STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ / ČÍSLO 83

1

Dotace

Úvodník

1.

Vážení spoluobčané,
po počátečním rozpačitém
nástupu letních měsíců, ve
kterých se teploty jen výjimečně přiblížily k průměrným teplotám charakterizující toto období, ukázalo léto
ve druhé polovině školních
prázdnin svou sílu, kdy si teploty poměrně dlouhou dobu
udržely příznak „tropické“.
Změnu z chladného a deštivého počasí na teplé a slunečné jsme
přivítali asi snad všichni, i když pro někoho mohly být dlouhodobě
vysoké teploty poměrně vyčerpávající. Tento stav, při němž se počasí téměř blížilo středomořskému klimatu, si určitě pochvalují
také lidé čerpající svou dovolenou. V letošním roce, který je stále
ve znamení koronavirového příznaku a kdy se většina občanů rozhodla nevycestovat do zahraničí, můžeme pozorovat poměrně
velký nárůst turismu, snad jen s výjimkou oblastí s největším výskytem COVID 19. Tato skutečnost se projevuje letos hlavně v přírodních lokalitách, roky minulé to byl díky zahraničním turistům
také intravilán obcí a měst. Určitě si vybavíte televizní záběry s
davy turistů na hřebenových cestách hor, výstupových cestách na
jednotlivé vrcholy či stezky kolem horských jezer, loňský rok pak
zaplněná města jako např. Praha, Český Krumlov, Kutná Hora atd.
Přes nesporný ekonomický přínos neustále se zvyšujícího cestovního ruchu se stále častěji objevují hlasy požadující redukci tohoto
fenoménu – návštěvníci přírodních lokalit i sídel se nechovají vždy
slušně a dodržování většiny příkazů nebo zákazů je pro některé
z nich podružné, protože tito lidé jedou na dovolenou s cílem si ji
užít a berou podobná nařízení spíše s despektem. V přírodních lokalitách dochází k poškozování chráněných ploch nacházejících se
v okolí stezek, cest či parkovacích míst a jejich znečišťování odhazováním odpadků mimo odpadové nádoby, v zastavěných částech
sídel se ke všemu přidává zvýšená hlučnost, nekontrolovatelné
parkování automobilů a využívání veřejného prostranství k jiným
účelům, než ke kterým jsou určena. Tyto skutečnosti pak samozřejmě vnímají poměrně negativně obyvatelé trvale žijící v předmětných lokalitách, jimž se běžné životní podmínky v turistické sezoně značně zhoršují. Sami se s tím můžeme setkat i v naší obci
v souvislosti s provozem levandulové farmy, která na jednu stranu
svou zajímavou nabídkou agroturistiky obec velmi zviditelnila a
pomohla rozvoji drobného podnikání v této oblasti, na druhou
stranu však zároveň zvýšený zájem návštěvníků s sebou přinesl i
výše zmíněná negativa. Se skutečností, že s neustále se zvyšující
životní úrovní budou lidé chtít stále více cestovat, se obyvatelé žijící v turisticky zajímavých oblastech budou muset smířit, měly by
být ale také v rámci příslušné legislativy provedena taková opatření, aby byla místní komunita před nejvýše rušivými vlivy dostatečně chráněna.

