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Úvodník
Vážení spoluobčané,
stejně jako každý rok, tak i letos
předpokládá vedení obce realizaci
několika investičních akcí – většinou se jedná o projekty podpořené
z evropských a národních dotačních prostředků, ale zároveň budou
uskutečněny také akce financované pouze z vlastních zdrojů.
Poměrně významnými investicemi, které již mají schválené
spolufinancování z fondů EU, je zateplení budovy obecního
úřadu smluvně zajištěné na období duben – květen a výsadba zeleně v lokalitě Tálky, která bude zahájena v dubnu
výsevem trávníku a ukončena výsadbou stromů a keřů v měsíci listopadu. Další významné projekty by měly být podpořeny pomocí jiného typu podpory, a to z národních zdrojů.
Na letošní rok byly vypsány poměrně výhodné dotace na
opravu sportovišť, proto se vedení obce snaží této možnosti
využít. Jedná se o rekonstrukci kurtu ve sportovním areálu,
na kterou jsou již finanční prostředky přiděleny s výstavbou
v období červen - srpen, dále rekonstrukci hřiště na malou
kopanou za kabinami a vybudování hřiště pro posilování a
pohybové aktivity pro mládež a dospělé u rybníčku Luža –
na tyto akce byla podaná žádost o příspěvek z Ministerstva
pro místní rozvoj a budou provedeny pouze v případě, že se
dotace podaří získat. Poslední velkou akcí, která měla být
z národních zdrojů letos spolufinancována, byla plánovaná
výměna všech svítidel veřejného osvětlení v obci za moderní
a úsporná LED svítidla. Bohužel chybou při sestavení žádosti o dotace, kdy společnost připravující žádost o dotaci
zařadila omylem do kompletace jeden nepodepsaný dokument, byla naše žádost o dotaci pro rok 2018 vyřazena –
znovu bude moci být podána nejdříve na příští rok. Další zamýšlené projekty by měly být spolufinancovány z prostředků

Jihomoravského kraje a pro jejich spolufinancování budou
podány žádosti o dotace. Jedná se o dokončení budovy
hasičské zbrojnice, vybudování vodovodního řadu v ulici Vinařská, kde je nyní provozována pouze sdružená vodovodní
přípojka malé dimenze a úpravy dvora za budovou pošty a
obchodu, kde bude postaven přístřešek a zpevněna plocha.
Uvedené akce budou realizovány i v případě, že dotace obec
neobdrží. Další žádost o krajskou podporu pro provedení
nové fasády se zateplením a výměnu oken a dveří budovy
sportovních kabin s ubytovnou by měla podat TJ Starovičky
počátkem března. Její realizace se spolufinancováním
z obecního rozpočtu proběhne jen tehdy, pokud bude podpora přidělena. Pouze z vlastních zdrojů budou letos uskutečněny další menší akce - nákup pevně osazených lavicových setů do venkovního kulturního areálu a opravy památníků. Jedná se o památník u tanku, který byl na konci loňského roku přemístěn do veřejně přístupného prostoru z přilehlé dálniční odpočívky a památník obětem 1. světové války
u kostela. Jejich oprava by měla být dokončena počátkem
května. Během roku by měl být také pořízen nový sedací nábytek do knihovny. Plánovaná rekonstrukce povrchu ulice
Nová s vytvořením parkovacích míst byla po projednání s
místními občany odložena do roku 2021, kdy by mělo být
venkovní vedení nízkého napětí na ulici nahrazeno kabelovým vedením uloženým do země, stejně tak rekonstrukce
podlahy budovy Můj obchod, která měla být provedena
v lednu a musela být odložena na neurčito z důvodu nesouhlasu nájemce budovy.
Z tohoto krátkého přehledu aktivit obce je zřejmé, že i letošní
rok bude z hlediska investic a oprav majetku obce poměrně
náročný, ale jsem přesvědčen, že se všechny plánované
projekty podaří i s Vaší vstřícností, trpělivostí a případnou
pomocí zdárně dokončit.
Vladimír Drbola, starosta obce

Usnesení č. 23/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Starovičky,
konaného dne 14. 12. 2017
v 18:00 hod. v zasedací místnosti
OÚ Starovičky
1.
2.
b)

c)

3.
4.
5.

ZO schvaluje ověřovatele zápisu, program jednání, zápis a
usnesení z minulého zasedání.
a) ZO schvaluje Rozpočet obce Starovičky na rok 2018 takto:
Celkové příjmy rozpočtu (tř. 1 až 4) ve výši 14 442 500 Kč
Financování (tř. 8) ve výši 4 731 500 Kč
Celkové zdroje ve výši 19 174 000 Kč
Běžné a kapitálové výdaje (tř. 5 a 6) ve výši 18 512 000,Financování (tř. 8) ve výši 662 000,- Kč (splátka půjčky SFŽP)
Celkové výdaje rozpočtu ve výši 19 174 000,- Kč
ZO schvaluje závazné ukazatele rozpočtu – výdaje na paragrafy, daňové příjmy na položky, nedaňové a kapitálové příjmy
na paragrafy a přijaté transfery na položky a převod SF na paragrafy (dle přílohy č. 6 – Návrh rozpočtu na rok 2018)
Dotace z rozpočtu obce Starovičky budou poskytovány na základě žádostí občanů a jednotlivých organizací, příspěvky a
dary budou poskytovány na základě platných směrnic obce a
na základě individuálních žádostí. Příspěvek příspěvkových organizací je možné převést v nečerpané výši do následujícího
rozpočtového roku.
ZO schvaluje rozpočet Sociálního fondu obce Starovičky na
rok 2018.
ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Starovičky
na rok 2018 – 2021.
ZO schvaluje stočné pro rok 2018 ve výši 48,41 Kč za m3 bez
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6.

7.
8.
9.

DPH, k ceně bude připočteno DPH v zákonné výši s tím, že
množství vypouštěných odpadních vod u fyzických osob prokazatelně trvale bydlících nebo se zdržujících v obci Starovičky
stanoveno na základě směrných čísel Vyhlášky č. 120/2011
snížených rozhodnutím Zastupitelstva obce Starovičky ze dne
18. 12. 2012 na průměrnou hodnotu spotřeby pitné vody
- na jednoho obyvatele bytu s tekoucí studenou vodou mimo
byt za rok 12 m3
- na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou na kohoutku za rok 28 m3
- Podnikatelé a chataři hradí stočné dle vodoměrů – dle odečtů
firmy V a K, a.s. Břeclav. Budovy a stavby v majetku obce (OÚ,
škola, KD, hřbitov, ČOV, hasičská zbrojnice, sběrný dvůr) jsou
od stočného osvobozeny.
ZO schvaluje Vyhlášku obce Starovičky č. 1/2017, kterou se
mění obecně závazná vyhláška obce Starovičky č. 1/2016, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2017.
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb pro
Českou poštu, s.p.
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věc-
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

nému břemeni práva vstupu a vjezdu přes pozemek ve vlastnictví obce Starovičky, které spočívá v povinnosti strpět umístění, zřízení, provoz, údržbu a opravy vybudovaného sjezdu ze
silnice II/425 přes část pozemku KN p.č. 846/38 ve vlastnictví
obce Starovičky vymezené geometrickým plánem č. 71727/2017 na pozemek p.č. 846/47 ve vlastnictví oprávněného,
včetně práva vstupu a vjezdu na uvedený pozemek ve prospěch oprávněného. Právo vstupu a vjezdu platí i pro klienty
firmy VRT-STŘECHY S.R.O., se sídlem Starovičky 342 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Věcné břemeno se zřizuje
za úplatu jednorázově ve výši 50,- Kč včetně DPH.
ZO schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu, která spočívá
v realizaci podzemního vedení veřejné komunikační sítě datového propojení v HDPE chráničce včetně přípojek do domácností, propojovacích zemních prvků a povrchových sloupkových rozvaděčů na pozemcích KN p.č. 328/1, 328/3, 328/4,
343, 345/3, 456/1, 460/1, 494/4, 501/6, 511/5, 522/2, 522/27,
532/2, 532/9, 771/1, 771/2, 771/3, 1028/54, 1028/57, 1028/61,
1033/10, 1033/21, 1033/22, 1034/58, 1034/59, 1295/16,
1295/45, vše v k.ú. Starovičky v lokalitě Zahrady a Tálky, zhotovitel sítě Martin Dostoupil, Starovičky a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci č.j. UZSVM/BBV/13492/2017-BBVM, a
to pozemku parcelní číslo 39 v k.ú. Starovičky, obec Starovičky
z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Starovičky a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
bod ZRUŠEN
ZO schvaluje dokument "Místní akční plán vzdělávání do roku
2023 pro ORP Hustopeče", zpracovaný v rámci projektu Místní
akční plán vzdělávání na území ORP Hustopeče, registrační
číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0002999.
ZO schvaluje Smlouvu o výkonu odborné činnosti pojišťovacího makléře Eurovalley s.r.o. Brno a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
a) ZO schvaluje Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Starovičky na rok
2018, Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2020 a
poskytnutí finančních prostředků na provoz ZŠ a MŠ Starovičky na rok 2018 ve výši 600 000,- Kč.
ZO schvaluje použití investičního fondu ZŠ a MŠ Starovičky,
okres Břeclav ve výši 13 335,- Kč na úhradu oprav majetku
školy.
ZO schvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši
30 000,- na mzdu pedagoga za období 09-12/17.
b) ZO bere na vědomí zprávy z jednání finančního a kontrolního výboru.
c) ZO bere na vědomí Návrhy rozpočtů na rok 2018 a Středněbový výhled – dobrovolné svazky obcí (Mikroregion Hustopečsko a DSO Čistý Jihovýchod)
d) ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce ve výši 105 000,- Kč TJ Starovičky,
IČO 462 14 933 na vybavení šaten a opravu sociálního zařízení v budově čp. 277. ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Starovičky a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Veřejnoprávní smlouva bude zveřejněna na úřední desce do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy po
dobu tří let, viz. zákon 250/2000 Sb.
e) ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce ve výši 6 000,-Kč Spolku dětí a mládeže Duhový svět
Hustopeče. ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí

