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Štarvický panter

Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice

Slovo starosty

Vážení občané,
na podzim se přes nás prohnala větrná bouře
a následně byla bouře mezi voliči při parlamentních volbách. Větrná bouře u nás v obci škody
nenadělala, tak uvidíme, co ta parlamentní.
Třetího prosince jsme na návsi společně zahájili první adventní neděli a rozsvítili jsme náš
vánoční strom. Za dveřmi jsou Vánoce a nezadržitelně se blíží konec letošního roku. Všichni,
hlavně děti, se už těšíme na Vánoce a někteří
i na náš zpravodaj .

panter

na něj. Přesto, že byl dostatek času a výběrové
řízení bylo vyvěšeno a inzerováno na několika
místech, přihlásila se pouze jedna uchazečka,
která se následně zúčastnila i ústního pohovoru, druhého kola VŘ, kde byla komisí tvořenou
z pracovníků odboru školství JMK, České školní
inspekce, ředitele jiné školy, zástupce MŠ a zřizovatele uznána za vyhovující. Ředitelkou školky tak byla jmenována Bc. Zdeňka Kadlecová,
tedy moje žena. Nebudu přispívat k žádným
spekulacím, pouze konstatuji, že jsem nebyl
členem výběrové komise (ve které mimochodem všichni hlasovali pro) a jmenování manželky ředitelkou MŠ není střet zájmů. Je pro nás
důležité, aby školka dobře fungovala, aby byly
spokojené děti, rodiče, personál a potom může
být spokojený i zřizovatel. Pro novou ředitelku
je to složitý start, hlavně z toho důvodu, že odešel i pedagogický personál a všichni začínají od
začátku. Nejtěžší už mají nové paní učitelky za
sebou a věřím, že to bude jenom lepší. O stavu
spokojenosti rodičů se dozvíme z dotazníku,
který provádíme každý rok v dubnu, a jestli se
někomu nelíbí, že starosta a ředitelka MŠ jsou
manželé, má možnost svůj nesouhlas vyjádřit
za necelý rok v komunálních volbách. Osobně
jsem rád, že se situace ve školce vyřešila, mám
klid a můžu se věnovat jiným úkolům.

Letošní advent i se sněhem
Letní období nás zaměstnávalo řešením problémů ve školce, pronájmy pozemků po pozemkových úpravách, dodavateli energií, mediálním tlakem při nekonání akce Setkání přátel
jižní Moravy a nezbýval nám čas na realizaci
stavebních projektů. Postupně se však podařilo
všechny problémy vyřešit a nakonec se našel
i čas a energie věnovat se investičním akcím.
Nedá mi to a ještě se vrátím ke školce. V posledním zpravodaji jsem vás informoval o odchodu paní ředitelky a vypsaném výběrovém
řízením na novou ředitelku. Výběrové řízení
bylo vypsané na 5. 10., aby měly uchazečky
dostatek času se o VŘ dozvědět a připravit se

Školka jede dál
Nyní se krátce vrátím ke stavební činnosti. Na
podzim jsme naplno rozjeli stavební činnost
a kromě parkoviště na 3. řádku jsme stihli zrealizovat všechny plánované projekty. Zaměřili
jsme se zejména na silniční stavby, především
parkovací místa, která už dlouhodobě připravujeme. Nejdříve jsme zrealizovali parkoviště za
mateřskou školou, dále na třetím řádku u Slezákového, firma RUFA provedla stavbu na 0. řád-
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ku u Brabcového a nakonec živnostník p. Jakim
u hasičky. Celkem jsme na podzim zrealizovali
20 nových parkovacích míst. Vyzkoušeli jsme si
několik variant realizace - s dodavatelskou firmou, s živnostníkem i s vlastními zaměstnanci,
kdy jsme porovnávali cenu, kvalitu a výhodnost
projektu a posoudíme, která varianta je pro nás
nejvýhodnější.

Stavba parkoviště u Slezákového
Jedinou stavbu, kterou jsme opět museli posunout, je stavba kolmého parkování na 3. řádku
od domů č. p. 183 až 177. Důvodem odložení
stavby je nutnost výměny staré dešťové kanalizace pod plánovaným parkovištěm, která bude
provedena začátkem příštího roku. Stavbu provede firma Inženýrské stavby Hodonín, která
vyhrála ve výběrovém řízení. Občané na třetím
řádku od domu č. p. 185 (Rybnikářovi) po dům
č. p. 221 (Bulíčkovi) si v příštím roce „užijí“ stavebního ruchu, protože po dohodě se společností VAK Břeclav proběhne v příštím roce také
výměna starého vodovodu za nový a následně
obec provede rekonstrukci chodníku. Dohoda zní tak, že společnost VAK Břeclav provede
na vlastní náklady výměnu starého vodovodu
za nový, zajistí přepojení domácností na nový
vodovod, provede zásypy a obec zajistí odstranění starého chodníku a následně po výměně
vodovodu stavbu nového chodníku.

Místo plánovaného parkoviště na 3. řádku
1
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Časový harmonogram je plánován následovně:
leden až březen výměna dešťové kanalizace,
duben až červenec výměna vodovodu, srpen
až říjen rekonstrukce chodníku.
Smlouvu se společností VAK Břeclav považuji za
převratnou, protože nikdy v minulosti se nám
nepodařilo s VAKem podobnou dohodu vyjednat. Možná je to i změnou ve vedení společnosti, kdy v letošním roce byla jmenována do
funkce nová ředitelka, čehož jsme využili a došlo k prvnímu průlomovému jednání. Tutéž
dohodu jsme v minulosti nabízeli společnosti
VAK několikrát před stavbou kanalizace, kdy
jsme chtěli vyměnit vodovod na 2. řádku. Nikdy
se nám nepodařilo se s nimi dohodnout a za
tu dobu už bylo řešeno 5 poruch, kdy dochází
k nevratnému poškození komunikací. Snad je
to tedy začátek lepších vztahů, které budou ku
prospěchu obou stran.

Časté poruchy vodovodu a poškozování
komunikací
Kromě staveb parkovišť jsme v podzimní části zajistili instalaci nové autobusové zastávky
na Uherčice, stavbu chodníku u Vašinového
a s vlastními zaměstnanci přestavbu výčepu
u myslivny. S obecními pracovníky provádíme
úklid, údržbu obce a velkou péči věnujeme
zeleni. Na podzim došlo k podsázení uschlých
stromů, opravě oplocenek, shrabování listí
a podobně. Těší mne, když k nám dojede jakákoliv návštěva, která chválí, jak máme obec
pěknou, hezky uklizenou, upravenou, za což
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patří poděkování všem, kteří se na tom podílejí.

Stavba výčepu u myslivny
Na příští rok, jak jsem již zmínil výše, je plánována stavba chodníku a výměna části kanalizace na 3. řádku. V příštím roce bude také podle
informací stavební společnosti Přemysl Veselý
zahájena stavba inženýrských sítí pro dostavbu
domů v lokalitě BR4. Z toho důvodu bychom
rádi pro zvýšení bezpečnosti provedli stavbu
chodníku, který je plánován pouze z jedné části ulice a to na straně, kde je veřejné osvětlení.
Dále připravujeme technické řešení zpomalení
provozu na ulici 4. řádek.
Dále je v plánu v případě získání dotace stavba
cyklostezky Starovice – Hustopeče, stavba parkourového hřiště, zahájení stavby inženýrských
sítí mezi sklepy a pokračování ve výstavbě parkovacích ploch.
Plánů je dost, tak věřme, že se nám podaří z velké části naplnit.

Letošní rok se blíží ke konci, a tak si dovolím
krátké zhodnocení z hlediska obecního úřadu.
Rok 2017 považuji z pohledu činností v obci
za rok úspěšný. Možná nebylo v letošním roce
vidět tolik nových staveb jako v předchozích
letech, ale proběhlo mnoho příprav, jednání
a činností, které jsou nutné před budoucími
realizacemi. Vedli jsme mnoho jednání s firmami, které chystají výstavby v našem katastru,
abychom vyjednali pro obec co nejvýhodnější
podmínky. Podařilo se nám dokončit pozemkové úpravy, uzavřít nové velmi výhodné nájemní smlouvy, byla zahájena změna územního
plánu a proběhly personální změny ve školce.
Jsem taky velmi rád, že se nám díky zájmovým
organizacím daří udržovat bohatý kulturní
a sportovní program v obci. Z pohledu finančního hospodaření se nám také velmi dobře
daří, i díky získaným dotačním prostředkům. I
přes mnoho investic docílíme letos opět přebytkového hospodaření a ušetřené prostředky
využijeme v příštím roce, kdy máme naplánováno několik větších projektů.