Vladimír Drbola
starosta obce

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Obec Starovičky obdržela dotaci z Programu
rozvoje venkova JmK na výměnu interiérových dveří, nákup nových stolů, pořízení
nové šatní stěny a výmalbu sálu a přísálí kulturního domu. Jedná se o projekt „Starovičky –
obnova vybavení kulturního domu“. Žadatel: Obec Starovičky, neinvestiční projekt 340 tis. Kč, požadovaná dotace
170 tis. Kč, obdržená dotace 163 tis. Kč, tj. 48 % nákladů.
Obec Starovičky obdržela dotaci z programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova 2020 Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování hřiště pro posilování a pohybové aktivity dětí i dospělých v lokalitě u rybníčku Luža. Jedná se o projekt „Workout a parkour hřiště, nejlepší cvičiště“. Žadatel: Obec Starovičky, investiční projekt 868 tis. Kč, obdržená dotace 607
tis. Kč, tj. 70 % nákladů.
Obec Starovičky obdržela dotaci z programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova 2019 Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování hřiště pro posilování a pohybové aktivity dětí i dospělých v lokalitě u rybníčku Luža. Jedná se o projekt „Workout a parkour hřiště, nejlepší cvičiště“, který skončil v r.
2019 v zásobníku projektů a nyní byl doporučen k financování. Žadatel: Obec Starovičky, investiční projekt 820 tis. Kč,
obdržená dotace 674 tis. Kč, tj. 70 % nákladů. Vzhledem ke
skutečnosti, že obec Starovičky obdržela na stejný projekt zároveň vyšší příspěvek i z letošního dotačního programu, nebyla tato dotace přijata.
Obec Starovičky nezískala dotaci z Programu rozvoje venkova
JmK na dovybavení jednotky SDH v rámci akce „Starovičky –
doplnění výstroje a výzbroje JSDH“. Jednalo se o projekt ve
výši 286 tis. Kč se spoluúčastí obce 30% vlastních zdrojů.
Obec Starovičky nezískala dotaci z rozpočtu JmK pro rok 2020
v rámci individuálních dotací na pořízení 2 ks akordeonů pro
místní harmonikáře „Chlapci z Moravy“ v rámci akce „Starovičky - udržení tradice kulturních vystoupení harmonikářů“.
Jednalo se o projekt ve výši 125 tis. Kč se spoluúčastí obce
20% vlastních zdrojů.
Tělovýchovná jednota Starovičky z.s. nezískala dotaci z programu Podpora sportu v JmK na rekonstrukci laviček pro diváky v rámci projektu „Starovičky – rekonstrukce laviček
sportovního areálu“ z důvodu zrušení celého dotačního programu v rámci úsporných opatření COVID-19. Jednalo se o
projekt ve výši 198 tis. Kč se spoluúčastí TJ 45% vlastních
zdrojů.
V měsíci červnu byla podána žádost o dotace z Operačního
programu zaměstnanost na pořízení venkovní elektronické
úřední desky a nových internetových stránek obce. Žádost
byla podána v rámci Mikroregionu Hustopečsko spolu s dalšími 8 obcemi. Pro naši obec je výše projektu 370 tis. Kč, požadovaná dotace je 351 tis. Kč, tj. 95 % nákladů.
V měsíci červenci byla podána žádost o dotace z Operačního
programu životní prostředí na výsadbu krajinných prvků zeleně v celém katastru obce dle plánu společných zařízení
komplexních pozemkových úprav. Jedná se o projekt „Založení vybraných krajinných prvků v k.ú. Starovičky“. Žadatel:
Obec Starovičky, neinvestiční projekt 26 613 tis. Kč, požadovaná dotace 23 660 tis. Kč, tj. 89%.

Výběrová řízení stavebních akcí
V měsíci červnu byla provedena 2 výběrová řízení na zhotovitele
stavebních projektů obce. Jednalo se o dodávku a montáž
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rekuperačních decentrálních jednotek do
5-ti tříd budovy ZŠ a MŠ Starovičky v rámci
akce „Umístění vzduchotechniky do tříd a
kuchyně ZŠ v obci Starovičky“, jejichž cílem je dosažení kvalitního a úsporného větrání prostorů školy a školky. Nejvýhodnější
nabídku z 9 uchazečů předložila firma KlimatizaceSmile s.r.o. Brno v ceně díla
1 074 tis. Kč vč. DPH s termínem předání
díla 21.8.2020. Další výběrové řízení se týkalo vybudování nové rozhledny s názvem
projektu „Starovičky – Vyhlídka U obrázku“. Výběrového řízení se zúčastnilo 6
uchazečů, nejvýhodnější předložená nabídka byla od společnosti David Poláček –
zámečnictví Žďár nad Sázavou ve výši
1038 tis. Kč vč. DPH, termín dokončení
30.9.2020.
V měsíci srpnu bylo vyhlášeno výběrové řízení na realizaci workoutového a parkourového hřiště, v době uzávěrky zpravodaje
nebylo výběrové řízení ukončeno. Na hřiště
byl zpracován nový projekt s větším počtem cvičebních prvků s certifikovanými
dopadovými plochami - pod workoutovými
konstrukcemi z mulčovací kůry a s tartanovou plochou pod parkourovými prvky.
Předpokládaná cena akce je 868 tis. Kč, realizace do 10.11.2020.