dotace z rozpočtu obce Starovičky a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
f) ZO bere na vědomí možnost úpravy odměn uvolněných a
neuvolněných zastupitelů v souvislosti s nařízením vlády č.
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ze dne 11.9.2017, s účinností od 1.1.2018.
Odměny neuvolněných zastupitelů zůstanou ve stávající výši.
g) ZO souhlasí s přidělením dotace ve výši 30 000,- Kč na nákup nové vrhačky asfaltových terčů pro Myslivecké sdružení
Starovičky, a začlenilo jej do rozpočtu 2018.
h) ZO souhlasí s prodejem části pozemku p.č.44 v k.ú. Starovičky, jedná se o cca 35 m2 podél pozemku p.č. 43, bude vypracován geometrický plán tak, aby prodávaný pozemek nezasahoval do ochranného pásma inženýrských sítí, poté starosta
vyvěsí záměr a na příštím zasedání bude projednán prodej pozemku za cenu 400,- Kč/m2 + DPH.
Dotace
1. V měsíci prosinci byla podána žádost o dotace z programu Efekt
2018 Ministerstva průmyslu a obchodu na výměnu stávajících svítidel za úsporná LED svítidla se současnou optimalizací světelných
bodů. Jedná se o projekt „Snížení energetické náročnosti VO Starovičky – EFEKT 2018“. Žadatel: Obec Starovičky, investiční projekt
1 966 tis. Kč, požadovaná dotace 810 tis. Kč, tj. 41 % nákladů. Z
důvodu administrativních nedostatků dokumentace byla žádost po
předchozím zaregistrování vyřazena.
2. V měsíci lednu byla podána žádost o dotace z Programu obnovy
a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci
hřiště na malou kopanou ve sportovním areálu, která zahrnuje pokládku povrchu umělé trávy III. generace, úpravu oplocení a osazení
osvětlení plochy. Jedná se o projekt „Starovičky rádi sportují, na
nové hřiště sprintují“. Žadatel: Obec Starovičky, investiční projekt
2 468 tis. Kč, požadovaná dotace 1 694 tis. Kč, tj. 69 % nákladů.
3. V měsíci lednu byla podána žádost o dotace z Programu obnovy
a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování workoutového a parkourového hřiště, které bude mít využití jako cvičiště
pro pohybové a posilovací aktivity především pro mládež a dospělé.
Jedná se o projekt „Workout a parkour hřiště, nejlepší cvičiště“. Žadatel: Obec Starovičky, investiční projekt 627 tis. Kč, požadovaná
dotace 600 tis. Kč, tj. 64 % nákladů.
Vybavení hasičské zbrojnice
V měsíci lednu bylo zakoupen dílenský nábytek do hasičské zbrojnice, který zde dosud chyběl. Jedná se o 2 dílenské stoly typu
PROFI v celkové délce 4 m, univerzální dílenskou kovovou skříň s
plastovými zásobníky a 2 závěsné ukládací skříňky se zásobníky v
celkové ceně 25 tis. Kč.
Virtuální prohlídka obce
V měsíci lednu byla umístěna na webových stránkách obce virtuální
prohlídka obce. Součástí aplikace jsou letecké snímky obce z let
1996, 2009 a 2017, kde jsou dobře viditelné změny obce v oblasti
výstavby, dále informační mapy obce, panoramatické fotografie z
rozhledny, panorama oblasti sportovního areálu, virtuální prohlídka
kostela sv. Kateřiny, kde je možno zvětšit interiér do nejmenších detailů. Součástí programu je fotogalerie obce a také gigapanorama
oblasti Pálavských jezer, na které můžeme při maximálním zvětšení
vidět poměrně detailně objekty vzdálené i přes 40 km. Virtuální prohlídku vytvořil p. Miroslav Kamrla – Letecká fotografie a laboratoř
Brno.
(VD)

Odpadové hospodářství
Svoz odpadu

svoz bioodpadu

březen
středa 14. 3. 2018

čtvrtek 15. 3. 2018

úterý

středa 28. 3. 2018

27. 3. 2018

duben
středa 11. 4. 2018

čtvrtek 12. 4. 2018

středa 25. 4. 2018

čtvrtek 26. 4. 2018
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Z naší školičky
Vánoční besídka
Středa 20. 12. byla pro děti slavnostní a to tím, že pozvaly
své rodiče na vánoční vystoupení. V letošním roce jsme poprvé přesunuly besídku do prostor kulturáku z kapacitních
důvodů. Nadělovali jsme společně obě třídy dohromady.
Básničky, písničky a tanec, to vše mohly oči našich rodičů
vidět. Na závěr děti rozdaly vánoční přáníčka. Vystoupení se
snad všem líbilo a každý si odnášel domů kousek té vánoční
nálady.
Tři králové
V pátek 5. 1. jsme se ve školce loučili s Vánocemi a odstrojili
jsme si vánoční stromečky. Celý týden jsme si povídali o
třech králích a jejich putováním do Betléma. A tak jsme se
společně vydali na návštěvu místního kostela, kde nás če-
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kala paní Haluzová a přivítala nás. Děti poděkovaly za dárečky hozením mince do misky černouškovi a zazpívaly si
koledu My tři králové. Starší děti se mohly podívat na varhany a podívat se na prostor kostela z výšky. Sladkou odměnou jsme se přemístili na obecní úřad, kde na nás čekal
pan starosta se svými sekretářkami. I zde děti zazpívaly koledu a popřály do nového roku jen to nejlepší. I tady dostaly
sladkou odměnu.
Kouzlení
Na začátku měsíce ledna nás navštívil pan kouzelník Katonas. Vtipným vystoupením, svými triky a s pomocí svých
zvířátek nám zpříjemnil vstup do nového roku.
Olympiáda
Tak nám napadl sníh, v co jsme ani už nedoufali. Postavili
jsme si sněhuláka, vytvořili jsme si andělíčka ve sněhu. V
rámci vzdělávacího učení jsme navázali na zimní sporty, tvoříme, počítáme, hrajeme "hokej". Budeme taky fandit našim
sportovcům na zimní olympiádě.
(PN)
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Beseda s policistkou
5. ledna za našimi školáky v rámci prevence rizikového chování zavítala tisková mluvčí břeclavské policie por. Mgr. Kamila Haraštová. Dětem formou policejních pohádek, vyprávění a vlastních příkladů z praxe přiblížila jaké je správné
chování při cestě do školy či při jízdě na kole a také s žáky
simulovala situace, jak se zachovat při styku s cizími lidmi,
jak se chránit před kyberšikanou a jak zajistit bezpečí své i
ostatních v ohrožení.
(Baj)
Pohádkové vyučování
V prvním ročníku často využíváme jako vyučovací metodu
tematickou výuku, která vychází z každodenního života žáků
a je většinou směrována na dané roční období, probíhající
svátky či významné události. Cílem je především upevnit a
procvičit aktuálně probírané učivo z několika předmětů v jednom celku. Pro hladké začlenění do vyučování po jarních
prázdninách jsme využili to, co je menším dětem nejbližší, a
to pohádku. Toto téma jsme propojili do všech vyučovacích
předmětů. V komunikační a slohové výchově jsme vycházeli
z vyprávění známých pohádek, pracovali jsme zde s obrázkovou i heslovou osnovou. Učili jsme se prezentovat a hodnotit svoji práci, ale také práci svých kamarádů. Čtení i psaní
jsme si procvičili se známými pohádkovými postavičkami.
Aktivitu ve výuce podpořila samostatná, párová i společná
práce. V matematice jsme si zahráli „Na krále“ a pomocí
zvládnutých příkladů jsme vyhráli nad drakem. Svoji zručnost jsme vyzkoušeli při výrobě papírových draků, ježibab,
víl, princezen, králů… Pro volné chvilky byly připraveny pohybové hry a soutěže s pohádkovou motivací. Na závěr dne
jsme si připravili opravdový dort – jak jinak než pohádkově
dobrý.
(Baj)
Tematická výuka - ZOH
Poslední školní den před jarními prázdninami jsme se s
dětmi ze druhého a třetího ročníku věnovali tématu, které
bude během pár dní velmi aktuální po celém světě, tedy
ZOH - zimním olympijským hrám.
Nejdříve jsme se bavili o hrách obecně, poté jsme se zaměřili
pouze na ty letošní, které se budou konat v jihokorejském
Pchjongčchangu. Slavnostní zahájení proběhne v pátek 9.
února 2018, ukončení se pak uskuteční 25. února 2018. Mluvili jsme o olympijské pochodni a především jsme získávali
nové informace o jednotlivých disciplínách.
Každý žák nebo dvojice žáků dostala naučný text o jedné z
disciplín. Úkolem dětí bylo nejen si vše samostatně přečíst,
ale hlavně rozhodnout a podtrhnout, které z informací jsou
opravdu důležité a chtějí je sdělit i ostatním kamarádům.
Poté žáci informace přepisovali na plakáty, které si samostatně dozdobili a nyní nám tyto plakáty tvoří výzdobu na
jedné z nástěnek.
Na tematiku jsme navázali i v anglickém jazyce, kde si žáci
překládali zimní sporty do angličtiny a poté vytvářeli tzv. „en-
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glish window". Nakonec nám s výzdobou pomohli i žáci jiných ročníků v družině. Vyráběli krásné lyže, brusle a snowboardy. Práce se všem velmi líbila a na její výsledek se můžete přijít podívat do školy.
(Šeb)