Auto z dotací

Plánovaný chodník na 4. řádku

Dovolte mi na závěr, abych vám popřál klidné
a radostné vánoční svátky, mnoho dárků pod
stromeček a abyste si našli v uspěchané době
čas na své blízké. Do nového roku vám potom
přeji hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. Jestliže budete mít chuť přivítat nový rok společně,
budeme se na vás těšit již tradičně o půlnoci na
návsi.
Antonín Kadlec, starosta obce

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.9.2017
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatele, ověřovatele, navržený a doplněný program
• Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené ***, kdy se navyšuje odměna za práci na 180Kč/hod. práce s účinností od 1.9.2017
• Smlouvu č. 1030035756/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice za jednorázovou náhradu 11.700Kč bez DPH
• Dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci
Mateřská škola Starovice – na mzdové náklady Mateřské školy
příspěvek ve výši 60.000Kč a na rekonstrukci kotelny Školní jídelny ve výši 78.000Kč
• Smlouvu o právu provést stavbu SV Hustopeče – zvýšení kapacity vodovodních řadů a vodojemu na pozemcích parc. č.
2
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1086/65, 1086/95, 1086/96, 1086/113, 1086/103, 1086/105,
1086/81, 1086/85, 1090, 1092/4, 1086/80, 127/1, 112/2, 112/3,
127/4, 110/2, 1025/3, 107, 1079/6, 93/1, 988/6, 986/2, 992/2,
996/2, 997/1, 997/42, 998/2 997/17 se společností Vodovody
a kanalizace Břeclav, a.s.
Smlouvu o pachtu na pozemek parc.č. 4465 o výměře 7196m2
v k.ú.Starovice společnosti BIOFRUIT, spol. s r.o., Dobrovského
58/1, Hustopeče za roční pachtovné 3.598Kč
Smlouvu o pachtu na pozemek parc.č. 4855 o výměře 6990m2
a parc.č. 4646 o výměře 7075m2 v k.ú.Starovice společnosti BOHEMIA CANOPUS spol. s r.o., Starovice 93, za roční pachtovné 11.964Kč
Smlouvu o pachtu na pozemek parc.č. 4810 o výměře 3236m2
v k.ú.Starovice společnosti Vinice Hustopeče s.r.o., Jízdárenská
493, Velké Němčice za roční pachtovné 1.618Kč
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Smlouvu o pachtu na pozemky parc.č. 4570 o výměře 51757m ,
parc.č. 4823 o výměře 200m2, parc.č. 4837 o výměře 798m2,
parc.č. 4938 o výměře 611m2, parc.č. 4945 o výměře 6217m2,
parc.č. 4948 o výměře 3834m2, parc.č. 4951 o výměře 1357m2,
parc.č. 4956 o výměře 3312m2, parc.č. 4964 o výměře 1395m2,
parc.č. 4970 o výměře 2873m2, parc.č. 4973 o výměře 1549m2,
parc.č. 4974 o výměře 1678m2, parc.č. 4977 o výměře 3078m2,
parc.č. 4315 o výměře 14614m2, parc.č. 4469 o výměře 4065m2,
parc.č. 4565 o výměře 6616m2, parc.č. 4566 o výměře 6288m2,
parc.č. 4567 o výměře 11784m2, parc.č. 4586 o výměře 15735m2
v k.ú.Starovice společnosti Zemos a.s., Jízdárenská 493, 691 63
Velké Němčice za roční pachtovné 68.880,50Kč.
Smlouvu o pachtu na pozemky parc.č. 4395 o výměře 3342m2,
parc.č. 4432 o výměře 7458m2, parc.č. 4440 o výměře 14751m2,
parc.č. 4471 o výměře 3361m2, parc.č. 4474 o výměře 4107m2,
parc.č. 4475 o výměře 3214m2, parc.č. 4507 o výměře 1709m2,
parc.č. 4678 o výměře 12910m2, parc.č. 4680 o výměře 957m2,
parc.č. 4681 o výměře 640m2, parc.č. 4908 o výměře 4169m2
v k.ú.Starovice společnosti Zemos a.s., Jízdárenská 493, 691 63
Velké Němčice za roční pachtovné 28.309Kč.
Smlouvu o pachtu na pozemky parc.č. 4542 o výměře 3653m2,
parc.č. 4668 o výměře 22926m2, parc.č. 4869 o výměře 26.146m2,
parc.č. 4877 o výměře 31307m2, parc.č. 4883 o výměře 4304m2
v k.ú.Starovice společnosti BIOSADY s.r.o., Vizovice za roční
pachtovné 35.334Kč
Pachtovní smlouvu na pozemek parc.č. 1086/122 o výměře
381m2 v k.ú.Starovice *** za roční pachtovné 119Kč
Pachtovní smlouvu na část pozemku parc.č. 4327 o výměře
1135m2 v k.ú.Starovice *** za roční pachtovné 356Kč.
Nájemní smlouvu na část pozemku parc.č. 559 o výměře
32,10m2 v k.ú.Starovice k využívání letní zahrádky za cenu 1Kč/
rok ***
Zveřejnění záměru obce propachtovat pozemky parc. č. 4769
o výměře 2466m2, parc.č. 4771 o výměře 5326m2, parc.č. 4777
o výměře 20636m2, parc.č. 4780 o výměře 2089m2 v k. ú. Starovice za následujících podmínek:
- Nejnižší možné pachtovné bylo Zastupitelstvem obce Starovice stanoveno na 10.000Kč/ha vč. DPH
- Všechny uvedené pozemky jsou brány jako jeden celek. Celková výměra všech pozemků činí 30.517 m2.
- Nabídka bude předložena na přiloženém krycím listu nabídky
- Nabídka bude doplněna podepsaným návrhem pachtovní
smlouvy uchazeče, závazný návrh pachtovní smlouvy je přílohou tohoto záměru
- Zastupitelstvo obce Starovice si vyhrazuje právo měnit či
zrušit tento záměr bez uvedení důvodu a odmítnout některé nebo i všechny nabídky bez uvedení důvodu.
- Zastupitelstvo obce Starovice si vyhrazuje právo nevybrat
žádného uchazeče bez uvedení důvodu.
- Náklady spojené s vypracováním nabídky nese uchazeč.
- Podané nabídky se nevracejí a zůstávají u Obce Starovice
pro účely zdokumentování průběhu zadávacího řízení.
- Identifikační údaje vybraného uchazeče mohou být zveřejněny.
Podle § 6 odst. (5) písm. e) a dle § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,
Zprávu o uplatňování Územního plánu Starovice, která obsahuje zadání Změny č. 1 Územního plánu Starovice
Smlouvu o spolupráci se společností Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s. k realizaci vodovodu na 3.řádku
Smlouvu o dílo č. 174/17 na akci „Starovice, IS k RD v lokalitě

•

•
•
•
•

u sklepů, I.etapa“ se společností Modrý Projekt s.r.o., Břeclav za
částku 161.000Kč bez DPH
Zveřejnění záměru obce odprodat pozemky parc.č. 787/1 o výměře 1743m2, 4360 o výměře 2773m2, 4359 o výměře 192m2,
789/1 o výměře 46m2, 790/1 o výměře 27m2 v k.ú.Starovice
Zveřejnění záměru obce k právu stavby Inženýrských sítí na pozemku parc.č.1086/65, 1086/70, 1086/87 v k.ú.Starovice
Zveřejnění záměru obce odprodat pozemek parc.č. 888/1 o výměře 376m2 v k.ú.Starovice
Zveřejnění záměru obce odprodat část pozemku parc.č. 1086/65
o výměře 17m2 v k.ú.Starovice
Zveřejnění záměru obce odprodat část pozemku parc.č. 356/2
o výměře 1m2 v k.ú.Starovice

