterých
děti rozvíjejí všechny dovednosti potřebné
pro úspěšný vstup do školy. Rodiče zase získávají přehled o úrovni schopností a dovedností
svých dětí, což je přínosné především v případech, kdy pro děti zvažují odklad povinné
školní docházky. Snažíme se, aby činnosti
v Předškoláčku byly pro děti především zábavou a probudily v nich zájem o učení, což
se je jedním ze základních cílů předškolního
vzdělávání.
Zdeňka Kadlecová

Přerušení provozu mateřské školy a školní jídelny
Oznamujeme všem rodičům a strávníkům, že mateřská škola i školní jídelna bude
od 22. 12. 2018 do 2. 1. 2019 včetně uzavřena. Provoz bude obnoven ve čtvrtek 3. 1. 2019.
5
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Vinobraní
Všude ve vinohradech a sklípcích vrcholilo vinobraní, a tak jsme ani my ve školce nemohli
zůstat pozadu. Na přelomu září a října jsme se
nejdříve inspirovali přímo ve vinohradu a posléze ve sklípku u Trčků, kde nám ukázali, jak
zpracovávají hrozny drobní vinaři. Potom jsme
si sladkou šťávičku vymačkali ve školce sami
a nakonec nám Adam Bednář ve sklepě u Vrátilů předvedl strojovou velkovýrobu vína.
A pak to přišlo! Den, kdy se všechny děti ucházely o titul „Malý vinař“. Školková akce pro děti
s rodiči, kdy si přišli vyzkoušet úkoly, které k vinobraní neodmyslitelně patří. Posuďte sami:
děti musely postříkat vinohrad, aby jim tzv.“neshořel“; také vyplašit špačky, kteří rádi na
úrodu chodí. Musely se naučit správně odemknout sklep, do kterého každý vinař své víno
ukládá. Přebrat ty správné bobulky hroznů,
aby bylo víno co nejlepší. A nakonec se děti
naučily víno natahovat koštýřem, což prověří každého správného vinaře. Všechny děti
si úkoly užily a zvládly je na jedničku. To, že
u toho vznikla spousta úsměvných momentů,
asi nemusíme ani říkat.
Každý, kdo si všemi úkoly prošel, si jako odměnu odnesl medaili „Malý vinař“ a sladké rozinky s čokoládou, ochutnal výbornou buchtu
s hrozinkami, které upekly naše paní kuchařky,
a vyzkoušel šťávu z hroznů.
Akci, při které nám přálo počasí a celou dobu
krásně svítilo sluníčko, jsme zakončili zazpíváním společných písniček, po kterých jsme se
rozešli domů s dobrým pocitem příjemně stráveného odpoledne.
Michaela Broskvová
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Advent na návsi
Letošní první adventní neděle vypadala od
rána kouzelně. Příroda ji vymalovala pěkně
do bíla, a tím vznikla krásná kulisa pro tradiční akci Advent na návsi, pořádanou obcí Starovice. Mateřská škola Kaštánek každoročně
přispívá do programu krátkým vystoupením
dětí. Tento rok se děti proměnily v čertíky,
vločky, mrazíky a sněhuláky a pořádně to
před zraky svých blízkých a ostatních hostů
„rozjely“. Po vystoupení se mohli jít všichni
společně za doprovodu cimbálové muziky
zahřát teplým punčem, dospělí svařákem,
ochutnat zabíjačkové dobroty od řezníka
Mouchy, koupit si kytičku jmelí, pořídit si kalendář nebo hrníček v obecním stánku, pod-

pořit malé podnikatele v kole štěstí anebo
mateřskou školu koupí drobných výrobků
na našem stánku. Tímto chceme poděkovat
všem rodičům, kteří nám na jarmark přispěli
výrobky, i všem, kteří si tyto výrobky zakoupili a tak přispěli na nákup hraček a pomůcek
dětem do školky. Celou akci tentokrát velmi

rychle ukončila na začátku článku opěvovaná
příroda, která do mrazivého podvečera přimíchala studený déšť a s tím spojenou ledovkou. Všichni se utíkali schovat do vyhřátých
domovů a my doufáme, že je hřál i dobrý pocit z příjemně prožitého odpoledne.
Zdeňka Kadlecová