Nikola Seďová
Ve čtvrtek 18.1.2018 jsme s žáky navštívili sportovní halu v
Hustopečích, ve které probíhal kvalifikační závod žáků a
mládeže na "Hustopečské skákání" ve skoku vysokém. Kvalifikačního závodu se zúčastnila
naše žákyně Nikola Seďová,
kterou jsme dojeli povzbuzovat
a podpořit. Nikola se do hlavního závodu probojovala výkonem 122 cm, což bylo i vylepšení jejího osobního rekordu.
Necelý týden poté se účastnila
30.1. 2018 dalšího závodu, tentokrát v Nikolčicích. Nejenže se
umístila v silné konkurenci na
prvním místě, ale opět si vylepšila osobní rekord na 125 cm!!! Obrovské gratulace od nás
všech a budeme samozřejmě fandit i nadále!!
(Wal)
Práce s netradičním materiálem
Děti nejdříve zjišťovaly vlastnosti netradičního materiálu alobalu a přemýšlely nad výhodami a nevýhodami při
tvorbě. Poté jsme se snažili co nejvěrněji zachytit rysy obličeje svého spolužáka pomocí modelace folie přímo na modelu. Žáci museli spolupracovat a sdělovat si své pocity a
postřehy. Nakonec jsme se pokoušeli vymodelované tváře
poznat a přiřadit, komu která patří, což se ve většině případů
podařilo.
Kromě alobalu jsme v další hodině jako výtvarný materiál využili i další odpadové materiály a vyřazené věci věci a z
těchto vytvářeli různá "umělecká díla".
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Pro nás byla důležitá především zkušenost při tvorbě i poznání, a že v podstatě i z odpadového materiálu se dají tvořit
hezké věci.
(Šeb + Fra)

nám to vůbec nevadilo a využili jsme ho takříkajíc do poslední sněhové vločky.
(kolektiv ZŠ)

Pololetní vysvědčení 2018
Pět měsíců ve škole uteklo jako voda a nastal tolik očekávaný den pololetního vysvědčení. 31. 1. 2018 si odnášeli
naši žáci 2. - 5. ročníku své pololetní výpisy z vysvědčení,
ale "prvňáčci", kteří dostávali vysvědčení z rukou své paní
třídní učitelky úplně poprvé, si odnášeli hodnocení na úředním tiskopise. Nutno říci, že většině žáků se vedlo velmi
dobře a na vysvědčení byly jen samé jedničky. S těmi, u kterých se to tolik nepovedlo, jsme si slíbili, že se budou snažit
a do konce pololetí to vylepší.
(kolektiv ZŠ)

Lednový čas ve školní družině byl pro žáky plný zábavného
tvoření a rozvoje fyzické zdatnosti. Po vánočních svátcích
jsme navázali na příchod tří králů, Kašpara, Baltazara a Melichara. Mlhavé odpoledne jsme si s žáky zpříjemnili výrobou
královských korun, které rozmanitě ozdobili podle svých
představ. Ve volném čase jsme se chodili protáhnout do tělocvičny, kde nejoblíbenější pomůckou byly gymnastické
kruhy. Vždy zakončujeme pobyt v tělocvičně nějakou hrou.
Nejoblíbenější je vybíjená, která baví úplně každého. Koncem ledna sněhu k zimním radovánkám nebylo, tak jsme si
nakreslili Zimní královnu a čekáme, že nám ještě nějakou
nadílku nadělí.
(Fra)

Sněhové dobrodružství a pozorování zimní přírody
Letošní zima je velmi mírná, k našim dětem skoupá, a tak
jsme hned využili, alespoň té skrovné sněhové nadílky na
začátku ledna. Vyzbrojeni lopatami, boby a talíři jsme se rozběhli na hřiště před školou a snažili se užít si sněhu co nejvíc. Ovšem kromě dovádění na sněhu jsme pozorovali i
zimní přírodu a vlastnosti sněhu.Sníh sice už pomalu tál, ale
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Zápis do ZŠ
Ředitelství MŠ a ZŠ Starovičky oznamuje, zápis do základní
školy pro šk. rok
2018/2019 se uskuteční
10. 4. 2018 v 16,00 hod.
v budově školy. Zápis se
týká dětí narozených do
31. 8. 2012. K zápisu
s sebou vezměte rodný
list dítěte. Potřebné formuláře budou k vyzvednutí od 10. 3. 2018
ve třídě Červené MŠ. Těšíme se na Vás.
Proč do naší školy
• jsme malotřídní základní škola s rodinnou atmosférou
• součástí školy je školní jídelna i školní družina.
• v blízkosti školy je fotbalové hřiště, hřiště na volejbal,
basketbal i tenis a je zde i prostor s hracími prvky. Tato
zařízení s žáky využíváme nejen v hodinách TV, ale i
například v přírodovědných předmětech
• úzce spolupracujeme s MŠ s cílem plynulé návaznosti,
děti zůstávají se svými kamarády a přechod do jiného
prostředí není pro ně tak stresující
• zajišťujeme setkání budoucích prvňáčků s jejich paní
učitelkou v rámci různých akcí, jako např. „Čteme dětem
v MŠ“, „Hrajeme si na školu“, návštěvy společných divadelních představení nebo společná vystoupení pro
veřejnost
• snažíme se, v souladu s možnostmi a podmínkami
školy, zajistit integraci žáků se zdravotním postižením
nebo s vývojovými poruchami učení
•
připravujeme a realizujeme preventivní aktivity
•
možnost umístit dítě po vyučování do družiny do
15.45 hodin
•
mimoškolní činnost (kroužky – Flétna, Anglický jazyk,
Keramický)
• zapojení dětí do projektů Mléko do škol, Ovoce do škol
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co nás čeká
Lyžařský kurz
Lyžařský výcvik se uskuteční od 26.2. - 2.3.2018. Přihlášené
děti se naučí základům lyžování nebo se zdokonalí ve svých
lyžařských dovednostech ve sportovním areálu v Němčičkách. Pro neúčastnící se děti bude probíhat výuka v jedné
třídě (ročníky spojeny s připravenou prací na celý týden).
Provoz školní družiny není v těchto dnech nijak omezen.
Plavání
Výuka plavání začíná letos 23. 2. a je povinná pro žáky
1. - 3. ročníku (zahrnuto ve vzdělávacím programu školy).

Stejně jako loni budeme jezdit s žáky ze Šakvic, vždy každý
pátek 10 týdnů - 10 dvouhodinových lekcí.
Škola v přírodě
Letošní školní rok vyrazíme opět na školu v přírodě. Tentokrát se bude odehrávat v RS Vápenky v termínu 4. - 8. 6.
2018. Areál leží na úpatí hory Velká Javořina (970 m) nejvyššího bodu Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty na samém pomezí Horňácka u obce Nová Lhota. Už se moc těšíme na společné, krásné a zajímavé zážitky.
(Wal)

Z naší farnosti

Tříkrálová sbírka 2018
Vážení občané, jestlipak víte, že Tříkrálová sbírka se letos
stala plnoletou? Opravdu jsme koledovali po osmnácté. Za
tu dobu už vyrostla nová generace. Koleda začínala nepatrně, s malým množstvím koledníčků. U nás to bylo 9 dětí a
3 vedoucí. Dnes se po naší obci rozběhne 21 dětí se sedmi
vedoucími. Po celé naší vlasti je těch co přikládají ruku k dílu
více než 60 000. Pomáhají v činnosti i té nejmenší charity,
která díky této sbírce pomáhá třeba jejich sousedce či dědečkovi.
Na ČT 1 ve večerních zprávách zrovna 7.1. - v den našeho
koledování jsme mohli sledovat reportáž o koledě a o tom,
kde naše diecézní charita mimo jiné projekty, pomáhá každoročně. Je to Hospic v Rajhradě. Jsou zde vděční za
sbírku, jejíž prostředky pomáhají k lepšímu vybavení tohoto
zařízení a tím ulehčení bolesti klientům, kteří zde tráví poslední dny svého života. Minulý rok za tento dar mohli koupit
další dýchací přístroj. Setkali jsme se osobně s nevýslovnou
péčí tohoto zařízení, když se starali o mého bratrance P.
Očenáška, nevyléčitelně nemocného. Byli jsme u něho do
poslední hodiny jeho života a poznali jsme funkci tohoto přístroje, který mu ulehčoval jeho neskutečně těžké dýchání.
Každý z nás tohle jednou může potřebovat. Určitě s tímto
Hospicem mají zkušenosti mnozí z Vás, kdy zde pomáhali
ulehčit Vašim blízkým poslední chvíle na tomto světě. Naše
děti koledují i pro tato zařízení. Děkujeme za nemocné Vám
všem, kteří nejste lhostejní. Těm lhostejným, i když neotevírají dveře ani svá srdce přejeme, aby tyto služby nemuseli
v životě potřebovat. Nebo snad by bylo lépe se s touto službou setkat, aby prohlédli? To je na zvážení. Nikomu však
nepřejeme nic zlého. Ti krátkozrací v této koledě vidí žebrání, avšak vzpomeňme si na své dětství. Chodit po koledě
byla odedávna naše česká tradice. Bylo to krásné, když jsme
se jako děti učily koledu, se kterou budeme na sv. Štěpána
chodit po rodině a všech známých. Nešly jsme žebrat, že by
doma snad žádné cukroví nebylo. Šly jsme proto, že by nám
ty naše kmotřenky, stařenky a tetičky pěkně vyčinily, že jsme
nedošly zakoledovat. Nehledě na to, že jsme se opravdu na
koledu těšívaly a doma jsme potom vždy rozpoznávaly, které
cukroví je od kmotřenky, které od tetičky Anežky, nebo co je
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od stařenky. Byla to tradice a každý pekl to své tradiční. Dodnes na to ráda vzpomínám a dobře si pamatuju, s jakou koledou jsme se sestřičkou Bětuškou chodívaly. Také si dodnes pamatuju, jak nás tu „Pásli ovce valaši“ maminka učila.
Naše skoro sestra Zdena Prátová (dnes Valihrachová) měla
zase od své maminky naučenou „Z toho domu jasná hvězda
vychází.“ Je to zvláštní, že člověk si tyto krásné chvíle pamatuje celý život. Myslím, že zrovna tak dnešní koledování
zůstane v mysli našich dětí - koledníčků. Milé je, že většina
z Vás na ně čeká, vyhlíží je a vítá s úsměvem. Dokonce
s koledou v podobě ovoce či pamlsku, čímž se tato koleda
podobá té z časů našeho dětství. Ony za to zase rády zazpívají a popřejí Vám šťastný nový rok. V dnešní době je to pro
děti určitě dobré také z výchovného hlediska. Učí se obětovat a dávat svůj volný čas třeba i ve špatném počasí někomu
jinému, který pomoc zrovna potřebuje. Není to jen shromažďování peněz, ale také velké obdarování všech. Na počátku
Ježíšova narození jsou to v Betlémě tři mudrci, kteří se přicházejí poklonit zrozenému Králi a dávají mu dary nemalé
hodnoty. No a při této sbírce jsou to právě desítky tisíc dobrovolníků, kteří dávají svůj čas a síly, aby přinesli domovům
zprávu o tom, že Bůh ve svém Synu obdaroval nás svým
požehnáním. Králové píší na dveře trojici písmen K+M+B,
která se vykládají různě. Také jako zkratka latinského přání:
„CHristus mansionem benedicat“, což jak nám řekl otec biskup P. Pavel Konzbul letos na Petrově, neznamená: klíče,
mobil, brýle, ale: „Kristus žehnej tomu domu“. Tři křížky nejsou plus, ale symbolizují Nejsvětější Trojici. Právě toto požehnání Vám děti přinesly a to není vůbec málo. Vy jste však
jim to všechno oplatili, jak finančními příspěvky do kasiček,
které zase letos vytvořily nový rekord, tak bohatou koledou
v podobě sladkostí a ovoce. Děkujeme, protože výtěžek je
zase celkově vyšší a to o 3 505 Kč než minulý rok.
V tomto roce Vás navštívili tito ochotní vedoucí se svými koledníky:
Lenka Krůzová: Víťa a Martínek Krůzovi, Lukášek Zeman.
Markéta Havlíková: Vojta Havlík, Leošek Kuja, Natálka Winterová.
Hana Kapustová: Barunka a Svatík Kapustovi, Gábinka Galečková.
Veronika Horčičková: Adámek Horčička, na kočárku teprve
jeden a půl letý bráška Alešek, Honzík Winter.
Kateřina Šafaříková: Karolinka Tihlářová, Kristýnka Krčková,
Karolinka Povolná.
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Kateřina Pleskačová: Kryštof a Matyáš Pleskačovi, Martínek
Meszároš.
Hana Potůčková: Šimon Vácha, Klárka Majerová, Matyáš
Dolák.
O občerstvení se starala Zlatka Galečková a Anna Haluzová. Zvláštní poděkování zaslouží Kryštof Pleskač, jako
nejstarší koledník, za to, že to nevzdává a stále pomáhá, nejen při sbírce, ale také při službě v našem kostele. Rovněž
patří pochvala Veronice Horčičkové za ochotu koledovat i
s dítětem na kočárku. Samozřejmě poděkování patří všem,
kteří s ochotou, úsměvem a zpěvem navštěvovali naše domácnosti.
Děkujeme Obecnímu úřadu za veškerou pomoc a poskytnutí
zázemí pro tuto akci.

