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Kouzelné Vánoce
a vše nejlepší
do nového roku 2018
přeje redakce, vedení
a zaměstnanci
obce Starovičky
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Úvodník
Vážení spoluobčané,
nastupující zimní období v termínu
uzávěrky tohoto čísla zpravodaje,
tedy v prvním adventním víkendu
nám předvedlo, jak by měla ideálně
tato část roku vypadat – souvislá
sněhová
pokrývka,
dostatek
slunečního svitu, bezvětří a teploty
pod bodem mrazu. Takové počasí by se asi většině z nás
líbilo po celou zimu, ale bude to samozřejmě jen na přírodě,
čím nás dokáže překvapit, ale upřímně – lidé ji v tomto
ohledu, tedy aby se všem žilo příjemněji, moc nepomáhají.
Na téma, jak si sami ničíme přírodu a tím i lepší podmínky
k životu, toho slyšíme a čteme každý den mnoho, avšak i na
úrovni státu máme jen velmi malé možnosti na to, abychom
dokázali ovlivnit celkové změny klimatu. To, co ale můžeme
zlepšit, je přívětivější a zdravější okolní prostředí, tedy
mikroklima naší oblasti. Poměrně velkou možnost nám
dávají probíhající pozemkové úpravy, které vyčleňují plochy
v budoucím vlastnictví obce pro ozdravné zásahy do krajiny.
Jedná se o výsadbu zeleně – tedy stromů, keřů i
zatravněných ploch a vytváření tzv. průlehů, které mají za
úkol ve svazích zadržovat stékající vodu, a to vše na výměře
v řádech hektarů. Tato opatření, která v minulosti byla
samozřejmá na pozemcích každého hospodáře, a které
jsme později sami svým rozhodnutím „vše scelit a rozorat“
úplně zničili, má za úkol v naší zemědělsky obdělávané
oblasti kromě produkce kyslíku a zadržení vody v krajině
zastavit také vodní a větrnou erozi půdy, laicky řečeno – aby
úrodnou vrstvu půdy neodfoukával vítr a nesplavovala ji
voda. Na velkých plochách polí uvedeným opatřením velmi
pomohou také vhodně zvolené osevní plány zemědělských
subjektů. Zmíněné postupy se týkají především pozice obce
a hospodařících zemědělských společností, sami však
můžeme také pomoci, tedy pokud budeme chtít – jedná se o
maximální využívání dešťové vody v domácnostech, což
byla dříve také samozřejmost. Tím, že se voda zadrží, ať už
pro další využití v domácnosti, nebo se jen nechá vsáknout
a neodvede se kanalizací, můžeme pomoci zlepšovat klima
přímo v zastavěné části obce. Velký význam má také,
v souvislosti s velmi využívaným způsobem vytápění
krbovými kamny, spalování pouze suchého dřeva, které
vysychalo déle než 2 roky – v opačném případě se projeví
výskyt štiplavého kouře z domácností s množstvím
znečišťujících látek, jak to můžeme často registrovat při
večerních procházkách. Bohužel tak mnozí spoluobčané
nedokáží plně využít potenciál tohoto obnovitelného zdroje
energie a navíc znepříjemňují životní prostředí ostatním
spoluobčanům.
Koncem kalendářního roku však i problematika životního
prostředí ustupuje do pozadí v souvislosti s nadcházejícím
adventním obdobím a oslav konce uplynulého roku. Lidé se
chtějí v této době oprávněně na chvíli oprostit od všech
každodenních starostí a prožít poslední dny roku v klidu a
pohodě, tedy pokud si odmyslíme nezbytné nakupování
v zaplněných obchodních centrech. Přeji tedy nám všem,
abychom strávili letošní vánoční svátky i konec roku ve
zdraví, pohodě a spokojenosti a aby tato sváteční nálada
přetrvala co možná nejdéle i v roce novém.
Vladimír Drbola, starosta obce
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Víte že v r. 2017
- bylo podáno samostatně nebo ve spolupráci s místními
organizacemi celkem 8 žádostí o dotace, z nichž 7 bylo
úspěšných?
- byly získány pro naši obec dotační finanční prostředky ve
výši 4 404 tis. Kč?
- byly rozděleny dotace pro činnost a podporu místních
zájmových organizací a jednotlivců ve výši 66 000,- Kč?
- bylo vysazeno 30 stromů nových, nebo jako náhrada
uhynulé zeleně při současném pokácení 9 stromů?
- byla vysazena v areálu základní školy vzrostlá jedle
ojíněná, která bude sloužit jako vánoční strom pro děti?
- byly zhotoveny 3 ks uvítacích tabulí, které jsou osazeny na
okresních komunikacích při vjezdu do obce?
- byly zhotoveny 2 nové reprezentační letecké fotoobrazy
obce ve vysokém rozlišení umístěné v kancelářích obecního
úřadu?
- byly zhotoveny 3 ks informačních map z leteckých snímků
usnadňujících návštěvníkům obce orientaci, které jsou
umístěny na příjezdových komunikacích do obce?

Infomapa
- se obec zapojila do projektu Malovaná mapa Břeclavska,
jehož výsledkem je mapa s ručně malovanými zajímavostmi
regionu, která bude umístěna u kulturního domu?
- byly vybudovány inženýrské sítě v lokalitě výstavby nových
15- ti rodinných domů Zahrady I. zahrnující komunikaci
s odstavným parkovištěm, podzemní kabel vysokého napětí
s trafostanicí, vedení nízkého napětí včetně rozvodných
skříní, venkovní osvětlení a místní rozhlas?
- bylo realizováno oplocení venkovního areálu kulturního
domu včetně posuvné samonosné motoricky ovládané
brány a LED osvětlení?
- byla provedena kompletní rekonstrukce sociálního zařízení
a skladovacích prostor budovy obce - prodejny Můj Obchod
Potraviny U Tomků?
- byla provedena kompletní rekonstrukce vnitřních prostor
pošty včetně osazení kamerovým systémem a připojením
k vysokorychlostnímu internetu?
- byla provedena
přístavba skladu
budovy hasičské
zbrojnice?
- byla provedena
oprava autobusové
zastávky
pod
kostelem?
- bylo provedeno
Přístavba hasičské zbrojnice
vyčištění svodného
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příkopu u dálnice a přehrazení armovanými deskami
zabraňující průniku sedimentů do rybníku Luža?
- byla provedena oprava poškozených částí místních
komunikací infratechnologií a oprava prasklin pružnou
zálivkou?
- byla provedena úprava a prořezání veřejné zeleně
pracovníky obce i specializovanou firmou?
- byla provedena hydrofobizace podstavce busty P. Václava
Drboly a probarvení reliéfního nápisu na jeho čelní straně?
- byl proveden přesun vápencového pomníku II. svět. války
z neveřejného odpočívadla dálnice D2 do veřejně
přístupných prostor v blízkosti tanku na podstavci?
- bylo provedeno zateplení stropu a stěn budovy č.p. 62 –
obchodu a pošty včetně nové fasády?

Zimní sypač

Zateplení obchodu a pošty
- byla provedena rekonstrukce venkovních sociálních
zařízení sportovních kabin a úpravy šaten pro sportovce
včetně nového vybavení lavicovými šatními stěnami?
- byla provedena oprava herních prvků dětského hřiště ve
sportovním areálu a v ulici Dědina?
- byly nově osazeny 3 venkovní odpadkové koše na
odpočinkových místech u křížků a božích muk v extravilánu
obce?
- byl pořízen sypač vozovek SVS-0,6E instalovaný na
univerzální nosič Hako 1250 Citymaster?
- byla pořízena posilovací věž Finnlo Autark 2600 s finanční
spoluúčastí členů fitcentra do posilovny v kulturním domě?
- byla pořízena profesionální myčka nádobí, nový
kombinovaný sporák a vestavěná trouba do kuchyně
kulturního domu?
- byly pořízeny nové venkovní ozdoby na vánoční strom
obce?

- byl zahájen provoz Pošty Partner ve správě obce,
umožňující veškeré poštovní služby včetně bankovnictví a
služeb společnosti Sazka?
- byla provedena směna, případně prodej všech pozemků o
celkové výměře 3,5 ha, které obec vlastnila v katastrálním
území Velké Pavlovice?
- proběhlo za účasti atašé generálního konzula RF
vzpomínkové setkání u příležitosti 72. výročí osvobození
obce, kterého se zúčastnilo kromě veřejnosti 30 členů z
celkem 7 klubů vojenské historie?
- bylo předáno zdarma občanům obce, nebo přivezeno na
sběrný dvůr celkem 76 t kompostu z kompostárny
provozované firmou Hantály a.s., kam obec ukládá
vyprodukovaný bioodpad?
- se občané obce zúčastnili elektronických aukcí energií
s průměrnou úsporou cen 30 %?
- se narodilo v obci 7 dětí?
- se počet obyvatel obce zvýšil oproti předcházejícímu roku
o 8 občanů na celkový počet 842?

Kácení smrku u hasičky
(Text/foto VD)

Dotace 2017
Seznam žádostí o dotace z grantů JmK
1. Dotační program „Program rozvoje venkova“ JmK.
„Starovičky – oplocení areálu pro volnočasové aktivity“
Žadatel: Obec Starovičky, investiční projekt 1076 tis. Kč, požadovaná dotace 200 tis. Kč, skutečné náklady projektu po
provedeném výběrovém řízení 759 939,95 Kč.
Přiděleno 200 tis. Kč
2. Dotační program JSDH.
„Starovičky – přístavba budovy hasičské zbrojnice“
Žadatel: Obec Starovičky, investiční projekt 1 231 tis. Kč, požadovaná dotace 600 tis. Kč, skutečné náklady projektu po
provedeném výběrovém řízení 812 845,- Kč.
Přiděleno 568 991,- Kč
3. Dotační program Zkvalitnění sportovního prostředí v JmK.
STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ / ČÍSLO 67

3

„Starovičky – vybavení šaten a oprava sociálního zařízení“
Žadatel: TJ Starovičky, neinvestiční projekt 260 tis. Kč, požadovaná dotace 155 tis. Kč.
Přiděleno 155 tis. Kč
Seznam žádostí o dotace z fondů financovaných EU
4. Dotační program Operační program životní prostředí
„Výsadba protierozních krajinných prvků II. etapa“
Žadatel: Obec Starovičky, neinvestiční projekt 2 151 tis. Kč, požadovaná dotace 1 317 tis. Kč, skutečné náklady projektu po
provedeném výběrovém řízení 1 298 330,- Kč.
Přiděleno 863 288,- Kč.
5. Dotační program Operační program životní prostředí
„Zateplení objektu obecního úřadu Starovičky“
Žadatel: Obec Starovičky, investiční projekt 2 932 tis. Kč, požadovaná dotace 755 tis. Kč, skutečné náklady projektu po
provedeném výběrovém řízení 2 276 921,- Kč.
Přiděleno 754 421,- Kč.
Seznam žádostí o dotace z grantů Ministerstva pro místní rozvoj
6. Dotační program Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
„Chceme skákat jako Juška“
Žadatel: Obec Starovičky, investiční projekt 2 694 tis. Kč, požadovaná dotace 1 885 tis. Kč.
Přiděleno 1 858 117,- Kč
Seznam žádostí o dotace Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru
České republiky
7. Dotační program Dotace pro jednotky SDH obcí
„Starovičky – rekonstrukce hasičské zbrojnice III. etapa“
Žadatel: Obec Starovičky, investiční projekt 4 057 tis. Kč, požadovaná dotace 2 028 tis. Kč.
Zamítnuto.
Seznam žádostí o dotace z programu Vinařského fondu
8. Dotační program „Účast na výstavách“
„Pořádání 7. ročníku přehlídky šampionů výstav vín“
Žadatel: Vinařský spolek, neinvestiční projekt 60 tis. Kč, požadovaná dotace 8 tis. Kč.
Přiděleno 4 209,- Kč
Stočné
Výše stočného pro rok 2018 vychází z finanční analýzy dotačního programu OPŽP a je stanovena ve výši 55,67 Kč vč.
DPH/m3. Oproti loňskému roku se tedy jedná o navýšení 3,41 Kč/m 3. Z důvodu nárůstu stočného byla rozhodnutím
zastupitelstva obce snížena výše poplatku na osobu za svoz a uložení komunálního odpadu o 50 Kč na celkovou výši 60,- Kč
vč. DPH. Občané tedy zaplatí celkově na poplatcích za odpad a za stočné o 45,48 Kč na osobu více, než v roce 2017. Pro
informaci uvádím, že celkové dosud provedené kompenzace na poplatku za odpad činí 390 Kč na občana, což v přepočtu na
stočné činí 13,93 Kč/ m3 odpadní vody – skutečná hodnota stočného pro rok 2018 je tedy vyjádřena hodnotou 41,74 Kč/m3.
Pro Vaši informaci – stočné fy VaK Břeclav a.s. je na rok 2018 stanoveno ve výši 49,45 Kč/m 3 vč. DPH.
Poděkování
Obec Starovičky děkuje společnosti Thermal Trend spol. s r.o. Starovičky za dovoz jedle ojíněné z Hostivic u Prahy, která
bude sloužit každoročně jako vánoční strom dětem základní školy.
Oslava konce roku
Letošní zakončení roku tradičním ohňostrojem se bude odlišovat od minulých let nejen časem odpálení ohňostroje, které bude
přesně o půlnoci, ale i přípitkem zdarma. Pokud budete chtít popřát do nového roku svým známým, kamarádům a
spoluobčanům v již prvních minutách nového roku, přijměte pozvání k novoročnímu přípitku pod přístřeškem ve sportovním
areálu, kde bude pro všechny připraven šampus a víno. Nezapomeňte si však vzít s sebou skleničku. Zároveň budeme doufat,
že se podaří odpálit všechny díly sestavy ohňostroje bez problémů.
Pozvánka na kulturní akce
Prosinec
23.12. – Vánoční koncert s DH Palavanka
•
zahájení v 17:00 hod v sále kulturního domu
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26. 12. - Turnaj ve stolním tenise
•
zahájení v 9:00 hod v sále
kulturního domu
26. 12. - Šachový turnaj
•
zahájení ve 13:00 hod
v pohostinství U Kalichů
31.12. – Silvestrovský ohňostroj
•
odpálení ohňostroje ve
24:00 hod ve sportovním
areálu
Únor
27. 1. – Krojový ples – kulturní dům od 20:00 hod
•
předtančení
Moravskou
besedou, bohatá tombola
•
hraje DH Palavanka
•
předprodej místenek od
22.1. na OÚ Starovičky, tel.:
519414035
17.2. - Maškarní ples – kulturní dům od 20:00 hod
•
bohatá tombola, hraje Hary
Kochr
•
pořádá TJ Starovičky

