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Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice

panter

Slovo starosty

vydatné deště nestačily ani vsakovat

Vážení občané,
blíží se konec roku 2020, který vzhledem
k pandemii koronaviru nebyl příliš šťastný.
V médiích slyšíme každý den pouze negativní zprávy a do toho se neustále mění vládní
nařízení. Špatnými zprávami jsme zásobováni dostatečně, proto se pokusím najít na
této době pozitivní věci.
Vždy své články začínám počasím, které významně ovlivňuje naše činnosti. Poslední
roky jsem psal o tom, jak nás sužuje sucho
a jak v Evropě postupně vysycháme. Letošní
koronavirový rok však přinesl nadprůměrné
srážky. Slyšel jsem teorie, že návrat přírody
k dřívějším rokům a vydatnější a častější srážky způsobilo omezení letecké dopravy. Myslím si, že z jednoho roku nelze dělat závěry,
ale kdyby opravdu měla mít letecká doprava
takový vliv na počasí, tak bych i souhlasil s jejím omezením. Uvidíme, co přinese příští rok.
Nicméně deštivý rok nám velice napomohl
s růstem všech vysázených stromů, malé
doubky v oplocenkách za letošní rok hodně
posílily a také jsme měli ve srovnání s předchozími léty minimální úhyn stromů. Říká se:
prší na mé brambory a sousedovo seno. Nám
na obci déšť prospěl, ale zemědělcům, vinařům či stavebníkům moc ne. Zemědělci díky
podmáčené půdě sklízeli poslední kukuřici
až v prosinci, vinaři mají malé slady hroznů
a stavebníci byli neustále omezováni ve své
práci deštivým počasím.

Pandemie a následná nařízení vlády omezila
cestování, uzavřela obchody, restaurace, zábavní podniky i sportoviště. Během krátké
doby nám vláda zakázala veškeré naše „radovánky“, ale i v této době je třeba hledat
pozitiva. Předchozí roky jsme si stěžovali
na šílený shon ke konci roku a najednou se
vše zpomalilo, je menší provoz na silnicích,
omezili jsme nakupování, máme více času
na rodinu, namísto zábavy chodíme po procházkách a mnoho občanů tím zjistilo, jaká
máme krásná místa i za obcí.

při procházkách jste mohli objevit
i sv. Gotharda
Byť se celý život, ekonomika i provoz zpomalil, tak na obci jsme v investicích omezení
nedopustili. Začátkem roku jsme provedli
komplexní rekonstrukci zasedací místnosti
obecního úřadu, následně výměnu dešťové
kanalizace na převážné části ulice 3. řádku,
vybudovali 40 nových parkovacích míst za
hasičkou u Coopu a na třetím řádku, pergolu ve školce a zrekonstruovali část chodníku
ve spodní části 3. řádku. Také jsme přispěli
životnímu prostředí novou alejí 56 stromů
kolem cyklostezky a dalšími stromy v obci.

4/2020

Zastupitelé a obecní úřad zase usilovně
pracovali a stále pracují na přípravě nových
projektů a podávání žádostí o dotace na
stavbu chodníku na 1. řádku, opravu komunikace 3. řádku nebo výstavbu workoutového a fitness hřiště ve sportovním areálu.
Před zahájením je výstavba přístřešků a dílny na sběrném dvoru a také připravujeme
přístavbu technického zázemí sokolovny.
Abychom mohli úspěšně rozvíjet obec, je
nutné mít neustále plány, dobrou projektovou a administrativní přípravu a na tom stále intenzivně pracujeme.

stavba chodníku na 3. řádku
Mimo naše činnosti probíhaly v katastru
obce i další soukromé stavby. Plynaři zdárně
přes nepřízeň počasí ukončili výměnu části plynovodního potrubí před vjezdem do
obce, firma Přemysl Veselý postupně dokončuje hrubé stavby prvních 15 domků, které
jdou už z dálky vidět při vjezdu do obce,
a vedle Hustopečí probíhají první přípravy
stavby průmyslové zóny Starovice. Je dobře,
že se staví, a také my na obci musíme být
připraveni a nápomocni, abychom pomohli i našimi projekty nastartovat zkoušenou
ekonomiku.

postupující výstavba RD
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obecní nástěnka kulturních akcí byla celý
podzim prázdná
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Společenský život se zastavil. Poslední veřejnou akcí bylo vinobraní a od té doby bylo
vše zrušeno a zatím nám vládní nařízení PES
ani nepovoluje nic pořádat. Pro tuto dobu,
kterou tráví mnoho lidí na internetu, jsme
pro vás, pro zpříjemnění tohoto času, po
12 letech připravili novou webovou stránku
obce. Na www.starovice.cz si můžete prohlédnout nový, moderní web, najít si různé
informace z obce nebo se jen pokochat krásou naší vesnice ve virtuální prohlídce.
Zdraví je na prvním místě. Mnoho občanů z naší obce COVID-19 prodělalo, každý
s různým průběhem, ale všichni se uzdravili.

V médiích už se píše o nových vakcínách, tak
snad se brzy dostanou do distribuce a strašák jménem COVID-19 zmizí. Buďme zodpovědní, řiďme se zdravým rozumem, nechoďme koronaviru naproti, ale na druhou stranu
se nebojme. S touto i dalšími nástrahami,
které pro nás život připravuje, se musíme
naučit žít a pracovat, abychom se mohli následně i radovat a užívat si život.
Přeji vám všem pevné zdraví, krásné a klidné
svátky, užijte si pohody a těšme se na lepší
dny.
Antonín Kadlec
starosta obce