Oprava cyklostezky pod
Novými horami
V měsíci červenci byla opravena cyklostezka v lokalitě pod Novými horami v úseku
od drtičky suti u dálnice po hranice katastru
s Velkými Pavlovicemi v délce 1300 m.
Jedná se o trasu, kterou používala společnost Strabag a.s. pro dopravu materiálu na
opravovaný úsek dálnice D2 a která taky
opravu bezúplatně provedla. V rámci akce
byla sanována propadená místa komunikace betonovým recyklátem, zhutněna vibračním válem a silničním finišerem byla
provedena pokládka asfaltového recyklátu,
který byl následně opět zhutněn vibračním
válem. Při vysokých letních teplotách, které
v tomto období přetrvávaly je předpoklad,
že se asfaltový recyklát vzájemně spojí a vy-

tvoří souvislý povrch, který se nebude vymývat ani při silných deštích. V období srpen – září bude stejným způsobem zpevněn úsek od dálničního podjezdu u rybníku
Luža, který na cyklostezku navazuje – tyto
práce však již budou provedeny úplatně.

Úklid farního dvora
V měsíci červenci byl proveden úklid dvora
místní fary. V rámci akce bylo provedeno
vyčištění prostoru dvora od náletových dřevin a jejich odvoz na kompostárnu, odstranění zděného dvorního přístavku, zasypání
nepoužívané žumpy, oprava poškozené
střešní krytiny, vyklizení dvorního skladu a
odvoz materiálu na skládku. V průběhu měsíce srpna bude ještě provedeno zpevnění
příjezdové cesty kamennou drtí a osetí prostoru dvora travním semenem. Práce provedli společně pracovníci obce a místní farníci.

Vzduchotechnika ZŠ - stavební práce

Provoz ČOV v omezeném
režimu
V měsíci červenci byla na ČOV indikována
porucha analogové kyslíkové sondy, po
provedené výměně hlavice sondy se však
nepodařilo funkčnost systému pravděpodobně z důvodu dřívějšího zásahu bleskem
obnovit a bylo proto rozhodnuto o nahrazení celého systému měření úrovně kyslíku
v aktivační nádrži novým digitálním systémem. Cena systému byla 110 tis. Kč. Zároveň byl zjištěn slabý výkon osazených
dmychadel včetně vzduchovacího systému,
které provzdušňují aktivační nádrž. Potřebné hladiny kyslíku je dosahováno jen
velmi obtížně a proto ČOV fungovala během posledního měsíce omezeně a tento
stav se projevoval také zápachem. Bude
pravděpodobně zapotřebí okamžitě vyměnit systém provzdušňování aktivační nádrže, což si vyžádá další investice ve výši cca
500 tis. Kč. Výsledkem by pak měl být
kromě bezúdržbového provozu dmychadel
také jejich tišší provoz a nižší spotřeba el.
energie. Do doby uzávěrky zpravodaje nebylo známo konečné řešení problému.

Koš na psí exkrementy
V lokalitě u Luže byl nově osazen na základě
požadavku místních občanů koš na psí exkrementy z důvodu neustále se zvyšujícího
využívání této lokality pro venčení psů. Žádáme tímto občany, kteří uvedené prostranství pro procházky se svými psy navštěvují, aby po nich uklízeli i těchto okrajových částech obce. Děkujeme za pochopení.
text/foto: VD

Rozhledna - zemní práce

Úklid farního dvora

Odpadové hospodářství
svoz odpadu

svoz bioodpadu

září
středa 9. 9. 2020

čtvrtek 10. 9. 2020

středa 23. 9. 2020

čtvrtek 24. 9. 2020

říjen
středa 7. 10. 2020

čtvrtek 8. 10. 2020

středa 21. 10. 2020

čtvrtek 22. 10. 2020
(HK)