CELOREPUBLIKOVÁ SBÍRKA:
Arcidiecéze olomoucká
Arcidiecéze pražská
Diecéze brněnská

28 386 938,- Kč
7 089 080,- Kč
25 845 737,- Kč

Diecéze českobudějovická

7 104 688,- Kč

Diecéze královéhradecká

17 322 058,- Kč

Diecéze litoměřická
Diecéze ostravskoopavská
Diecéze plzeňská

2 901 608,- Kč
17 853 552,- Kč
5 034 762,- Kč

Výsledek letošní sbírky:
CHARITA --- 21 289,- Kč

Tříkrálový koncert

1 823 831,- Kč

NOVOROČNÍ FARNÍ SBÍRKA --- 20 201,- Kč

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018 CELKEM 113 362 254,- Kč
Anna Haluzová

CELKEM SBÍRKY --- 41 490,- Kč
OBLASTNÍ CHARITA BŘECLAV:

2 946 093,- Kč

Kulturní komise
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU ROKU 2017

•

Zavzpomínejme společně na akce, které se uskutečnily v
naší obci pořádané místními organizacemi, spolky, dobrovolníky a nadšenci:

v červenci proběhly Střelecké závody na Podkově a
koncem měsíce oslavovali největší kulturní akci, a to
místní Krojové hody a hodky.

•

srpen byl v kulturním poklidu – odpočívalo se.

•

•

v září jsme zhodnotili naši úrodu na Farmářském odpoledni.

•

v říjnu jsme přivítali další nové občánky, a divadelníci
odehráli derniéru Našich furiantů.

•

listopad se nesl ve znamení Drakiády a Lampionády.
Koncem měsíce jsme si zatančili na Kateřinské zábavě.

•

prosinec odstartovaly Vánoční dílny s besídkou žáků z
místní školy a společně rozsvítili náš Vánoční strom, o
týden později bavili na Poslední leči, den před Štědrým
dnem se naladili na Vánočním koncertě dechové hudby
Palavanka. Mezi svátky se uskutečnily turnaje v šachu
a stolním tenise a přesně na přelomu roku odpálili Novoroční ohňostroj.

v lednu se nám o kulturní vložku postaralo divadelní
představení „Ze života stařečků“ místních ochotníků, lyžovali jsme na Stupavě a koncem měsíce plesali na
Obecním krojovém plese.

•

v únoru jsme se pro změnu bavili na plese dětském a
Sportovně-maškarním.

•

v březnu jsme odpočívali a chystali akce na duben.

•

duben tedy začal Velikonočními dílnami, za týden jsme
uklízeli naše okolí, další pak oslavili akcí na počest
osvobození obce. Koncem měsíce jsme přivítali nové
občánky a poslední víkend obdivovali herecké výkony
místních ochotníků, kteří se nám představili s divadelní
hrou „Naši furianti“.

•

v květnu se sešli naši rodáci,
aby oslavili svá
jubilea a jeli na
další exkurzi
pivovaru, tentokráte do Třebíče.

Letošní pořádané akce se budete postupně dozvídat z našeho zpravodaje, Facebooku, webových stránek obce, nebo
místního rozhlasu. Přejeme, abyste si každý z Vás našli tu
svou a podpořili tak kulturní dění v obci.

začátkem
června proběhlo bodování vín na následující akci Víno
vín Mikroregionu Hustopečsko s místním koštem vína,
děti se vyřádily na Dětském dnu, folklorně se naladili na
festivalu Dechovka pod Pálavou a cyklisti se projeli Krajem André.

Jarní úklid naší přírody – 8. dubna

•
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za kulturní komisi Tomáš Dolák

V letošním roce si uklidíme naši přírodu v neděli 8. dubna.
Asi Vás hned napadne proč v neděli? Co je to za nápad? V
neděli se má přece odpočívat! I my bychom v neděli raději
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odpočívali, ale z časových důvodů nejsme schopni tuto
akci uskutečnit v sobotu, ani v následujícím týdnu. Do přírody je třeba vyrazit, co nejdříve, nesmíme si totiž nechat
přerůst trávu, potom by se nám nepořádek moc dobře nehledal. I když to na první pohled nevypadá, okolí Staroviček se jeví opravdu čistě, přesto každý rok posbíráme minimálně 20 pytlů věcí, které do volné krajiny určitě nepatří!
A každý rok to zvládneme (bohužel) s opravdu malým počtem účastníků.
Stejně jako v minulém roce se i letos zaregistrujeme do
celorepublikové akce Ukliďme Česko, díky čemuž dostaneme rukavice i pytle. A jaké lákadlo pro Vás máme?
Krásné jarní počasí, které promění úklid v kouzelnou, jarní
procházku. V případě, že s sebou vezmete děti, vyšleme
Vás do oblasti oveček, a věřte, že oveček tam bude víc,
než odpadků (alespoň loni tomu, tak bylo). A potom si zpříjemníme nedělní odpoledne u pivečka, kafíčka, sodovky –
každému dle jeho libosti.

Přivítání nového roku 2018
Pár minut před půlnocí, těch posledních minut roku 2017,
jsme se sešli v hojném počtu na hřišti, abychom se společně rozloučili se starým rokem a přivítali ten nový, rok
2018. Toto loučení a vítání nám zpříjemnil obecní ohňostroj, který byl doprovázen krásným, hudebním doprovodem. Povinný půlnoční přípitek letos zajistil pan starosta,
za což mu patří poděkování, byl to super nápad.
A čím je letošní rok výjimečný? Právě tou osmnáctkou na
konci. Bude tomu právě 100 let, kdy vzniklo Československo – první republika a český národ získal samostatnost a
svobodu od habsburské nadvlády, od Rakouska-Uherska.
za kulturní komisi Pavlína Prátová

Vinařský spolek Starovičky
Tento spolek vznikl v lednu roku 2012
za účelem navázání na činnost místních zahrádkářů, kteří byli členy Českého zahrádkářského svazu. Naším cílem bylo obnovit tradici místního koštu
vín. Aby tato akce byla pro místní ještě
atraktivnější, ozvláštnili jsme ji o přehlídku vítězných vín ze všech obcí Mikroregionu Hustopečsko, kde se v daném roce košt konal. Práce akci připravit nebyla jen o objíždění a oslovování
vítězů se žádostí o poskytnutí vzorků,
ale hlavně o čase. První okolní košt začíná v obci Křepice na začátku února a
ten poslední v Němčičkách koncem
května. Termín, kdy se akce konala, se
po prvních dvou letech ustálil na druhý
víkend v červnu tak, abychom stihli vše
připravit a nachystat. Celkem jsme
uspořádali sedm ročníků. První byl v
roce 2011, ještě pod záštitou obce a
místních zahrádkářů. Z tohoto ročníku
jsme si bohužel nepoznamenali, jaká
byla účast návštěvníků. Od roku 2012,
teď již pod Vinařským spolkem Starovičky, následovalo šest dalších ročníků. Pro přehled uvádíme jejich návštěvnost: v roce 2012 - 144 osob,
2013 - 153 osob, 2014 - 157 osob,
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2015 - 125 osob, 2016 - 97 osob a v
roce 2017 již jen 69 osob. S klesajícím
zájmem lidí jsme se rozhodli, že tuto
akci letos neuspořádáme. Nešlo nám o
žádný zisk a nechtěli jsme ani akci naditou lidmi, jak to na některých koštech
bývá. Představa byla někde na 200 návštěvnících. Ale za účasti 100 osob je
již značně prodělečná a bez finanční
pomoci Vinařského fondu a hlavně
obce Starovičky by se konat ani nemohla. Nemyslím si, že jsme zanedbali
prezentování této akce. Reklamu jsme
umístili do všech autobusů celého jihovýchodu Jižní Moravy, do všech obcí
Mirkoreginu Hustopečska, umístěním v
celorepublikových tištěných letáčcích
na akce Jižní Moravy, na portále Vína
z Čech, vína z Moravy, týdeníku Nový
život a Břeclavsko a také ve vysílání
Českého Rozhlasu. Předloni jsem vyzkoušeli slevový portál, loni zase letáčky, které byly dodány do infocenter
a některých vinoték. Za neúspěch akce
možná můžeme my sami, protože jsme
udělali pár chyb. Ty se však dají očekávat, protože jak říká rčení: "kdo nic
nedělá, nic nezkazí"..., ale konec litování. Jak jsem již psal, akci Víno Vín