Obec Starovičky pořádá
v sobotu 27. 1. 2018

Začátek ve 20 hod s předtančením
Moravské besedy
Hraje DH Palavanka
Vstupné 120 Kč - místenka, ochutnávka vína, sklenička
Bohatá tombola
Předprodej místenek od 22.1.2018 na OÚ Starovičky, tel.: 519414035

Poplatky v roce 2018
POPLATEK ZA ODPAD
Sazba poplatku za odpad činí 60 Kč/osobu, poplatek je
splatný do 31. 3. 2018.
Poplatky budou vybírány v kanceláři OÚ Starovičky od
12. 2. 2018 – 31. 3. 2018.
Nové kódy na popelnice již nebudou vydávány. V platnosti
zůstávají čárové kódy, které máte nalepené na nádobách
na odpad.
Poplatek lze uhradit následujícími způsoby:
- v hotovosti do pokladny v kanceláři OÚ Starovičky,
- bezhotovostním převodem na účet obce Starovičky č.
5028651/0100, variabilní symbol 1340, specifický symbol =
číslo domu,
- přes platební terminál (kartou) v kanceláři OÚ.
PLATBY ZA STOČNÉ
Cena stočného pro rok 2018 je stanovena na 55,67 Kč za
1 m3 vč. DPH, tzn., že na 1 občana s tekoucí teplou vodou
činí stočné pro rok 2018 1 558,76 Kč (28 m3 dle směrných
čísel x 55,67 Kč vč. 15 % DPH).
Vyúčtování stočného za rok 2017 Vám bude doručeno
počátkem měsíce ledna 2018. Případné přeplatky či
nedoplatky budou vybírány v kanceláři OÚ ve dnech
12. 2. 2018 – 31. 3. 2018. Kdo z občanů bude mít zájem o
zaslání přeplatku bezhotovostně na účet, nechť oznámí
číslo účtu na e-mailovou adresu info@starovicky.cz .
Stočné lze uhradit bezhotovostním převodem na účet obce
Starovičky č. 5028651/0100, variabilní symbol 23212111,
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specifický symbol = číslo domu. Občanům, kteří hradí
zálohy prostřednictvím SIPO,
budou automaticky navýšeny tak, aby odpovídaly nové výši
stočného. Nová výše záloh bude stržena již v měsíci leden
2018.
POPLATEK ZA PSA
a) Za prvního psa je sazba 150 Kč
b) Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je
sazba 100 Kč
c) Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu je sazba 50 Kč
d) Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo poživatele sirotčího důchodu je sazba 50 Kč.
Poplatek lze uhradit následujícími způsoby:
- v hotovosti do pokladny v kanceláři OÚ Starovičky,
- bezhotovostním převodem na účet obce Starovičky č.
5028651/0100, variabilní symbol 1341, specifický symbol =
číslo domu,
- přes platební terminál (kartou) v kanceláři OÚ.
(HK)
UPOZORNĚNÍ:
OÚ STAROVIČKY BUDE V DOBĚ
OD 22. 12. 2017 DO 2. 1. 2018 UZAVŘEN.
OTEVŘENO BUDE Z PROVOZNÍCH DŮVODU
OD STŘEDY 3.1.2018
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Volby 2017

Volby 2018

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
V naší obci se voleb zúčastnilo 411 voličů z celkového
počtu 686 oprávněných voličů, což představuje 59,9 %.

Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 se uskuteční
Volba prezidenta České republiky,
případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018.

Stany podle umístění:
1. strana č. 21 – ANO 2011 - počet hlasů 111
2. strana č. 29 – Svoboda a přímá demokracie – TOMIO
OKAMURA (SPD) - počet hlasů 90
3. strana č. 8 – KSČM - počet hlasů 47
4. strana č. 1 – ODS - počet hlasů 45
5. strana č. 4 – ČSSD - počet hlasů 29

Volební místnost bude otevřena:
V pátek od 14:00 – 22:00 hod.,
V sobotu od 8:00 – 14:00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Volební lístky budou občanům doručeny do 9. ledna 2018.

Usnesení č. 22/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Starovičky,
konaného dne 24. 10. 2017
v 19:00 hod. v zasedací místnosti
OÚ Starovičky
ZO schvaluje ověřovatele zápisu, program jednání, zápis a usnesení z minulého zasedání.
ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem obecního hostince v budově č. p. 253 s panem Lubošem
Kalivodou, bytem Starovičky 43, IČO 65366298 na dobu 5-ti let, tj. od 1.1.2018 do 31.12.2022 a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
3. ZO schvaluje Smlouvu č. 1030040303/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Jedná se o zřízení věcného
břemene na pozemku parc. č. 595/1 za účelem umístění distribuční soustavy společnosti E.ON a.s. – kabelové vedení
NN – Popovský na zatížení nemovitosti a za účelem jejího provozování. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za
jednorázovou náhradu ve prospěch obce ve výši 2 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
4. a) ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 89/3 o výměře 5 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří za cenu 200,Kč/m2 + DPH a p.č. 89/4 o výměře 345 m2, druh pozemku orná půda za cenu 60,- Kč/m2 + DPH v k.ú. Starovičky,
pozemek parc.č. 89/4 vznikl na základě geometrického plánu 725-140/2017 zapsané na LV 10001 pro obec Starovičky,
Katastrální úřad Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, p. Petrovi Šmerdovi a Zdeňce Šmerdové, 691 68
Starovičky 126 za celkovou cenu 26 257,- Kč s tím, že poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru
nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující. ZO schvaluje návrh kupní smlouvy a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
b) ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 595/28 o výměře 1 m2, druh pozemku zastavěná plocha za cenu 400,- Kč/m2 +
DPH v k.ú. Starovičky, pozemek parc.č. 595/28 vznikl na základě geometrického plánu 726-21/2017 zapsaný na LV
10001 pro obec Starovičky, Katastrální úřad Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, p. Ing. Martinovi
Luňáčkovi a Ivetě Luňáčkové, 627 00 Brno, Blažovická 1350/9 za celkovou cenu 484,- Kč s tím, že poplatky spojené s
vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující. ZO schvaluje návrh
kupní smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
c) ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 1298/27 o výměře 2 m2, druh pozemku orná půda za cenu 400,- Kč/m2 + DPH v
k.ú. Starovičky, zapsaný na LV 10001 pro obec Starovičky, Katastrální úřad Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Hustopeče, p. Kamilovi Majerovi a Taťáně Majerové, 691 68 Starovičky 292 za celkovou cenu 968,- Kč s tím, že
poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.
ZO schvaluje návrh kupní smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
d) ZO schvaluje nákup pozemku parc. č. 841/93 o výměře 53 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 719201/2017 zapsaný na LV 10001 pro obec Starovičky, Katastrální úřad Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Hustopeče od Radima Blažka, bytem Svatopluka Čecha 251/19, Hustopeče a Andrei Plchové, bytem Brněnská 801/60,
Hustopeče za cenu 400,- Kč/m2, tj. 21 200,- Kč, s tím, že poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru
nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující. ZO schvaluje návrh kupní smlouvy a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
5. ZO neschvaluje žádného dodavatele na vybudování optické sítě v obci Starovičky.
6. ZO souhlasí s osazením firmou Šabata, Velké Němčice 6 nových svítidel v lokalitě Zahrady a dále ZO schvaluje
„Vypracování Energetického posudku VO pro obec Starovičky a příprava dokumentů k podání žádosti do programu
EFEKT 2018“. Technické podklady pro EFEKT 2018 VO Starovičky činí celkem 29 660,- Kč bez DPH a pověřuje
starostu objednáním uvedených prací.
7. ZO bere na vědomí závěrečný účet svazku DSO Čistý Jihovýchod a DSO Mikroregionu Hustopečsko.
8. ZO schvaluje Plán inventur na rok 2017.
9. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2017.
10. a) ZO schvaluje Nájemní smlouvu s nájemcem Fair-Net, z.s. IČO 27047989. Jedná se o pronájem vodárenské věže na
pozemcích parc. č. 846/38 a parc. č. 846/39 v k.ú. Starovičky, vlastníkem je Obec Starovičky, nájemné je stanoveno ve
výši 36 000,- Kč a počínaje rokem 2018, pro rok 2017 je stanoveno v částce 28 000,- Kč
1.
2.
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.
b) ZO schvaluje Strategický plán – Program rozvoje obce Starovičky.
c) ZO souhlasí s digitalizací obecních kronik.
d) ZO schvaluje starostovi obce Starovičky Vladimíru Drbolovi proplacení 17 dnů nevyčerpané dovolené za rok 2016 a
to ve výplatách za měsíc 10/2017.

Odpadové hospodářství
Svoz odpadu

svoz bioodpadu

leden
středa

3. 1. 2018

středa

17. 1. 2018

středa

31.1.2018

čtvrtek 18. 1. 2018

únor
středa 14. 2. 2018

čtvrtek 15. 2. 2018

středa 28. 2. 2018

Z naší školičky
Návštěva divadla Radost v Brně
Neděli 29. 10. jsme si s dětmi a jejich rodiči zpříjemnili
návštěvou divadla Radost v Brně. Cesta byla chvílemi
napínavá. Ne jen že foukal silný vítr, ale úpravy dálnice nás
zdržely a nevěděli jsme, zda stihneme začátek představení.
S menším zpožděním jsme nakonec pohádku O Sněhurce a
sedmi trpaslících jsme stihli a pěkně si ji užili.
(PN)

mysliveckou mluvou. Někdy děti vymyslí zajímavé názvy a
kolikrát svými zážitky, nepustí pana myslivce ke slovu. Tak
jsme strávili příjemné dopoledne a ještě jednou díky panu
Panicovi a myslivcům Lovu zdar.
(PN)

Máme svůj vánoční stromeček
Ve čtvrtek 9. 11.
na nás čekalo
milé překvapení.
Pan
starosta
nám
věnoval
vánoční
jedličku, která
bude
jenom
naše a o kterou
se budeme sami
starat. Jako noví
majitelé
jsme
asistovali při jejím zasazení a každý den můžeme pozorovat,
jak nám "roste". Máme z ní velikou radost a už se těšíme, jak
si ji na Vánoce ozdobíme.
(PN)
Beseda s myslivcem
Jako každý rok, tak i letos jsme si pozvali zástupce z řad
místních myslivců, aby nám udělal besedu z oblasti lesní
zvěře, lesa a myslivosti. Ještě že máme pana Josefa Panice,
který nás ještě nezklamal a vždy je ochotný přijít mezi nás
nejmenší a povídat si s námi o lesní zvěři a práci myslivců.
Čekání na něj si děti zpříjemnily výrobou lesní koláže a
střelbou na zajíce a divočáka. Samozřejmě papírového.
Nejvíce děti zaujme zbraň, hlavně kluky, seznámíme se s
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Kdo to dupe v lese
Druhý listopadový týden jsme zabrousili do tématu "Lesní
živočichové". Povídali jsme si o vybraných lesních zvířatech,
jejich rodinkách a dalších zajímavostech, které k tomuto
námětu patří. Aby
se
lesním
zvířátkům u nás
ve třídě líbilo,
vysadili jsme jim
"lesní školku". A
co následovalo
potom?
Fotky
vám prozradí…
(PN)
7