Oprava cyklostezky Nové hory

STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ / ČÍSLO 83

3

Usnesení č. 11/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Starovičky,
konaného dne 25. 6. 2020 v 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

ZO schvaluje ověřovatele zápisu, program jednání, zápis a
usnesení z minulého zasedání.
Zastupitelstvo obce Starovičky schvaluje Rozpočtové opatření
č. 2/2020
ZO schvaluje Závěrečný účet obce Starovičky za rok 2019 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce bez výhrad, nebyly zjištěny chyby a nedostatky a ZO schvaluje účetní
závěrku za rok 2019 včetně výsledku hospodaření obce Starovičky, IČO 283592 za účetní období 2019 sestavenou ke dni
31.12.2019
ZO schvaluje vyřazení opotřebeného a nefunkčního majetku
obce uvedeného v seznamu – návrh na vyřazení majetku.
ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2019 organizace Základní
škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková
organizace, IČO: 70914320 včetně výsledku hospodaření.
ZO schvaluje převod hospodářského výsledku (zisku) ve výši
2,14 Kč za rok 2019 do rezervního fondu organizace Základní
škola a mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková
organizace, IČO: 70914320.
ZO schvaluje prodej pozemků v lokalitě „Tálky IV.“ cena za
1 m2 je 500,- Kč bez DPH těmto zájemcům:
3995/1 o výměře 883 m2, cena 441 500,- Kč – xxxxx
3995/2 o výměře 951 m2, cena 475 500,- Kč - xxxxx
3995/3 o výměře 1004 m2, cena 502 000,- Kč - xxxxx
3995/4 o výměře 1057 m2, cena 528 500,- Kč – xxxxx
3995/5 o výměře 1102 m2, cena 551 000,- Kč – xxxxx
K celkové ceně za pozemek bude připočtena daň z přidané
hodnoty. Daň z nabytí nemovitých věcí a veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. Kupující dále
uhradí před podpisem kupní smlouvy poplatek za převod rezervovaného příkonu 2x 25A ke stavebnímu pozemku ve výši
12 500,- Kč.
ZO schvaluje návrhy kupních smluv a pověřuje starostu podpisem smluv.
a) ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemeno – služebnosti vedení inženýrské sítě Dial Telecom, a.s. 1.
Povinný
z věcného břemene ve smyslu ustanovení § 1267 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále
též „Občanský zákoník“) zřizuje na základě této smlouvy k
části pozemků p.č. 3867, 3871, 4009, 4069, 4203 a p.č. 4255 v
k.ú. Starovičky a obci Starovičky které jsou zapsány pro uvedené k.ú. a obec ve veřejném seznamu (katastru nemovitostí)
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče na LV č. 10001 ve prospěch oprávněného
jako vlastníka podzemního komunikačního vedení (inženýrské
sítě) věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě, tj. právo
oprávněného zřídit, vést, udržovat a provozovat na části pozemků podzemní komunikační vedení skládající se zejména z
polyetylenových trubek (chrániček), optických kabelů, nadložního vyhledávacího vodiče, včetně jejich součástí a příslušenství, popř. opěrných a vytyčovacích bodů (dále jen "podzemní
komunikační vedení"), a to v umístění a rozsahu, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 811-27/2020. Věcné břemeno
bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu v celkové výši
4 870,- bez DPH, tj. 100,- Kč za jeden metr délky podzemního
komunikačního vedení. K této částce bude připočtena platná
sazba DPH. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.
b) ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene za účelem umístění distribuční soustavy – Nové
zemní kabelové vedení NN, nová rozpojovací skříň, nové
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10.

11.

12.