Návštěva u myslivce
Jsme vždy moc rádi, když můžeme do vzdělávací nabídky zahrnout
i běžné dění ze života naší vesnice. Dobrou příležitostí, jak děti získávají
nové zkušenosti, je spolupráce s různými spolky, které ve vesnici působí. Takovou spolupráci už několik let udržujeme s místním mysliveckým
spolkem, především díky panu Karlovi Valovi mladšímu, který je nám
skvělým průvodcem při zimním krmení zvířátek, při ukázce výcviku loveckého psa nebo při prohlídce trofejí v myslivně, za což mu patří náš
velký dík.

Tentokrát nás pozval, aby dětem ukázal, v těchto krajích nezvyklý úlovek, jelena. Přestože ne všichni mají stejný názor na vhodnost ukazovat
dětem mrtvá zvířata, my si myslíme, že setkání dětí se smrtí je přirozená
součást života a před dětmi se nemá tajit. Navíc lidé jsou od pradávna
lovci a masožravci a není dobré, když děti znají maso jen v podobě zavakuovaných balíčků v supermarketu. Důležité je vždy dětem tyto situace a děje citlivě vysvětlit a neschovávat se před realitou.
Zdeňka Kadlecová
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Advent na návsi
I v letošním roce jsme adventní období zahájili tradičně setkáním na
návsi a rozsvícením vánočního stromu. Letos nám příroda dopřála
alespoň symbolickou trošku sněhu, takže jsme se mohli s trochou
představivosti naladit na nadcházející svátky a užít si vánoční kulisy;
na Vánoce si je podle předpovědí meteorologů neužijeme.
V chladném počasí zahřál svařák, který se ještě musel přidělávat,
a po vystoupení dětí z mateřské školy si občané mohli zakoupit různé drobné výrobky s vánoční tematikou, obecní reklamní předměty
(nově přibyly keramické hrníčky s nápisem Starovice), uzenářské speciality či zabijačkovou polévku řezníka Mouchy a v neposlední řadě
i jmelí, které zajistila rodina Kopřivova.
K poslechu zahrála cimbálová muzika Vinica z Kobylí.
Po čtvrté hodině přituhlo a spustilo se nepříjemné mrholení, takže
k rozsvícení vánočního smrku se přistoupilo s předstihem. Po proslovu starosty a pana děkana byl strom rozsvícen a všichni přítomní se
rozprchli domů zahřát.
Petra Pokorná
(foto Zdeněk Beier)
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Nové hodiny na kostele
V pátek 30. listopadu v 15,30 hodin se konečně dokončila montáž nových ciferníků na starovickém kostele. Jak jsem psal v minulém čísle
Pantera, že strojky na každém ciferníku budou na elektromotorky, tak
pravda je taková, že je jeden centrální motorek na 12 V. Každý ciferník je poháněn přes soukolí a hřídele mechanicky, tak jak to bylo dříve.
Nové hodiny jsou přesnou kopií starých. Celkem hodiny budou stát

169000,- Kč. Záruka na ciferníky a hodinové polostrojky je 60 měsíců.
Na hodiny přispěla obec 120000,- Kč, Vinařská společnost Starovice
5000,- Kč a Spolek starovických bab 5000,- Kč. Zbytek zaplatí farnost
Starovice. Doufám, že nové hodiny poběží bez problémů a dlouhé roky
budou zdobit starovický kostel, který je dominantou celých Starovic.
Sl. Jiří Lang

Starovice před 50 lety
O Vánocích byl celý svět vzrušen zprávou o letu amerických kosmonautů z Apolla 8, kteří 21. – 27. prosince obletěli Měsíc. Šlo o první let s lidskou posádkou mimo oběžnou dráhu Země. Tato událost je zmíněna
také v naší kronice.
V prosinci se v Československu projevil nedostatek uhlí. Uhlí prostě nebylo, tehdejší centrální plánování ho nedokázalo zajistit dostatek pro
všechny, a tak si lidé museli poradit sami. Družstvo vypravilo 2 nákladní
auta, která 2x zajela až do Mostu, kde se uhlí nakoupilo.
V roce 2018 měly Starovice 690 obyvatel. V obci fungovala dvoutřídní škola. Navštěvovalo ji celkem 36 žáků od 1. do 4. ročníku a ve dvou třídách je
učili dva pedagogové. Od 5. ročníku pak žáci dojížděli do základní školy
v Hustopečích.
Petra Pokorná