Čáry máry fuk
Čáry máry fuk a je tady kouzelník, který se bez své kouzelné
hůlky a asistentů neobejde. Do naší školky zavítal a vykouzlil
úsměv a údiv našich dětí. Ty s nadšením a zájmem
sledovaly jeho
prsty a triky.
Největší
radost měly,
když se mohly
zapojit
do
čarování
a
velký
ohlas
měli
také
holoubek
s
králíkem, kteří
do
kouzlení
meodmyslitelně patří. Bylo nám všem kouzelně a připadali
jsme si jako v pohádce.
(PN)
Cesta za slabikářem
13. listopad byl pro prvňáčky neobyčejným dnem, kdy
odložili Živou abecedu a dostali Slabikář. Ten si ale museli
zasloužit, a tak se vydali cestou za Slabikářem: z
Písmenkova přes Slabikov do Čtenářova. Získané znalosti a
dovednosti z českého jazyka předvedli nejen učitelkám ZŠ,
MŠ, ale i ostatním pracovnicím školy na stanovištích, za
odměnu zde získávali písmenka, která tvořila slovo, jež bylo
klíčem k získání Slabikáře. A tak děti psaly diktát slabik, z
kterých skládaly slova, četly slova, slabiky, poznávaly
počáteční slabiky k obrázkům, skládaly písmenkové puzzle,
psaly slova do mřížek, zjišťovaly slabičnou stavbu slov.
Všechny úkoly žáci splnili na velkou jedničku, a tak si mohli
rozbalit dárek s očekávanými Slabikáři, získat záložku do
knihy a doplnit energii sladkým písmenkovým perníkem.
Děkujeme maminkám, které přišly žáky podpořit, a také paní
Majerové za výborné muffiny.
(Baj)
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Den stromů,
který je 20. října, jsme s dětmi 2. a 3. ročníku slavili kvůli
nepříznivé předpovědi počasí již o dva dny dříve. Hlavním
cílem bylo procvičit
již probrané učivo
motivované
touto
tematikou, dozvědět
se
o
stromech
zajímavé informace a
uvědomit si jejich
nenahraditelnost ve
světě.
Výuku jsme zahájili individuální představou stromu každého
z nás. Následovala práce s textem, přepis básní a kresba
stromů podle dané básničky. Žáci třetího ročníku se
zamýšleli, proč jsou pro nás stromy důležité, ale také co je
naopak důležité pro stromy a co bychom mohli stromům k
jejich svátku popřát. Poté vyráběli blahopřání, která mohli

dotvořit dle svých představ.
V druhé části dne jsme se rozdělili do skupin a děti postupně
procházely čtyřmi stanovišti. Na prvním stanovišti měly za
úkol přiřadit obrázky k názvům stromů a rozdělit plody nebo
šišky stromů. Měly k dispozici nápovědu s informacemi
uvedenými ve větách. Na druhém stanovišti si mohl každý z
nich vytvořit svůj strom pomocí otisků, připravené byly pouze
prázdné kmeny a prstové barvy. Nakonec svému stromu
vymýšleli žáci jméno. Třetí stanoviště bylo určeno k
opakování již probraného učiva pomocí pracovních listů tvrdé, měkké a obojetné souhlásky (3. ročník), doplnění
znamének a určení druhů vět (2. ročník). Poslední stanoviště
bylo zaměřeno na samostudium s encyklopedií.
Následovala výuka v terénu - očesávání jablek. Na stromě
byly kartičky s příklady (jablka) a děti měly za úkol tato jablka
sbírat a dávat do koše. Než je však mohly sklidit, kontroloři
(Kristýnka a Míša) museli uznat, zda je jablko dobré (výpočet
příkladu je správný).
Další venkovní aktivitou bylo poznávání stromů pomocí
smyslů (sluch, hmat, čich, zrak), chuť jsme samozřejmě
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vynechali. Zkoušeli jsme stromy měřit, pozorovat,
naslouchat jejich šepotu a vnímat je lépe než obvykle.
Tematickou výuku jsme zakončili pohádkou O kouzelném
stromě a velmi kladným hodnocením dne od dětí.
(Šeb)
Společná návštěva divadelního představení pedagogů
s dětmi MŠ, žáky ZŠ a rodiči
V rámci projektu „Místní akční plán na území ORP
Hustopeče“ jsme se rozhodli využít poskytnutí dotace na
uspořádání společného zájezdu dětí, rodičů a pedagogů do
brněnského divadla Radost.

Divadlo jsme navštívili ve dvou skupinách. Jako první jely
děti z mateřské školy se svými rodiči a pedagogy na
představení klasické pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků. O
14 dnů později navštívili divadlo žáci ZŠ a zhlédli ztvárnění
moderní pohádky Kubula a Kuba Kubikula podle knihy
Vladislava Vančury.
Tato akce měla dle reakcí rodičů velmi dobrý ohlas, dokonce
byl vznesen požadavek, aby se tyto „zájezdy za kulturou“
opakovaly častěji, i když si je budou platit sami. Takže máme
dobrý pocit z toho, že jsme nastartovali novou tradici
společných výjezdů.
(Wal)
Recitační soutěž žáků ZŠ ve spolupráci s Obecní
knihovnou a rodiči
Letošní rok jsme se rozhodli využít nabízených dotací
v rámci projektu „Místní akční plán na území ORP
Hustopeče“ na zakoupení nových básnických sbírek od
autorů pro děti a seznámit tak žáky s moderní i klasickou
poezií. Celá akce poté vyvrcholila recitační soutěží, k jejíž
realizaci jsme využili prostor Obecní knihovny.
Děti se v rámci projektu učily poznat rozdíl mezi staršími a
novodobými básněmi, vyslechly si přednes básní od učitelek
a společně jsme rozebírali obsahy děl. Poté si žáci sami
nebo za pomoci učitele či spolužáků vybrali jednu až dvě
básně, které se naučili zpaměti. Ve škole jsme ke zvoleným
básním vytvářeli ilustrace, přepisovali jsme texty a
zdokonalovali přednes. Následovala třídní recitační kola, ve
kterých se spolužáci sami hodnotili, a říkali jsme si, co
mohou dále vylepšit.
Vyvrcholením této akce byla školní recitační soutěž, která se
konala ve středu 8.11.2017 v prostorách knihovny. Na akci
byli pozváni rodiče dětí a nechyběla ani tříčlenná porota,
která posuzovala výkony malých recitátorů. Porota měla
svoje zástupce z řad rodičů, pedagogů a paní knihovnice.
Akci přišel podpořit i pan starosta.
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Žáci byli rozděleni do tří kategorií. První kategorii tvořili naši
prvňáčci. Do druhé kategorie byli zařazeni žáci druhého a
třetího ročníku. Tito žáci si vybrali básničku jednu. Ve třetí
kategorii si žáci čtvrtého a pátého ročníku vybírali jednu
báseň moderní a jednu klasickou. Výherci byli odměněni
knihami, sladkostmi a pomůckami do výuky. Žáci, kteří se
neumístili na žádném místě, byli za svoji pilnou přípravu také
obdarováni malou cenou útěchy.
Celý učitelský sbor velmi děkuje rodičům, kteří s dětmi
nacvičovali a pilovali přednes doma a nakonec přišli žáky v
jejich velký den podpořit svojí přítomností a potleskem. I po
skončení projektu mají děti knihy dále k dispozici v nově
vzniklé školní knihovničce.
(Wal)

Čtenářský klub
V dnešní době počítačů, tabletů, chytrých telefonů apod. se
často pozastavujeme nad tím, že dnešní děti prý nečtou.
Situace ale možná není tak tragická. Možná děti spíše
potřebují trochu jinak podpořit, aby se knížka dostala na
úroveň jiných zdrojů zábavy.
Proto jsme se před dvěma měsíci poprvé sešli v nově
založeném čtenářském klubu, který vznikl za podpory
dotace MŠMT, tzv. „Šablon“, což je dotace zaměřená na
zkvalitňování výuky, podporu čtenářské gramotnosti a
získávání čtenářských dovedností vůbec, pod vedením Mgr.
Walterové a Mgr. Bajkové.
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Čtenářský klub je volnočasová aktivita, kde děti zažívají
příjemné a radostné chvilky při čtení, zjišťují, že čas strávený
s knížkou může být velmi zábavný, třebaže zrovna nejsem
moc dobrým čtenářem (v tom smyslu, že čtení je pro mě
„těžké“). Smyslem klubové práce je příjemný zážitek
s knihou a čtenářský klub tak slouží jako prostor pro
setkávání se dětí nad knihami. Děti se schází každý týden a
povídají si o tom, co právě čtou, předčítají úryvky
z přinesených knih, představují je a doporučují ostatním.
Pracujeme také společně s knihami ze školní knihovničky,
seznamujeme se s autory i ilustrátory knih, vžíváme se do
pocitů hlavních hrdinů, říkáme si, jak by asi příběh dopadl,
kdyby…….
Nejde však samozřejmě jen o čtení a povídání si o knihách.
Spolu s tím jde i o rozvíjení řečových schopností, jazykových
dovedností, tvořivosti, ale jde také o tříbení takových
schopností, jako jsou soustředěnost, sebekázeň a respekt
k druhému. Tomu všemu věnujeme pozornost právě při
čtení, povídání si o přečteném a při dalších kreativních
činnostech.
V klubu si také tvoříme svoji vlastní knihu, což je aktivita,
která děti baví asi nejvíc. Dává prostor k sebevyjádření a
uplatnění představivosti a vlastní fantazie. Při této činnosti
zažíváme i spoustu legrace, protože mnohdy vznikají
komické situace. Samozřejmě, že knihu dotváříme i
vlastními ilustracemi.
Zpočátku jsme ani jedna nepředpokládala, že bude o klub
zájem. Domnívaly jsme se spíš, že budeme muset žáky
přemlouvat, že nám budou z klubu odcházet a my budeme
muset „shánět“ další (podmínka existence klubu je 6 žáků),
ale byly jsme obě s kolegyní příjemně překvapeny, že toto
nebylo potřeba. Naopak z původních 6 členů se nám klub
rozrostl během dvou měsíců na 11, což je pro nás veliké
zadostiučinění a máme radost z toho, že se takto podařilo
vzbudit zájem dětí o četbu.
Tak takové byly dva měsíce, které jsme v klubu společně
strávili. Když se za nimi ohlédneme, můžeme se jen
podivovat tomu, čemu všemu jsme se učili, jaké pokroky
jsme udělali. Jsme zvědaví, co dalšího nás ještě čeká, ale
už teď víme, že i když dotace vyprší a bude i nadále o klub
zájem, určitě v něm budeme pokračovat.
(Wal)

Program Zdravá 5 (pětka)
V pátek 1. prosince k nám do školy zavítala lektorka
celorepublikového vzdělávacího programu pro základní
školy, zaměřený na zdravý životní styl.
Program seznamuje žáky s 5 základními zásadami zdravého
stravování – správným složením jídelníčku, ovocem a
zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny a
bezpečností potravin a přípravou zdravé svačinky. Na každé
téma byl připraven soutěžní úkol, který plní žáci rozdělení do
skupinek a pro svůj tým sbírají „pětky“. Na závěr si odnesou
vysvědčení, dárečky Zdravé 5 a mohou si zhotovit špíz z
připravených kousků ovoce a zeleniny. Netradiční styl výuky
se dětem líbil a doufáme, že se osvojené zásady promítnou
v jejich stravování.
(kolektiv ZŠ a MŠ)
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Cestování v ŠD
Amerika
V měsíci říjnu jsme v rámci celoroční hry „Cesta kolem světa“
navštívili Ameriku. Nejdříve jsme si ukázali na mapě, kde se
Amerika nachází. Úsměvné bylo, když žáci přemýšleli,
jakým způsobem se do Ameriky dopravíme a za jakou dobu.
Podle některých se do Ameriky nedostaneme nijak jinak, než
ponorkou a doba plavby bude trvat minimálně měsíc. Když
jsme zdárně dopluli, tak jsme si povídali o různých zvycích a

tradicích, které se k Americe váží. U jedné z tradic jsme se
zastavili a to u Halloweenu. Je to anglosaský lidový svátek,
který se slaví převážně v anglicky mluvících zemích a to
31. října. S žáky v družině jsme si na toto téma vytvořili
halloweenské pavoučí čelenky a také strašidelné lampiony.
Na závěr tohoto tématu jsme si připomněli svátek všech
zesnulých (Dušičky), kdy jsme si zavzpomínali na ty, kteří už
s námi nejsou.
Mexiko
V listopadu jsme v rámci Ameriky navštívili Mexiko, které
nám žáci z vyšších ročníků ukázali na mapě. Zde jsme se
zaměřili na typické jídlo a oblečení. V rámci tohoto
mexického měsíce jsme si v družině vyrobili z papíru imitaci
sombrera (mexického klobouku) a ponča (mexický pletený
přehoz přes hlavu). Nedílnou součástí Mexika je také jejich
typická hudba. Na konec našeho „poznávání“ jsme si oblekli
10

ponča a sombrera a na mexickou hudbu tančili různé
tanečky, takže se nám nakonec ve třídě (ŠD) rozjela
pořádná „diskoška“ v mexických rytmech.
(Fra)

Dopisy Ježíškovi
Blíží se čas vánoční, a tak v posledním listopadovém týdnu
jsme v hodinách slohu psali Ježíškovi o vytoužené dárečky.
Některým dětem, hlavně těm mladším, se moc psát
nechtělo, proto svá přání nakreslily. Za to starší děti si s
dopisy pohrály. V dopisech nechybělo oslovení i odůvodnění
svého přání. Také jsme vymýšleli adresu, na kterou má
psaní dorazit. Nakonec nejstarší děti vytvořily poštovní
schránku určenou přímo Ježíškovi a teď už jen budeme
napjatě čekat, co najdeme pod stromečkem.
(Šeb)

nastávající vánoční čas. Závěrem zaznělo přání příjemných
Vánoc a šťastného nového roku, ke kterému se všichni ze
školy připojujem. Poděkování patří rodičům za obstarání
kostýmů na vystoupení a panu Lackovi za ozvučení
vystoupení.