13.
14.

uzemnění s názvem „Starovičky, rozšíření NN, Jelínek“ na pozemku 595/1, pozemek zapsaný na LV č. 10001 a za účelem
jejího provozování. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to
jednorázovou náhradu v celkové výši 1 700,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
c) ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene distribuční soustavy kabelového vedení NN za účelem jejího provozování, které tvoří stavba „Starovičky, Tálky
IV, rozš. NN, obec“ obsahující síť technického vybavení, která
je zřízena a provozována ve veřejném zájmu, na pozemcích
p.č. 494/4, 3977, 3994 a 3995 v k.ú. Starovičky ve prospěch
distributora elektrické energie. Věcné břemeno bude zřízeno
úplatně za jednorázovou náhradu v celkové výši 9 000,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
ZO schvaluje Smlouvu o dílo Atregia s.r.o. - „Založení vybraných krajinných prvků v k.ú. Starovičky“ předmětem zakázky
je vypracování prováděcí dokumentace, zpracování žádosti o
dotaci z OP ŽP, celková cena díla je 372 680,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
a) ZO schvaluje zhotovitele prací na akci „Umístění vzduchotechniky do tříd a kuchyně ZŠ v obci Starovičky“. ZO schvaluje
výsledek výběrového řízení a dodavatele, dále schvaluje návrh
smlouvy o dílo s firmou KlimatizaceSmile s.r.o., IČO 04766008
s cenou 1 074 089,64 Kč včetně DPH. ZO pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
b) ZO schvaluje zhotovitele prací na akci „Umístění vzduchotechniky do tříd a kuchyně ZŠ v obci Starovičky“. ZO schvaluje
výsledek výběrového řízení a dodavatele, dále schvaluje návrh
smlouvy o dílo s firmou KlimatizaceSmile s.r.o., IČO 04766008
s cenou 1 074 089,64 Kč včetně DPH. ZO pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
ZO schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy společnosti E.ON Distribuce, a.s. o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13013039
na výstavbu nových RD v lokalitě Tálky IV., předpokládané náklady na provedení přeložky jsou 1 539 453,- Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
a) ZO neschvaluje prodej pozemku parc. č. 114/1 v k.ú. Starovičky o výměře 1159 m2.
b) ZO bere na vědomí reakci zájemce na prodej stavebních pozemků v lokalitě Tálky IV. a nesouhlasí s výstavbu RD na pozemku p.č. 948/2.
c) ZO schvaluje záměr směny pozemků p.č. 3978 o výměře
33 m2 za obecní pozemek p.č. 71/2 o výměře 310 bez dalšího
fin. vyrovnání a poplatky spojené s vkladem uhradí žadatel.
ZO neschvaluje příspěvek pro rok 2020 harmonikářům –
Chlapci z Moravy ze Staroviček.
a) ZO schvaluje prominutí nájmu v Pohostinství u Kalichů za
měsíc květen 2020 v plné výši.
b) ZO schvaluje pronájem (pacht) pozemků:
p.č. KN 1293/75 o výměře 3 121 m2
p.č. KN 3651 o výměře 2 035 m2
p.č. KN 3680 o výměře 117 m2
p.č. KN 3726 o výměře 17 076 m2
p.č. KN 3841 o výměře 1 290 m2 - výměra k užívání 85 m2
p.č. KN 3950 o výměře 3 914 m2 - výměra k užívání 2 233 m2
p.č. KN 3970 o výměře 1 227 m2 - výměra k užívání 934 m2
p.č. KN 3995 o výměře 5 539 m2 - výměra k užívání 4 083 m2
p.č. KN 4009 o výměře 2 999 m2
p.č. KN 4069 o výměře 20 804 m2
p.č. KN 4203 o výměře 7 221 m2
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p.č. KN 4248 o výměře 13 267 m2
p.č. KN 4331 o výměře 1 999 m2
p.č. KN 4360 o výměře 1 362 m2 - výměra k užívání 465 m2
p.č. KN 4546 o výměře 797 m2
p.č. KN 4604 o výměře 10 223 m2
p.č. KN 4610 o výměře 10 576 m2
p.č. KN 4626 o výměře 9 421 m2
Pozemky se pronajímají pronajímateli Klas družstvu Starovičky, IČO 494 34 632 jako celý soubor. Jedná se o pozemky se
současným využitím jako orná půda pro pěstování zemědělských plodin.
Roční nájemné (pachtovné) se stanovuje ve výši 0,35 Kč/ m2.
Nájemné je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.
Doba pronájmu se určuje na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční
výpovědní době tak, aby zemědělský pacht skončil koncem
pachtovního roku. Pachtovním rokem se rozumí období od
1. října do 30. září následujícího roku pronajímateli. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.
c) ZO schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění služeb pro
Českou poštu, s.p. číslo 982602000000-0055/2016. Jedná se o
rozšíření poskytovaných služeb o výdej Balíků do Balíkovny.
ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.
d) 1) Zastupitelstvo obce Starovičky souhlasí s podáním žádosti o finanční podporu ze strukturálních fondů Evropské
unie z OP ŽP, Prioritní osa 4, číslo opatření 4.3 „Posílit přirozené funkce krajiny, se specifickým cílem podpory vytváření,
regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur“
v rámci akce „Založení vybraných krajinných prvků v k.ú. Starovičky“ a s následným dofinancováním projektu z vlastních
zdrojů.
2) Zastupitelstvo obce Starovičky souhlasí s realizací projektu
„Založení vybraných krajinných prvků v k.ú. Starovičky“ dle
projektové dokumentace č. 111/2020, projektant Atregia