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 3. 12. 2020
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Usnesení č. 1/4/2020 Zapisovatele, ověřovatele, navržený program
• Usnesení č. 2/4/2020 Pravidla rozpočtového provizoria do doby
schválení rozpočtu na rok 2021
• Usnesení č. 3/4/2020 Plán inventur k provedení inventarizace
majetku a závazků Obce Starovice k 31. 12. 2020
• Usnesení č. 4/4/2020 Odpisový plán Obce Starovice na rok 2021
• Usnesení č. 5/4/2020 Odpisový plán Mateřské školy Starovice na
rok 2021
• Usnesení č. 6/4/2020 Stočné pro rok 2021 ve výši 46,95 Kč bez
DPH/m3 + platná sazba DPH
• Usnesení č. 7/4/2020 Kalendář kulturních a sportovních akcí na
rok 2021
• Usnesení č. 8/4/2020 Pachtovní smlouvu na pacht části pozemku parc. č. 4327 o výměře 374 m2 v k. ú. Starovice od 1. 1. 2021
za roční pachtovné 117 Kč
• Usnesení č. 10/4/2020 Kupní smlouvu prodeje pozemku parc. č.
109/3 v k. ú. Starovice o výměře 399 m2 za cenu 139.650 Kč majitelům bytového domu č.p. Kupující uhradí náklady za sepsání
smlouvy a 2.000 Kč za návrh na vklad. Platnost usnesení je do 31.
3. 2021
• Usnesení č. 12/4/2020 Kupní smlouvu na prodej pozemku parc.
č. 4816/2 o výměře 123 m2 a parc. č. 4986/2 o výměře 362 m2 v k.
ú. Starovice za cenu 9.700 Kč. Kupující uhradí 1.000 Kč za sepsání
smlouvy a 2.000 Kč návrh na vklad
• Usnesení č. 14/4/2020 Směnnou smlouvu na směnu pozemku
parc. č. 717/2 o výměře 5 m2 v k. ú. Starovice za cenu 3.500 Kč
za pozemek Obce Starovice parc. č. 715/2 o výměře 28 m2 v k. ú.
Starovice za cenu 19.600 Kč. Doplatek ve výši 16.100 Kč uhradí
žadatel společně s 1.000 Kč za sepsání smlouvy a 2.000 Kč za
návrh na vklad před podpisem smlouvy
• Usnesení č. 16/4/2020 Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
HO-014330063261/001 stavby „Starovice, rozšíření NN, Mereda“
se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice 7 za jednorázovou náhradu 5.000 Kč bez DPH
• Usnesení č. 18/4/2020 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
• Usnesení č. 19/4/2020 Podání žádosti o dotaci z programu SFDI
„Příspěvky pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti
nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace
pro rok 2021“
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Usnesení č. 20/4/2020 Uzavření smlouvy s paní Lenkou Topolanskou, IČ: 76251926, Komárnov 1291, Lanžhot na administraci
žádosti o dotaci SFDI
Usnesení č. 21/4/2020 Podání žádosti o dotaci na Ministerstvu
pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotační titul 117D8210A – Podpora obnovy místních
komunikací na akci „Starovice ul. 3. řádek, komunikace“
Usnesení č. 22/4/2020 Podání žádosti o dotaci MMR na investiční akci „Workoutové a fitness hřiště ve sportovním areálu – Starovice“, z podprogramu DT117d8210H-Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
Usnesení č. 23/4/2020 Závazek spolufinancování investiční akce
min. ve výši 20 % celkových způsobilých nákladů akce dle investičního záměru a dle podmínek výše uvedeného podprogramu.
Usnesení č. 24/4/2020 Prominutí nájmů v obecních budovách za
½ měsíce říjen 2020 a měsíc listopad 2020 následujícím nájemcům:
Stehlíková Irena – kadeřnice, prominutí nájmu v celkové výši
3.000 Kč
Anschlagová Renata – studená kuchyně, prominutí nájmu v celkové výši 4.500 Kč
Maděrová Jana – pedikúra, prominutí nájmu v celkové výši 375 Kč

Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Usnesení č. 9/4/2020 Starostu obce k podpisu Pachtovní smlouvy na pacht části pozemku parc. č. 4327 o výměře 374 m2
• Usnesení č. 11/4/2020 Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy
na prodej pozemku parc. č. 109/3 v k. ú. Starovice o výměře 399
m2 s majiteli bytového domu č. p. 301
• Usnesení č. 13/4/2020 Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy
na prodej pozemku parc. č. 4816/2 o výměře 123 m2 a parc. č.
4986/2 o výměře 362 m2 v k. ú. Starovice
• Usnesení č. 15/4/2020 Starostu obce k podpisu Směnné smlouvy na směnu pozemku parc. č. 717/2 o výměře 5 m2 v k. ú. Starovice za pozemek Obce Starovice parc. č. 715/2 o výměře 28 m2
v k. ú. Starovice
• Usnesení č. 17/4/2020 Starostu obce k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-014330063261/001 stavby „Starovice, rozšíření NN, Mereda“ se společností E.ON Distribuce, a.s., F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7
Zastupitelstvo obce Starovice bere na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 8,9,10/2020
• Přerušení provozu Mateřské školy Starovice a Školní jídelny Starovice v termínu od 23. 12. 2020 do 31. 12. 2020
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Poplatky v roce 2021
poplatek

splatnost

částka

nájem pozemku

do 31. 3. 2021

dle nájemní smlouvy

stočné

říjen 2021

dle vyúčtování - obdržíte do poštovních schránek
1 m³ = 51,65 Kč (cena včetně DPH 10%)

pes

do 31. 3. 2021

100Kč/pes

odpady

do 30. 4. 2021

650 Kč/osoba, 650 Kč/víkendový dům
V případě úhrady po splatnosti se poplatek navyšuje:
na 715 Kč/osoba úhrada 1.5.-31.5.2021
na 950 Kč/osoba úhrada 1.6.-30.6.2021
na 1300 Kč/osoba úhrada od 1.7.2021

parkovací místa

do 31. 1. 2021

osobní automobil 500 Kč/rok, dodávka 1000 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