Poděkování
Děkujeme divadelnímu spolku Kadet za finanční dar 1000 Kč
(500 Kč pro MŠ a 500 Kč pro ZŠ). Za poskytnutý dar byl pořízen
výtvarný materiál na vánoční dílničky.
Kolektiv zaměstnanců
Velké poděkování naší škole za krásný předvánoční program před
rozsvěcováním vánočního stromu o první Adventní neděli - 3.12.
2017. Děti! Máte báječné paní učitelky. Paní učitelky! Máte
báječné děti. Klobouk dolů za tak náročné a početné písničky
perfektně zvládnuté. Veliký dík za vánoční naladění. Také
poděkování kulturní komisi a všem, kteří jakkoliv přispěli v tomto
nedělním odpoledni k vánoční atmosféře.
Anna Haluzová
Další PODĚKOVÁNÍ patří panu Josefovi Janouškovi za natočení a
nafocení vystoupení. Děkujeme.
Dana Walterová

Adventní zpívání
Stejně jako loni vystoupili žáci ZŠ se svým programem pro
rodiče, prarodiče, blízké i známe v sále KD ku příležitosti
rozsvěcování vánočního stromu na 1. adventní neděli se
svým pásmem vánočních básní a písní. Žáci nás provedli
adventním časem od Mikuláše po Silvestra. Zazněly písně
známé i méně známe, ale všechny se nás snažily naladit na

PŘIŠEL K NÁM MIKULÁŠ
Po dlouhých dnech příprav se děti z MŠ i žáci ZŠ konečně
dočkali... bylo tu úterý 5. 12. a sotva byste asi v tento den
našli hodnější a
vzornější
děti,
než právě v naší
škole! Však si
také
Mikuláš
letos sebou vzal
"opravdového
čerta a anděla"
se
kterými
připravil
pro
všechny nadílku.
Na
oplátku
si děti připravily a přednesly řadu básniček a říkadel.
Uvědomili jsme si, že Vánoce už jsou skutečně za dveřmi....
Děkujeme manželům Hutterovým ze Šakvic, za pomoc při
přípravě "mikulášského dopoledne“ a za příspěvek na
nadílku dětem.
kolektiv ZŠ
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Z naší farnosti
Vážení čtenáři našeho Zpravodaje,
začnu přehledem událostí, které v naší farnosti prožíváme
od měsíce ZÁŘÍ:
s nástupem nového školního roku začala výuka náboženství
v naší škole a to každou středu v 15 hod. Je potěšitelné, že
projevilo zájem 7 dětí. Budeme mít velkou radost, když
vydrží a tím naše farní společenství omládne.
ZMĚNA: dětské mše svaté se nekonají jak bylo zvykem
první neděli v měsíci, ale každou třetí neděli v měsíci.
10. 9. - v neděli sloužil u nás mši svatou bývalý pan děkan
P. Pavel Kafka. Blíže nás seznámil s novým projektem
Brněnské diecéze – FONDEM NA PODPORU KNĚŽÍ A
PASTORACE pod názvem – PULS, na jehož uskutečnění
se sám podílel. Každý jednotlivec, rodina či firma se může
stát tak zvaným DONÁTOREM. Po vyplnění přihlášky,
zvolením programu a odeslání, každý obdrží průkaz.
Program si můžeme vybrat – 1,- Kč denně = 365,- Kč ročně,
nebo 10,- Kč týdně ´= 520,- Kč ročně a nebo 100,- Kč
měsíčně což se rovná 1200,- Kč ročně. Případně si částku
určíme sami. Samozřejmě vše je dobrovolné. Částka
zvoleného programu se odesílá 1x ročně na –
fond.biskupstvi.cz, kde také naleznete podrobný popis pod
názvem – PULS.
24. 9. – v neděli jsme si užili děkovnou mši za úrodu s dětmi,
které přinášely obětní dary v podobě košíčků
naplněných různým ovocem a zeleninou.
Poslední zářijový prodloužený víkend strávila jedna naše
rodina s dětmi spolu s dalšími rodinami z okolních obcí a
Hustopečí v krásném prostředí sv. Hostýna. I počasí bylo
jako objednané.
ŘÍJEN – 15. 10. jsme oslavili 105. výročí narození našeho
rodáka P. VÁCLAVA DRBOLY. Hlavním celebrantem mše
svaté byl administrátor kanonizačního řízení P. Václava
Drboly a P. Jana Buly Mons. Karel Orlita JU.D.
z brněnského biskupství. Dalšími kněžími u oltáře byli – náš
pan děkan P. Jan Nekuda a kněží z Lukova a Babic. Čtyři
kněží a šest ministrantů – Kryštof a Matyáš Pleskačovi, Víťa
a Martínek Krůzovi, Lukášek Zeman a Šimon Vácha zcela

zaplnilo presbytář našeho
kostelíka. Adámek Horčička a
Klárka Majerová nesli obětní
dary svátečně ustrojeni do
krojů. Moc jim to slušelo. Také
zpěvácká
skupina
Zlatky
Galečkové se oblékla do kroje
a za varhanního doprovodu
pana
Roberta
Zemana
přispěla k této sváteční mši.
Po uctění památky u busty
otce
Václava
jsme
se
přesunuli do kulturního domu,
kde nám David Sedláček
promítl krátký film „Mlynáři od
Babic“. Následovala beseda a pohoštění asi pro stovku
zúčastněných. Velmi nás potěšila tato hojná účast a také
návštěva hostů z Lukova, Sokolnic, Těšan, Němčiček a
manželů Kafkových, rodičů bývalého pana děkana. Měli
jsme ze slavnosti dobrý pocit, že se na našeho rodáka
nezapomíná. Děkujeme panu starostovi a členům Obecního
Zastupitelstva za vstřícnost a finanční podporu k důstojnému
uskutečnění této slavnosti.
LISTOPAD – 12. 11. –
v neděli jsme prožili
druhou slavnost a to
žehnání
naší
nové
brány. Bránu požehnal a
mši sv. celebroval za
účasti pana děkana P.
Jana Nekudy P. Pavel
Kafka.
Děti
s tetou
Lenkou měly připravené
malé divadélko – scénku
pod názvem „CESTA
DO NEBE“. Každý měl
svůj velký klíč, kterým
bránu odemykal. Klíčů je
7 a každý má svůj název,
jehož význam každé
z dětí objasnilo: KLÍČ VÍRY, KLÍČ PRAVDY, KLÍČ ČISTÉHO
SRDCE, KLÍČ DOBRA, KLÍČ ODEVZDÁNÍ, KLÍČ POKORY,
KLÍČ LÁSKY (Tyto klíče by měl nosit ve svém srdci každý
z nás). K tomu děti zpívaly poutavou píseň „NEBE JE TU“.

fotky: Lenka Krůzová
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Klíče dětí jsou vsunuty za mříž naší nové brány. Hudební
doprovod scénky, jakož i celé mše sv. jistili manželé
Brůčkovi ze Šakvic, které už také počítáme do naší farní
rodiny. Bylo to moc hezké.
PROSINEC – 3. 12. – PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
Toto poetické období usebrání, krátkých dnů a očekávání
nejkrásnějších svátků v roce jsme zahájili za zpěvu Rorátů a
průvodu dětí již tradičně s rozžatými lucerničkami. Každou
adventní neděli se tento rituál na začátku mše opakuje. A
vždy znovu to na nás mocně zapůsobí. Svěcení Adventních
věnců a každou neděli rozžíhání další svíce. Mezi tím nás
navštíví svatý Mikuláš. Potom už všichni jako malé děti,
spolu s nimi se těšíme na Ježíška a na tu posvátnou
štědrovečerní mši a slavný HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ.
Celá naše farní rodina zve všechny k prožití těchto svátků
naplněných láskou do našeho kostela. Přejeme všem
spoluobčanům krásné požehnané Vánoce a hodně Božího
požehnání v nastávajícím roce 2018.
Betlémské světlo si můžete přinést o Štědrém dnu, také
během celých svátků, od hlavního kříže před kostelem,
nebo přímo z kostela.
Pozvánka: zveme všechny, také děti na Farní odpoledne,
které se bude konat 14. ledna v 15. hod. v přísálí
kulturního domu. Vzorky pečiva a vína jsou vítány. Přijďte se
pobavit a zazpívat si při harmonice.
Jménem farní rady Anna Haluzová
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – 2018

bylo každý den otevřeno, se zastavovali turisté, aby nahlédli
do kostela a také si přečetli něco o Starovičkách a našem
rodákovi na výstavce, kterou jsme ve vchodu instalovali.
Letošní Váš příspěvek bude použit k opravě zdiva kostela.
Nastal veliký problém u této 700 let staré stavby – sedá
stěna. K tomuto však bude třeba velké pomoci Obecního
úřadu a dotací. Přesto KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ a za
každou děkujeme.
Tříkrálová sbírka 2017 podpořila tyto projekty:
podpora rozvoje a činnosti dobrovolnických farních charit,
podpora rozvoje Centra Hippokrates v Moldavsku v oblasti
domácí pečovatelské služby,
podpora a rozvoj nově vznikajícího pilotního projektu
záchranné sítě.
V minulém roce rekordní příspěvek činil (Oblast. charita
Břeclav) – 2 704 340,- Kč
U nás ve Starovičkách – Charita: 20 048,- Kč,
Kostel: 17 937,- Kč
Celkem také rekord: 37 985,- Kč

Milí tříkráloví koledníci, jste srdečně zváni na zahájení
Tříkrálové sbírky 2. ledna 2018 ve 14.30 hod. V brněnské
katedrále na Petrově. Při mši svaté vám požehná otec Mons.
Vojtěch Cikrle. V jejím závěru proběhne slosování o
zajímavé ceny, ale dáreček si odnese každý účastník! Poté
jste všichni zváni na občerstvení.
Tradiční Tříkrálový koncert se bude konat 7. ledna 2018
v 18:00 hod. v Městském divadle Brno.
Přímý přenos můžete sledovat na ČT1.