Mikroregionu Hustopečsko pořádat nebudeme. Co bude dál, ukáže čas. Přemýšlíme možná o klasickém místním
koštu, nebo třeba jen o menší přehlídce vín, která není tak finančně náročná. Bez zájmu místních občanů
však ani toto nebude možné. Budeme
tedy rádi za Vaši podporu, podněty, názory, kritiku, pomoc a rady, jak vinařství
v obci udržet na bdělé úrovni.
za Vinařský spolek Tomáš Dolák
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Vzpomínka na měšťanskou školu v Hustopečích – školní rok 1947/48
Je to již hezká řádka let od roku 1947/48, kdy se váže má
vzpomínka na dobu našich školních let, dnes již seniorů
v pokročilém věku. Již dříve při osobním setkání se spolužáky jsem jim slíbil, že naše školní zážitky ve zpravodaji připomenu.
Zážitků je neustále v mém paměťovém počítači, který je
stále svěží, tolik, že by zaplnily celý Starovičský zpravodaj,
avšak připomenu jen školní besídku na vánoční svátky roku
1947. Byla to poválečná doba, kdy byly všechny potraviny
na lístky. Vedení školy s rodičovským sdružením vydalo letáček pro rodiče žáků tohoto znění: „Vážení rodiče, škola
chce uspořádat vánoční besídku s programem pro žáky naší
školy s jejich pomocí. Pokud bude v možnostech některých
rodičů „samozásobitelů“ přispět moukou, cukrem, vajíčkem,
případně ořechy, zajistí vedení školy pro účinkující obdarování nějakou tou sladkostí“ (což bylo pro účinkující 2 rohlíčky
a 4 slepované hvězdičky). Také jsem přispěl ořechy a 5 vajíčky. Chtěl jsem přispět také medem z našeho včelína ve
Starovičkách, ovšem chyba lávky, než jsem ho stihl odevzdat, spolužáci objevili med v lavici a stihli ho zkonzumovat.
Tolik na úvod.
Musím předeslat, že ve třídě se nás žáků sešlo z okolních
obcí kolem 40, dívky měly samostatnou třídu. Učitelé školy
měli za úkol zajistit program besídky. Náš třídní učitel František Sedláček zajistil úsměvnou scénku „Hlášení zprávy
obecního úřadu na vesnici“. Paní učitelka češtiny Ligiberová
měla nejtěžší úkol. Zajistit se žáky literární pásmo recitaci,
vlasteneckou báseň, a dále skeč – zábavnou aktovku.
V prvé řadě připomenu stručně. Literární pásmo paní učitelky Ligiberové spočívalo v tom, co si řeky s horami u nás
povídají. Byli vzpomenuti husité, jak se vraceli z výpravy od
severních sousedů a vítaly je naše hory a řeky. Já sám jsem
byl řeka Dunaj a dostal jsem pokyn od žačky Vlasty Mahovské z Velkých Němčic – slovy: „Dunaji, přijmi mé poselství a
nes je dál, poselství celého Československa.“ Můj dialog
zněl: „Slované, všichni dobří lidé, podejte si ruce, spojte se
a pomáhejte si.“ Vlasta Mahovská, která celé recitační
pásmo provázela slovem, zakončila větou: „Celá země poslouchá, co si řeky s horami povídají.“ Až na pár přebreptů
vše dobře dopadlo.
Paní učitelka Ligiberová po literárním pásmu mi „přišila na
triko“ báseň, kterou vybrala, avšak i když jsem se ji již naučil,
neprošla u ředitelky školy paní Hrubešové s tím, že je moc
„unaříkaná“, jak pravila. Tady je její první verš:
Jsme slabí, malí, dosti těchto řečí,
kdo tak mluví sláb a malý jest,
oč byla Róma, Hellas větší,
až slávou nesmrtnou se dotkla hvězd!
Za pět minut dvanáct před besídkou jsem se naučil
narychlo novou báseň, která velebila a opěvovala naši českou řeč. Tady jsou její slova, autora neznám, avšak to není
podstatné. Autora si možná vzpomene učitelka Anna Mazůrková, znalá literárních autorů v minulosti.
Má rodná mluvo, ty drahý skvoste,
jediný z velkého odkazu dědů,
který jsi přetrval v svatosti prosté,
všechnu jejich slávu, všechnu jejich bědu.
Nádheru králů, velikost věků,
a vše co do prachu zhrouceno s ní,
jak znělas od věků navěky zní.
Ty prostá dceruško doubrav a nivy,
kde jsi se zrodila jako zpěv ptačí,
jak olšin stýskání v smíchu i v pláči.
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Jako šum hvozdů, snivý a plný,
vždy stejně upřímná velká a svatá,
v svobody ruměnec, v okovech spjatá
i když ti nezbylo nic než tvůj stesk.
O, hluč a zpívej, hlahol ať bouří,
ty mluvo vítězná chudého lidu,
kdy tvůj hlas udušen v prachu a kouři,
hlahol nám u krbu v domácím klidu.
Až jednou zabouříš jako hlas hromu,
od horstva k horstvu přes český luh,
zas bude dědicem ve vlastním domu,
ten, jehož dědice chtěl zde mít Bůh.
Dále pokračuji další částí besídky, což byla úsměvná
scénka autora našeho třídního učitele Františka Sedláčka.
Bylo to úřední hlášení na vesnici obecním sluhou pomocí
bubínku a svého hlasu. Tuto formu hlášení si mohou připomenout i senioři dříve narození ze Staroviček. Poslední
obecní sluha ve Starovičkách byl pan Rožek z Komárova.
Obcházel obec a na vyhrazených místech zabubnoval na
bubínek a pak hlasitě přečetl občanům, kteří se spěšně dostavili kolem něho, zprávy obecního úřadu.
Vrátím se k hlášení ve scénce našeho učitele. Na scénu
vyšel obecní sluha, náležitě ustrojený a hlasitým bubnováním upozornil, že přednese důležitou zprávu. Chvilku počkal,
až se seběhnou občané na scénu ze všech stran, v počtu
asi patnácti. Byl jsem také jeden z nich.
Rozdělal důležité lejstro, odplivl si na zem a oznamoval
tuto důležitou zprávu hlasitě s náležitým důrazem: „Vážení
občané, kdo z vás krade panu starostovi zelí z jeho políčka,
ať se hned přihlásí. Atož a jelikož, zelí pana starosty je pro
pana starosty a né pro lidi, dostane za trest neznámý zloděj
dvacet ran holí. Nepřihlásí-li se, dostane třikrát tolik. Konec
hlášení.“ Bum, bum, bum – na bubínek, a sluha odcházel se
scény. My občané jsme pak sestrčili hlavy k sobě a hlasitě
se dotazovali jeden druhého: „Kdo to je? Kdo to je?“ Mezitím
se přiřítil na scénu spolužák drobnější postavy (Jiří Štýbl ze
Starovic) a důležitě oznamoval: „Já jsem světoznámý človíček kašpárek, připlul jsem k vám zdaleka na lodi „Utahanija“
a mám s sebou kouzelnou lampičku. Když na zloděje posvítím, hned začne hořet.“ Musím předeslat, že zloděj zelí byl
již připraven uprostřed řady občanů. Byl to žák Zdeněk Ryšavý z Hustopeč, měl utržený rukáv u kabátu a pod ním stříbrnou košili. Kašpárek nám občanům zavelel: „Postavte se
do řady ke mně zády!“ Pak rožnul kouzelnou lampičku (obyčejnou baterku). Uprostřed řady, kde byl připraven zmíněný
zloděj, zvolal „Hle, hle, hoří.“ Zloděj rychle svlékl kabát, zazářila stříbrná košile a utržený kabát zůstal na ruce zmíněného zloděje. Pak ze zákulisí vyběhli dva strážníci a odváděli
zloděje do šatlavy. Scénka vyvolala všeobecné veselí všech
přítomných žáků měšťanské školy.
Na závěr připomenu jen krátce úsměvnou aktovku, kterou
připravila paní učitelka češtiny Ligiberová, jak cizinci často
komolí naši českou řeč. Jen krátce jeden dialog ze scénky,
kdy se potkali dva cizinci u nás, v dávných dobách. Na scénu
vyšli dva zbrojnoši s meči a kušemi a měli tento dialog: „Kam
jdeš?“ (šli proti sobě) „Já? Nikam. A ty?“ „Já? Do černýho
lesa na poušti, na ty loupežníci, na ty pytláci.“ Úsměvné bylo
to, že na poušti mimo jiné žádný černý les není. Takových
podobných dialogů bylo několik.
Bohumil Šmerda
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Popis fotografie: Fotografie žáků IV.A měšťanské školy v Hustopečích je pořízena před budovou školy. Žáci pochází z těchto obcí: Popic,
Starovic, Staroviček, Velkých Němčic, Kurdějova, Bojanovic, Boleradic a Hustopečí. Všechny bych je mohl vyjmenovat, pro úplnost vyjmenuji jen žáky, kteří na fotografii chybí z různých důvodů, jsou to: ze Staroviček Stanislav Horáček, Václav Šafařík a Ludvík Úlehla. Z Hustopečí (dále jen příjmení žáků) Horák, Halsch, Badalík, Kameník, Zelenka; ze Starovic Štýbl, Zváček; z Kurdějova Hovězák.