Rozvoj, vize a směřování naší obce
V posledních letech, zvláště pak poslední dva
roky, evidujeme nebývalý zájem o bydlení
u nás v obci. Vůbec se tomu nedivím. Starovice jsou krásnou obcí, s moderní infrastrukturou, dobrou dopravní obslužností, dobrým
zázemím, kulturním životem a navíc díky nedaleké dálnici s dobrou dostupností i do Brna.
V okolí je mnoho pracovních nabídek a to vše
dělá naši obec v současné době velmi atraktivním místem k bydlení. Jelikož máme přehled
o prodávaných pozemcích, můžeme konstatovat, že za posledních 5 let došlo k několikanásobnému zdražení pozemků a nemovitostí.
Pozemek, který obec prodala před šesti lety
nejvyšší nabídce za 500 tisíc, by se dnes prodal za 2 miliony Kč. Stejná situace je i v případě
domů. Ještě nedávno se nám zdál drahý starý
dům za 1 milion Kč, dnes se prodává za 3 miliony a více. Nejsou stavební místa, a tak zájemci o stavění hledají k zastavění různé plochy,
dokonce i bez inženýrských sítí, či ve sklepní
části, kde není územním plánem bydlení povoleno. Stavebníci v zoufalé situaci kupují tyto
pozemky a následně vyvíjejí nátlak na obecní
zastupitelstvo, aby k těmto pozemkům vybudovalo inženýrské sítě. Budování sítí je finančně velice nákladné a časově zdlouhavé, proto
každý projekt ekonomicky posuzujeme, zda je
pro obec dlouhodobě výhodný či nikoliv. Podobně je to i ve sklepní části obce, kde místní
postupně prodávají sklepy novým majitelům,
kteří ve většině případů kupují pozemky pro
výstavbu penzionů. S přibývajícími penziony
by se změnila klidová část obce na rušnou,
s narůstajícím provozem aut a přílivem cizích

turistů. Navíc tato lokalita nemá dostatečnou
infrastrukturu, inženýrské sítě a hlavně parkovací plochy pro požadované penziony, proto
zastupitelstvo z důvodu zachování klidové
části sklepů změnilo názor a nechce výstavbou inženýrských sítí podporovat stavební
rozvoj v této lokalitě.
Už před lety, když se schvaloval nový územní
plán, jsme propočítali, o kolik domů se může
naše obec ještě rozrůst. Dle schváleného
územního plánu z roku 2013 a spočítání možného zastavění všech volných zahrad se může
obec rozrůst ze současných 330 domů o dalších asi 120 domů, z toho 42 domů je počítáno
developerskou výstavbou na 4. řádku (pracovně označováno BR4). Při plné dostavbě se
počítá, že by se obec dostala počtem obyvatel
ze současných 920 obyvatel během 30 let na

1200 až 1300, tedy na úroveň počtu obyvatel
obce z roku 1911.
Postupný nárůst počtu obyvatel začal po roce
1989. V roce 1990 měly Starovice 668 obyvatel. Jenom za dobu 10 let mého starostování
jsem vydával souhlas ke stavbě 30 nových rodinných domů (mimo BR4), které jsou s drobnými výjimkami dnes již postavené a užívané
novými občany. Největší příliv obyvatel přišel
s výstavbou 4. řádku, kde bylo v letech 2006 –
2011 vystavěno celkem 32 nových domů, do
nichž přibylo cca 100 nových občanů. Obyvatelé 4. řádku jsou dnes již zabydlení, adaptovaní a každý svou mírou přispívá k rozvoji obce.
Proto jsme s odstupem deseti let přistoupili
k dostavbě 4. řádku, kde postupně vyroste ve
dvou etapách 42 nových domů a veškeré financování (vykoupení pozemků, stavba inže-
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nýrských sítí, komunikací, parkovacích ploch,
zeleně) jde na náklady developerské společnosti, která je následně rozpočítá do cen jednotlivých domů. Z toho důvodu vychází za
dům poměrně vysoká cena.
Současné zastupitelstvo nemá už v úmyslu
další rozšiřování obce. Návrh dle územního
plánu pouze řeší zastavění volných míst tak,
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aby byla obec urbanisticky uzavřena a dopravně propojena s minimálními náklady na
budování nové infrastruktury. Jediná lokalita, kterou v územním plánu nepodporujeme
k zastavění a byla převzata ze starého územního plánu, je BR1 (za sklepy) a budeme rádi,
když se nikdy nezrealizuje. Současný územní
plán počítá s postupnou dostavbou volných

míst s ohledem na kapacitu čističky odpadních vod či kapacity mateřské školky, v časovém horizontu 20 - 30 let. Pro ty, kteří by v obci
rádi stavěli, to není úplně dobrá zpráva, na
druhou stranu většina starousedlíků zmrazení dalšího rozvoje vítá. Ale člověk míní, doba
mění, tak uvidíme, co přinese čas…
Antonín Kadlec

Nakládání s odpady
Nakládání s odpady se neustále proměňuje a vyvíjí v závislosti na
změnách v legislativě, situaci na ekonomickém trhu a v našem případě také podle chování producentů odpadů, tedy nás občanů.
V současné době se chystá schválení nového zákona o odpadech,
který, zjednodušeně řečeno, má nastavenu cenu podle množství
vyprodukovaných komunálních odpadů na občana. To znamená,
že obec, která bude mít velké množství odpadů, za ně bude platit
i vyšší cenu. Stát se zavázal EU, že do roku 2030 zruší skládky odpadů, a proto prostřednictvím poplatků za ukládání odpadů do země
tlačí na nás (obce, občany), abychom snížili množství odpadů. Dnes
je poplatek za ukládání do země 500 Kč/tuna a do roku 2030 se postupně zvýší na 1850,- Kč. Tento poplatek je pouze jedna část, kterou za ukládání odpadů platíme, k tomu se dále počítá skládkovné,
státní rezerva a DPH. Celkem tedy dnes platíme za tunu odpadů
1050,- Kč + doprava. Pro příští rok nám společnost Hantály oznámila navýšení ceny za skládkování na 1200,- Kč a k tomu navíc dojde
k navýšení poplatku za ukládání. Ceny se zvyšují a změnou daňového systému přijde obec o část svých příjmů na úkor jednotlivých zaměstnanců. Z toho důvodu jsme nuceni také my zvednout poplatek
za odpady na rok 2021 o 50,- Kč tedy na 650,- Kč/osoba a rok.
Do budoucna, abychom předešli prudkému zdražování, můžeme
především přispět my všichni tím, že budeme mít co nejméně komunálních odpadů, tedy těch, co vhazujeme do popelnic a na sběrném dvoře do velkoobjemového odpadu.
Jak toho můžeme docílit? Tím, že budeme co nejvíce odpadů třídit.
V příštím roce chceme připravit novou vyhlášku, abychom od roku
2022 mohli vybírat poplatky podle vyprodukovaného množství tak,
aby občané s malým množstvím odpadů nedopláceli na ty druhé.
Pro příští rok jsme se rozhodli udělat pouze drobné změny a to ve
způsobu svážení vytříděných odpadů našimi zaměstnanci. Od nového roku nebudeme vracet igelitové pytle při svozu, ale budou se