Vážení občané. Rok se s rokem sešel a já se Vám jménem
Oblastní charity Břeclav, také jménem koledníčků
připomínám s naší osmnáctou Tříkrálovou sbírkou. Osmnáct
let je úctyhodná doba. Můžeme s radostí konstatovat, že Vy
naši spoluobčané s touto sbírkou sympatizujete. Dokladem
toho je každoroční nárůst financí, jak pro charitu, tak také pro
náš kostel sv. Kateřiny v Novoroční farní sbírce pořádané
souběžně. Možná je to také právě proto, že se službou
charity a hospicovou péčí se každoročně setkají další
občané. Ano je tomu tak. Nikdo z nás neví, kdy bude tuto
službu potřebovat. Dobře všichni víme, že bez dobrovolných
dárců by takové pomoci nebylo.
Tentokrát si u Vás dovolíme zaklepat v neděli 7. ledna po
14. hodině. Věříme, že nás s dětmi opět s úsměvem
přivítáte a obdarujete.
Současně budeme prosit o příspěvek pro náš kostel sv.
Kateřiny, do druhé kasičky v Novoroční farní sbírce. V tomto
roce 2017 Váš příspěvek posloužil nové bráně, za což
upřímně děkujeme. Brána není zbytečná. Během léta, kdy
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V naší farnosti nám požehná pan děkan P. Jan Nekuda před
naší sbírkou 7. ledna v 11:00 hod. při mši sv. Spolu s křídou
bude také svěcení zlata, tak kdo chce, může si přinést. Po
koledě u jesliček budou děti odměněni farníky ovocem a
malou sladkostí.
Za Oblastní charitu Břeclav, také za koledníčky a jejich
vedoucí, Vám všem přeji požehnané svátky vánoční, do
nového roku pevné zdraví, lásku a štěstí.
Místní asistent pro sbírky Anna Haluzová
Jedna z vlastností naší doby je ta, že je velmi rychlá a že
jsme zvyklí mít všechno hned – i v 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
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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, vychovávat
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.

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 –
11.00 – Starovičky.

Starovice,

9.30

–

Hustopeče,

Přeji Vám radostné vánoční svátky a požehnaný nový
rok.
P. Jan Nekuda

NAHLÉDNUTÍ KE KADETŮM
Tak jako na konci každého roku, tak i letos píši
celoroční souhrn naší činnosti. Budu se opakovat, protože
téměř pravidelně během roku o naší činnosti informuji.
Bilancuje se všude, tak nebudeme pozadu a ještě si ten náš
jubilejní dvacátý rok shrneme. Každé druhé pondělí v měsíci
se scházíme v přísálí „na zpívání“. Tedy téměř! Letos to bylo
jen párkrát, protože jsme se pustili, jak víte do náročného
studování FURIANTŮ, takže naše pěvecká aktivita šla
bokem. Od poloviny září jsme Furianty oprašovali zase pro
podzimní vystoupení. Nu a teď po těchto reprízách je snad
polovina našeho spolku na marodce. Takže zase nic! Tak to
vypadá, že se už do Vánoc nesejdem! Zkrátka léta přibývají
a jak je vidět, velká hra nám „starším“ (lépe řečeno některým
starým) dá zabrat a má dopad na naše zdraví. Oslabí se nám
tím vypětím imunita a kdejaký bacil nás polapí.

Divadelní spolek BRATŘÍ MRŠTÍKŮ Boleradice slavil
v tomto roce 120. výročí založení divadla. Jejich pozvání
na tuto oslavu, která se konala 7. a 8. října využilo 8 našich
členů. Byla to velkolepá dvoudenní oslava i s položením
věnců boleradickým zakladatelům spolku a výstavou
dobových divadelních fotografií.

ROČNÍ SOUHRN:

V říjnu - 22.10. jsme v Boleradicích představili Naše
furianty. Myslím, že úspěšně, přesto nás ovládal respekt,
který v tomto divadle máme. Vstupenky prý měli na nás
vyprodány snad tři týdny předem. Slyšeli jsme také odezvu
na naše vesnické divadlo: „konečně poctivé ochotnické
divadlo“. Člen jednoho divadla, který se zúčastnil celostátní
přehlídky ochotnických divadel nám řekl, že je znechucen
nad modernizací starých klasických her k jaké se ochotníci
propůjčují. Řekl doslova, že musel z některého představení
odejít. Mluvil nám z duše. To je to, co se nám nelíbí a proto
se snažíme zachovat tradiční, vesnické ochotnické divadlo.
Třebaže díky tomu nejsme IN.

--- 15. ledna 2017 v KD Starovičky jsme uvedli představení
ZE ŽIVOTA NAŠICH STAŘEČKŮ
--- od 23. ledna 2017 do premiéry – 29. dubna 2x týdně zkoušky
na Furianty
--- 6. května zpívání našim JUBILANTŮM
--- od 14. září do 22. října 8 zkoušek pro podzimní vystoupení

Zjistili jsme, že vlastně ochotnické divadlo ve Starovičkách
má úplně stejnou historii jako jejich. I co se týče loutkového
divadla v padesátých letech minulého století. Jenže oni
nepřestali a hráli téměř každý rok. Naše tradice je ještě o 10
let starší. Tento rok není jenom 20. výročí KADETU – 19972017, ale je také 130. výročí založení divadla ve
Starovičkách – 1887 – 2017. Bohužel s 50 letým
přerušením.

--- 22. října – vystoupení v Boleradicích - NAŠI FURIANTI
---28. října – Kulturní dům Starovičky – NAŠI FURIANTI

Pro tato dvě podzimní vystoupení nám přibyl do dětské
role Martínek Meszároš.

--- 27. prosince bychom se chtěli sejít na bezstarostné posezení,
pozpívání se všemi, kteří letos věnovali svůj volný čas NAŠIM
FURIANTŮM.

Derniéru se vším všudy (v klidu a pohodě) jsme si užili
v našem kulturáku o týden později: 28. 10. I když hostování
v jiném divadle je pro nás čest a také si toho vážíme, stejně
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doma je doma a hraje se nám nejlíp. Sešlo se asi 80 diváků,
což není mnoho, ale někteří byli podruhé a dokonce potřetí.
Slyšela jsem také: „Aničko, šla bych třeba popáté“. Také pro
takové fandy hrajeme. Hráli bychom třeba pro 10 lidí, jen
když by to udělalo radost. Ani nevíte, jak nás účast všech
těší. Moc děkujeme za Vaši přízeň.
Ano, děkujeme také Zastupitelstvu naší obce a panu
starostovi Vladimíru Drbolovi za finanční a materiální
podporu. Děkujeme paní Hance Kapustové za ochotu a
vstřícnost. Vám všem, také všem občanům přejeme
radostné vánoční svátky, plné rodinné pohody. Do
nastávajícího roku 2018 zdraví, lásku, štěstí a samé dobré,
veselé lidi kolem sebe.

cenami předali ještě celkem 3
medaile. Tu zlatou si hrdě odnesl
Adam Horčička. Samozřejmostí bylo
občerstvení s opečením špekáčků na
táborovém ohni. Příjemné odpoledne
jsme zakončili za setmění a odnesli si
vzpomínku a také chuť na akci příští.
Děkujeme, že jste nám věrní.
Tomáš Dolák

Lampionáda

Za KADET Anna Haluzová

O lampionovém průvodu věděli letos i na druhém konci
dědiny. Pohádkové písničky nám k pochodu vyhrával místní
amplión. Pokud ještě nevíte, co se to u nás dělo v sobotu
18.11. v 17:00, tak to nebyla porucha, ani zkouška rozhlasu,
ale lampionový průvod.

„Drakiáda 2017“

Po roce v neděli 5. listopadu jsme se sešli na hřišti, abychom
opět vyvětrali nejen létající draky, ale také sebe. Původní
termín byl zrušen z důvodu nepřízně počasí a tento byl
náhradní. Přinesl nám však konečně patřičné počasí pro
tuhle akci. Vítr byl silný natolik, že několika dětem draka vítr
odfoukl až na dvorky sousedních obyvatel, a někomu i
neznámo kam. Jiní zase své draky zdolávali ze střech, či
stromů. Tentokráte byli vznešení i draci domácí výroby. Ten
nejkrásnější, Karolínky Mazůrkové, byl oceněn zlatou
medailí a zbylí kreativci dostali za své výtvory odměnu. V
kategorii o nejvýše letícího draka jsme spolu s věcnými
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Malá, zářící světýlka
putovala kolem parku
do svého cíle (hřiště),
kde bylo pro všechny
přichystáno
malé
občerstvení. Malí i
velcí
si
opekli
špekáčky a zahřáli se
teplým nápojem. Pro
malé a neplnoleté
jsme uvařili čaj a ti
větší a plnoletí se
mohli zahřát poctivým
svařákem
nebo
voňavým čajem s
rumem. Na závěr
jsme, v krásném
bezvětří,
vypustili
létající
lampiony
přání, které ozářily
noční oblohu. Letos
nám kupodivu, po
dlouhé době, vyšlo i
počasí – lepší jsme si nemohli přát. A my jen doufáme, že
počasí bude přát všem akcím, které pro Vás v roce 2018
chystáme.
Pavlína Prátová, kulturní komise
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Hvězdy nad Betlémem aneb Nejen vánoční imaginární biblické putování
„ Čas kupředu se řítí a tiše léty tu stárnem“- pronesl kdysi
dávno římský básník Ovidius (43 př.n.l. – 17 n.l.).
I když v tomto předvánočním čase plně prožíváme okamžiky
přítomné, přesto se nám úměrně k věku mnohé vzpomínky
vracejí, a tak, jak ony retronávraty míří k lecčemu, cílí i zcela
v duchu evergreenu Bílé vánoce (White Christmas) z
filmového muzikálu Holiday In (1942), kde se zpívá „ Já sním
o vánocích bílých, vánocích, jaké z dětství znám…“,
i k době vánoční našich dětských let- zima tehdy vše
nadlouho přikryla bílou peřinou a i čas jakoby se zpomalil.
Nejenže si je i já po letech stále živě vybavuji, ale i celý ten
vánoční čas tak s rodinou prožívám – patří k němu malý,
moc dávný maminčin vánoční stromeček ozdobený ještě
jejími, už jen matně se lesknoucími stříbrnými ozdobami
mající u nás své místo až do Hromnic, šedesát let starý
papírový betlém od pana faráře za moje poctivé každodenní
chození brzy ráno na roráty a adventní ministrování,
stříbrolesklý libozvučný zvoneček, jímž maminka ( a potom i
my našim dětem) po sváteční štědrovečerní večeři
oznamovala, že už přišel Ježíšek; v pozdějších letech pak k
tomu na Štědrý večer přistoupily velebné tóny Žarošické
mše pastýřské s majestátem žarošických zvonů a varhan,
ale i Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby ( 1765-1815) či
půvabná, melodicky bohatě rozvinutá pastorela Rozmilý
slavíčku – ale především kouzlo našich Vánoc vždy
umocňuje z malé lucerničky vystupující magická zlatavá
záře betlémského světla.

později, a nejen v Bibli, jako historik mnohé přečetl a
mnohého se dopátral.
Návštěva biblických končin aspoň jednou za život je pro řadu
lidí ze spousty jejich životních snů dnes snem splněným, pro
mě už asi zůstane tužbou nenaplněnou – aspoň že zůstal
ten vánoční úžas dětství!

Mapa biblického dějepisu z časů Ježíšových

Naše vánoční zátiší
Když jsem nedávno dělal rozhovor s jednou poutnicí zájezdu
do biblických míst organizovaný dnes již zaniklou brněnskou
cestovní kanceláří VIA PETROV, dlouho pak vystupovaly
z mého podvědomí silně emocionální prožitky z této, pro ni
jistě životní poutě, ale zrovna tak se duchem adventu oživily
i moje vzpomínky na všechna ta posvátná místa, o nichž
nám školáčkům, kdysi už moc dávno, poutavě vyprávěl
v hodinách náboženství pan farář. V těch chvílích jako bych
se ponořil do hlubin času a najednou přede mnou ožívaly
všechny ty biblické příběhy a místa, o nichž jsem si pak
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Dostala se mně do rukou vzácná archiválie v podobě staré
mapy biblické Palestiny znázorňující i putování Izraelitů do
„země zaslíbené“ ( levá část mapy) –nechť i Tobě, vážený
čtenáři, v tomto vánočním čase připomene místa, o nichž jsi
jistě i Ty mnohé slyšel! Tato, dnes stále neklidná a třaskavá
část světa je zemí plnou kontrastů – olivy, fíky, granátová
jablíčka, datle, mandle, citrony a palmy, vzácné keře
myrhové, kadidlové či balzámové, ale i vyprahlá poušť, teplé
moře, zasněžené vrcholky hor…, to všechno tu můžeme
spatřit a zažít.
Ponechme stranou Vánoce z předkřesťanských dob coby
starý pohanský svátek spojený se slavením zimního
slunovratu, s opětným zrozením Slunce a s příchodem
nového života.
Vánoce jako svátek Narození Páně byly v církvi stanoveny
relativně pozdě – nejstarší písemný doklad v římské
chronologii je až z roku 354; jejich předzvěstí je čtyřtýdenní
postní doba adventní (lat. advenio – přicházím) - čas
očekávání, naděje, pokání ,rorátů, doba, jíž zároveň začíná
církevní rok ( začíná mezi 27.listopadem a 3.prosincem
první adventní nedělí); vánoční období končí svátkem Tří
králů ( 6. ledna), před II. vatikánským koncilem(1962-65)
končila doba vánoční 2. února ( svátkem Očišťování Panny
Marie, Hromnicemi).
„Bůh slíbil lidem Spasitele a lid věděl, že bude pocházet
z rodu Davidova a že se narodí v Betlémě…“ –tak praví
starozákonní Izaiášovo proroctví.
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Naše vánoční vzpomínání a putování časem nechť uvedou
slova Lukášova evangelia:
„V šestém měsíci byl anděl Gabriel poslán od Boha do
galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně
zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu, a
ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl:
„Buď zdráva, milostiplná, Pán s tebou!“ Ona se toho
oslovení velmi ulekla a uvažovala, co ten pozdrav má
znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se Maria, došla jsi milosti
u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš...“.
Ocitli jsme se v hornaté oblasti na severu Izraele, v centru
Dolní Galileje – v biblickém Nazaretu, významném
křesťanském poutním místu, kdysi zapadlé, zapomenuté
osadě, dnes osmdesátitisícovém městě s většinou
arabského obyvatelstva; byl domovem Marie a Josefa, tu
žila Maria v době Zvěstování ( svátek Zvěstování Páně 31.
března), zde prožil Ježíš své mládí. Z Nazareta do
Jeruzaléma je to 130 km ( za onoho času čtyři dny cesty) a
pak ještě 8 km do Betléma ( viz mapa). Dávné události nám
připomíná bazilika Zvěstování, kostel sv.Josefa vystavěný
v místě jeho tesařské dílny, kde mu v řemesle pomáhal i sám
Ježíš, či pravoslavný kostel sv. Gabriela. Pod Nazaretem se
nachází hora Tábor, v Písmu známá jako hora Proměněnímísto zjevení se proroka Eliáše a Mojžíše rozmlouvajících
s Ježíšem a kde z bílého oblaku promluvil hlas Boží.