Stavební ruch na návsi r. 1968
9

Štarvický panter

4/2018

Setkání nejstarších občanů Starovic
Tradičně před koncem roku se také letos sešli naši občané starší 80 let. Seniorů v tomto
úctyhodném věku máme v obci celkem 25.
Ne všem zdraví dovolí vycházet z domu, ale 5.
prosince se jich ve školní jídelně sešlo 13.
Pozdravit je přišla nejmladší generace z MŠ,
a protože byl zrovna Mikuláš, připravily si děti
pro prababičky a pradědečky vystoupení přímo čertovské. Po obědě, kávě a přípitku představil starosta nového místostarostu Romana
Pokorného a z hloučku babiček se ozvalo: „Ten
je hezkej!“  Poté starosta a místostarosta
blahopřáli těm, kteří v tomto roce oslavili kulaté či půlkulaté jubileum. Byla to paní Losová,
která se dožívá 95 let a je tak nejstarší občankou Starovic, dále kulatých 90 let oslavili pan
Vaněk (nebyl přítomen) a pan Nečas a nově do
klubu přibyly dvě čerstvé osmdesátnice, paní
Málková a paní Rosová.
Poté pan starosta přítomné seznámil s děním
v obci a následovala beseda.
Všichni vypadali spokojeně, dění v obci je
zajímalo a navzájem si stále měli co říct. Také
se hodně vzpomínalo, hlavně na mladá léta
a společnou práci v kolchoze.
Přejeme všem hlavně pevné zdraví a hodně
spokojenosti a radosti s vnoučátky a pravnoučátky.
Petra Pokorná

Nejstarší občané Starovic:
95 let
Losová Anna
92 let
Štýbl Karel
Sadílková Josefa
91 let
Fialová Zdeňka
90 let
Nečas František
Vaněk Vladimír
89 let
Kelblová Anna
Prošková Anna
88 let
Štýblová Zdeňka
87 let
Klíma Miloš
86 let
Damborská Anna
Klašková Anděla

85 let
84 let
83 let

82 let

81 let
80 let

Jechová Marie
Brožová Marie
Hanuš Stanislav
Sodomková Božena
Červeňanová Marie
Duchoňová Blažena
Čápková Božena
Ryzá Eliška
Madron Josef
Madronová Antonie
Švestka Antonín
Rosová Marie
Málková Květoslava

Osmičkové roky ve Starovicích
Končí rok s osmičkou na konci. V těchto letech se v naší republice někdy odehrávají zlomové události. Letos si kromě 100. výročí
vzniku Československé republiky připomínáme také 80. výročí od
Mnichovské dohody, 70. výročí od komunistického převratu a 50 let
od sovětské okupace.
Zkusme si naznačit, jak se tyto události promítly ve Starovicích.
1918
Konec 1. světové války a vznik republiky.
Starovice byly německou obcí a Němci se stali přes noc menšinou.
Nová republika byla postavena na ideji čechoslovakismu. Žilo zde
tehdy zhruba 51 % Čechů, 24 % Němců a necelých 15 % Slováků,
dále asi 6 % Maďarů a další národnosti (Poláci, Rumuni, Rusíni, Ukrajinci, Židé…). Němců tedy bylo více než Slováků, přesto se ocitli
v pozici menšiny, cítili se odstrčení a jen těžko se s tím smiřovali.
Sudetoněmečtí politici se dokonce pokusili o odtržení Sudet a jejich připojení k Rakousku, čeští politici s tím však nesouhlasili a do
pohraničí poslali armádu, která tento pokus zmařila.
Pro německé obyvatele Starovic byl vznik Československa nejspíš
šok a zklamání. Jak jinak si vysvětlit, že jediná dochovaná kronika
z této doby, farní kronika, přešla tuto zásadní událost mlčením? Kronikář v textu komentuje každý válečný rok, o konci války však zcela mlčí a vznik republiky vůbec nezmiňuje. Na začátku listopadu je
v kronice zaznamenáno, že Starovice navštívil P. Sebestian Waldner
z Cvikova, vedl zde církevní shromáždění a slavil jako věrný Tyrolák
císařovy narozeniny.
10