stlačením plastu výrazně zmenšíte objem,
viz obrázek
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zavázané předávat zpracovatelské firmě. Důvodů je hned několik,
především urychlení svozu, zvýšení efektivity práce, zlepšení hygienických podmínek pro naše zaměstnance při nakládání s odpady
a vyloučení neustálých připomínek občanů, že nevracíme použité
pytle.
Bude nás to stát pár tisíc navíc, ale zefektivní to naši práci. Dle našich zkušeností běžný občan, který správně třídí a efektivně zmenší
objem plastů, pohodlně vyjde s 60l objemu na měsíc, což znamená
½ igelitového pytle, který vydáváme. Znamená to tedy, že na osobu
stačí 6 pytlů na rok. Právě toto množství 6 pytlů na rok vydáme na
každého občana, který uhradí roční poplatek za odpady. Komu toto
množství stačit nebude, může si pytle na obci dokoupit za 5 Kč/kus.
Distribuci pytlů zajistí obecní úřad na začátku nového roku.
Při svozu tedy budeme brát pouze průhledné pytle, do kterých jde
vidět a máme jistotu, že obsahují pouze vytříděné plasty. Neprůhledné pytle a pytle se špatně vytříděným odpadem, necháváme už
od letošního roku před domy. Také neustále opakuji, nesvážíme objemný odpad (tvrdé plasty, plastový nábytek, barely, linolea, gumy,
polystyreny, kabely, hadice, hračky atd.) tento odpad si každý vloží
do popelnice anebo si zajistí odvoz na SDO.
Změny v nakládání s odpady pro rok 2021
- Obec vydá v rámci uhrazeného poplatku 650 Kč na osobu
6 pytlů
- Pytle se nebudou ve svozový den již vracet
- Bude možnost si dokoupit 120 l průhledné pytle na OÚ 5 Kč/ks
- Odpady v neprůhledných pytlích nebudou sváženy
- Objemný odpad nebude svážen
Třiďte odpad, chráníte životní prostředí i své finance.

transparentní (průhledný) pytel umožňuje rychlou
kontrolu ukládaných plastů

stále máme velké rezervy :-)
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Mateřská škola
Covid v mateřské škole
Letošní rok si asi většina z nás zapíše do paměti jako ne zrovna šťastný a jedním z důvodů bude bezesporu COVID 19. Společnost je
rozdělena v názorech na vládní opatření, ve
kterých se většina z nás ztrácí.
Mateřské školy byly a jsou vyjmuty z vládních nařízení a jejich chod není omezen, což
jsme v MŠ uvítali. Nedokážu si představit,
že by se malých dětí týkala omezení typu
celodenního nošení roušek, dodržování odstupu, zákaz volného pohybu a sportu nebo
zákazu zpívání. Taková opatření by byla
v přímém rozporu s Rámcovým vzdělávacím
programem pro předškolní vzdělávání a pří-

mo zločinem proti dětské osobnosti.
Aniž bych chtěla zlehčovat situaci, nejsem
ani zastáncem úplného uzavření školek.
Jak ukazují statistiky, školy nejsou hlavním
zdrojem šíření nákazy. Díky osobní zkušenosti s průběhem onemocnění ve školce
mohu říct, že malé děti skutečně nejsou
rizikovou skupinou a nepotvrdila se ani informace o tom, že jsou děti nebezpečnými
přenašeči. Z pro mě dostupných informací
vím, že děti z naší mateřské školy, které byly
testovány a byly pozitivní, neměly žádné
nebo jen velmi mírné projevy onemocnění a přenos na rodinné příslušníky byl také

minimální. Touto informací vás nechci navádět k lhostejnosti, naopak na vás chci
apelovat, abyste se i nadále chovali zodpovědně, a pokud zjistíte, že vaše dítě přišlo do
kontaktu s nakaženou osobou, nevoďte ho
do kolektivu. Přestože děti zvládají nemoc
velmi dobře, problém nastává u možného
přenosu na personál MŠ, kde hrozí následné uzavření školy pro nedostatek pedagogických pracovníků. Pracovní neschopnost
nebo s onemocněním související karanténa
je nepříjemná nejen pro chod mateřské školy, ale také pro fungování rodiny.
Zdeňka Kadlecová

Hlášky dětí
Některá bezprostřední sdělení dětí nás ve školce rozesmějí tak, že
si je zapíšeme. Několik jich otiskujeme, abyste se pobavili s námi.
Mamka dnes měla migjénu, tak ležela v posteli celá jozvalená a chjupkala.
My máme doma číívavu. Čokl nebo číívava…? Nevím, jak se to jmenuje.
Koupím si kadežnictví a lidi se ke mně budou chodit vykadežnicovat.
Až budu velká, tak budu oblíkačka (myšleno oblékat lidi).
On bude pjinc a já se obleču jako pjincezna. A budu jeho ženilka nebo
tak něco.
Děda si shořel nos od sluníčka. (myšleno spálil)
Ten klacek má tady takový chytění.
Já nebudu princezna, já budu kamión.

Učitelka: Víte, co je hospodyně?
Dítě: To je asi pivo.
Při procházce u školní jídelny.
Učitelka: „Tady něco voní, co to asi je?“
Dítě: „Buď hnůj, nebo oběd.“
Učitelka: „Některé houby jsou jedovaté a nesmí se jíst.“
Dítě: „Jojo, to se jmenuje mucho-mucholapka.“
Nad fotkami z vinařství Sonberk:
Učitelka: „Kde jsme to byli?“
Dítě: „Ve vínovaře.“