bazilika Zvěstování
Náš biblický příběh pokračuje opět v duchu Lukášova
evangelia: „V těchto dnech se Maria vydala z Nazareta na
cestu a spěchala do jednoho judského města v horách.
Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu; ta
byla naplněna Duchem svatým, přivítala Mariu a zvolala
radostným hlasem: „Požehnaná ty mezi ženami a
požehnaný plod života tvého…
Maria zůstala u Alžběty tři měsíce, dokud se nenarodil
Jan…“.

svého města. Také Josef se vydal do Galileje z města
Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se
nazývá Betlém, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla
zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se její
dny a přišla její hodina – porodila svého prvorozeného
syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože
pro něj nenašla místo pod střechou…“.

Pole pastýřů –„Zvěstuji vám radost velikou…“
Betlém –rodiště krále Davida, místo jeho korunovace
králem Izraele a místo Ježíšova narození; nádherná krajina
s ovečkami a pastýři, kde anděl zvěstoval poselství o
Ježíšovu narození. Dnes třicetitisícové město se značným
cestovním ruchem zvláště v době vánoční ( 30 hotelů)
nacházející se 8 km od Jeruzaléma, místo se silným
duchovním nábojem a velkolepými vánočními oslavami.
Mezi za dlouhá staletí dějin zde postavenými kostely
různých křesťanských církví je nejvýznamnější Náměstí
Jesliček dominující bazilika Narození Páně, chrám, který
jako jediný přečkal ničivé nájezdy Peršanů a Arabů a stojící
v původní podobě, jak jej nechala v roce 327 postavit sv.
Helena, matka římského císaře Konstantina Velikého (305 –
337); je to jedna z nejstarších a nejposvátnějších
křesťanských svatyní postavená na místě Ježíšova narození
( v roce 2012 zapsána do Seznamu světového dědictví
UNESCO ).
Pod bazilikou se nachází systém přírodou vytvořených
vápencových jeskyní, z nichž jedna je označována za místo
narození Ježíška – tzv. Jeskyně Narození, a nad ní byl
vystavěn celý chrám; vchází se do něj malým, až později tak
upraveným vstupním otvorem- Dveřmi Pokory, vysokými jen
120 cm, aby sem nemohli vjíždět muslimové na koních a toto
posvátné místo tak zneuctívat – místo Ježíškova narození je
označeno zlatou, 14cípou hvězdou na podlaze (14 paprsků
znamená 14 pokolení od Adama a Evy).

Stalo se tak v biblické osadě, dnes městečku Ain Karin,
ležícím pár kilometrů jihozápadně od Jeruzaléma a v oněch
dávných dobách vzdálené čtyři dny cesty od Nazareta- místu
setkání Marie s Alžbětou a místu narození Jana Křtitele.
Obojí nám tu připomíná kostel Navštívení Panny Marie
(v katolickém kalendáři 31. března) a kostel Narození Jana
Křtitele ( svátek Narození Jana Křtitele 24. června, den
letního slunovratu).
Slova evangelisty Lukáše nás vpraví však už do doby
bezprostředně vánoční: „Stalo se v oněch dnech, že vyšlo
nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě
proveden soupis lidu. Všichni se šli dát zapsat, každý do
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Vchod do Jeskyně Narození
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Místo Ježíšova narození
Navštívíme i tzv. Mléčnou jeskyni, která podle legendy
zbělela, když kojící Panně Marii ukápla na zem kapka
mateřského mléka; v jeskyni jsou údajně uloženy ostatky
dětí, které dal Herodes Veliký usmrtit v Betlémě a okolí ( dle
výkladu biblistů se počet usmrcených chlapečků pohyboval
mezi 20 až 30).
Ve zdejším velkém Muzeu betlémů je možné vidět 60
betlémů z celého světa ( zastoupení tu má i Česká
republika).
S betlémskou událostí souvisí i výše vzpomenutý svátek Tří
králů – Bible však nikde neuvádí ani jejich počet, ani jejich
jména; Matouš ve svém evangeliu mluví o „mudrcích
z východu“, biblická věda se kloní k číslu vyjadřující jejich
možný počet 2 až 12; označení „králové“ je až dílem
středověké legendy, zrovna tak i jako k nim patřící číslo „tři“;
jména Kašpar, Melichar, Baltazar poprvé uvádí kancléř
pařížské univerzity Petr Comestor ve 12. století,
a písmena K +M +B křídou psaná při návštěvě Tří králů na
dveře domácností vlastně znamenají Christis Mansionem
Benedicat – v překladu „Kristus ať žehná tomuto příbytku“.
V souladu s biblickou katechetikou jsme se při našem
putování časem dostali do nepopsatelné atmosféry města tří
velkých monoteistických náboženství, do moderního města
se směsicí jazyků, kde se prolíná minulost s přítomností, do
největšího města Izraele s 870 000 obyvateli- do „svatého
města“Jeruzaléma ležícího na místě někdejších osad,
jejichž datace spadá už do 4. tisíciletí př.n.l.- připomeňme si
některé jeho nejstarší a nejznámější památky nacházejícími
se převážně ve Starém Městě jeruzalémském obklopeném
4 km dlouhými historickými hradbami a rozděleném na část
židovskou, křesťanskou, muslimskou a arménskou ( i tato
část Jeruzaléma je spolu s hradbami zapsána do Seznamu
světového dědictví UNESCO)- její dominantou je Chrámová
hora se Skalním dómem a s jeho zářící zlatou kopulí;
posvátným místem Židů je 19 m vysoká a 57 m dlouhá
(rozdělená na mužskou a ženskou sekci) Zeď nářků coby
poslední zbytek zbořeného jeruzalémského chrámu ( kolem
chrámového návrší ji dal postavit král Herodes).
Abychom nenarušili chronologii událostí těchto velebných
míst a i posledních chvil Ježíšova života nelze
nepřipomenout vrch Sion a na něm Večeřadlo – místo
Poslední večeře Páně a událostí s ním spojené, místo, kde
se dle tradice zjevil vzkříšený Ježíš a kde došlo i ke slavnosti
Seslání Ducha svatého- okamžiku zrodu církve (Hod boží
svatodušní 11. května); pod Večeřadlem je symbolický hrob
krále Davida, skutečný jeho hrob nebyl stále nalezen.
K nepřehlédnutí je i Dormition – bazilika Zesnutí Panny
Marie, v jejíž kryptě je na katafalku položena ze dřeva a
slonoviny zhotovená socha Panny Marie v podobě zesnutí.
Na úpatí hory Olivové ( též Olivetské, 815 m.n.m.), z níž se
nabízí panoramatický výhled na celý Jeruzalém,
se
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v cedronském údolí s nejstaršími olivovníky
na světě
rozkládá zahrada Getsemanská, kde Ježíš dle Bible po
Poslední večeři bděl, modlil se a prožíval trpké chvíle svého
zatčení, v blízkém chrámu Pater Noster učil své učedníky
modlitbě Otčenáš. Olivová hora je i místem, odkud Ježíš
vstoupil na nebesa ( svátek Nanebevstoupení Páně
1. května); v potemnělé jeskyni se nachází údajný hrob
Panny Marie, je tu chrám Hrobu Panny Marie i místo
Nanebevzetí Panny Marie (v katolickém kalendáři 15. srpna)
– jsou to nejsvětější místa spojená s úctou mariánskou.
Jistě nikdo, a nejen z poutníků, neopomene navštívit
historickou Via Dolorosa ( Křížovou cestu), kterážto se všemi
14 zastaveními představuje délku asi 600 m ( zhruba tisíc
Ježíšových kroků). Místem Ježíšova následného ukřižování
byla Golgota, pod níž stojí ( dnes nákladně zrestaurovaný)
chrám Božího hrobu s u vchodu ležícím „kamenem
Pomazání“, kdysi sloužícím k balzamování zemřelých, a
odkud bylo Ježíšovo tělo přeneseno do nedaleké hrobky
(úzké sklepení vytesané ve skále) – dle biblické dějepravy
bylo místo pohřbu vzdálené asi 40 metrů od místa
ukřižování. Římský císař Hadrian ( 117 – 138) dal návrší
kalvarijské i s Ježíšovým hrobem zasypat a vystavěl tam
pohanský chrám; sv. Helena ho nechala zbořit, navezenou
hlínu odkopat a v roce 326 nalezla i místo Božího hrobu –
nad ním zbudovala nový chrám – chrám Božího hrobu,
slavnostně vysvěcený roku 335, posvátné to místo křesťanů.
K návštěvě zve i chrám sv. Anny označující místo spojené
s narozením Panny Marie a s místem narození jejích rodičů
Anny a Jáchyma.
Z dalších míst dávných biblických příběhů, které máte vy
starší jistě v paměti, si připomeňme 15 km západně od
Jeruzaléma městečko Emauzy-místo Ježíšova zjevení se
dvěma učedníkům po jeho zmrtvýchvstání, nebo poblíž
Jeruzaléma ležící Jericho, považované za jedno
z nejstarších a nejníže
položených měst světa
s kontinuálním osídlením ( 9 000 př.n.l.) zmiňované už ve
Starém zákoně, kdy se ho Izraelité při cestě do země
Kanaan zmocnili, kde zemřel král Herodes mající tu své
zimní sídlo a ukrývající se tu před egyptskou královnou
Kleopatrou. Jericho Ježíš několikrát navštívil a došlo zde
k mnoha zázrakům. Nedaleko pak je příkrá hora Pokušení
- místo Ježíšova 40denního půstu po křtu v Jordánu. Z hodin
náboženské prvouky jste jistě pamětlivi i prvního Ježíšova
zázraku v Kani Galilejské, kde na svatbě proměnil vodu ve
víno, či rybářské vesnice na břehu Genezaretského jezera
zvané Kafarnaum – častého Ježíšova působiště, kde kázal
a učinil četná uzdravení, a kde se vlastně odehrála velká
část jeho veřejného života; v městečku nad místem
někdejšího Petrova domu stojí kostel sv.Petra ( tu
archeologické vykopávky odhalily černé stavební kameny
ještě z doby Ježíšovy, v nedalekém muzeu je možné spatřit
člun odkrytý ze dna jezera pocházející rovněž z časů
Ježíšových).Nelze opomenout biblickou a posvátnou řeku
Jordán, v níž se nechávají poutníci pokřtít nebo obnovují tu
křestní slib – je to místo Ježíšova křtu Janem Křtitelem i
místo několika zázraků; Jordán protéká Genezaretským
jezerem a vlévá se do Mrtvého moře ( je rovněž zmiňován
už ve Starém zákoně, kdy přes Jordán zázračným řízením
božím přešli Izraelité do země zaslíbené. Největším
sladkovodním izraelským jezerem v galilejské části je jezero
Genezaretské ( též Galilejské) – 21 km dlouhé, 13 km
široké, průměrná hloubka 25 m, průměrná teplota vody
v srpnu 29°C; leží 208 m pod úrovní světového oceánu a je
nejníže položeným sladkovodním jezerem na světě, místo
mnoha Ježíšových zázraků, dodnes jezero oplývající jako za
dob Petrových rybami. Již nadřeknuté, 411 m pod úrovní
oceánu ležící, 380 m hluboké, 67 km dlouhé a 18 km široké
a dnes rychle vysychající Mrtvé moře nabízí díky vysoké
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koncentraci soli a minerálů jedinečnou léčebnou koupel, při
níž se nelze potopit a tudíž ani ne utopit ( turistická atrakce).
Právě třeba cestou sem za koupáním je možné se zastavit
v Kumránu – proslulém nalezišti vzácných svitků
s biblickými texty; zde žila komunita Essenských, kteří se
věnovali opisování textů Písma, a právě tady se udál jeden
z nejsenzačnějších archeologických objevů minulého století
– na jaře 1947 hledal beduinský chlapec zatoulanou oslici a
vyšplhal se na skalnatou rozsedlinu; uviděv otvor ve skále
vhodil tam kámen, aby zjistil, jak je hluboká, a uslyšel zvuk
střepů rozbité keramiky.Skutečně tam následně byly
objeveny hliněné džbány a v nich zaprášené a popraskané
svitky; beduíni džbány vztekem, že to není poklad dle jejich
představ, rozbili a část svitků rozprodali obchodníkům
sbírajícím staré unikátní nálezy – tak vlastně začala odyssea
kumránských svitků – na ně zcela náhodou narazili odborníci
Americké školy orientálních studií a zjistili, že jde o vzácné
biblické texty. Chemické zkoumání ( analýza izotopu C 14)
potvrdila datování, tj. dobu Ježíšovu. V jedenácti menších či
větších jeskyních bylo nalezeno na 880 různých textů či
jejich fragmentů, přičemž nejstarší z nich pocházejí už ze
3. st.př.n.l.; byly tu nalezeny i základy někdejší klášterní
pevnosti, kde žila židovská sekta Essenských, Kumrán byl