Psaní kroniky pak bylo zřejmě na nějakou dobu přerušeno a teprve
v dalším zápise z pozdější doby (psaném jiným písmem) je vznik republiky zpětně zmíněn.
1938
V roce 1933 se dostal k moci Adolf Hitler a brzy nato začal plánovat
rozbití naší republiky. V Československu měl za spojence šéfa SdP
Konrada Henleina. Oba začali masivní propagandu, kterou se snažili přesvědčit sudetské Němce, že je jim zde ubližováno. A protože
mnozí Němci v sobě měli křivdu z roku 1918, dali se přesvědčit poměrně snadno. Ve 30. letech u nás navíc vrcholila hospodářská krize, která postihovala zejména dělníky pracující v lehkém průmyslu
– a ten byl soustředěn právě hlavně v pohraničí, tzn. mezi sudetskými Němci bylo ve 30. letech mnoho nezaměstnaných, kteří na propagandu ochotně slyšeli. V roce 1935 vyhrála Henleinova SdP parlamentní volby díky tomu, že jí daly hlas 2/3 sudetských Němců…
Ve Starovicích založil SdP krejčí Jakob Schlor. V létě 1937 měla asi 40
členů, na jaře roku 1938 už kolem 100.
28. března 1938 monitorovala policie ve Starovicích křest dvou dětí
(údajně šlo o 10. dítě dělníka Josefa Ovíska a 14. dítě dělníka Františka Součka). Křest ve starovickém kostele vzbudil pozornost, protože
rodiče dětí oslovili jako kmotra právě předsedu SdP Konrada Henleina. Ten se osobně sice nedostavil, ale poslal za sebe jako náhradu
Karla Volta, vedoucího SdP z Brna. Oba novorozenci byli pokřtěni
jménem Konrad a sám kmotr údajně poznamenal do matriky, že zde
zastupuje K. Henleina. Příslušníci SdP ze Starovic vyprovázeli Karla

4/2018
Volta slavnostně, s hudbou…
Po podpisu Mnichovské dohody byly Starovice připojeny k Německé říši. Již pár dní předtím jako první vyvěsil na svůj dům německou
vlajku Jakob Schlor na č. p. 140, který měl zprávu o záboru pohraničí
v severních Čechách od svého zetě (v severních Čechách se zabíralo
2. – 3. října). Ostatní spoluobčané opatrně vyčkávali a ptali se, zda to
není předčasné nebo nebezpečné.
Zábor u nás probíhal 8. - 9. října. Spodní částí obce nejprve prošli
čeští vojáci na koních (zřejmě šlo o část stahujícího se československého vojska po mobilizaci) a zanedlouho po nich přišli vojáci němečtí. Starovice nyní spadaly pod landrát Mikulov (Landrat Nikolsburg) a od roku 1939 k župě Dolní Dunaj (Niederdonau). Přestože
nemáme podrobnější svědectví přímo ze Starovic, je téměř jisté, že
podobně jako v Hustopečích či okolních obcích s převahou němec-