S myslivcem v oboře díky projektům evropských fondů
Z dotací evropských fondů již naše školka
získala nemalé finanční prostředky. Díky
těmto příspěvkům jsme mohli využít personální podpory v MŠ jako je chůva nebo
školní asistent, podpořit kvalifikaci pedagogů na různých seminářích nebo vybavit
třídy didaktickými pomůckami. Tento rok
jsme zažádali také o příspěvek na vzdělávací

akce pro děti. Kvůli vysokým cenám dopravy omezujeme výjezdy mimo školu. Cena
dopravy často převyšuje náklady za vzdělávací nebo kulturní akce, což nemálo zatěžuje
rozpočet rodičů, a tak jsme zažádali o dotace
právě na tyto aktivity. Projektový den mimo
školu jsme zaměřili na poznávání přírody.
Okolí naší vesnice poskytuje dostatek pro-

storu pro pozorování kulturní krajiny, pole,
sady, vinohrady, meze, větrolamy, rybníky,
ale jedna věc nám tu chybí a to je les. Proto
jsme rozhodli, že v rámci projektu vezmeme
děti do opravdového lesa. Požádali jsme
předsedu mysliveckého spolku Starovice
pana Karla Valu ml., aby nám dělal v lese
průvodce. Autobus nás přivezl do obory Ho-
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ladná v Brně Kohoutovicích, kde jsme kromě
krásného vzrostlého smíšeného lesa mohli
pozorovat také daňky a divoká prasata. Zvolili jsme ideální roční období. Stromy měly
nádherně vybarvené listí, zem byla pokryta
žaludy, bukvicemi a kaštany, sluníčko nám
dopřávalo poslední paprsky babího léta
a daňci nám předváděli ukázkové námluvy.
Program jsme zaměřili na poznávání druhů
stromů, jejich listů a plodů, pozorování pobytových znamení zvěře a poznávání lesních
obyvatel. Pro děti byl samotný pobyt v lese
obrovským zážitkem, a i kdybychom neměli
připravené úkoly, soutěže a vyprávění pana
myslivce, užívaly si pouhý přítomný okamžik
– prolézání popadaných stromů, šustění listí
pod nohama, pozorování mraveniště, krmení divokých prasat žaludy, honičku s kamarády a zvuky i vůně lesa.
Zdeňka Kadlecová

Svatý Martin
Je již tradicí, že se každým rokem v polovině listopadu scházíme
a společně s dětmi z naší školky prosíme a voláme Martina, aby nám
přinesl první vločky. Bohužel aktuální situace v naší zemi a daná
vládní řízení nám neumožnila v letošním roce tuto krásnou a kouzelnou podvečerní akci zrealizovat.
Děti z naší MŠ však o tento hezký svátek nebyly ochuzeny. Povídali
jsme si o postavě sv. Martina a byli jsme se podívat na jeho podobiznu v kostele. Po zdramatizování svatomartinského příběhu si děti
uvědomily, jak je důležité umět se rozdělit, pomoci druhému v nouzi a nemyslet jen na sebe. To platí nejen na sv. Martina, ale po celý
život.
Vyzkoušeli jsme si některé tradiční zimní činnosti ze starých časů.
Drali jsme husí peří. Děti byly překvapené, že draní peří nejde tak
lehce, jak si myslely, a že získat peří na celý polštář je opravdu fuška.
Dalším dílem byla vlastnoručně ušitá svatomartinská peřinka, kterou děti nazdobily vločkovými razítky. Pak se z nás stali malí písaři
a sv. Martinovi jsme napsali dopis pravým husím brkem a inkoustem. Pro vzpomínku na tento hezký svátek si děti vyrobily z keramické hlíny malé podkovičky a koníčky.
Měli jsme v plánu ještě další aktivity (pečení svatomartinských rohlíčků, prohlídku sklepa a svatomartinského vína, další hry a vyrábění), bohužel drak Koronák dostal do svých spárů i naše paní učitelky,
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a tak musela být školka skoro dva týdny zavřená. Naštěstí jsme s ním
řádně zabojovaly a už jsme zase zpět u dětí.
Věřím, že i vy ostatní, kteří již nechodíte do školky, jste si tento den
náležitě užili. Příjemný večer při svíčce v kruhu rodiny, se svatomartinskou husou a svatomartinským vínkem má jistě taky své kouzlo.
Přesto doufám, že se za rok zase sejdeme u myslivny nebo na návsi a našimi lucerničkami a lampiony posvítíme Martinovi na cestu.
Mohl by nás tentokrát zasypat opravdovou hromadou sněhu, přesně tak, jak tomu bývalo za starých časů. Nebo nás snad překvapí
i letos? Myslím, že děti by se určitě nezlobily…
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Mikulášská nadílka v MŠ
Svatý Mikuláš je známý pro svoji spravedlnost a štědrost, kdy pomáhal potřebným
a dětem rozdával drobné dárky. Dříve stačilo k radosti dětí trocha ovoce a oříšky, dnes
jsou to hlavně čokoládky a někdy i drobné
dárky. Děti ví, že se v balíčku od Mikuláše
může objevit i uhlí či brambory, jako takové upozornění na to, že během roku i někdy
zazlobily… Mikuláš chodí v předvečer svého
svátku po domácnostech a společně s Andělem a Čertem nadělují dětem dobroty
podle toho, jak si zaslouží.
Letošní rok je všechno trošku jinak, to všichni víme. I u nás ve školce. Ale nechtěli jsme
naše děti o tuto tradiční nadílku ochudit,
a tak jsme pozvali Mikuláše, aby se přišel
podívat a posoudit, jestli si děti malou odměnu zaslouží.
V každé třídě se celý týden o Mikuláši, čertu a andílkovi mluvilo, vyrábělo a malovalo.
Děti se naučily písničky a básničky o tomto
světci, aby mu mohly s klidným svědomím

nějakou zazpívat či zarecitovat. A protože
v každém z dětí je tak trochu schovaný malý
čertík, tak jsme toho využili, za čertíky se
převlékly a takto Mikuláše uvítaly. Všechny
děti byly statečné a nebály se, a proto také
dostaly zaslouženou odměnu. Poté jsme si

zatancovali na čertí písničky, zahráli čertí
hry, a abychom prokázali tu největší statečnost, šli jsme se podívat přímo do Pekla,
jestli se už čerti probouzí na svůj každoroční
rej…
Michaela Broskvová