DNE 22. DUBNA 2018

Jabloň a maminka
Byla veliká, krásná, naše jabloň,
ale jak maminka říkala,
už málo rodí.

SE USKUTEČNÍ PRVNÍ SETKÁNÍ
HARMONIKÁŘŮ

A proč, maminko, málo rodí?
Stará je, děti.
Tak to v životě chodí.

• V KULTURNÍM DOMĚ VE
STAROVIČKÁCH

A maminko, jak stará je?
Tak jako já.
Jak může být stará,
když ty jsi mladá.

• VE 13:30 HOD

Měla mnoho jablíček, svých dětí,
je ustaraná, unavená,
tak to v životě chodí.

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI

Vy jste jenom čtyři, mám Vás ráda,
proto se vám zdám mladá.
Tak to v životě chodí….
KaFr
Tuto básničku, která byla kdysi dávno určena pro moji maminku,
věnuji vnučkám Emince a Miance.
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ČAS JE BĚŽEC DLOUHÝM KROKEM
ANEB
KDYŽ LÉTA ČLOVĚKU PŘIBÝVAJÍ

Pomyslná časomíra našeho pozemského žití nakrojila rok
2018 a kdeže ty loňské sněhy jsou!? Neúprosný, mnohdy
však i milosrdný běh času nám dál vrásky sčítá, vlasy stříbří,
snad ale i na moudrosti přidává. Nepřísluší mně něco„
predikovat“, kterýžto módní novotvar jejich slovníku
vypouštějí pro
zvýraznění svého nadčlověčenství
z nevymáchané huby oni nadlidé, různí exhibující klauni a
nadčasoví věrozvěstové z parlamentního panoptika, z nichž
některé i ten nejjemnější závan sebereflexe zcela míjí, ani
se, chtěje vyzvědět, co nám ona „osmička“ na konci letopočtu
přinese dobrého či zlého, nehodlám pohroužit do tajů
mystické
numerologie- ponechme stranou letošní
osmičková významná historická výročí dotýkající se jistě i
Staroviček a věřme, že nastávající rok bude k nám přátelský,
přinese jen to dobré a splní i ta naše nejskrytější přání.
Moje generace (s mírnou nadsázkou „s osmdesátkou na
krku“) stále častěji a postupujícím věkem s vršící se mírou
nostalgie listuje ve vzpomínkách a na virtuální procházku
naším dětstvím se vydává stále častěji. Každý jsme šli
životem svou cestou, ale všichni se, jdouce po stopách času,
vracíme do kdysi nám důvěrně známých míst, do míst našich
dětských her, dnes však už vypadajících třeba úplně jinak jejich genius loci tam však zůstává. Při rozjímavých chvilkách
na hřbitově si připamatováváme životní příběhy těch, kteří už
nejsou mezi námi a nám zůstala jen krůpěj na řasách a milé
vzpomínky. Naše životy jsou jako různé proudy směřující do
stejné řeky tekoucí kamsi do mlhy za vodopád.
Nenávratně zmizeli z našeho okolí nejen lidé, ale třeba i tam
ty staré lípy, do jejichž vzrostlých korun se záplavou vonících
květů s bzučícími včelami, kdy to všechno kolem vonělo
nadcházejícím létem, jsme jako děti chodily „na lipáčí“ (ve
Starovičkách „na lipu“) a z na sluníčku usušeného květu nám
starostlivé maminky vařily v zimě léčivý čaj. Zmizely staré
usedlosti, mlaty, husí hejna na ulicích, drkotající žebřiňáky,
žňový hukot mlátiček, prašné i blátivé polní cesty s modrými
čekankami, mnohé hezké dědinské zvyky, život zrcadlící
písně, kroje a bůh sám ví, co všecko. Doba našeho dětství
pominula a neznámo i známo kam odešli kdysi nám i hodně
blízcí kamarádi. Za oponou času zmizel se svou nevinností,
bezprostředností, hravostí, naivitou náš dětský svět
s koloběžkami, tříkolkami, houpacími kohouty či koňmi, s
cínovými vojáčky; rozplynulo se čaro dřevěných kočárků,
hadrových panenek, kufříčků s hadýrkami a šitím na malé
„šilháčky“, odešel čas věnečků z pampelišek, kuliček,
slabikářů a potom i celá ta naše pohádka mládí s krásnými
sny
a
ideály- zůstaly už jen mnohdy dechberoucí
vzpomínky. Smíření se s tím vším nebývá někdy zrovna
jednoduché, někdy to i bolí; ale bude-li nám přáno a anděl
smrti Azrael se zrovna nebude vznášet v naší blízkosti, život
půjde dál a my nemějme oči jen zvlhlé a smutek v duši!
Nadobro odešlo na dědině vždy s blahosklonnou úctou
slyšívané oslovení „stařečku, stařenko, kmucháčku,
kmotřenko, tetičko, stréčku, velebné či důstojné pane“…,
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způsobné pozdravení „Pozdravpánbůh, Pomožpánbůh,
Spánembohem, Pochválenbuď Ježíš Kristus“ či třeba
laskavé poděkování „Pánbůhzaplať“; tenkrát se i vědělo,
čípak že je ten Jožinek nebo Mařenka, co na ulici tak zdvořile
pozdravili a poděkovali (dnes už mnohdy ona kouzelná
slovíčka „Prosím“, „Dobrý den“ či „Děkuji“ neslyšíme).
Lidé nebyli tak tehdy zahleděni jen do sebe, všichni se
vzájemně znali a měli k sobě mnohem blíž - kam se poděla
ona sounáležitost dědiny, pokora, vzájemná úcta a vůbec
všechno to, co bylo dědině vlastní? Dnes je to jakýsi
anonymní kaleidoskop kdysi poklidného a vskutku
sousedského života, jak si ho stále uchovávají ve
vzpomínkách i mnozí starovičští pamětníci rádi
vzpomínajíce na všechno to, co na dědině přinášel průběh
jak církevního tak občanského, ale vlastně i školního roku –
a jen vzpomínek z dětství by bylo na román!
Jan Skácel: Pouta
Dětství je to co dávno kdysi
bývalo a dnes ze sna visí
jak provázek a zbytek pout
jež lze a nelze rozetnout
Třeba nám život jinak káže
kdo moudrý je ten nerozváže
motouzek co nás s dětstvím spíná
a krásná pouta neroztíná.
(Ze sbírky Stracholam, zakázaná sbírka z roku 1971, nové
vydání 2001)
Jako klouček jsem často sedávával v podvečeru na schodku
před naší chaloupkou, v ruce držel modrý politurovaný
plechový hrnek plný kozího mléka (sem tam i s nějakým
zatoulaným kozím chlupem) s nadrobeným, doma
upečeným režným chlebem, aluminiovou lžící jsem to coby
častou „večeři“ vyjídal a zvídavýma dětskýma očima
pozoroval život kolem sebe – na břehu tiše bublajícího
potoka, a taktéž za humny, všude tam voněly zprvu modravé
šeříky, poté bílé akáty, ze stále něčím kvetoucích zahrádek
se šířila omamná vůně lilií. Na trnkách měli svůj svět chrousti,
na staré košaté hrušce zase největší evropští brouci – roháči.
Z nedaleké kovárny dozníval břitký hlas kovadliny, pozvolna
začínaly žabí koncerty a poslední kravská a koňská spřežení
se vracela z polí. Vzpomínám ale i na ono poetické večerní
ticho zasněžené ulice se mdlým svitem mrkajících žárovek
na dřevěných elektrických sloupech snoubícím se s doma
příjemným teplem z vyschlých akátových polínek sálajícím
ze starých kachlových kamen. Mám před očima posledního
obecního bubeníka než byl zřízen místní rozhlas, pamatuji
slovenské drotáry a jejich „ drátovať, flikovať“, vápeňáky,
cikánské vozy s jejich kočujícím, početným svérázným
osazenstvem a cestou s nejen ukradenými slepicemi,
idylické besedy před domy na lavičkách, všelikých legátkách
a stoličkách, žúdry (ve Starovičkách „žebráčky“) plné života,
dračky s dodírkami, čas zabíjaček, všecky ty klukovské
alotrie, hry na vojáky s nebetyčnými hádkami „před bojem“kdo bude Rus a kdo Němec? Kdeže je ten sladký čas
prázdnin s prvními dětskými prázdninovými láskami či to
rozpustilé pobouřkové bosé čvachtání v teplých bahnitých
kalužích s hejnem třepotajících se bělásků kolem?
V zapomnění neupadly ani naše první kuřácké choutky,
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dokonce i za stohem, s vytřepanými „partyzánkami“, silnými
„džunkami“, nejčastěji však s voňavými „mentolkami“.
I po letech v puse cítím chuť žlutého či růžového kačeního
mýdla, černých pendreků, cukrkandlu, špalků, ulepeného
tureckého medu, štiplavých šuměnek, lipa, ale třeba i
sladkého dřeva z vinohradských mezí - tento svět nám sice
zmizel z očí, jeho kouzlo nezmizí však nikdy z našich
vzpomínek -slovy Jaroslava Seiferta: „políbili jsme své dávné
mládí“; a ona políbení jako výraz té nejvřelejší lidské
blízkosti nás provázejí od dětské kolébky, postýlky, přes
políbení milenecká a manželská až po lože smrtelné.
Po většinou tajných, nevinných školních láskách nastala
doba našich lásek opravdových. Někdo dříve, někdo později
vstoupil do stavu manželského, přišly děti. A tak, jak šly naše
životy sluncem a stínem, časem jsme se navždy začali loučit
se svými rodiči, na druhé straně jsme byli svědky nově se
probouzivších životů naší krve- našich vnoučátek, ba i
pravnoučátek. Dospěli jsme k určitému životnímu poznání