Ostatky roku 1948 - maškary
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kého živlu, své připojení k Říši Starovičtí vítali a chápali ho jako své
osvobození.
1948
Rok, kdy se k moci dostali komunisté. Obecní kronika se v té době nepsala, farní kronika to nekomentuje, školní kronika se k situaci vyjadřuje poplatně své době. Pamětníci, s kterými jsem mluvila, uvádí, že
změnu režimu příliš nevnímali nebo ji vnímali spíše pozitivně – těšili se,
že se po předválečné bídě za hospodářské krize a válečném strádání
konečně budou mít už dobře. O pár let později, v 50. letech pak přišly
první negativní pocity poté, co začal nátlak, aby vstupovali do družstva.
1968
Ani srpnové události roku 1968 naši obec, zdá se, nijak citelně nezasáhly. Farní kronika opět mlčí, obecní i školní kronika to komentují
poplatně své době. Obecní kronika navíc zmiňuje, že se neuskutečnil plánovaný zájezd do NDR, který si družstevníci naplánovali právě
na 21. srpna 1968.
Slovy starovické pamětnice:
„Rok 1968 pro mě znamenal rozčarování. Byli jsme z Rusů takoví nadšení, opravdu jsme se teď měli líp, ale jisté pochyby vyvolal už pokus
o převrat v Maďarsku, kdy stříleli do lidí. Ale nějaké podrobné zprávy
jsme neměli a také to bylo dost daleko. Šlo to tak nějak mimo nás. Až
v roce 1968 se nám začaly otevírat oči. Ale na venkově jsme nic moc
dělat nemohli. Ve městech lidé stávkovali a snažili se nějak stavět na
odpor, jenže to vždycky špatně dopadlo. Tady jsme dva tři dny postávali
a pak jsme šli zase normálně pracovat. Co se dalo dělat?“
Petra Pokorná

Stárky roku 1968

V roce 1948 bylo založeno myslivecké sdružení

Třetí řádek v roce 1958
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100 let republiky a žehnání kaple sv. Antonína
Svatý Antoníne, po všem světě
lid si vyprošuje přímluv tvých,
bohumilým divotvůrcem zve tě
v nalézání věcí ztracených...
Přímo v den státního svátku, 28. října, jsme se sešli
za obcí u nově postavené kaple sv. Antonína, abychom si zde připomněli 100. výročí vzniku Československé republiky.
V roce 1968 se vzpomínkové akce k 50. výročí vzniku republiky zúčastnilo pouhých 15 občanů. Letos,
u příležitosti 100. výročí se sešlo kolem 50 občanů.
Pro starší a nemohoucí byl zajištěn odvoz, pro ostatní to byla příjemná nedělní vycházka.
Přítomní si mohli poslechnout mužácký soubor
z Popic a cimbálovou muziku Vinica z Kobylí, která
i přes chladné počasí vystoupila statečně v krojích.
Dále bylo připraveno drobné pohoštění a keramické placky s motivem
výročí. O historii vzniku republiky promluvil pan Formanka a oslavy
byly dovršeny požehnáním kaple panem děkanem a vysazením stromu republiky před kapličkou.
Kaple sv. Antonína stojí v místech, kde stávala původní kaple. Místu
se říkalo „V Klínech“ a německé obyvatelstvo sem konalo poutě za vyprošení deště. V 18. století byla za vlády Josefa II. zrušena a zanikla neznámo kdy. Rekonstrukce byla provedena panem Jaroslavem Frankem
a nákladem obce Starovice.

Svatý Antonín byl velmi oblíbeným světcem moravského Slovácka
a zejména v německé části jižní Moravy. Je považován za patrona zamilovaných, manželství, žen, dětí, chudých, cestujících, pekařů, pošťáků,
námořníků a horníků. Pomáhá nalézat ztracené věci, pokud ho o to lidé
poprosí.
Často bývá zobrazován s malým Ježíškem v náručí, lilií a knihou. V obci
najdeme jeho sochu také na návsi před hospodou.
Petra Pokorná
(foto Z. Beier a R. Pokorný)