Vzpomínka
Koncem listopadu všechny z nás hluboce zasáhla zpráva o úmrtí Ondráška Štýbla, který ještě v létě vesele běhal mezi námi.
Celá vesnice je touto zprávou paralyzovaná a mnozí z nás neví, jak tuto informaci zpracovat. I děti ve školce tuto situaci vnímají a mají potřebu ji zcela bez předsudků probrat a svým způsobem pochopit.
Jak zaznělo na pohřbu, měli bychom se zamyslet, uvědomit si vlastní pomíjivost, ale i dary, které nám život nabízí. Vážit si
chvilek se svými blízkými a dětmi především. Ondrášek se nám jednou provždy zapsal do paměti jako milý, usměvavý, bezelstný a férový kluk a budeme na něj s láskou vzpomínat.
Za MŠ Zdeňka Kadlecová
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Parkování
Postupně budujeme nová parkovací místa
a někteří občané nám vytýkají, že „betonujeme“ obec. Na jednu stranu je pravda, že
přibývá parkovacích ploch (ze zámkové, betonové vsakovací dlažby), ale přikládáme
k porovnání fotografie, jak určitá místa vypadala dříve a jak vypadají dnes. Posuďte sami,
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co je lepší, zda upravené parkoviště anebo
rozježděná veřejná zeleň, kterou následně
uklízí obecní zaměstnanci.
Paradoxní je, že o betonování obce často
mluví právě ti řidiči, kteří nejsou ochotni
otevřít vrata a dát si svoje auto do dvora.
Zpoplatnění parkovacích ploch přimělo ně-

0. řádek dříve

0. řádek dnes

2. řádek dříve

2. řádek dnes

3. řádek dříve

3. třetí řádek nyní

které řidiče nad parkováním více přemýšlet
a zajistili si parkování na svém pozemku.
Tímto upozorňujeme všechny majitele aut,
aby nezapomněli na úhradu vyhrazeného
parkování a měli řádně označena auta parkovací kartou pro případnou kontrolu městské policie.
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3. řádek dříve

3. řádek dnes

3. řádek dříve

3. řádek dnes

Desatero o parkování aut v naší obci
1. Prvořadě parkujte na svých pozemcích (v garážích, dvorech,
průjezdech).
2. Nemáte-li vlastní místo, za poplatek využijte k parkování vyhrazených parkovišť.
3. Dodržujte pokyny dle dopravních značek a dodatkových tabulí.
4. Mějte řádně označena vozidla parkovací kartou pro případnou kontrolu.
5. Neparkujte na chodnících (ani částečně a ani na krátkou dobu).

6. Neparkujte na veřejné zeleni.
7. Neparkujte na silnicích (povoleno pouze na dobu nezbytně
nutnou dle vyhlášky).
8. Nezneužívejte volná místa pro návštěvy (nemáš-li parkování
na svém pozemku, musíš si zaplatit vyhrazené parkování).
9. Poučte o pravidlech parkování i své návštěvy, které do obce
přijedou autem.
10. Nebojte se upozornit své spoluobčany na nesprávné parkování.

Využít své dary
Průběh letošního roku je jiný, než na jaký jsme
byli v předchozích letech zvyklí. Období pandemie nás donutilo k izolaci, zabránilo nám být
nablízku přátelům a známým, setkávat se na
různých akcích. Přesto se dá na tomto období
najít i něco pozitivního. Zaujal mě jeden článek
na internetu, kde si autor všímá několika takových pozitiv. Říká, že k lepšímu se mění naše
nákupní chování. Například: Proč bychom měli
nakupovat i v neděli? Tenhle příkaz – věnovat
se v neděli čemukoliv jinému, jen ne brouzdání
po hypermarketech – by měl přežít i covidové
vlny, ať budou tři nebo čtyři. Nebo že i banálně znějící pravidla (myjte si ruce) fungují. Nebo
jiné poučení, které se týká toho, co v rozhovorech pro média říkají lidé, kteří před epidemií
pracovali 14 hodin denně a teď je virus zahnal
do home office. Skoro každý na otázku, co se

nejvíc změnilo, řekne: Jsem víc s rodinou. Jsem
víc doma.
I nastávající doba adventní a vánoční nám dává
příležitost být více spolu, s rodinou, s dětmi,
povídat si, hrát si, posedět nebo se pomodlit
u rozsvíceného adventního věnce nebo jesliček. Objevovat krásu i v těch jednoduchých
věcech. V těchto chvílích si můžeme také uvědomovat, že i když prožíváme pocit omezení
a drobné nepohodlí, že ne všichni mají stejné
možnosti jako my, že mnozí prožívají nelehká
utrpení a zkoušky, že pro mnoho lidí na světě
znamená období koronavirové krize pád do
větší chudoby.
My častokrát při pohledu na svůj život často vidíme jenom to, co nám chybí. „Kdybych jen měl
onu práci, kdybych měl právě ten dům, kdybych měl peníze a úspěch, kdybych neměl tam-

ten problém, kdybych měl kolem sebe nějaké
lepší lidi ….“ Myšlenka na ono „kdyby“ nám pak
brání vidět množství dobra, které máme, dary,
které jsme dostali. Pokud je máme, je tomu tak
pro to, abychom je využili, sloužili, byli darem
pro druhé. Zvláště toto období pandemie je
pro nás výzvou, abychom nemysleli jenom na
sebe, ale abychom byli vnímaví pro potřeby
druhých, hleděli na toho, kdo je chudý, v nouzi,
na možnosti, kde by se dalo druhým pomoci.
Přeji Vám radost z lásky, z konání dobra a požehnané prožití vánočních svátků.
Jan Nekuda, děkan
Vánoční bohoslužby – jejich konání a počet
účastníků bude záviset na aktuální situaci. Bližší
informace bude možné najít na stránkách farnosti Starovice nebo na nástěnce.
9
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Blahopřání z obce
Vzhledem k rušení akcí z důvodu pandemie koronaviru se letos neuskutečnilo setkání s našimi nejstaršími občany, kde pravidelně gratulujeme k významným životním jubileím. Protože byla akce zrušena,
rád bych alespoň touto cestou popřál k významnému životnímu jubileu manželům Štýblovým, kteří letos slaví 70 let společného života,
paní Štýblová oslavila kulatých 90 let a pan Štýbl je ve svých 94 letech
nejstarším občanem v obci. Délka jejich manželství je úctyhodná, ale
vůbec jejich život, kdy oba prožili válku, socialismus a dočkali se demokracie, byl pestrý a inspirativní. Zažili a přežili Masaryka, Hitlera,
Stalina, Gottwalda, Husáka i Havla. Prožili nespočet radostných dní,