jako východisku snad ještě našich dalších let a hlavním
regulátorem našeho konání by mělo být už jen naše
svědomí. Všichni jsme se, ať už s pomocí rodičů, učitelů,
našich životních partnerů, i našich dětí, ale především
prostřednictvím svých životních zkušeností, dopracovali
k nějakému hodnotovému žebříčku.
Každému místu či době vzpomínek kohokoliv z nás napsal
život jejich příběhy. My je svými návraty do dětství oživujeme
a jakoby je již zapadlé v čase voláme zpátky. Vzdálená
ozvěna nám vzkazuje, že náš pokročilý věk je vlastně také
dětstvím, ale dětstvím již bez iluzí, a naše vzpomínky jsou
jakýmsi divadlem odkráčivšího času – krásným, hřejivým,
nostalgickým, někdy chmurnějším, ale třeba i hodně
smutným (příznačná jsou tu slova Charlie Chaplina – cit.:
„Lidský život je představení, které se hraje bez předešlých
zkoušek a po stažené oponě většinou končívá bez
potlesku“). Nepozorovaně se však přikrádalo stáří, a když
nám už začalo pomalu klepat na dveře, nikdo z nás mu
nechtěl říct: „Dále!“ Až po chvíli jakoby čekání přece jen
pomyslná klika samovolně cvakla a „ono“ vešlo - i když se
nám ta jeho nezdvořilost nelíbí. Ale i tento lidský věk má svou
poezii a je přece velkým životním darem Osudu, Boha,
Prozřetelnosti, Kosmické moudrosti, Vyšší moci, či jak kdo
na to všechno kolem nahlíží, už jen aspoň v relativním zdraví
jeho dosažení. Jsem ve věku, kdy „hledám brýle na blízko,
abych našel brýle na dálku“. Chci-li nahlédnout za horizont
času dávné či třeba zase ne tak dávné minulosti a oživit si
třeba už zapadlejší vzpomínky, občas zavítám do unikátního
brněnského vetešnictví U Sedmi švábů nacházejícím se
v jednom starobrněnském zákoutí.
Tento milý krámek plný „krámů“, co už se nikomu nehodily a
lidé je sem přišli prodat, převzal název od historického
pavlačového domu U Sedmi švábů (1780), který tu stával
naproti a necitlivými developery byl v roce 2006 zbourán.
Tady odedávna kromě zájezdní hospody sídlilo i vetešnictví
(ve sklepení domu přišlo o život sedm švábských vojáků –
odtud ten název). Atmosféra a vůně zašlých časů, omšelé
elegance snad ještě i z dob starého mocnářství dýchne na
každého, kdo projde jeho dveřmi a připomene nám třeba
dávnou stařenčinu kuchyň, seknic, komoru či stařečkův
verštat. Vetešnictví bývá někdy podle slova „veteš“ coby
stará, opotřebovaná věc neprávem vnímáno pejorativně- je
to však jen místo, kde jakoby se zastavil čas, místo pro
vzpomínky jak dělané. Je tu všechno možné a s takovou
všehochutí snad ani není možné se ještě někde setkat:
obrazy, hudební nástroje, panenky připomínající dětství,
psací stroje, hrnce, batohy, žehličky, kabelky ,prazlety,
hodiny, tabatěrky, popelníky, paroží, rádia, hmoždíře,
dalekohledy, kulmy, starý porcelán, betlémy, zbraně,
krucifixy, lecjaké sošky, staré půllitry, pivní ohříváčky, různé
typy mlýnků, dnes žádané pro různé retrokavárny a hospody
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smaltované cedule, almary i almárky, stará litinová kamna,
vzácný sběratelský artikl v podobě filmových plakátů
minulého století…a stovky menších či větších artefaktů – od
drobností všedního dne až po větší předměty třeba pro
dekoraci, pro potěchu oka, ale ještě i pro běžné používání.
Jejich výčet by byl nekonečný - pro někoho „smetí“, pro
jiného cenný poklad a sběratelský unikát. Pan vetešník se
mně svěřil, že má své stálé zákazníky (já tam sice občas také
rád zajdu, ale nic nenabízím ani nic nekupuji; jen se dívám,
co je tu nového, vzpomínám, k čemu to kdysi asi sloužilo,
případně jaká je pro zájemce cena). Má i pár stálých
dodavatelů, s nimiž obchoduje, a má i své specialisty třeba
na textilie, grafiku, zbraně, nábytek - i když ví o každém
z mnoha set, ne-li tisíc starožitných předmětů hodně,
rozumět všemu přece jen detailně nemůže. Onen milec
starých časů a veteše si však posteskl, že jeho silným
konkurentem se stal internet, kdy lidé si sami hledají a sami
nabízejí, kde by co ze starých věcí mohli prodat či jinak
uplatnit i bez zprostředkování vetešnictvím.
Inspirativní prostředí pro vzpomínky a zašlé časy lze najít i
třeba v mnohdy reprezentačních prostorách některých
starožitnictví, kteréžto jsou jakousi nesouměřitelně rozdílnou
obdobou vetešnictví – tato místa starodávna nabízejí však
věci sortimentně vybranější, nablýskanější, většinou i
vzácnější, a především v jiné cenové relaci. Mezi těmito
dvěma prostředníky nám milého vzpomínání se pak co do
standardu pohybují bazary a místem, kde je možné rovněž
nahlédnou do jakéhosi dávnověku, jsou i bleší trhy- tady se
zároveň nabízí, nakupuje i směňuje. I jejich osobitou
atmosféru v brněnské Alfa pasáži si občas vychutnám.
Já sám jsem milovníkem starých věcí, nerad se věcí zbavuji
a nic nevyhodím – při mé poslední návštěvě „Sedmi švábů“
jsem mohl oči nechat na americké starožitné „remingtonce“
a na malém, jak ho máte vy dříve narození určitě ještě
v paměti, bakelitovém rádiu zn. Talisman (v oněch dobách za
990 Kčs), které u nás v kuchyni kdysi dávno na almárce, pod
na trámu visící mucholapkou hrálo od rána do večera. Síla
vzpomínek mě přivedla k pošetilé myšlence si ho za
vetešníkem oceněných 1 500 Kč koupit a vnořit se do časů,
kdy jsem z něho coby klouček poslouchával sváteční nedělní
odpolední pohádky, sobotní večerní četbu na pokračování
(Bylo nás pět, Mlhovina Andromedy…) a jako začínající
dětský muzikant i muziku těch časů (Švitorku, Strouhalovu
sedmičku, Antošovu dechovku či tehdy oblíbeného Karla
Valdaufa s jeho mému uchu lahodící saxofonovou a
houslovou sekcí), Hurvínkovy příhody,
„smutného muže“, stréčka Křópala, Rudu Stolaře,
rozhlasového krále humoru Jiřího Štuchala, rozhlasové
hokejové přenosy s legendárními reportéry Stanislavem
Sigmundem a brněnským Milošem Zouharem či poutavé
povídání Hanzelky a Zikmunda o tehdy ještě tajemné
Africe… a já nevím, co všecko – nakonec jsem odolal a
oněch připravených 1 500 Kč vrátil do peněženky.
Doma jsem si pak aspoň na našem starém gramofonu pustil
Píseň o čase (1962) - píseň našeho mládí, kdy nám Milan
Drobný ještě téměř s dětským výrazem tváře sděloval, že:
„čas je běžec dlouhým krokem, co chvíli nedá pokoje…, že
měří všem stejně a že nemá slitování“ a Matuškovu
lamentaci: „že to všechno vodnés čas a že hlavu za to dá, že
nevrátí se nikdy k nám“ – ale on ten čas přece jen všecko
„nevodnés“,vždyť nám zůstaly vzpomínky! Aby nebylo dnes
toho vzpomínání příliš, tak si ze starých gramofonových
desek Vackovu „Pohádku mládí“, Vejvodovo „Kdepak je to
moje zlaté mládí“ a „Psaníčko po létech“,Borovičkovy „Milé
vzpomínky“ či Valdaufovo „Mládí nevybouřené“ (my staří
muzikanti víme, o čem mluvím) pustím, až zase někdy
vystoupím z reálného času a zaútočí na mě vzpomínkový
amok. Čas se nedá zastavit a já si nejsem jistý, a přou se o
tom lidé daleko povolanější, zda stárneme k moudrosti nebo
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spíše k opatrnosti, a jestli snad někdy nepřikládáme
přílišnou váhu jenom slovům a neslyšíme i v nich obsažené
myšlenky.
Dovolím si závěrem, aniž bych chtěl laskavého čtenáře
poučovat, připomenout a předestřít k zamyšlení několik
mouder vycházejících ze života samého a zachycujících jeho
běh – nejsou to žádné převratné myšlenky, ale třeba by ty
hodně mladé čtenáře mohly osvítit a třeba i varovat před
některými zbytečnými životními traumaty. Napsal je sám
život a je to takové oslovení jeho moudrými pozorovateli,
jejichž čas – ten vládce nad vším, už dávno uplynul, ale jimi
nabízené pravdy prověřené stoletími platí stále a mají co říct
i dnešní době.
Z MOUDROSTI VĚKŮ
Pusť už z hlavy, co nejsi
(Persius)
Nehlídaný oheň nabývá na síle
(Horatius)
Každému je určen jeho den
(Vergilius)
Způsob řeči je obrazem ducha
(Seneca)
Pravda je dcerou času (Gellius)
Přátelství vyhledávej mezi
sobě rovnými (Ovidius)
Co nezakazuje zákon, to
zakazuje stud (Seneca)
Rozvážnost je uměním života
(Cicero)
Nikdo nemůže vládnout, pokud
neovládá sám sebe (Seneca)