Z naší školičky

s.r.o. Šebrov 215, 679 22 Šebrov - Kateřina na následujících
pozemcích v k.ú. Starovičky:
- p.č. 3990, 3993, 4010, 4027, 4028, 4083, 4084, 4085, 4086,
4107, 4109, 4144, 4145, 4179, 4257 a 4329, vše ve vlastnictví
ČR, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, Praha 3
- p.č. 4249 ve vlastnictví KLAS, družstvo Starovičky
- p.č. 4069, 4203, 4248, 4603, vše ve vlastnictví Obec Starovičky, Starovičky 43
Zastupitelstvo obce Starovičky souhlasí s výsadbou veřejné
zeleně na výše uvedených pozemcích a souhlasí také s užíváním těchto pozemků po dobu realizace a následné péče.
3) Zastupitelstvo obce Starovičky souhlasí s následným bezúplatným převodem pozemků p.č. 3990, 3993, 4010, 4027,
4028, 4083, 4084, 4085, 4086, 4107, 4109, 4144, 4145, 4179,
4257 a 4329, v k.ú. Starovičky, vše ve vlastnictví ČR, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, Praha 3 po realizaci akce do
vlastnictví obce.
e) ZO schvaluje realizace akce Workout a parkour hřiště do
31.12.2020 a přijetí dotace ve výši 574 093,- Kč.
f) ZO souhlasí s projektem novostavby RD žadatele DnD BAPO
s.r.o. na pozemku p.č. 568/2 a p.č. 570/3.
g) ZO souhlasí s projektem žadatele Mgr. Lukáše Donného,
MBA na pozemku p.č. 723 a p.č. 724 o zamýšlených stavbách
Rodinný dům a rekreační objekt Starovičky.
h) ZO souhlasí s prodloužením vodovodního řadu pro stavebníka Starovičky property s.r.o. na pozemku p.č. 3603.
i) ZO schvaluje prodloužení zařazení obce do působnosti MAS
Hustopečsko na roky 2020-2027.
Ve Starovičkách 2. 7. 2020
Bc. Tomáš Dolák
místostarosta

Vladimír Drbola
starosta

* Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou iniciály fyzických osob uvedeny.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
„Ahoj školko!“
Ani jsme se nenadáli a byl tady konec školního roku. Díky pandemii a vládním nařízením o zákazu se scházet ve větším počtu a o
nošení roušek, jsme dlouho netušili, jestli vůbec nějaké loučení
s předškoláky bude. My učitelky, jsme vymýšlely různá řešení,
aby děti o slavnostní pasování nepřišly. Nakonec to za nás vyřešila vláda a dle jejího nařízení jsme se mohli společně všichni
scházet. A tak 25. červen se stal pro naše předškoláky slavnostním. Všichni jsme se společně s rodiči a rodinnými příslušníky sešli na „plácku“, kde po krátkém programu došlo k slavnostnímu
pasování předškoláků na školáky, a že jich letos bylo. Rekordní
počet, sedmnáct chlapců a holek, opouští v letošním roce naši
školku Přejeme jim krásné prázdniny plné sluníčka, vody a
hlavně odpočinku, aby do 1. třídy vstoupily s elánem, nadšením
a úsměvem na rtech.
(kolektiv učitelek MŠ)