ale i těch smutných, jak už nám to tak život přináší...
Se Štýblovými se dlouhé roky pravidelně vídám, občas se zastavím,
povykládáme a jsem obohacen z jejich životní moudrosti, filozofie,
skromnosti a elánu, který má málokterý mladý člověk. Dědeček se
mne vždy ptá, jestli není obec moc zadlužená, a babička pochválí, jak
na obci vše funguje. Z pohledu občana jsou pro mne životním vzorem, z pohledu starosty bych si přál, abychom měli v obci co nejvíce
takových lidí.
Manželům Štýblovým všichni přejeme už jen samé šťastné dny.
Antonín Kadlec

paní Štýblová se stále stará o zahrádku kolem kostela

Babičko a dědečku, všechno nejlepší
25. října oslavili 70 let společného života manželé Štýblovi. I když zpočátku nebyli babiččini
rodiče s výběrem ženicha nadšeni. „Bóže, to
je chlapec,“ pronesl praděd, vášnivý holubář,
když mu dědeček sestřelil ze střechy šampióna.
29. října se babička Zdenka dožila 90 let a 13.
prosince měl 94. narozeniny dědeček Karel.
Zažili hodně, válku i mír, hlad a bídu, komunismus i demokracii, roky suché i deštivé, včetně lokální povodně, kdy voda protékala jejich
domem, z polí do dvora a přes kuchyň až na
náves. Narodilo se jim 5 dětí, 11 vnuků a 20
pravnuků.
Když se chce, všechno jde! Přečti si knihu
„Vejce a já“ od Betty MacDonald a řiď se jí! Tak
to jsou rady, co jsem od babičky dostala do
života. „Napřed se ujisti, že tvůj manžel dělá
to, co ho baví, a pak přijmi s úsměvem všechny následky. Vdáš-li se za lékaře, nefňukej, že
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nemá úřední hodiny, a zrovna tak nenaříkej, že
úředník nevydělává tolik jako lékař. Buď ráda,
že má úřední hodiny. Chce-li opustit místo
v bance a živit se leštěním achátů. Pomáhej
mu leštit acháty. Uč se znát a milovat acháty
a …jíst acháty.“
Naše babička, která by svým nadáním jistě
stačila na univerzitní profesorku historie nebo
dětskou lékařku, trávila život jako žena v domácnosti a jako ošetřovatelka v místním JZD,
pro mladší jednotném zemědělském družstvu. Nejdůležitější je však pro ni opečovávání
rodinných vazeb. Ona je pojivem, svorníkem
rodiny. Dědeček jako stavební mistr ve Vodohospodářských stavbách cestoval po republice, kopal potrubí a zaváděl vodu do všech
možných vesnic a vesniček. Domů jezdil jen
na víkend a někdy ani to ne. Péče o pět dětí,
vlastní rodiče, dobytek, domácnost, vinohrad,
pole byla jen na babičce. A když už se začínali
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mít dobře, přišel rok 1953 a měnová „reforma“.
Všechny jejich úspory přes noc zmizely a ze
vzduchu rodinu nenakrmíte ani neošatíte.
Zase začínali od znova. Když dostali z podniku
poukaz na první společnou dovolenou, babička si musela půjčit pyžamo od maminky, protože žádné vlastní neměla. Přesto na minulou
dobu nevzpomínají ve zlém. Byli mladí, zdraví,
válka skončila a lidé musí pracovat v každé
době.
Největším dárkem by pro ně byla velká rodinná oslava. Všichni bychom se sjeli a sletěli
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z celého světa. Ozýval by se hlahol hovorů,
dětského křiku, pláče i smíchu, možná i zpěvu,
vše spojené se vzpomínáním na ty, kteří už tu
s námi nejsou. Bohužel s ohledem na zdraví
nás všech se letošní setkání neuskutečnilo,
i když bylo dlouho plánované.
Babička a dědeček s každým z nás prožívají
úspěchy i neúspěchy. Smutní pro naše bolesti a nemoci. Jediné, co si přejí, je, abychom se
všichni měli dobře, byli zdraví a pokud někde
bloudíme po světě, abychom našli cestu zpět
domů.

„Jídla máme, že ho nesníme. Peněz máme, že
je neutratíme. Zdraví a trochu se snášet, abychom tu za rok ještě byli!“ Tak to je vinš, který
babička pronesla při svých devadesátých narozeninách.
Život přináší dobré i zlé, narození i smrt. Nikdo
z nás zde nebude věčně a jediné na čem záleží
je láska, jak na nás budou vzpomínat blízcí. Za
života i po smrti. Buďme proto tolerantní, odpouštějme sobě i ostatním a sami si tím vytvoříme požehnané Vánoce i další nový rok!
vnučka Katuška

Starovice před 50 lety
Před 50 lety byla vybudována kanalizace u hřbitova, na které se
podílela místní organizace Svazarm. Dokončeny byly také mostky
a lávky přes potok a byly opatřeny zábradlím. Do obce byla pořízena
nová rozhlasová ústředna v ceně 50.000 Kč.
Kronikář zmiňuje i častou poruchovost vodovodu, kdy na několi-

ka místech v obci prasklo potrubí a voda poškodila dláždění. Kvůli
opravám byl uzavřen celý úsek vodovodu a občané museli chodit
pro vodu „tam, kde porucha není a to bývá někde dost daleko“.
Na konci roku 1970 měly Starovice 705 obyvatel.
Petra Pokorná

Turistika do Teplických skal
Hlavním kritériem při výběru zářijového turistického výletu je levné
ubytování s vlastní kuchyní pro 45 osob. Takových nabídek moc nebývá, a tak jsme si museli rezervovat ubytování dlouho dopředu. Zájezd
má být odměnou především pro členy sokolu, kteří se aktivně podílejí
v průběhu roku na zajišťování kulturních akcí v naší obci, a bývá o něj
tradičně velký zájem. V týdnu před odjezdem došlo k prudkému nárůstu nakažených covidem a někteří nahlášení zájemci zájezd zrušili.
Dva roky jsme měli objednané ubytování a zrovna na náš termín hlásila
předpověď chladno 9°C a vytrvalý déšť, no nic moc. Ale náš turistický
oddíl má heslo „tvrdý oddíl, tvrdé podmínky“, a tak jsme se počasí ani
viru nezalekli a vyrazili směr Broumov. Ubytovali jsme se v pěkné chatě, jejímž majitelem je filmový a divadelní herec, jehož nejznámější rolí
je „flájboy“ Eda z filmu Tři veteráni, a začali jsme plánovat program do
špatného počasí. Deštivou sobotu jsme využili na prohlídku soukromého pivovaru Opat s ochutnávkou piv a následně na návštěvu broumovského kláštera s poutavým průvodcem. Jediná chyba byla ve špatné
kombinaci programu - nejdříve měl být klášter a potom pivovar, neboť
někteří pak prohlídku chladného kláštera protrpěli.
Druhý den byla sice zima, ale bez deště, a tak jsme si mohli projít jindy
turisty přelidněné Teplické skály téměř sami. Byla to krásná procházka,