Na maličkostech často závisí příčiny velkých věcí (Livius)
Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé (J. W. Goethe)
Největším druhem nepřátel jsou pochlebníci (Tacitus)
Žádná moc netrvá dlouho (Ovidius)
Skutečná přátelství jsou věčná (Cicero)
Škodlivé je všude to, co je přílišné (Seneca)
Využij dne, zítřku věř co nejméně (Horatius)
Šťasten ten, kdo mohl poznati příčiny věcí (Vergilius)
Vadou těla se duše nezohaví, ale krásou duše se zdobí i tělo
(Seneca)
Je vlastností hlupáků vidět cizí chyby a na své vlastní zapomínat
(Cicero)
Trojího musí člověk dbát: co říká, kde to říká a jak to říká (Cicero)
Lidé obyčejně odsuzují to, čemu nerozumějí (Quintilianus)
Snaží-li se někdo být stručný, stává se nesrozumitelným (Horatius)
Poněvadž nám odepřeno dlouho žíti, zůstavme něco, čím bychom
potomstvu dokázali, že jsme žili (Plinius)
Čas léčí rány, které nemůže vyléčit rozum (Seneca)
Hledá brvu v oku druhého a nevidí kládu v oku svém (Bible)
Raka nepřiměješ nikdy, aby kupředu kráčel (Aristofanes)
Zlaté uzdy nečiní koně lepším (Seneca)
Rozeznat vhodnou chvíli pro mlčení a pro mluvení- to je velká věc
(Seneca)
Třemi cestami můžeme dospět k moudrosti: První je cesta
zkušeností – ta je nejtěžší, druhá je cesta napodobení – to je cesta
nejlehčí, třetí je cesta přemýšlení – to je cesta nejušlechtilejší
(Konfucius)
Omlouvám se – zase ze zvažované krátké vzpomínkové
glosy vzešlo nestoudně dlouhé přemítání jednoho snad už
aspoň trochu životaznalého stařečka o tom, řečeno slovy
z Psaníčka po létech, že „co dřív bylo, to dávno už není“.
S přáním krásného, jistě brzy se probudivšího jara plného
květů a sluníčka v přírodě i ve Vašem žití.

PhDr. Ladislav Valihrach

Seriál o bylinkách a zdraví – 23. díl
Pýr plazivý (Elytrigia repens)
má známé léčivé účinky a je
tradiční léčivou
rostlinou.
Ve
Starovičkách se vyskytuje hojně a
není problém získat dostatek
oddenků.
V dřívějších dobách byl pýr
považován za magickou bylinu.
Drobně nasekaný oddenek pýru
nošený v sáčku na krku prý
odstraňuje deprese a spaní na takovém sáčku spánek
prohlubuje. Položený pod postel možná přiláká nového
milence. Odvarem z pýru se kropily místnosti, které se tím
měly očistit od zlých duchů a neštěstí. V dobách nouze
se pýr plazivý užíval jako náhražka při výrobě piva, lihu a
přidával se do mouky na chleba. Pražený a pomletý sloužil i
jako náhražka kávy.
Pýr je plazivá trvalka s dlouhým, bělavým,
větveným oddenkem. Z něj vyrůstají přímá, hladká
stébla. Dlouhé, čárkovité listy jsou drsné a ploché.
Klásky má dvouřadé, poměrně řídké. Plodem je
nahnědlá obilka. Kvete v červnu a červenci. Používá se
oddenek.
Rozšíření a výskyt
Tento
plevelný
druh
pochází
z Evropy,
severní Afriky a mírného podnebného pásu Asie. Pýr se
vyskytuje na celé severní polokouli. U nás je to nepříjemný
plevel, který najdeme na zahradách, na polích, v
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příkopech, na úhorech a podobně. Byť je to plevel, tak má
svou důležitou ekologickou funci. Rychle se rozrůstá a
zakrývá holou půdu, tu také zpevňuje složitým systémem
kořenů.
Sběr a uskladnění
Pýr k bylinářským účelům sbíráme na podzim v
dopoledních hodinách nejlépe mezi zářím a říjnem, ale v
případě potřeby i v jarních měsících. Jako potravinu jej
lze sbírat po celý rok. Oddenek rychle umyjeme pod tekoucí
vodou a dáme ho sušit co nejrychleji na slunci, do sušičky
nebo do trouby. Uskladníme ho pak v dobře těsnící
uzavíratelné
nádobě.
Když
zjistíme,
že
přesto
natáhl vzdušnou vlhkost, přesušíme jej na topení.
Účinky
Pýr obsahuje inositol, draselné soli, sacharidy, slizy,
kyselinu křemičitou, inulin a různé enzymy. Nejčastěji se
používá vnitřně k podpoře vylučování moči, tím se urychluje
likvidace nežádoucích solí a zmenšují se otoky.
Rozrušuje ledvinové a močové kaménky. Dále kladně
ovlivňuje hospodaření s tuky, snižuje cholesterol a hladinu
cukru v krvi, preventivně působí na játra a zlepšuje látkovou
výměnu, detoxikuje organismus a hodí se k léčení kožních
nemocí včetně lupénky. Pýr má také protirevmatické účinky.
Pýr se dále používá při nemocech dýchacích cest.
Chrání sliznice
celého
těla. Celkově posiluje
organismus. Zevně se používá formou klystýrů při
vnitřních hemoroidech. Pýr není jedovatý a můžou ho užívat
děti i těhotné ženy. Prostě pýr bychom si měli občas
naordinovat kdykoliv během celého roku.
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Tinktura ze sušeného pýru
Z pýru se dá udělat tinktura, která se dávkuje 3krát denně
30 kapek. Ta se užívá zejména při nemocech močových
cest. Jeden díl nařezaných bylinek se zalije pěti díly
čtyřicetiprocentního alkoholu. Luhuje se 7–14 dní, jednou
denně je třeba výluh protřepat. Poté se přefiltruje. Vzniklou
tinkturu je třeba uchovávat v tmavé lahvi.
Čaj ze sušeného pýru
Tři lžičky sušené drogy zalijeme 3 dl studené vody,
přivedeme k varu a 5 až 10 minut povaříme. Slijeme a
užíváme 3x denně. Mimo čaje pouze ze samotného pýru se

droga pýru přidává do bylinných čajových směsí
při nachlazení, infekčních
onemocněních nebo trávících
potížích.
Očistná kůra z čerstvého oddenku pýru
Jednu polévkovou lžíci právě vypletých bílých oddenků
povaříme 5 minut v jednou hrnku vody a užíváme 3x denně
po dobu dvou až tří týdnů.
Pýr jako zelenina
Mladý čerstvý oddenek pýru se dá použít i nakrájený jako
zelenina například do rizota, salátů a podobně.
(HM)

SPORT
Nejlepší dorostenec ve fotbale okresu Břeclav za
rok 2017 je ze Staroviček
V sobotu 3.2.2018 se uskutečnilo v Boleradicích vyhlášení
nejlepších fotbalistů za rok 2017 okresu Břeclav. Mezi oceněnými je i Michal Šebesta, ročník narození 1999, který
byl oceněn jako fotbalista roku 2017 v kategorii dorostu. S
fotbalem začínal
ve Velkých Pavlovicích
jako
mladší žák, poté
se vrátil do TJ
Starovičky, kde
hrál za mladší a
starší žáky a
jednu sezonu i
za dorost. Vrátil
se opět do Velkých Pavlovic,
kde v současné
době hraje krajskou soutěž za
„A“ tým mužů a
je dokonce kapitánem. Pomáhá i týmu ve Starovičkách pokud to termínově vyhovuje. Michal je nejen výborný fotbalista, ale i úspěšně studuje s vyznamenáním na hustopečském gymnáziu a dokazuje, že lze skloubit sport i studium.
Přejeme mu hodně fotbalových i studijních úspěchů.
Kromě Michala Šebesty máme ve Starovičkách další výborné fotbalisty, např. Tomeška David, který hraje Moravskoslezskou žákovskou ligu U-14 za 1. FC Slovácko, kde je

rovněž kapitánem a má našlápnuto hodně vysoko, dále Hovězák Lukáš, který hraje Moravskoslezskou divizi U-16 za
SK Líšeň, Cigánek Šimon, který rovněž hraje Moravskoslezskou žákovskou ligu za U-15 rovněž SK Líšeň a Krčková Natálie, která hraje dívčí žákovskou ligu za Lokomotivu Horní Heršpice. Závěrem všem přejeme hodně sportovních úspěchů.
TJ Starovičky
Jak už víte, absolvoval jsem soustředění na Kanárských ostrovech. Po soustředění a to 18. 1. 2018
se konaly závody v
Nehvizdech, které
pořádal spolek několika atletů. Rád
jsem se zúčastnil
této akce a skončil
jsem na 3. místě s
výkonem 7,58 m.
Druhé závody se
konaly 20. 1. 2018 v Jablonecké hale s mezinárodní účastí,
kde jsem skončil na 1. místě s výkonem 7,98 m. Další závody byly 25. 1. 2018 EA Miting-Czech Odoor Galla ve Vítkovicích opět s mezinárodní účastí, kde jsem bral 2. místo s
výkonem 7,88 m. Zatím posledním závodem pro mě byl EA
Miting v Paříži, kde se to moc nevyvedlo. Bral jsem 5. místo
s výkonem 7,61 m. Nadcházející závody budou 18. 2. 2018
MČR v Praze a dále pak v Glasgow a vrcholem sezony bude
MS v Birminghamu.
Radek Juška

Společenská kronika
V měsíci lednu oslavili významné životní jubileum

Blahopřejeme rodičům:

paní Marie Popovská – 80. narozeniny

Dne 1. 2. 2018 se narodil František Bílek.

pan Ladislav Synek – 70. narozeniny

Rodiče:

paní Blažena Krčková – 60. narozeniny

Tereza Kunická a Martin Bílek.

pan Josef Holacký – 50. narozeniny
pan Václav Hovězák – 50. narozeniny

Rozloučili jsme se s:

V měsíci únoru oslavili významné životní jubileum

Leden – František Kostrhoun, čp. 145

paní Vladimíra Drbolová – 80. narozeniny

Leden – Věra Trněná, čp. 263

pan Radek Juška – 50. narozeniny

Únor – Marie Procházková, čp. 121
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