Tří králové
Jedním z největších svátků doby vánoční, která trvá od večera 24. 12.
do neděle po 6. lednu, je svátek Zjevení Páně, lidové Tří králů. Je to svátek, kdy si připomínáme, jak se narozenému Ježíši Kristu přišli poklonit první zástupci vzdálených národů, mudrci od Východu. Tito muži
neváhali nechat všeho, aby mohli jít za hvězdou, kterou viděli zářit na
východě. Jistě museli snášet obtíže a nepohodlí, nepodlehnout malomyslnosti. Také volit, kterou cestou se vydat, zvlášť když přišli do královského paláce v Jeruzalémě a zjistili, že králi Herodovi se žádný syn
nenarodil. Mudrci ale uslyšeli slova Písma svatého: „V judském Betlémě,
12

neboť tak je psáno u proroka (Mt 2,5),“ a rozhodli se pokračovat ve světle tohoto slova do malého města Betléma, kde se s narozeným Králem
skutečně setkali. I když na něm, chudém betlémském dítěti, nebylo nic
zvláštního, poznali v něm Krále, kterého hledali a obětovali mu vzácné
dary: zlato, kadidlo a myrhu.
Nám tato cesta mudrců z Východu připomíná, že i náš život je poutí,
hledáním Boha, poutí na setkání s Ježíšem. Na této cestě nám pomáhají
různá znamení, hvězdy, jako jsou krásy přírody, umělecká díla, kulturní
památky, spisy křesťanských učitelů a myslitelů, příklad života lidí, kteří
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žijí vedle nás a jsou odrazem Boží přítomnosti. Zvláště pak Písmo svaté,
jehož četba a rozjímání nám umožňuje setkat se s Ježíšem a učinit zkušenost s Jeho láskou. Ať i my se po příkladu mudrců necháváme vést
těmito hvězdami ve svém životě a sami se stáváme světlem, příkladem
pro druhé.
Svátek Zjevení Páně, lidově „Třech králů“ (6. 1.), také odjakživa doprovázely lidové zvyky. Na křesťanském Východě se světí křestní voda a žehnají se řeky. Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, při němž se
na dveře křídou píší písmena C+M+B s udáním letopočtu. V Čechách
obvykle K+M+B. Nejsou to jen počáteční písmena jmen „Třech králů“:
Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, ale také zkratka latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu.
Na přímluvu Tří králů prosíme na prahu nového roku o Boží požehnání.
Toto přeji i Vám, aby Vám Bůh v novém roce žehnal a ochraňoval Vás.
Jan Nekuda, děkan

Pořad bohoslužeb
o vánočních svátcích:
•
•
•
•
•

Štědrý den večer: 16.00 – Hustopeče, 20.00 - Starovičky, 21.30 – Starovice, 22.30 – Hustopeče.
Boží hod vánoční: 8.00 – Starovice, 9.30 – Hustopeče, 11.00 – Starovičky
Sv. Štěpán: 8.00 – Starovice, 9.30 – Hustopeče, 11.00 – Starovičky
Silvestr 31. 12.: 14.00 – Starovice, 15:30 – Hustopeče, 17.00 – Starovičky
Nový rok: 8.00 – Starovice, 9.30 – Hustopeče, 11.00 – Starovičky.

MS Starovice
Dění v Mysliveckém spolku Starovice je v každém
roce obdobné. Na jaře na výroční schůzi zhodnotíme rok předchozí, naplánujeme akce na rok
nastávající a sezónu zakončujeme hony na drobnou zvěř. V květnu pořádáme na střelnici tradiční
turnaj ve střelbě na létající asfaltové terče, kde si
každý člen oživí střelbu a zhodnotí jak na tom se
střelbou ve skutečnosti je. Letošní turnaj vyhrál
Karel Vala ml., na druhém místě se umístil Jirka
Stolár a na místě třetím skončil Jan Štýbl st.
Důležitou a zároveň nákladnou akcí se stala obnova střechy na myslivně. Za finanční podpory
od obce Starovice, které tímto děkujeme, jsme
se po zimě tedy pustili do rekonstrukce střechy.
Protože bychom to sami nezvládli, tak jsme se

obrátili na zkušeného tesaře Mirka Bulíčka a ten
nám to ve stanoveném termínu kvalitně opravil. Naplánované akce na myslivně se tak mohly
bez jakéhokoliv omezení konat.
Další akcí bývá každoroční pořádání myslivecké zábavy, která nám oproti roku loňskému
konečně vyšla. Měli jsme trochu obavy z návštěvnosti. Termín máme kvůli oblíbenější kapele posunutý na první prázdninový víkend,
který je prodloužený o Cyrilometodějské
svátky a spousta lidí odjíždí na dovolenou. Návštěvnost byla nakonec standardní a hosté se
bavili až do ranních hodin.
Od konce podzimu až do jara začínáme s přikrmováním zvěře, které provádíme každou