Zastupitelstvo obce Starovice bere na vědomí:
• Rozpočtové opatření č.6, 7
• Zprávu finančního výboru za I. pol. 2017
• Zprávu kontrolního výboru za I. pol. 2017
Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu obce k podpisu Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ***
• Starostu obce k podpisu Smlouvy č. 1030035756/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o právu provést stavbu
SV Hustopeče – zvýšení kapacity vodovodních řadů a vodojemů
se společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o pachtu na pozemek parc.č.
4465 se společností BIOFRUIT, spol. s r.o., Dobrovského 58/1,
Hustopeče
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o pachtu na pozemek parc.č.
4855 a parc.č. 4646 se společností BOHEMIA CANOPUS spol.
s r.o., Starovice 93
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o pachtu na pozemek parc.č.
4810 se společností Vinice Hustopeče s.r.o., Jízdárenská 493, Velké Němčice
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o pachtu na pozemky parc.č. 4570, 4823, 4837, 4938, 4945, 4948, 4951, 4956, 4964, 4970,
4973, 4974, 4977, 4315, 4469, 4565, 4566, 4567, 4586 se společností Zemos a.s., Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o pachtu na pozemky parc.č.
4395, 4432, 4440, 4471, 4474, 4475, 4507, 4678, 4680, 4681, 4908
se společností Zemos a.s., Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o pachtu na pozemky parc.č.
4542, 4668, 4869, 4877, 4883 se společností BIOSADY s.r.o.,Vizovice
• Starostu obce k podpisu Pachtovní smlouvy na pozemek parc.č.1086/122 ***
• Starostu obce k podpisu Pachtovní smlouvy na část pozemku
parc.č. 4327 ***
• Starostu obce k podpisu Nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 559 o výměře 32,10m2 v k.ú.Starovice ***
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o spolupráci se společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. k realizaci vodovodu na
3.řádku
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo č.174//17 na akci „Starovice, IS k RD v lokalitě u sklepů, I.etapa“ se společností Modrý
Projekt s.r.o., Břeclav
Zastupitelstvo obce Starovice ukládá:
• Účetní obce zveřejnit schválené záměry na úřední desce Obecního úřadu Starovice
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Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 9.11.2017
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatele, ověřovatele a navržený program
• Smlouvu o pachtu na pozemky parc.č.
4769 o výměře 2466m2, 4771 o výměře
5326m2, 4777 o výměře 20636m2, 4780
o výměře 2089m2 v k.ú.Starovice od
1.1.2018 společnosti Bohemia Canopus,
spol. s r.o. Starovice 93, IČ: 61500011 za
roční pachtovné 61.644Kč
• Smlouvu o pachtu na pozemek parc.č.
4516 o výměře 992m2 v k.ú.Starovice od
1.1.2018 *** za roční pachtovné 496Kč
• Zveřejnění záměru obce propachtovat pozemek parc.č. 1086/121 o výměře 1023m2
v k.ú.Starovice
• Zveřejnění záměru obce propachtovat
pozemky parc.č. 996/2 o výměře 1291m2
a 996/3 o výměře 272m2 v k.ú.Starovice
• Zveřejnění záměru obce uzavřít Dodatek
č.3 k Nájemní smlouvě č. 112-01-2010 ze
dne 30.9.2010 na pozemky parc.č.: část
1075/63 o výměře 2469m2, 1086/55 o výměře 3482m2, část 1086/65 o výměře
3580m2, část 1086/70 o výměře 1112m2,
1086/74 o výměře 883m2, 1086/79 o výměře 4869m2, část 1086/81 o výměře
2795m2, část 1086/87 o výměře 80038m2,
1086/95 o výměře 26562m2,1086/96
o výměře 16586m2, 1086/103 o výměře
10062m2, 1086/105 o výměře 2423m2,
1086/113 o výměře 1474m2, 1115/18 o výměře 1963m2, 1115/23 o výměře 1299m2,
1115/30 o výměře 994m2, 1115/31 o výměře 5238m2, 1115/36 o výměře 4046m2,
1115/41 o výměře 926m2, 1115/42 o výměře 2905m2, 1115/43 o výměře 589m2,
1115/52 o výměře 6027m2, 1115/53 o výměře 1643m2, 1115/56 o výměře 22831m2,
1115/57 o výměře 12749m2, 1115/58
o výměře 18716m2, 1167/1 o výměře
680m2, část 1115/72 o výměře 680m2, část
1115/73 o výměře 3429m2 v k.ú.Starovice
za následujících podmínek:
Nejnižší možné pachtovné bylo Zastupitelstvem obce Starovice stanoveno na
5.000Kč/ha.
Zastupitelstvo Obce Starovice si vyhrazuje
právo zrušit tento záměr bez uvedení důvodu.
• Zveřejnění záměru obce odprodat pozemky parc.č. 587 o výměře 42m2 a 588 o výměře 244m2 v k.ú.Starovice
• Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na
odprodej části pozemku parc.č. 1086/65
o výměře 17m2 v k.ú.Starovice za cenu
850Kč Městu Hustopeče, Dukelské nám.
2/2, Hustopeče
• Kupní smlouvu na prodej pozemku par4

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

c.č. 356/3 o výměře 1m2 v k.ú.Starovice za
cenu 50Kč manželům ***. Kupující uhradí
návrh na vklad ve výši 1.000Kč.
Kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č.
888/1 o výměře 376m2 v k.ú.Starovice za
cenu 18.800Kč s ***. Kupující uhradí návrh
na vklad ve výši 1.000Kč.
Kupní smlouvu na prodej pozemků parc.č.
787/1 o výměře 1743m2, 4360 o výměře 2773m2, 4359 o výměře 192m2, 789/1
o výměře 46m2, 790/1 o výměře 27m2
v k.ú.Starovice za cenu 623.350,-Kč společnosti PŘEMYSL VESELÝ invest, s.r.o. se
sídlem Poupětova 869/8, 17000 Praha 7
Smlouvu o advokátní úschově č. 227/2017
mezi Obcí Starovice, společností PŘEMYSL
VESELÝ invest, s.r.o., Poupětova 869/8, 170
00 Praha 7 a advokátem Mgr. Vladimírem
Dvořáčkem, Pekařská 13, 602 00 Brno
Kupní smlouvu na odkoupení pozemku
parc.č. 889/1 o výměře 217m2 v k.ú.Starovice za cenu 10.850Kč od ***
Kupní smlouvu na odkoupení pozemků
parc.č. 888/2 o výměře 15m2, 888/3 o výměře 23m2, 889/4 o výměře 147m2 a 890
o výměře 226m2 v k.ú.Starovice za cenu
20.550Kč od ***. Obec Starovice ponese
náklady s návrhem na vklad.
Projektovou dokumentaci k projektu UNIPORT STAROVICE
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a o právu provést stavbu
na pozemcích parc.č. 1086/65, 1086/70
a 1086/87 v k.ú.Starovice se společností
UNIPORT INVESTMENT I s.r.o., Novomoravanská 321/41, Přízřenice, 619 00 Brno
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.:
HO-014330045349/001 se společností E.ON
Distribuce, a.s. za cenu 2.500Kč bez DPH
Smlouvu o dílo na provedení změny č. 1
územního plánu STAROVICE s Ing. arch.
Milanem Hučíkem, Adamcova 1233/5, 635
00 Brno za cenu 156.000Kč
Zpracování úplného znění ÚP STAROVICE
po změně č.1 územního plánu společností AR projekt, s.r.o., Hviezdoslavova
1183/29a, 627 00 Brno za cenu 18.960Kč
bez DPH

Zastupitelstvo obce Starovice
bere na vědomí:
• Rozpočtové opatření č.8,9,10
• Ukončení nájemní smlouvy č. 2/2012
s paní Miluší Rohrerovou, Starovice 111
k 31.10.2017 a nájemní smlouvy č. 1/2013
s panem Petrem Hermanem k 31.10.2017
• Podání reklamací vyúčtování energií dodavatelským společnostem Enwox a EP
Energy Traiding

•

usnesení č.
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Jmenování Bc.Zdeňky Kadlecové ředitelkou Mateřské školy Starovice od 1.11.2017

Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o pachtu na pozemky parc.č. 4769, 4771, 4777,
4780 se společností Bohemia Canopus,
spol. s.r.o., Starovice 93, IČ: 61500011
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o pachtu na pozemek parc.č. 4516 s ***
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na odprodej části
pozemku parc.č. 1086/65 o výměře 17m2
s Městem Hustopeče, Dukelské nám. 2/2,
Hustopeče
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy
na prodej pozemku parc.č. 356/3 o výměře 1m2 s ***
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy
na prodej pozemku parc.č. 888/1 o výměře 376m2 ***
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy
na prodej pozemků parc.č. 787/1, 4360,
4359m 789/1 společnosti Přemysl Veselý
Invest, s.r.o. se sídlem Poupětova 869/8,
17000 Praha 7
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o advokátní úschově č. 227/2017
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na odkoupení pozemku parc.č. 889/1
o výměře 217m2 od ***
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy
na odkoupení pozemků parc.č. 888/2,
888/3, 889/4 a 890 v k.ú.Starovice od ***
• Starostu obce k podpisu souhlasu ke stavbě „UNIPORT STAROVICE“
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. 1086/65, 1086/70, 1086/87
v k.ú.Starovice se společností UNIPORT
INVESTMENT I s.r.o., Novomoravanská
321/41, Přízřenice, 619 00 Brno
• Starostu obce k podpisu Smlouvy
o zřízení věcného břemene č.: HO014330045349/001 se společností E.ON
Distribuce, a.s.
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo
na provedení změny č. 1 územního plánu
STAROVICE s Ing. Arch. Milanem Hučíkem,
Adamcova 1233/5, 635 00 Brno
• Místostarostu obce Jozefa Oravce jednáním ve všech záležitostech ohledně Mateřské školy Starovice.
Zastupitelstvo obce Starovice ukládá:
• Účetní obce zveřejnit schválené záměry
na úřední desce Obecního úřadu Starovice
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Volba prezidenta České republiky
doba konání voleb:
pátek 12. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hod.
sobota 13. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hod.
případné II.kolo:
pátek 26. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hod.
sobota 27. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hod.
místo konání voleb: Obecní úřad Starovice, Starovice 180, 693 01 Starovice, 1. patro – zasedací místnost
• Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem volby. V den volby může volič obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
• Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
• Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
• Způsob hlasování ve volební místnosti: Volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se nijak
neupravuje.
• Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost – doma.