„Hody – nehody“
Jako každý rok, tak i letos, měla mateřská škola připravit kulturní
vystoupení na sraz rodáků. Od začátku školního roku paní učitelka Štěpánka Kachyňová nacvičovala s našimi předškoláky Moravskou besedu. Jak to nakonec dopadlo všichni víme. Sraz se
nekonal, vystoupení nebylo. A tak, když přišla zpráva, že budou
„hody – nehody“, proč to nevyužít a neprodat celoroční práci
dětí i paní učitelky aspoň tady. Děti zahájily odpolední program
Moravskou besedou v kroji, za což děkujeme rodičům, že kroje
dětem opatřili. Odměnou všem byl nejen potlesk diváků, ale
také dětské sólo společně se stárky a od paní učitelky dostaly
volnou jízdu na kolotoči. "Tož, veselo hody!"
(Nov)
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Rozloučení s páťáky
Konec školního roku je radostně očekávaný nejen žáky, ale i učiteli.
Nicméně pro některé z našich školáků bylo toto předprázdninové
loučení s naší školou loučením posledním. Byli to žáci páté třídy,
kteří opouštěli na konci letošního června svoji venkovskou školu a
po prázdninách nastoupí na 2. stupeň do školy v Hustopečích. Jako
v předchozích letech se žáci pátého ročníku, jejich rodiče a učitelé
sešli, aby se krátkým programem rozloučili. Tentokrát, vzhledem k
hygienickým opatřením, proběhlo rozloučení komorní formou v
obecní knihovně. Paní ředitelka a zároveň jejich třídní učitelka jim,
společně s ostatními učiteli, popřála mnoho štěstí do dalších studijních let a kladla jim na srdce, aby na svou rodnou školu nezapomněli a dělali čest jejímu jménu.
(Pir)