neděli dopoledne. Takovou pomyslnou třešničkou na dortu a odměnou za celoroční práci
a ochranu zvěře je ale pro každého myslivce
pořádání honů. V posledních letech však musíme bohužel některé hony kvůli úbytku drobné zvěře rušit. Je to škoda, protože hony mají
význam zejména společenský, kde se udržují
vztahy s kamarády z jiných mysliveckých spolků. Ale zejména se tak vytrácejí tradice, kde se
na poslední leči konané na myslivně vyhlašuje
král honu, přijímají se noví adepti do řad myslivců, probíhá pasování na lovce zvěře a další.
S přáním všeho nejlepšího do nového roku
Předseda MS Starovice
Karel Vala
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TJ SOKOL STAROVICE – zimní nabídka
Sníh a led na rybníce u nás poslední roky
dlouho nevydrží, a tak se možnosti k aktivnímu sportování omezují. Proto nabízíme
využití sokolovny, kde se dá hrát např. stolní
tenis, badminton, posilovat nebo cvičit. Pro

zájemce o zimní fotbálek zase dobře poslouží víceúčelové hřiště. Jestliže tedy máte
zájem o sportování, dojděte se domluvit,
uhradit členský poplatek a můžete využít
naší nabídky. Více se dozvíte na naší webové

stránce www.tjsokolstarovice.cz.
Sportu zdar!
Členský příspěvek dospělí 500,- Kč/rok
Děti a senioři 100,- Kč/rok

Fotogalerie z činností v obci

Hasička před rekonstrukcí

Rekonstrukce střechy garáže hasičky

Rekonstrukce střechy

Hasička po rekonstrukci
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Chodník na 3. řádku před rekonstrukcí

Chodník po rekonstrukci

Ulička před rekonstrukcí

Ulička po rekonstrukci
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 2019
Kdy

Kde

Co

Kdo

Sobota
23. února 13:00

obec

Pochování basy – průvod masek obcí

Obec

Neděle
24. února 15:00

sokolovna

Maškarní ples pro děti s Divadlem Koráb

Obec

Sobota
2. března 19:00

sokolovna

Divadelní hra Jeppe z Vršku

hustopečtí ochotníci

Sobota
9. března 16:00

sokolovna

Setkání se seniory

Obec

Sobota
6. dubna 13:00

obec

Ukliďme ČESKO

Obec

Sobota
13.dubna 14:00

sokolovna

Výstava vín

Vinaři

Úterý
30.dubna 16:00

u myslivny

Pálení čarodějnic

Hasiči

Sobota
4. května

pěší turistika

Jednodenní turistika

Sokol

Sobota
25. května

u myslivny

KAŠTANFEST

Sokol

Sobota
1.června 15:00

u myslivny

Dětský den

Sokol

Sobota
14.-15. června

polní cesty

Agrotec rallye

autoclub

Sobota
15. června 20.00

u myslivny

Babské hody (10. ročník)

Baby

Sobota
6.července

u myslivny

Myslivecká zábava

Myslivci

Pátek
23. srpna 18:00

u myslivny

Stavění máje + Předhodová diskotéka

Sokol

Sobota - neděle
24.-25. srpna

u myslivny

Krojované hody

Sokol

Sobota
14.září 14:00.

mezi sklepy

Starovické vinobraní

Vinaři

Pátek - neděle
27. - 29. září

Autobusový zájezd

Turistický víkend

Sokol

Sobota
12.října 15:00

Fotbalové hřiště

Drakiáda

Sokol

Čtvrtek
14.11. 17:30

Průvod obcí

Lampionový průvod s ochutnávkou vín

školka

Neděle
1. prosince 15:00

náves

Adventní neděle na návsi

Obec

Čtvrtek
26.12. 14:00

sokolovna

Košt mladých vín

Vinaři

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