POPLATKY V ROCE 2018
poplatek
nájem pozemku
stočné
pes
odpady

splatnost
do 28.2.2018
říjen 2018
do 31.3.2018
do 30.4.2018

parkovací místa

do 31.1.2018

částka
dle nájemní smlouvy
dle vyúčtování - obdržíte do poštovních schránek
100Kč/pes
450Kč/osoba, 450Kč/víkendový dům
V případě úhrady po splatnosti se poplatek navyšuje:
na 500Kč/osoba úhrada 1.5.-31.5.2018
na 675Kč/osoba úhrada 1.6.-30.6.2018
na 900Kč/osoba úhrada od 1.7.2018
osobní automobil 500Kč/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

Stavby RD na 4. řádku
Rádi bychom vás informovali o aktuálním stavu příprav dostavby RD na 4. řádku,
na nichž se intenzivně pracuje. Během podzimu se nám sice zadrhlo jednání
ohledně posílení i vedení zokruhování vodovodu i dořešení jak s VN přetínajícím
4 řádek. Nicméně i tyto záležitosti, byť nás o pár měsíců zbrzdily, směřují k vyjasnění a dotažení a jakmile se tak stane, nebude už nic bránit zpracování finální
projektové dokumentace nezbytné pro územní rozhodnutí a stavební povolení.
Zahájení stavby sítí a komunikací první etapy A, předpokládáme po vydání
stavebního povolení v průběhu jarních měsíců 2018. V letních měsících pak
zahájení výstavby vlastních rodinných domů. Přiložený pohled na RD ukazuje,
kterým směrem se připravovaná vizualizace domů ubírá.
Informace zájemcům o dům poskytuje Ing. Oldřich Drápal, na emailu: odrapal@
rscs.cz, či na telefonním čísle 602 539 747.
Oldřich Drápal
5
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Parkování vozidel v obci
Současná uspěchaná doba, naše pohodlnost a relativně nízká cena
ojetých aut zaplavuje nejen naši obec stále větším počtem vozidel.
Dnes už je téměř pravidlem, že každá domácnost využívá více aut.
Zkoušeli jsme spočítat, kolik je v obci vozidel, a podle našich odhadů
se blížíme k číslu 500.
Nedávno jsem se bavil s jedním pamětníkem, který mi říkal: „To dříve
(ještě v 70. letech) byly ve Starovicích tři auta - Klaška, Klobouk a Pegáč.“
Každá doba má své, auto je dnes téměř nutnost, usnadňuje a zrychluje život. Taky jezdíme autem. Problémem je ale parkování aut. Kam
s nimi? Auta se nám zkrátka „přemnožila“. Osvětu k parkování vozidel
jsme začali dělat před sedmi lety a již tehdy jsme hledali řešení.

Většina občanů se snaží svůj problém vyřešit samostatně parkováním
na svých pozemcích, dvorech, v garážích, nebo vybudováním vlastního parkoviště na obecním pozemku s naším souhlasem. Za poslední
roky takových nových zpevněných míst vyrostlo také několik. V současné době problém parkování řeší už legislativa, která nařizuje ke
každé novostavbě vystavět dvě parkovací místa. Problém vzniká ve
staré zástavbě, při jejímž vzniku se s tolika vozidly nepočítalo.

Někteří občané si své parkoviště vkusně vytvořili sami

Auto na vesnici bylo dříve vzácností. Starovice 1953
Dnes máme zpracovaný projekt výstavby parkovacích ploch přibližně
na 150 nových parkovacích míst a postupně jsme ho začali realizovat.
V současné době je v obci už 100 zpevněných parkovacích míst. Napíši
otevřeně - nejsem rád, že stavbou parkovišť rozšiřujeme betonové plochy na úkor zeleně. Zaparkovaná auta v ulicích nejsou ozdobou obce,
spíše obráceně. Bohužel je to daň dnešní doby. Možná časem bude jiný
druh dopravy, nebudou auta a betonové plochy se budou moci rozebrat a osázet zelení. Dnes to tak zatím nevypadá, a proto postupně budujeme nová parkovací místa, protože považujeme za lepší mít hezky
upravené parkoviště než rozježděnou zeleň, která se nám těžko udržuje. Aby parkovací místa byla kvalitně udělána a celkově co nejméně narušila vzhled obce, provádíme je sami anebo s dodavatelskými firmami
podle zpracované projektové dokumentace. Parkovací plochy děláme
nově alespoň z vegetační dlažby, aby docházelo k vsakování dešťových
vod do země. Jedno parkovací místo nás v průměru stojí 20 tisíc korun
a po vybudování je nabízíme občanům k ročnímu pronájmu.

Nedostatek parkovišť se tedy snažíme řešit výstavbou vyhrazených
parkovacích míst za úplatu. Některým občanům se nelíbí, že požadujeme poplatek za vyhrazené parkování, přitom se z našeho pohledu
jedná o poplatek symbolický. Cena za vyhrazené parkovací místo pro
osobní auto je podle obecně závazné vyhlášky 500,- Kč za rok. Kdo
umí počítat, tak si spočítá, že po pětistovce splácí jedno vybudované parkovací místo 40 let, nebo že je to 1,40 Kč za den. Na druhou
stranu je to pro nás dobře, že někteří občané nechtějí symbolickou
pětistovku uhradit a možná si raději uklidí v garáži, anebo jen sleví
ze své pohodlnosti, otevřou si vrata a odstaví auto na svém dvoře.
Po vybudování dalších parkovacích míst ještě zpřísníme přístup k parkování a budeme dbát na zákonné dodržování zákazu parkování na
zeleni. Cílem je, aby v ulicích bylo co nejméně aut, a parkování těch,
které nelze „schovat“, zpoplatníme. Jestliže máte zájem o vyhrazené
parkovací místo, dojděte se informovat na obecní úřad na možnosti
řešení, případně uzavřít smlouvu o pronájmu.

Parkoviště může být i hezké

Stavba parkoviště z vegetační dlažby.
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Líbí se mi přirovnání, že dříve, než si sedlák koupil koně, nejdříve si
pro něj postavil maštal. Takto bychom měli přemýšlet v dnešní době
i my, než si pořídíme auto.
Antonín Kadlec, starosta obce

4/2017

Štarvický panter

Zneužívání svozu BIOodpadů
Vážení občané, pravidelně zveřejňujeme informace k obecním svozům odpadů. Před
dvěma lety jsme zavedli svoz bioodpadu
z předzahrádek, neboť jsme chtěli podpořit
ty z vás, kteří přispívají svou předzahrádkou
ke zkrášlení veřejných prostranství a ulic.
Bohužel postupem času dochází k stále většímu zneužívání obecních svozů bioodpadů,
kdy namísto kytek ze zahrádek jsou za domy
velké hromady bioodpadů ze zahrad. Připadá
nám nesprávné, aby obec likvidovala odpady
a hospodáři užívali úrodu v podobě zeleniny,
ovoce a vína. Znovu na vás zdvořile apeluji,

abyste si bioodpad ze zahrad a polí likvidovali některým z níže uvedených způsobů.
1. Pořízení vlastního kompostéru a likvidace
odpadu přímo na svém pozemku. Nejjednodušší a racionální přístup správného hospodáře.
2. Odvoz bioodpadu na sběrný dvůr, kde je
připraven kontejner, kam můžete uskladnit
veškerý bioodpad. Případně čistý bioodpad,
větve, listí, větve z révy apod. odvézt ke střelnici, kde obec zajistí kontrolované spálení.
3. V případě, že nemáte možnost vlastního
odvozu bioodpadu ze zahrad, můžete se

Bioodpad z předzahrádek vždy odvezeme

dojít dohodnout na obecní úřad a za úplatu
odvoz zajistíme.
V některých obcích přistoupili ke svozu bioodpadu svozovou společností Hantály, kdy
každá domácnost má navíc hnědou popelnici, kam ukládají svůj bioodpad. Posuzovali
jsme tuto variantu, ale považujeme ji v současné době za neekologickou a zbytečně
drahou. V případě realizace této varianty bychom museli zdražit poplatek za odpady.
Bioodpady pouze z předzahrádek budeme
nadále odvážet. Nechte je ve svozový den
před domem a rádi je odvezeme.

Nejvhodnější způsob likvidace bioodpadu ze zahrady

Zimní radosti a starosti v obci
Většina lidí nehodnotí zimu jako nejoblíbenější roční období, i když
jsou i takoví, kteří mají zimu rádi. Děti milují zimu kvůli sněhu a mrazu, který umožňuje mnoho radovánek a sportů, které v jiném ročním
období nelze provozovat.
Naopak pro nás na obci zima přináší spoustu činností navíc. Vznikají
nebezpečné situace, které bych zde rád připomněl a upozornil na několik možností, jak je eliminovat.
Když už se tedy v našem teplém podnebí stane, že mrzne a občas je
náledí anebo dokonce napadne sníh, zajišťujeme s třemi obecními
pracovníky údržbu komunikací. Tři zaměstnanci na cca 7 km silnic a 5
km chodníků znamená, že nejsme schopni zajistit okamžitou schůdnost a průjezdnost všech komunikací. Údržbu silnic směřujeme od
nejdůležitějších tras v obci, přes méně frekventované až po ty okrajové se samostatně stojícími domy a sklepy.
Vyjíždíme s traktorem, který má zadní radlici, se kterou můžeme sníh
hrnout pouze k jedné straně ulice. Často slyšíme stížnosti, proč hrneme sníh k domu či vjezdu, ale na jednu stranu sníh musíme shrnout
a když jsou domy po obou stranách, tak bohužel některá strana musí

být znevýhodněna. Nemáme techniku, která by zvládla odhrnutí sněhu z jednotlivých vjezdů a ručně to není v silách našich zaměstnanců. Z toho důvodu bych vás chtěl požádat, abyste si vjezdy odházeli
sami. Sníh odhazujte na travnaté plochy, nikoli zpět na vozovku. Při
zimní údržbě by nám usnadnilo práci, kdybyste neparkovali auta na
silnicích.
Co se týká chodníků, vítáme vaši pomoc při odhrnutí sněhu či posypání solí. Kdo jste ochotni posypat veřejný chodník, můžete se zastavit pro posypovou sůl na obci, kterou vám rádi vydáme. Když je náledí
a nemusíte vycházet z domu, a tady apeluji hlavně na nejstarší spoluobčany, setrvejte doma do doby, než se nám podaří dostat náledí pod
kontrolu a vše posypat a odhrnout.
Poslední neřest občanů v zimním období, kterou občas řešíme, je topení tuhými palivy v krbech a kamnech. Žádám vás, abyste spalovali
pouze povolené, uznané palivo, suché dřevo, peletky apod. a neobtěžovali tak vaše sousedy toxickým zápachem.
Děkuji jménem všech občanů.
Antonín Kadlec
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Mateřská škola
Vystoupení na setkání seniorů
Obecní úřad pořádá každý rok setkání seniorů nad 80 let, aby všichni společně oslavili
svá krásná jubilea. Také děti z mateřské školy
přišly babičky a dědečky potěšit krátkým vystoupením. Pro letošní rok jsme zvolili téma
Jablíčkování a připravili si pásmo lidových
písniček, básniček a tanečků plné jablíček.
Nezapomněli jsme ani na malý dáreček, který
jsme vyrobili v naší keramické dílně. V příjemné atmosféře se děti uvolnily a k nacvičenému programu ještě spontánně přidaly další
písničky. Po vystoupení se děti přiznaly, že
se trošičku styděly, ale poznat to na nich rozhodně nebylo.