jejich střediskem a svitky byly jejich knihovnou; ta byla
v době židovského povstání a jeho potlačení Římany (69 –
71 n.l.) ukryta v blízkých jeskyních – je to knihovna z doby
Ježíšovy. Šanci něco nového se tak dovědět i o Ježíšovi
bohužel chápali a dosud chápou někteří konzervativní
teologové však jako možné ohrožení „biblických pravd“došlo k antidatování svitků do 2. st.př.n.l., aby se tak
vymazala jakákoliv souvislost s Ježíšem; 80 procent těchto
svitků dosud nebylo zveřejněno a Vatikán přísně kontroluje
jakékoliv bádání o nich a přístup k nim – žádný prostor pro
odhalení roušky dosud nepoznaného, pro doplnění,
případně zrevidování Ježíšova obrazu není poskytnut.
Škoda! Místa posvěcená pobytem Ježíšovým jsou místy
nejen poutnicky, ale vůbec turisticky tak exponovanými, že
najít v těchto výjimečných regionech křesťanských dějin a
v tomto lidském mraveništi chvíli k aspoň krátkému
spočinutí, zamyšlení se či rozjímání je dost těžko možnéne vždycky však jde život tak, jak bychom si přáli…, i když
asi na kouzlu zde prožitých Vánoc by to nic neubralo!
PAX DOMINI SIT SEMPER VOBISCUM, milí čtenáři
Starovičského zpravodaje!
PhDr. Ladislav Valihrach

Alkohol – metla lidstva
Vážení čtenáři zpravodaje, název ke svému článku jsem si
vypůjčil od Michaely Jílkové, redaktorky televizní stanice
ČT 1, kde uvádí svůj pořad každý čtvrtek, ve 21:25 hod. pod
názvem „Máte slovo“. Každý její pořad je velmi rušný za
doprovodu pozvaných hostů. Také toto téma vysílané
v minulosti bylo plné námitek, dohadů a sporů mezi
účastníky besedy. Úvodní větu pořadu „Alkohol metla
lidstva“ doplnila Michaela Jílková větou: „A přesto se musí
zametat“. Tolik na úvod. Ovšem přátelé, dotýkám se
ošemetné otázky, mluvím-li o alkoholu. Stalo se vžitým a
zavedeným zvykem alkohol zatracovat, varovat před ním,
hřímat proti němu, stavět ho na pranýř. Pouštět hrůzu. Ale
nemohu si ani dost málo pomoci, než bych si lhal do kapsy,
postaví se rovnou proti oficiálnímu kursu. Alkohol u nás
veřejně tolerován. Za svou osobu
nemám proč alkohol zatracovat.
Nebudu na něj kydat hanu,
pomlouvat ho, odvracet štítivě svou
tvář – nejen to – nebojím se dokonce
říci, že alkohol je věc, bez které by pití
ztratilo ten interesantní šmak a řadu
příznivců. Že je to i vymoženost, která
obohacuje
jednotvárnou
šeď
osobního života. Ovšem mluvím jen
za sebe. Nikomu svůj názor
nevnucuji. Alkohol toleruji tak, jak je
veřejně tolerován. Je nabízen
v obchodech, pořádají se veřejně
pivní a burčákové slavnosti na
náměstích
a
veřejných
prostranstvích.
Pořádají
se
svatovavřinecké hody právě v této
době, kdy píši tento článek, je pořad
na televizní stanici ČT2 ze
svatomartinských hodů ve Zlíně. Na
náměstí, kde si občané v hojném
počtu přiťukávají skleničkami se svatovavřineckým vínem.
Když se ohlédnu do minulosti, vím, že ve známé básni O otci
vlasti, Karlu IV. je verš, kdy s přítelem Buškem z Velhartic
vypili spolu nejednu číš vína a zapěli si z plných plic, což
páže nevidíš, že před králem je prázdná číš? To svědčí o
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tom, že si často dopřáli dobrého vína. Ale o to nejde, to už je
řada let. Dost možná toto mé upřímné a z části naivní
prohlášení vzbudí u mnoho zásadních lidí nevoli. A ne jen
nevoli, možná i mravní rozhořčení, hluboký odpor. Vida ho,
řeknou on se tady veřejně vyznává k alkoholismu – psí syn!
Kde sebral odvahu k takové provokaci, ochlasta, nýřil a
notorák? Možná je to jakési úchylné individum? Možná, že
má už kořalečník, játra v trapu, a že mu už na ničem
nezáleží? Prosím tyto pobouřené čtenáře, aby se aspoň
částečně uklidnili. Játra věřím, mám v nekonsolidovaném
stavu a ostatní můj organismus zůstal lékařskými odborníky
rovněž nezasažen. Člověk má pít pro radost smyslů, né pro
jejich zatemnění. Má se povznést k výšinám, ne snížit
k němé tváři. Dovolím si připomenout svůj „kádrový profil“ co
se týká alkoholu: tvrdý alkohol a pivo
nemusím. Když při hostině tak
„nealko“. Vhledem k tomu, že často
sedám za volant auta, kde je
předepsaná nulová tolerance na
alkohol zákonem, což striktně
dodržuji již od roku 1960 co řidičský
průkaz vlastním. Jinak ve společnosti
nebo při oslavách sklenkou vína
„nepohrdnu“. Držím se stále „zásady“
svého kamaráda – muzikanta
z Horních Bojanovic, se kterým jsem
muzicíroval v dechové hudbě Josefa
Šafaříka ze Staroviček 30 let, až do
doby ukončení její činnosti. Ta
zásada zněla: „Dáme si dvacet kapek
a dost“ tedy myšleno „obrazně“,
doporučené množství vína nebo
alkoholu z lékařského hlediska. Aby
u čtenářů nevznikly pochybnosti kolik
je možno alkoholu vypít bez
poškození zdraví, přikládám k mému
článku obtisk z lékařské knihy domácího lékaře tabulku
včetně příslušného textu.
Jak je výše řečeno pití červeného vína v doporučených
dávkách pro posílení srdce a večer pro dobré usínání
konzumentů v seniorském věku. Kdy je často nazýváno
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„mléko starců“ a také „krev – země“. Dovolím si na závěr
tohoto tématu o alkoholu připomenout minulou dobu totality
z jiného úhlu pohledu, jak jistý příslušník inteligence vedoucí
strany se vyšvihl až k nejvyšším metám pomocí alkoholu.
Jaká historická událost se stala? Nic podstatného ani
neobvyklého. Když se hlasovalo na schůzi strany, vždy byli
všichni pro připravované usnesení. V době, kdy u nás
vypukla sametová revoluce, stalo se toto: „V tu dobu řídil
schůzi vrcholného orgánu strany v Praze, která byla vysílána
naší televizí Miroslav Štěpán“. Na závěr schůze při
hlasování byl jeden hlas proti. Po schůzi a projevu Miroslava
Štěpána zapomněli vypnout mikrofon a do sálu a televize
zazněla od Miroslava Štěpána tyto památná slova: „Co to
bylo za vola, co byl proti“. Já toho „vola“ chci na závěr
připomenout. Byl to soudruh, spíše nesmělý, zdrženlivý,
žádný krasořečník, žádný tribun lidu. Cítil, že v instituci není
často všechno v pořádku, ale když přišla schůze, seděl jako
pecka, ani nemukl a když přišlo k hlasování, všechno
odkýval. Po schůzi v duchu měl námitky, nesouhlasil,
protestoval, ale k veřejnému vystoupení neměl kuráž. Jen si

netroufal mluvit. Jednou ho potkaly dvě události najednou,
schůze a svatba. Na svatbě se rozkurážil, vypil vermut a
několik kalíšků koňaku. Rozjařil se a jako kouzlem z něho
spadla všecka ostýchavost. Po obřadu svatby přišla na řadu
schůze. Sotva první řečník skončil, přihlásil se do diskuse.
Oslovením se nezdržoval. Nebudu dělat žádné štráchy, řekl
a vysypu rovnou jak si to myslím. A vysypal rovnou bez
štráchů. Strhl se povyk. Všichni tleskali. Zatleskalo i
předsednictvo, aby se neřeklo, že je dotčeno kritikou, že
nesnáší, aby do nich někdo rýpal. Od té doby mluvil při
každé příležitosti. Nelenil dát si panáka a šel na to. Už se
nelekal. Řečnil na každé schůzi, a to vše díky „číškám pro
kuráž“. Co říci na závěr. Aby alkohol nebyl metla lidstva, je
třeba dodržovat míru jeho konzumace, stanovenou
lékařskými odborníky. Pak nesklouzne konzument do
závislosti, kdy se stává alkohol zabiják vlastní rukou. Dost
bylo „mentorování“ vážení čtenáři zpravodaje, do nového
roku 2018 si připijme na zdraví skleničkou dobrého vína ze
Staroviček, jehož kvalita je zaručena dlouholetou tradicí.
Bohumil Šmerda

Pohled za úspěšnou sezónou 2017 – SDH Starovičky
Naše družstvo se účastnilo šesti soutěží v požárním útoku,
z těchto účastí jsme vyhráli okrskovou soutěž ve Velkých
Němčicích, dále v Sedleci a na nočních
závodech v Brumovicích, v Bulharech a ve
Vlasaticích jsme byli třetí. V Drnholci jsme se
umístili na pátém místě. Jak je vidět, tak naše
družstvo se lepší soutěž od soutěže, proto
věříme, že úspěchy budou pokračovat i v roce
2018. Dále naše jednotka během roku
zasahovala na pokácení a odstranění
popadaných stromů na silnici směrem na
Šakvice, u školy a u domu pana Ernesta Václava. Dále jsme
zasahovali při požáru domu nad sklepem p. Mazůrkové
Ivony, za starou školou. Také jsme 2 dny zalévali novou
silnici v lokalitě Zahrady, kde probíhá výstavba nových
rodinných domů. Také jsme měli cvičný poplach s výjezdem
k rozhledně. V měsíci září započala přístavba skladu na
materiál a techniky na hasičce. Takto přístavba je dnes již

hotová. Příští rok by měla pokračovat práce na dokončení
budovy a okolí. V měsíci září jsme udělali nábor mladých
hasičů. Nábor byl úspěšný. Pravidelně se mladí
hasiči schází každou středu. Osm mladých
hasičů učíme a seznamujeme je s činností a
základech hasičské činnosti a prevence. Dále se
učí uzlování a přípravu k požárnímu útoku.
V roce 2018 budou jezdit na soutěže mladých
hasičů v uzlování a požárním útoku. Věříme, že
se jim bude dařit úspěšně. Dále děkujeme
rodičům dětí za kladný přístup a pomoc vést děti
k tomuto sportu. Kdo z dětí má ještě zájem se přihlásit do
kroužku, je vítaný. Toto je v kostce činnost SDH za rok 2017.
Starosta SDH Stanislav Novák
Hasiči Starovičky přejí všem občanům šťastné a veselé prožití
svátků vánočních a hodně zdraví a pohody v roce 2018.