kterou jsme zakončili posezením na chatě, bez televize a wifi, čímž jsme
byli oproštěni od mediálního strašení a negativních zpráv o covidu. Ve
sváteční pondělí jsme se vydali domů se zastávkou ve Smetanově Litomyšli. I přes špatné počasí jsme strávili krásný víkend.
předseda TJ Sokol

Broumovský klášter

Teplické skály

účastníci zájezdu
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Tříkrálová sbírka 2021 bude
V naší zemi má koledování spojené s žehnáním domů na Svátek Zjevení
Páně (lidově na Tři Krále) dlouhou tradici. Tříkrálová sbírka 2021 se v Česku uskuteční od 1. do 24. 1. 2021. Ve Starovicích se s koledníky setkáte
v sobotu 9. ledna 2021 od 13,30 hodin. Peníze, které během odpoledne
v naší vesnici vykoledujeme, jsou důležitou položkou rozpočtu Oblastní charity Břeclav. V letošním roce byla vybraná částka 3 398 086 korun
použita na nákup nových pomůcek pro klienty paliativní péče Mobilního hospice svatého Martina, rozšíření charitní Záchranné sítě, přispěla
nemalou mírou na zkvalitnění činnosti krizových center na Břeclavsku
a na humanitární pomoc v Moldavsku. Neplánovanými výdaji byl nákup
dezinfekčních prostředků, roušek, respirátorů spojených s pandavirovou
nákazou. Nejinak tomu bude i v letošním roce. Vybrané prostředky pomohou zkvalitnit poskytované pečovatelské a sociální služby.
Zveme proto všechny, kteří mají chuť dělat něco pro druhé, aby se
k nám připojili. Nezáleží na věku, pohlaví, náboženské nebo politické
orientaci, mezi našimi koledníky jsou děti předškolní, školáci i studenti,
maminky, babičky, tety, pan správce i voják. Našim heslem je „každá koruna pomáhá“. Královské korunky, pláště, křídu, roušky i dezinfekci pro
vás zajistíme. Stačí dobrá nálada, teplé oblečení a odvaha zazvonit na

cizí dům. A jestli nám to vládní krizový štáb nezakáže, budeme zpívat
My Tři Králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám …
Na dveře domů napíšeme křídou K+M+B+2021. Nejedná o zkratky
jmen Tří Králů, to dodala až lidová tvořivost, ale jde o počáteční písmena z latinského Christus mansionem benedikat, což překládáme jako:
Kristus, ať žehná tomuto domu – po celý rok!
Předem děkujeme všem za vlídné přijetí koledníků. Mnohdy je pro děti
připravena i sladká odměna za jejich zpívání. To jsou příjemné chvilky
koledování. Na druhou stranu jsme se setkali s občany, kteří před námi
přibouchli dveře, se slovy: „Nemám drobné!“. I to je pro děti dobrá životní zkušenost. Děkujeme proto i těmto spoluobčanům a doufáme, že
nikdy nebudou potřebovat služeb charity ani pomoc jiných.
Věříme, že i letošní sbírka bude úspěšná a přinese radost dobrého skutku dárcům i koledníkům, protože přinášet radost druhým znamená obdarovávat také sebe. Děkujeme.
Kateřina „Baltazar“ Baráková
P.S. Od loňského roku je po celou dobu sbírky připravena jedna pokladnička v kanceláři obecního úřadu, a to pro případ, že byste chtěli přispět a nechtěli čekat, než zazvoníme u vašich dveří.

Příběh pejska se šťastným koncem
V dnešní době samých špatných zpráv můžeme
přispět jedním malým příběhem se šťastným
koncem. V den probíhajících krajských voleb
nám oznámila jedna spoluobčanka, že se před
obchodem pohybuje už druhý den opuštěný
pes. Přiznám se, že mezi mnoha jinými povinnostmi a úkoly na obci nás neplánovaná starost
o nalezená zvířata dosti časově zatěžuje. Nicméně už po několika dřívějších zkušenostech,
kdy jsme měli některé nalezené psy v kanceláři

anebo na dvorku školní jídelny, jsme pro tyto
účely pořídili kotec na sběrném dvoře.
Asi po týdnu se nám s pomocí místních dobrovolnic podařilo nedůvěřivého psa odchytit
a umístit do kotce. Tam se mu moc nelíbilo,
smutnil, vyl, štěkal, a i když byl ve stresu, vítal
každou návštěvu. Díky našim dobrovolnicím,
které mu výrazně zlepšily „ubytovací“ podmínky a vodily jej denně na procházky, se mu pobyt
dost zpříjemnil. Přizvaný veterinář psa prohlédl

a zjistil, že má čip, podle kterého se podařilo dohledat majitele až z Nového Dvora za Křepicemi.
Kontaktovali jsme majitele, který si pro psa přijel, a majitel i pejsek měli velkou radost s opětovného setkání po více jak čtrnácti dnech odloučení. Kéž by takhle končili všichni ztracení,
nejen ze zvířecího světa. Tímto chci poděkovat
našim dobrovolnicím za velkou pomoc při řešení nastalé situace.
Antonín Kadlec

Každoročně přinášíme v posledním čísle Pantera na této straně seznam připravovaných akcí na další rok.
Kvůli nejistotě z dalšího vývoje koronavirové pandemie a vydaných vládních nařízení tomu tak letos není. Je
těžké v této době plánovat, přesto věříme, že se mnohé akce nakonec uskuteční. Aktuální informace budou
k dispozici na našem novém obecním webu www.starovice.cz, v obecních hlášeních i na sociálních sítích.
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