Keramické tvoření
Vedoucí keramické dílny nabízí možnost účastnit se nepravidelně keramického tvoření. Přijďte se odreagovat od každodenních povinností a vytvořit si pěknou dekoraci. Můžete přijít každé úterý od 18,00 do
20,00 hod. Účastnický poplatek je 50,-Kč/den + cena výrobku podle váhy. Jedinou podmínkou je nahlásit
se předem na tel. č. 601 103 384 nebo mailem na ms.starovice@seznam.cz.
Těšíme se na vás.

Advent na návsi
První adventní neděli jsme prožili již tradičně
na návsi při rozsvěcování vánočního stromu.
Děti z mateřské školy si připravily krátké pásmo tanečků a písniček, kterým doplnily vystoupení mužáckých sborů. Mateřská škola
se na akci prezentovala i prodejním stánkem,
kde bylo možné zakoupit výrobky, na jejichž
výrobě se podílely děti z MŠ, nebo které nám
k prodeji věnovali sponzoři. Výtěžek z prodeje využijeme na pořízení dárečků pro děti
pod stromeček.
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Světýlka pro svatého Martínka
Celý týden před svátkem svatého Martina
jsme si ve školce povídali o tradicích, které
se k tomuto svátku vztahují. Kdo to byl svatý
Martin, proč se pečou svatomartinské husičky, proč má Martin bílého koně, co dělají vinaři v tomto období, jaké máme ke svatému
Martinovi pranostiky. Děti navštívily místní
kostel a prohlédly si jeho malovanou výzdobu, zašly do vinařství Vrátil, kde jim sklepmistr Adam Bednář vysvětlil, jak tento svátek
očekávají vinaři a taky si vyráběly lucerničky
a učily se písničky, aby mohly sv. Martina přivítat. Svátek měl Matin sice až v sobotu, ale
my jsme ho společně s rodiči a dalšími obyvateli obce nedočkavě vyhlíželi už v pátek večer
u myslivny. Aby k nám do Starovic našel cestu, rozsvítili jsme spousty lampionů a lucerniček a za doprovodu sněhových vloček jsme
se vydali Martinovi naproti. Cesta to byla
namáhavá a už u školky nás začaly opouštět
síly, a tak jsme se rozhodli Martina přivolat
písničkou. K velké radosti všech přítomných

Martin písničku uslyšel a na svém bílém koni
docválal až k nám. Děti od Martina dostaly sladké perníkové podkovičky a dovolení
pomazlit se s martinským koníkem. Dospělí
měli možnost ochutnat produkty místních

vinařů a výbornou „škvarkovku“ od kuchařek
ze školní jídelny. Martin nás chtěl ještě odměnit pořádnou sněhovou peřinou, to se ale
nepovedlo a místo vloček se z nebe spustily
jen studené kapky deště.

Poděkování
Děkujeme všem zaměstnancům obce za podporu a pomoc při organizaci školních akcí.
Velký dík patří našim sponzorům Lubomíru Málkovi za peněžitý dar, Renatě Májkové, Lence Doškové, Zuzce Štachové za výrobky k prodeji na adventní akci a všem ostatním, kteří nás jakkoliv podporují.

Vánoční zamyšlení
Jedna z vlastností naší doby je ta, že je velmi
rychlá a že jsme zvyklí mít všechno hned –
i zimě si můžeme v obchodech koupit letní
ovoce, na počítači můžeme během krátké
doby projít obrovským množstvím informací. Člověk je pak zvyklý přenášet rychlé digitální tempo do všech oblastí života.
V životě ale nejde všechno tak rychle: někdo
je třeba pomalejší v počítání, v psaní, ve čtení. Někdo jde pomaleji a musíme na něj počkat. Někdo pomaleji mluví a vyslechnout
ho a pochopit, co chce říci, vyžaduje ztratit
s ním více času. Někdo nám nevyhoví hned,
protože musí udělat ještě jinou práci. Někdo
onemocní, a proto se musí domluvený termín přeložit na později.
Všichni se potřebujeme učit být trpěliví, vy-

chovávat sebe i děti k tomu, že na některé
věci je třeba čekat, abychom se nestávali
bezohlednými lidmi, kteří chtějí uspokojovat všechny své přání a potřeby, mít „všechno hned“.
Na této cestě nám může být pomocí a inspirací doba vánoční, která se celá nese v duchu radosti z příchodu Ježíše Krista. Bůh se
pro nás stal člověkem. Stal se darem pro lidi.
Udělal si na nás čas. Kéž i my mezi tolika
dary, které kupujeme a dostáváme, nezapomínáme na ten pravý dar: mít pro sebe čas,
být k sobě trpěliví, místo hraní si s elektronickým zařízením mít čas na osobní setkání.
Přeji Vám radostné vánoční svátky a požehnaný nový rok.
P. Jan Nekuda

Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích:
4. neděle adventní: So 23. 12. 16.00 – Starovice, 17.00 - Hustopeče, neděle 24. 12. 9.30 Starovičky
Štědrý den večer: 16.00 – Hustopeče, 20.00 –
Starovice, 22.00 – Hustopeče.
Boží hod vánoční: 8.00 – Starovice, 9.30 – Hustopeče, 11.00 – Starovičky
Sv. Štěpán: 8.00 – Starovice, 9.30 – Hustopeče,
11.00 – Starovičky
Neděle 31.12. - svátek Svaté Rodiny: 8.00 – Starovice, 9.30 – Hustopeče, 11.00 – Starovičky
Nový rok: 8.00 – Starovice, 9.30 – Hustopeče,
11.00 – Starovičky.
9

Štarvický panter

4/2017

Starovice před 50 lety
V roce 1967 byl v naší obci aktivní svaz žen.
V létě ženy uspořádaly jednodenní zájezd do
Olomouce na květinovou výstavu Flora 67,
kterého se zúčastnilo asi 45 osob. V Olomouci
pak ženy vybraly a objednaly květiny, zejména růže a okrasné keře k zvelebení obce.
Dále si svaz uspořádal třídenní cukrářský
kurz, který vedla školitelka z Brna.
Kurzy vaření byly konány cca od 50. let. Po
2. světové válce se začal proměňovat jídelníček, objevovaly se nové technologické
postupy v přípravě pokrmů a také se více
rozšiřovaly ty již známé, ale méně využívané. Např. u zpracování masa šlo zejména
o pečení, dušení, smažení či grilování, zatímco před 2. světovou válkou i za války se
maso, pokud bylo, nejčastěji vařilo. Maso začalo přední místo ve stravě zaujímat zhruba
od konce 50. let. V roce 1965 činila celková
spotřeba masa na jednoho obyvatele České
republiky 66,2 kg, z toho byl podíl vepřového 38,6 kg a hovězího 18,5 kg. Spotřeba piva
v roce 1965 činila v českých krajích na jednoho obyvatele 140,7 l (pro srovnání v roce
1936 to bylo 64,8 l).
V 60. letech již z jídelníčku téměř zmizely některé ještě za války a těsně po válce běžné
plodiny, jako proso, pohanka, bob, ječná či
ovesná mouka, tuřín, vodnice apod. U některých jídel se změnila kvalita. Například bramborák, jídlo chudých připravované pouze
z nastrouhaných brambor, mouky a koření, se
změnil na jídlo pochoutkové, kdy se do těsta
začala přidávat i vejce či uzenina a smažil se
na omastku. Více se také začaly kupovat některé druhy lahůdek, jako různé majonézové
saláty, marinované a uzené ryby, bonbóny,
čokoláda… Vzrostla spotřeba uzenin i mléčných výrobků (jogurty, pribináčky), spotřeba
samotného mléka však v 60. letech klesala.
Ve druhé polovině 60. let se začalo v obchodě objevovat mléko v sáčcích. Rozšířilo se
zavařování a konzervování ovoce, zeleniny
a masa. Zavařování ovoce bylo ve větší míře

Svaz žen v roce 1959
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umožněno také tím, že lidé si mohli koupit
dostatek cukru. Ustoupilo tak sušení ovoce
a domácí vaření povidel, s tím souvisel také
úbytek některých dříve běžných jídel ze sušeného ovoce či povidel.
Z důvodu různých změn v zemědělské výrobě, lepší životní úrovně a také kvůli poválečným přesunům obyvatelstva strava ztratila
svůj dřívější regionální charakter a objevují
se nové recepty, jako např. lečo, bifteky, čevapčiči, ražniči apod.