Seriál o bylinkách a zdraví – 22. díl
Lékořice lysá (sladké
dřevo), latinsky glycyrrhiza
glabra je 1 m až 1,5 m
vysoká vytrvalá rostlina s
rovným silným stonkem a
dlouhými kořeny. Květy
jsou uspořádány do bledě
fialových rovných hroznů.
Kvete v červnu a červenci.
Plodem je lysý lusk. Listy
má lichozpeřené,
jednotlivé lístky jsou
vejčité.
Původně pochází
ze Středomoří. V českých
zemích se začala pěstovat
až v 16. století, kdy ji do
střední Evropy rozšířili
Benediktíni z Bamberku. Zplaněla na jižní Moravě, v
okolí Mikulova, Bzence a Hustopeče.
Lékořice byla využívána již v léčitelství starověkého
Egypta. Ve starověké Indii byla lékořice svařená v mléce
společně s cukrem, kořenem šáchoru a pepřem používána
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jako afrodisiakum. Užívala se i ve středověku. Mattioliho
herbář zmiňuje postup při pěstování, sklizni i přípravě
léčivých prostředků z lékořice. V Českých zemích bylo pak
nejoblíbenější užívání léčivého odvaru z lékořice ke tlumení
dráždivého kašle. Je jednou z nejvíce ceněných a často
používaných bylin v tradiční čínské medicíně, kde zaujímá
hned druhé míst za ženšenem. Některé čínské prameny ji
s úctou označují jako „guobao“, což znamená „posvátný
národní poklad“, protože zlepšuje chuť ostatních bylin,
harmonizuje a prodlužuje jejich účinek v receptech a
prospívá všem orgánům a jejich meridiánům. Lékořice
vytváří v těle rovnováhu, posiluje vazy a kosti, podporuje
růst a pevnost svalů a zevně se aplikovala k léčbě zranění.
Lékořice má široký záběr účinků. V první řadě je to dobrý
lék na všechny plicní choroby, jako je kašel, zahlenění,
katar plic. Podporuje vykašlávání a působí antisepticky,
mírně snižuje horečku. Dále je lékořice užívána
při zažívacích potížích. Při zácpě se užívá
jako projímadlo. Dále tlumí křeče a působí
proti nadýmání. Hodí se pro léčbu žaludečních a
dvanácterníkových vředů, zánětu žaludku.
Rozpouští močové kamínky. Pomáhá při látkové
výměně. Podporuje tvorbu některých hormonů. Z tohoto
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důvodu se užívá při léčení ženských potíží spojených s
klimakteriem a také endometriózou. Pomáhá i
při alergiích různého typu. Snižuje hladinu cholesterolu.
Lékořici lze využít ke stimulaci funkcí imunitního systému u
pacientů s rakovinou a chronickým únavovým syndromem
a k redukci přemrštěné imunitní reakce u lidí trpících
autoimunitními onemocněními např. revmatoidní artritidou,
lupusem, sklerodermií, alergiemi na zvířecí alergeny a
alergickým astmatem. Rovněž prospívá lidem se
syndromem dráždivého střeva, Crohnovou chorobou a
vředovou kolitidou. Většina zánětlivých onemocnění střev
je autoimunitního charakteru, a tak je schopnost lékořice
omezovat nadměrnou reakci imunitního systému a působit
protizánětlivě tam, kde je střevo drážděno velmi užitečná.
Lékořice je výborný prostředek proti zánětu žaludku,
žaludečním a dvanácterníkový vředům, zánětu kyčelníku i
syndromu propustného střeva. Tuto všestrannou rostlinu
lze využít též jako prostředek, zabraňující poškození jater
léky či viry i k nastolení rovnováhy v ženském
reprodukčním systému během menopauzy. Lékořice může
sloužit i k zevnímu upotřebení – k léčbě virových oparů.
Lékořlce není prý příliš vhodná pro lidi s vysokým tlakem.
Při dlouhodobém užívání zadržuje vodu v těle a může
způsobit otoky. Předávkování způsobuje bolest hlavy a
nevolnost.
Lékořice obsahuje saponiny, glykosidy, estrogenní látky,
kumariny, flavonoidy, těkavé silice, steroly a další.
Glycyrizin obsažený v kořenu je více než 30x sladší než
běžný cukr z řepy.
Sběr
Sbírá se kořen u nejméně tříletých rostlin. Sběr se
provádí v září a říjnu během dne. Kořen se omyje a usuší,
může se usušit oloupaný i neoloupaný.
Čaj z lékořice
Používá se kořen, ze kterého se připravuje nálev i odvar.
Kořen se před použitím nadrtí nebo pomele. Jedna dávka
je asi půl lžičky drceného kořene lékořice. Zalije se cca 3
dcl vroucí vody. Poté se nechá čtvrt hodiny louhovat a
scedí. Pijí se 2-4 šálky denně.

Tinktura z lékořice
Z nadrceného kořene je možno připravit tinkturu, která se
dávkuje 3x30 kapek denně. Potřebujeme 50 g kořene
lékořice, 500 ml vodky, zavařovačku s gumičkou. Do
sklenice vsypeme lékořici, zalijeme vodkou, protřepeme.
Uložíme na 6 týdnů a asi 3x týdně protřepeme. Poté extrakt
slijte přes plátýnko nebo jemné sítko, vymačkáme zbytek
tekutiny z kořene a uchovávejte v chladu. Vydrží až 3 roky.

Lékořicový sirup proti kašli
Potřebujeme 25 g kořene lékořice, 1 čajová lžička lněných
semínek, ½ l vody, 100 g rozinek, 100g cukru, ½ lžíce
octa. Lékořici, lněná semínka, vodu a rozinky vaříme tak
dlouho, dokud nezískáme obsah 0,9 l. Potom do tohoto
množství přidáme cukr, ocet a řádně promícháme.
Podáváme dvě malé lžičky před spaním. První zlepšení se
dostaví už po ránu. Lze ho používat i při bronchitidě a
astmatu.
Kromě použití v lékařství se lékořice používá také v kuchyni
jako koření, dále jako sladidlo do bonbónů či žvýkaček,
vyrábí se z ní lékořicové pendreky a přidává se do zubní
pasty, pastilek proti kašli a nealkoholických nápojů i piva.
Dá se žvýkat i sušený kořen, a z čerstvého kořene se dá
vylisovat šťáva.
(HM)

Seriál pro chovatele
Vážení chovatelé,
dovolte, abych Vás přivítal u
poslední
části
našeho
chovatelského
miniseriálu
nejen v tomto roce, ale i
celkově. Tak jako každý seriál
jednou skončí, dnes končí i ten
náš. Uzavíráme jej proto, že
jsme již prakticky popsali a
probrali ty nejdůležitější a
možno říci, že i nejčastější nemoci Vašich domácích
mazlíčků.
Jak jsem již předeslal v minulém dílu, budeme pokračovat
diagnostikou komplexu virové leukémie koček. Ta se
opírá především o laboratorní vyšetření a klinické příznaky
onemocnění.
Z laboratorních metod je to v prvé řadě ELISA test,
který spolehlivě detekuje přítomnost viru v krvi,
plazmě či v séru. Vybavením pro provedení tohoto testu
disponují dobře vybavené veterinární ordinace, nemocnice
nebo kliniky. Z dalších způsobů je to například
imunofluorescenční vyšetření krevních nátěrů. Pro vyslovení
konečné diagnózy je velmi důležité posoudit taky klinický
obraz nemoci.
Terapie – účinná a spolehlivá léčba FeLV dosud není
známa. Z klinického pohledu jsou nejvíce nadějné
preparáty podporující aktivitu imunitního systému
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nemocných koček. Tato imunostimulace může do určité
míry omezit zejména komplikace retrovirových infekcí,
kterými jsou sekundární bakteriální a mykotické infekce.
V nejlepším případě lze očekávat oddálení komplikací FeLV
a prodloužení života pacienta o měsíce až roky.
Prevence a profylaxe
•
Opatření v chovu s výskytem FeLV. Po důkladném
klinickém vyšetření a potvrzení diagnózy laboratorními
testy závisí další osud pacienta na jeho aktuálním
zdravotním stavu, ochotě a schopnostech majitele
spolupracovat s veterinárním lékařem. Zejména nesmí
být ohroženo zdraví dalších koček. Opatření spočívá
v první řadě ve striktní izolaci od ostatních koček,
majitel musí být podrobně seznámen s principem
nemoci a je taky nanejvýš důležité důsledně aplikovat
podpůrnou či nespecifickou terapii. Z praktického
hlediska to znamená co nejlépe vysvětlit, že FeLV je
smrtelné onemocnění pro kočky, ale v žádném případě
není nebezpečím pro rodinu majitele! Zejména obavy
rodičů malých dětí nelze přehlížet. FeLV pacient
vyžaduje adekvátní výživu, součástí komplexní péče je
pravidelné odčervení a každoroční vakcinace proti
běžným virovým infekcím koček.
•
Preventivní imunoprofylaxe spočívá ve vakcinaci
zvířat, kterou je nutno zahájit včas. Před zahájením
vakcinace je nezbytné provést testování (ELISA) na
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přítomnost FeLV antigenu. Žádná z dostupných
vakcín totiž nemůže být považována za terapeutický
prostředek v průběhu léčby FeLV infekce.
Závěrem mi dovolte, Vážení chovatelé, ještě několik
důležitých informací:
Vakcinovat lze pouze zdravá koťata, resp. zvířata,
vakcíny mají minimální vedlejší účinky na jejich zdraví.

Kočky je třeba každoročně revakcinovat a vždy je nutno
postupovat v souladu s pokyny výrobce.
Těmito informacemi se s Vámi, Vážení chovatelé, loučím,
přeji Vám všechno dobré a mnoho chovatelských úspěchů.
MVDr. Jiří Svobodný

FOTBAL – V. Pavlovice B / Starovičky
SEZONA 2017/18 – podzim
III.třída muži, sk. A – zápasy:
Neděle 13. 8.
V.Pavlovice B/Starovičky - Brumovice 3:0 (1:0)
Neděle 20. 8.
Ladná - V.Pavlovice B/Starovičky 0:5 (0:1)
Neděle 27. 8.
V.Pavlovice B/Starovičky - Velké Bílovice
B 5:0 (3:0)
Neděle 3. 9.
FAK Břeclav - V.Pavlovice B/Starovičky 0:3 (0:1)
Neděle 10. 9.
V.Pavlovice B/Starovičky – Vrbice 2:3 (2:3)
Neděle 17. 9.
Charvátská Nová Ves B - V.Pavlovice
B/Starovičky 1:0 (0:0)
Neděle 24. 9.
V.Pavlovice B/Starovičky - Lanžhot B 5:0 (2:0)
Neděle 1. 10.
Týnec - V.Pavlovice B/Starovičky 1:0 (0:0)
Neděle 8. 10.
V.Pavlovice B/Starovičky - Boleradice 2:0 (1:0)
Neděle 15. 10.
Zaječí - V.Pavlovice B/Starovičky 5:0 (2:0)
Neděle 22. 10.

V.Pavlovice B/Starovičky – Bořetice 2:1 (0:1)
Sobota 28. 10.
Přítluky - V.Pavlovice B/Starovičky 1:2 (1:1)
Neděle 5. 11.
Kobylí - V.Pavlovice B/Starovičky 0:5 (0:2)
Sobota 11. 11.
Brumovice - V.Pavlovice B/Starovičky 1:4 (1:1)

Atletika
Jak jsem se už v předešlém čísle zmiňoval, byl jsem na soustředění na Štrbském
plese, kde vše dopadlo podle plánu. Po soustředĕní v Tatrách se konalo vyhlášení
atleta roku, skončil jsem na krásném 9. místě. Hned následující ráno po vyhlášení
jsem opět frnknul se skupinou na další soustředění do Španělska konkrétně do Siera
Nevada. Chtěl bych Vám všem poděkovat za přízeň v roce 2017 a také Vám popřát
krásné Vánoce, svátky a šťastný nový rok 2018, který já oslavím na soustředění na
Kanárských ostrovech. Radek Juška

Společenská kronika
V měsíci listopadu oslavili významné životní jubileum

V měsíci prosinci oslavili významné životní jubileum

pan Karel Kostrhoun – 91. narozeniny

Pan František Úlehla – 96. narozeniny

paní Marie Filípková – 90. narozeniny

paní Růžena Trněná – 90. narozeniny

pan Josef Panic – 70. narozeniny

paní Marta Prokešová – 80. narozeniny

pan Vlastimil Prát – 50. narozeniny

paní Dana Bízová – 60. narozeniny
pan Dan Roboš – 50. narozeniny
pan Roman Hofer – 50. narozeniny
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"Adventní zpívání"

foto: Bc. Josef Janoušek

"Vánoční dílny"

foto: Bc. Josef Janoušek

"Atlet roku 2017"
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