Zmíněný kurz v roce 1967 byl zaměřen na
výrobky z perníku. Na závěr byla v mateřské
škole uspořádána výstavka vyrobených perníkových chaloupek, větrných mlýnů, stromků, včelích úlů apod., kterou přišli obdivovat
občané z celé vesnice. Perníky nakonec dostaly děti ze školky i ze školy k Mikuláši. Různé
kurzy vaření se pak konaly i v dalších letech.
V roce 1967 se u nás narodilo 10 dětí a 2 osoby zemřely.
Petra Pokorná

Členky svazu žen v roce 1983
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Setkání nejstarších občanů Starovic
Tradiční setkání starovických občanů 80+ připadlo letos na poslední
listopadový den. Nově letos do klubu přibyli čerství osmdesátníci
paní Antonie Madronová a pan Antonín Švestka. Další kulaté narozeniny, krásných 90 let, letos oslavila paní Zdeňka Fialová. Nejstarší
občankou Starovic je 94letá paní Anna Losová.
Všem přejeme krásné Vánoce s rodinami a do dalších let hlavně pevné zdraví a radost z vnoučků a pravnoučků.
Petra Pokorná
Nejstarší občané Starovic:
94 let
1. Losová Anna

87 let

8. Kelblová Anna
9. Prošková Anna
10. Štýblová Zdeňka

20. 1. 1929
11. 4. 1929
29. 10. 1930

86 let

11. Klíma Miloš

4. 5. 1931

85 let

12. Brož Antonín
13. Damborská Anna
14. Klašková Anděla

7. 2. 1932
27. 2. 1932
17. 2. 1932

14. 9. 1923

84 let

15. Jechová Marie

3. 9. 1933

83 let

16. Brožová Marie

24. 3. 1934

82 let

17. Hanuš Stanislav
18. Sodomková Božena
19. Červeňanová Marie
20. Duchoňová Blažena
21. Klašková Jiřina

18. 11. 1935
28. 12. 1935
29. 1. 1935
4. 3. 1935
24. 2. 1935

81 let

22. Čápková Božena
23. Ryzá Eliška
24. Madron Josef

12. 9. 1936
22. 11. 1936
9. 11. 1936

80 let

25. Madronová Antonie
26. Švestka Antonín

7. 2. 1937
1. 3. 1937

91 let

2. Štýbl Karel
3. Sadílková Josefa

13. 12. 1926
24. 7. 1926

90 let

4. Fialová Zdeňka

26. 12. 1927

89 let

5. Nečas František
6. Vaněk Vladimír
7. Vaňková Věroslava

28. 10. 1928
30. 1. 1928
9. 4. 1928

88 let

Nejstarší občanka Starovic paní Anna Losová
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O jednom pomníku a o vztahu k historii
V roce 2018 si připomeneme 100. let od
konce 1. světové války, jejímž přímým důsledkem byl vznik Československa. Právě na
paměť jejího ukončení 11. listopadu 1918,
kdy v 11 hodin vstoupilo v platnost příměří mezi bojujícími stranami, připadá Den
válečných veteránů. Česko i celý západní
svět vzpomíná na vojáky, bojovníky, hrdiny minulé i současné. Stoleté výročí bude
spojeno s velkým zájmem o tyto historické
události, pořádáním kulturních akcí, výstav,
konferencí, s množstvím televizních i rozhlasových pořadů a publikací knih literatury
faktu.
Ve čtvrtek 9.11.2017 jsem na jednání zastupitelstva obce Starovice vystoupil s návrhem na vybudování pomníku padlým v I.
světové válce, potažmo obětem všech minulých válek. Tato věc „leží na stole“ již 2 až
3 roky, ale je na čase se rozhodnout. Umístění si dovoluji navrhnout u zastávky autobusu na pozemku obce (asi 2 x 2 metry,
pokud by k tomu svolila) s tím, že k vybu-

dování pomníku se předpokládá shromážděním soukromých a veřejných prostředků.
Kdo dá, dá a kdo nedá, nedá. Co se však nestalo? V neděli ráno 12.11.2017 již po vesnici běžela zpráva, že se bude „stavět za půl
milionu pomník sudetským Němcům“. A
tato kauza žije dál svým životem bez ohledu na realitu.
Do 28. října 1918 jsme byli součástí Rakouska-Uherska stejně jako do 31. ledna 1992
součástí Československa. (Omlouvám se, ale
z důvodu rozsahu neuvádím úplné názvy
obou států v době jejich zániku). V katastru
obce obnovujeme kapličky, křížky, historické dědictví po lidech, kteří zde žili před
námi. Většina z nás chce předat potomkům
místo kde žije krásnější. Nebo se nic z historie naší obce nemá opravovat a připomínat
jenom proto, že předchozí obyvatelé nebyli
našimi příbuznými? To co považujeme za
domov, zvelebujeme po materiální stránce,
ale měli bychom jej předávat do budoucnosti i s pozitivním poselstvím, nikoliv se

záští až za hrob, trvající sto let. Zkrátka jde
o uvedení 33 jmen padlých v 1. světové válce na desce nebo podstavci pomníku. Podobných památníků jsou stovky a tisíce po
celém Česku. Bojíme se snad, že mrtvé tím
po sto letech vyvoláme z hrobu a oni nám
seberou pole a chalupy?
Ano, jde o pomník, který tak jako cokoliv co
aspiruje na umění a je umístěno ve veřejném prostoru, může vzbuzovat diskuse, zda
se líbí nebo nelíbí. Osobně bych dal přednost nekonvenční podobě před fádností
a sterilitou, artefaktu, který by se pokusil zachytit hrůzu války a okolojdoucí nutil k přemýšlení. Jeho vlastní obsah, pro toho kdo
trochu zná historii nemůže být nikdy „ideologicky závadný“. V obci, která má ve znaku
zeleného pantera se štuprem v pracce snad
žijí odvážní lidé, kteří se nelekají strašáků
minulosti ani něčeho nového. Kdo chcete
pomoci, pomozte. Kdo nechcete pomoci,
prosím nebraňte.
Vilém Barák

Vyjádření zastupitelstva obce k článku O jednom pomníku a vztahu k historii
Obdrželi jsme podnět od pana Baráka, který navrhuje k 100. výročí ukončení I. světové války vystavět památník padlým občanům Starovic s uvedením jejich jmen. Reagujeme tímto také na
jeho příspěvek výše.
Na zastupitelstvu obce jsme se začali zabývat tímto významným
výročím, kterým konec 1. světové války a vznik samostatného
Československa jistě je, již před několika lety, tedy ještě dříve,
než nás oslovil pan Barák. Hledali jsme způsob, jak tyto události
připomenout a důstojně oslavit. Nakonec jsme se rozhodli učinit
tak při příležitosti vysvěcení nově postavené kapličky v terasách
nad obcí, což plánujeme na 28. 10. 2018.
Samostatný památník se jmény padlých, o který usiluje pan Barák, stavět neplánujeme a ani si nemyslíme, že by bylo vhodné,
aby jej v dnešní době stavěl v naší obci kdokoliv jiný. Tématem
jsme se zabývali důkladně a dlouhodobě, projednávali jsme to
s občany i historiky, a zde stručně uvádíme naše důvody.
Položme si otázku PROČ. Proč nyní, v roce 2018, stavět pomník?
Jiná situace by byla, kdyby zde pomník již stál. V tom případě
bychom se o něj postarali, zrenovovali ho a určitě bychom se
k němu chovali jako k významné historické památce. Ale pomník
tu není. Proč ho nepostavili na památku svým blízkým tehdejší
obyvatelé, jako tomu bylo ve všech okolních obcích? Tyto památníky se stavěly vesměs v první polovině 20. let 20. století,
stavěli je spoluobčané na památku svým bratrům, manželům
a synům a dnes jsou to historické památky.
Tehdejší obyvatelé Starovic však památku svých blízkých uctili,
jen jiným způsobem… na své padlé vzpomínali při zvuku zvonu.
Za 1. sv. války byla většina zvonů zabavena pro válečné účely,
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takže po válce je nechali vyrobit znovu a zvon sv. Martin v našem kostele byl určen jako vzpomínka na padlé. Byl na něm nápis: Sv. Martine, oroduj za nás. Našim otcům, bratrům a synům,
kteří zemřeli pro Boha a vlast v letech 1914 - 1918 na zbožnou
památku.
Válek a padlých bylo mnoho a není možné stavět všem památníky. Před první sv. válkou padli starovičtí občané ve válce
prusko-rakouské v roce 1866, své životy ztratili také na bojištích ve druhé světové válce… Války zkrátka byly, jsou a budou,
bohužel.
Proč tedy teď stavět pomník lidem, kteří padli za jiný stát a jejichž pozůstalí vlastně ani neměli radost, když se rozpadlo Rakousko-Uhersko a vzniklo samostatné Československo, jehož
výročí vzniku si připomínáme. Jména padlých nám dnes už nic
neříkají. A co my víme, třeba měli tehdejší obyvatelé nějaký důvod, proč památník se jmény nepostavili, ale rozhodli se právě
pro zvon.
Historií naší obce se zabýváme, památky po předchozích obyvatelích chráníme a obnovujeme, ale stavět nový památník lidem,
jejichž potomci zde dnes již nežijí a současní obyvatelé k nim
nemají bližší vztah, nám nedává smysl.
Nechceme umožnit ani soukromou výstavbu památníku na
obecním pozemku, protože je to veřejné prostranství a nechceme z toho dělat precedens do budoucna, aby se nestalo, že se na
nás budou obracet i jiné zájmové skupiny, které by třeba chtěly
stavět jiné památníky, a my bychom pak museli řešit, komu to
povolit a komu nikoliv.
zastupitelé obce Starovice
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Hasičská sbírka pro DC Kyjov
Jak to celé začalo? Jednoho podzimního večera došlo v hasičské zbrojnici, po návratu ze
zásahu, na téma „SBÍRKA“. Zrodil se nápad,
co kdybychom opět nějakou sbírku uspořádali? Nebylo to vůbec jednoduché, v prvním
ročníku jsme si vybrali dětské oddělení nemocnice Břeclav. Celé to dobře skončilo, vybrala se spousta krásných hraček. Bylo nám
všem jasné, že to byla první, ale ne poslední
sbírka. V dalším roce jsme z technických důvodů nemohli sbírku uspořádat. Bylo hodně
starostí s rekonstrukcí hasičské zbrojnice,
a nebylo možné věci kde vybírat a ani skladovat. V letošním roce jsme si řekli, že když
už máme zrekonstruovanou zbrojnici a nový
dopravní automobil, tak nám v druhé sbírce
nic nebrání. Je to dobrá věc, kterou děláme
dobrovolně, jak pro naši radost, tak hlavně
pro děti. Snažíme se udělat krásné Vánoce dětem, které neměly v životě tolik štěstí.
Opět došla ta největší starost, pro koho tuhle
sbírku uspořádáme. Po domluvě s členy SDH,
kteří byly nápomocni i při minulé sbírce, bylo
jednoznačně odhlasováno dětské centrum
Kyjov. Už teď vím, že tohle chceme dělat i do
budoucnosti. Cíl máme, plakát taky, a nějakou tu reklamu k tomu, začíná nám to nabírat

obrátky. Byl námi osloven velkosklad Micro
Traiding a.s., který sídlí u Podivína. Po krátké
komunikaci nám byl předán štědrý dar v podobě velké krabice hraček, za kterou opravdu moc děkujeme. Za perfektní komunikaci
a štědrost jsme na oplátku předali firmě poděkování našeho SDH, obecní hrníček a malý
obrázek naší obce. Hrníček a obrázek nám
naopak podarovala obec k tomuto účelu,
děkujeme. Tahle akce otevřela srdíčko i občanům Starovic, kteří se s námi podílejí na téhle
sbírce. A jak se říká, vždy je
co zlepšovat. Tak se letos dokonce zapojil i Mikuláš, anděl
a i ti čerti. Rodiče jsou za tyto
služby vděčni a tak většinou,
jak se říká, hodí nějakou tu
„stovku“ Mikulášovi do košíku. Vybraných peněz za postrašení bylo tolik, že Mikuláš
hned 6. 12. odjel s andílkem
a jednou z hlavních pořadatelek do nákupního centra,
kde ty čertovské peníze proměnili za pyžamka, teplákové
soupravy, punčošky a trička
pro děti, nezbytně nutné hy-

gienické pomůcky a kosmetiku, bez které se
neobejdou. Nenakupovali jsme, co nás napadlo, ale přesně to, co DC Kyjov potřebuje.
Předání proběhne dne 21. 12., kde za vás za
všechny, kteří se do naší sbírky zapojili, popřejeme dětem krásné Vánoce. A vám všem
za SDH Starovice srdečně děkuji a přeji klidné
prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí,
lásky a klidný život v roce 2018.
náměstek SDH Starovice Radek Losa

Honová sezóna
Po letošním extrémně suchém jaru, kdy
nebyly vidět žádné přírůstky drobné zvěře,
jsme se rozhodovali, zdali máme hony v letošním roce vůbec pořádat. Protože jsme
nechtěli nikterak zasahovat do populace
divoké zvěře, tak jsme v letošním roce poprvé přistoupili ke kroku, jaký činí většina
okolních mysliveckých spolků. Koupili jsme
uměle odchované bažanty a ty vypustili do
našeho revíru. Pořádali jsme nakonec dva
hony. Před prvním honem jsme vypustili
30 bažantů a podařilo se nám jich ulovit 25
kusů. Před dalším honem jsme vypustili taktéž 30 bažantů a ulovili jsme jich 23 kusů. A
následně jsme se ještě prošli mezi vinohrady
a ulovili jsme 10 zajíců. Zajímavostí na obou
honech byla kontrola Policií ČR. Na každém
honu si namátkově vybrali pět myslivců,
kteří jim museli předložit doklady a zbraně.
Zajímali se zejména o doklady od zbraně, na
zbrani následně zkontrolovali výrobní čísla.
Ale hlavně se museli všichni vybraní myslivci
podrobit dechové zkoušce na alkohol. Obě
tyto kontroly pro nás dopadly dobře a mohli
jsme s klidným srdcem pokračovat v lovu.
S přáním všeho nejlepší do nového roku
předseda MS Starovice Karel Vala ml.
13
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Vinařův rok 2017
Blíží se konec roku 2017 a nastává čas na hodnocení.
Letošní vinařský rok nezačal velmi dobře. Hned
po ostříhání vinic přišly první mrazy a to 6. dubna -5 stupňů, kdy v našem regionu pomrzlo
kolem 30 % vinic. Za pár týdnů na to 10. května, i když bylo jen -3 stupně mrazu, trval delší
dobu, a tak celkem pomrzlo až na 50 % vinic.
Pomrzly i meruňky, třešně, ořechy a jiné ovocné stromy. Touto dobou byly škody na většině
vinic žalostné. Někteří vinaři náchylné odrůdy
vůbec nesklidili.
Od 13. září ještě začaly trvalejší deště a hrozilo
praskání a zahnívání hroznů.
Postupem času si však příroda poradila a při
sběrech vín se ukázaly vysoké slady a celkem
dobrá kvalita hroznů, která se projevila po
dokvašení vín výraznou chutí a vůní.
Jak jsem již napsal na začátku, blíží se konec
roku, a tak vás chci pozvat na Košt mladých vín,
který bude jako každý rok na Štěpána v místní
sokolovně. Přijďte a porovnejte vína svá a vína
svých sousedů.
Dovolte mě ještě jménem Vinařské společnosti Starovice popřát všem hodně zdraví, zdravá
a krásná vína, radostné prožití svátků vánočních
a mnoho štěstí a radosti v příštím roce 2018.
za v. s. s. s. Jiří Lang

Panter na Bajkalu
Toto léto jsme s Panterem projeli dodávkou 4500 km jižní částí východní Sibiře. Cílem bylo nejstarší a nejhlubší jezero světa Bajkal.
Jeho stáří se odhaduje na 25 až 30 milionů let a maximální hloubka
je 1642 m. Cestou k němu jsme viděli klasickou ruskou tajgu, bu-

14

ddhistické chrámy Burjatské republiky i ohromné Sajanské pohoří.
Splnil jsem si další cestovatelský sen a ujistil se, že cestovat se dá i s
ročním dítětem.
Antonín Štýbl
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Národní pouť do Fatimy
Světové poutní místo Fatima leží v Portugalsku, severně od Lisabonu. V roce
1917 se zde třem pasáčkům 6x zjevila
Panna Maria, vždy každého 13. dne
v měsíci od května do října. V těchto
zjeveních k nim promlouvala a předpověděla mimo jiné konec první světové
války, soc. revoluci v Rusku, druhou světovou válku i pád komunismu.
V letošním roce se slaví 100. výročí zjevení a u této příležitosti se ve dnech
12. - 13. 9. 2017 konala národní pouť
českých a moravských diecézí, do Fatimy přicestovalo autobusy a letecky
z celé naší republiky kolem 1.800 našich
poutníků, knězů a biskupů v čele s kardinálem Dominikem Dukou.
My jsme cestovaly společně s P. Janem Nekudou (děkanem Hustopečské
farnosti) autobusem, celý zájezd byl
10 denní. První zastávka byla ve Francii
v dalším významném poutním místě
v Lurdech, zde jsme pobyli dva dny, které jsme strávili ve spojitosti s odkazem
sv. Bernadety a večerním průvodem
Ave Maria s rozžatými svícemi.

Poutní areál ve Fatimě je obrovské prostranství, asi dvakrát větší než Svatopetrské náměstí ve Vatikánu, je zde Růžencová bazilika, která je největší kostel
v Portugalsku. Ke kapli Zjevení vede
300 metrů dlouhý chodník, po kterém
největší kajícníci a prosebníci přicházejí
po kolenou.
13. 9. 2017 byla za účasti deseti tisíců
poutníků ze všech zemí světa sloužena
hlavní mezinárodní mše, na které kardinál Dominik Duka převzal sochu Panny
Marie Fatimské, která byla převezena
do republiky a ve dnech 15. 9. -7.
10. 2017 putovala po všech diecézích Čech a Moravy.
Při zpáteční cestě jsme měli zastávku ve Španělském Montserratu, je to klášter vysoko v horách
severozápadně od Barcelony.
Při naší cestě jsme navštívili mnoho míst a poznávali jsme nejen
místa spojená s Pannou Marií, ale
i to, co příroda a lidé vytvořili.
Marta Mašková,
Zdeňka Stritzlová

Zhodnocení fotbalového podzimu „starovické přípravky“
První polovina sezóny 2017/2018 je již za
námi a dovolte mi, abych se ji pokusil zhodnotit.
Podzimní část sezóny by se dala zhodnotit
jedním slovem „FAMÓZNÍ“. Po osmi odehraných zápasech proti kvalitním soupeřům
jsme slavili osm vítězství, při celkovém skóre 96:51. Na našich vstřelených brankách se
podílelo celé mužstvo, ovšem lví podíl na
nich mají naši 2 útočníci Ríša Kopřiva, kterému se podařilo rozvlnit sítě soupeřů 53krát
a Michal Brzobohatý, který vsítil 28 gólů.
Dalšími střelci našeho týmu byli David Brzobohatý 7 gólů, Jan Adámek 2 góly, Vincent
Pokorný 2 góly, Kateřina Nedbálková 2 góly,
Tobias Béreš 2 góly.
Před začátkem a v průběhu sezóny opustili tým 4 hráči a to bylo důvodem, že jsme
v průběhu sezóny museli zvolit nového kapitána. Zaslouženě se jím stal David Brzobohatý. A také jsme museli najít nového brankáře,
kterým se stal Radim Kapečka, jenž si počínal mezi třemi tyčemi naší brány na výbornou. Zvláště nás těší, že jsou v našem kádru
tři fotbalistky Terezka Kapečková, Kačenka
Nedbálková a Amálka Baráková, na jejichž
hru je radost se koukat. Zvláště Amálka Baráková našla odvahu se postavit jako brankářka tvrdým střelám našich soupeřů a do15
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vést po výborném výkonu tým k vítězství.
Nejvyššího vítězství dosáhla naše přípravka
doma proti Horním Bojanovicím a to 20:2.
A dvou nejtěsnějších výher jsme dosáhli
také na domácím trávníku. Hlohovec jsme
porazili 9:8 a Kobylí po velkém boji 7:6, když
ještě v poslední minutě při rohu soupeře byl
vyrovnaný stav. Avšak naši mládežníci tuto
standartní situaci zvládli na výbornou a na
5 doteků s míčem přes celé hřiště vstřelili
z rychlého brejku nádherný gól.
Na závěr bych chtěl poděkovat našim věrným
fanouškům-rodičům za pomoc, obětavost
a fandění při zápasech, našim „kotelníkům“,
kteří při domácích utkáních vytváří fantastickou atmosféru. Také obci za dobré zázemí,
hřiště i nové víceúčelové hřiště s umělým
osvětlením a umělým trávníkem, na němž
můžeme trénovat v případě, že trávník na
hlavním hřišti není ve stoprocentním stavu.
Ovšem největší zásluhu na výše uvedených
úspěších má trenér týmu, Richard Kopřiva, díky jehož houževnatosti, trpělivé práci
a neskutečnému množství času, který dětem věnuje, můžeme být všichni hrdí na to,
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jak naše mladé fotbalistky a fotbalisté obec
skvěle reprezentují.
Protože se blíží konec roku, rád bych jménem „naší fotbalové přípravky“ vám všem

popřál krásné, klidné a požehnané Vánoce,
a do nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky,
klidu a pohody.
Zdeněk Adámek

Trojka je někdy víc jak čtverka
aneb muži celý podzim spíše dotahovali...
Po dlouhých šesti letech v té nejnižší se ve
Starovicích opět začala hrát vyšší fotbalová
soutěž a to III. třída, konkrétně skupina B. Po
výborném jaru jsme si byli vědomi, že to nebude taková procházka sadem jako o třídu
níže a naše očekávání se naplnila.
Nicméně jsme začali přesně tak, jak jsme
skončili. První mistrák jsme přijeli na půdu
béčka Novosedel, hrající krajskou soutěž
a přímo na jejich hody je obrali o všechny tři body výhrou 4:3. První domácí zápas
se už povedl o poznání méně, a tak remíza
1:1 s Horními Věstonicemi je v kabině brána
jako ztráta. Následně jsme opět venku zdolali Mikulov B 3:2 a na naše hody jsme jasně
ukázali, že dlouholetý matador a pravý bek
Štarvic - Richie Kopřiva starší - udělal chybu,
když v podstatě poslední den před začátkem nové sezony právě do
mikulovského béčka přestoupil.
Následně se věci začaly obracet proti nám a neproměněná penalta
v poslední desetiminutovce dalšího domácího zápasu proti Šakvicím
znamenala první porážku ve staronové soutěži, konkrétně 2:3. Následovaly porážky od Vranovic (2:6), Drnholce (0:7) a ve Velkém Dvoře
(1:2), které nás postupně posouvaly níž a níž v tabulce.
První domácí výhra 2:1 nad Bulharama nás nicméně zase nakopla
a nebýt obdržené smolné branky v poslední minutě, měli jsme na
dosah i bod ze zápasu s tento rok ve výborné formě hrající “Bosňou”.
Utkání v Pasohlávkách se jevilo jako snadné 3 body, ale opak byl pravdou a bohužel především díky špatné střelecké potenci a lehkého
podcenění soupeře jsme vyšli opět bodově naprázdno (1:4), stejně
tak jako na hřišti Ivaně (2:3). Naštěstí se podařilo podzim zakončit
16

tak jako začal a remíza 1:1 s Popicemi a výhra 2:1 v předehrávce proti
Novosedlům znamenají důležité 4 body do nakonec velmi vyrovnané
tabulky.
Přezimovávat se tedy bude na 12. místě se 14 body ze 14 zápasů a celkovým skóre 23:44 za 4 výhry, 2 remízy a 8 porážek. Nejlepším střelcem je po podzimu Staňa Straka s pěti brankami.
Po krátkém volnu nás čeká opět příprava, zimní turnaj v Žabčicích a na
apríla rozehráváme jarní část doma proti Ivani, které máme co vracet.
I když celkově je nejvíce ze všeho třeba zapracovat na začátcích
utkání, jelikož jsme ze 14 zápasů hned v deseti dostali první branku
a z toho 6x v první desetiminutovce.
Jménem všech fotbalistů a tréni přeju všem hezké svátky a vidíme se
na jaře!
Štarvicé!
David Lesák
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1.

Uherčice

14

9

2

3

40:22

29

2.

Velký Dvůr

14

7

6

1

33:14

27

3.

Drnholec

14

8

2

4

36:18

26

4.

Vranovice

14

5

6

3

40:33

21

5.

Nosislav

14

6

3

5

30:23

21

6.

Ivaň

14

5

6

3

27:21

21

7.

Popice

14

5

5

4

24:22

20

8.

Novosedly B

14

6

1

7

29:33

19

9.

Mikulov B

14

5

3

6

40:35

18

10.

Šakvice

14

4

3

7

17:24

15

11.

Horní Věstonice

14

3

5

6

19:35

14

12.

Starovice

14

4

2

8

23:44

14

13.

Bulhary

14

4

1

9

28:37

13

14.

Pasohlávky

14

3

3

8

23:48

12

Z činností v obci v posledním čtvrtletí roku 2017

Oprava mostku na 0-tém řádku

Stavba opěrné zdi

Stavba parkoviště u Slezákového
17
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Parkování u Brabcového dříve

Parkování u Brabcového nyní

Parkování za školkou dříve

Parkování za školkou nyní

Stavba chodníku u Vašinového

Stavba parkoviště u hasičky

18
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Advent na návsi
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Kalendář kulturních a sportovních akcí na rok 2018
sobota
Sobota
21.ledna
Sobota
3. února
Sobota
10. února 13:00
Neděle
11. února 15:00
Sobota
10.března 16:00
Sobota
24.března 14:00
Neděle
30.dubna 16:00
Sobota
12.května
Sobota
26.května
Sobota
2.června 15:00
Sobota
2. června
Sobota
15.-16.června
Sobota
16.června 20.00
Sobota
7.července
Pátek
24.srpna 18:00
Sobota - neděle
25.-26. Srpna
Sobota
15.září 14:00.
Pátek - Neděle
28.-30.září
Sobota
13.října 15:00
Neděle
28. října 15:00
Pátek
9.11. 17:30
Neděle
2.prosince
Středa
26.12. 14:00

Kde

Co

Kdo

sokolovna

Divadlo – Taneček přes dvě pekla

Obec

sokolovna

Hasičské soutěže - uzlování

Hasiči

obec

Masopustní průvod

Sokol

sokolovna

Maškarní ples pro děti

Sokol

Sokolovna

Setkání se seniory

Obec

sokolovna

Výstava vín

Vinaři

u myslivny

Pálení čarodějnic

Hasiči

pěší turistika

Jednodenní turistika

Sokol

u myslivny

KAŠTANFEST

Sokol

u myslivny

Dětský den

Sokol

Areál sklepů

Krajem kvetoucí révy

Vinaři

polní cesty

Agrotec rallye

autoclub

u myslivny

Babské hody

Baby

u myslivny

Myslivecká zábava

Myslivci

u myslivny

Stavění máje + Předhodová diskotéka

Sokol

u myslivny

Hody – tradiční hodová zábava

Sokol

mezi sklepy

Starovické vinobraní

Vinaři

Autobusový zájezd

Turistický víkend

Sokol

Fotbalové hřiště

Drakiáda

Obec

u kapličky

100 let od vzniku Československa

Obec

Průvod obcí

Lampionový průvod s ochutnávkou vín

školka

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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