Předávání vysvědčení
Skončil školní rok 2019/2020,
i když druhé pololetí tohoto roku probíhalo opravdu netradičně a
máme za sebou nestandardní pololetí s nestandardní výukou, společně jsme zvládli dojít do finále a 26.6. 2020 jsme slavnostně ukončili školní rok. Druhé pololetí uplynulého šk. roku byl zvláštní čas,
který prověřil nás všechny. Bylo třeba se řadě věcí učit, uspořádat
je a skoro za pochodu jsme byli nuceni provádět rozhodnutí, velmi
často zásadní a museli jsme být připraveni téměř na cokoli. Takřka
ze dne na den jsme se octli v úplně jiné realitě, které jsme se museli
všichni přizpůsobit – žáci, rodiče i učitelé.
Přesto věříme, že i na tento školní rok budeme vzpomínat hlavně v
dobrém. Stihli jsme uskutečnit celou řadu školních či třídních akcí
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(projektové dny, Zpívání u vánočního stromu, lyžařský výcvik, masopustní karneval, divadelní a kouzelnické vystoupení), prožili jsme
spolu řadu zajímavých okamžiků, zejména po návratu do školy v
květnu.
Asi nejsložitější situaci měli naši nejmladší a nejstarší. Prvňáčci se
po prvním, „rozkoukávacím“, pololetí měli naplno ponořit do
práce, ale mimořádná opatření je dočasně odřízla od spolužáků,
paní učitelky a školního prostředí vůbec. Stejně jako všichni jejich
starší spolužáci byli najednou odkázaní jen na techniku a svoje nejbližší.
Páťáci zase museli čelit nejistotě, zda se všechno stačí naučit před
přechodem na druhý stupeň, jestli se budou vůbec moci rozloučit
se svými spolužáky a školou. Nebylo to jednoduché pro nikoho a
ukázalo se, jak je důležitá a nezastupitelná spolupráce rodiny a
školy.
Jsme rádi, že jste nám důvěřovali a 25. 5. se vrátilo do lavic 85 %
žáků. Ti, co se nadále vzdělávali doma, měli k tomuto vážný důvod.
Snažili jsme se vytvořit takové podmínky, aby se školní život podobal co nejvíce „normálu“, a aby se žáci ve škole cítili bezpečně,
mohli se setkávat se svými učiteli a kamarády, aby znovu obnovili
své zvyky, povinnosti.
Chtěla bych touto cestou poděkovat Vám rodičům, že jste se stali
našimi skutečnými partnery ve vzdělávacím procesu. Díky Vaší pomoci, se vzdělávání nezastavilo, jen probíhalo jinou formou. Nastávající školní rok ukáže, jak jsme celé druhé pololetí předešlého
roku zvládli, co a jak se nám úspěšně podařilo, co naopak budeme
muset s žáky „dohnat a dopilovat.“
Závěrem bych chtěla poděkovat všem pedagogickým pracovníkům
naší školy za jejich nasazení a pevnou vůli, provozním zaměstnancům za to, že vše fungovalo jak mělo.
Mgr. Dana Walterová, ř.š.
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Nový školní rok 2020/2021
Ředitelství ZŠ a MŠ oznamuje, že nový školní rok pro žáky ZŠ začíná
v úterý 1.9.2020 slavnostním zahájením v 8,00 hodin, v budově
školy – chodba ZŠ (v 1. poschodí). Žáci 2. – 5. ročníku přijdou bez
aktovek a zahájení pro ně končí v 8,30 hodin.
Žáci prvního ročníku přijdou s aktovkou. Chceme pro ně po slavnostním zahájení a předání všech potřebných informací k organizaci školního roku a vyučování uskutečnit program s plněním úkolů,
který měly paní učitelky
připravený k zápisu v
dubnu, ale bohužel nebylo možné zápis uskutečnit z důvodů, které
jsou nám všem známy.
Program trvá 30 – 40 minut, takže pro žáky 1. ročníku skončí slavnostní zahájení cca v 9,00
hodin.
Provoz MŠ začíná 1. 9. 2020 v 6,30 – 15,45 hod. Děti se schází ve
třídě Červené, poté jsou v 9,00 rozděleny, a část přechází do třídy
Zelené. Rozdělení dětí najdete na seznamech na nástěnce školy a
na webových stránkách školy – www.zs-msstarovicky.cz. Děti budou mít přezůvky, pyžamo a případně věci na převlečení. Paní učitelky vás budou o všem informovat.
(Wal)

A opět je tu nový školní rok!
Ani jsme se nenadáli a je tu opět nový školní rok 2020/2021.
V tomto školním roce opět celkem výrazně stoupne počet žáků ZŠ,
a to ze 40 na 49, což znamená, že průměrný počet žáků na třídu je
12,5 a tento průměr nám umožňuje, podle nového financování
škol, v co největší míře dělení hlavních předmětů ve 4. a 5. ročníku.
Prakticky to tedy značí, že můžeme rozdělit výuku Čj, M, Př a Aj, což
je velmi dobře, protože v obou ročnících se nachází žáci se speciálními výukovými potřebami a my tak budeme moci zajistit co
nejkvalitnější výuku.
Letos je do prvního ročníku zapsáno 14 žáků a tento ročník bude
učit Mgr. Bajková Ivana v samostatné třídě.
Ve II. třídě se budou vzdělávat žáci 2. – 3. ročníku, kterých je celkem
17 a jejich třídní učitelkou bude paní učitelka Dominika Francová.
Žáci 3. ročníku budou mít výuku Anglického jazyka samostatně.
Ve III. třídě se budou vzdělávat společně žáci 4. – 5.ročníku v předmětech výchovného charakteru (Hv, Vv, Pč, Tv) a hlavní předměty,
jak už jsem předeslala, budou učit Mgr. Dana Walterová, Bc. Jarmila
Pírková rozděleně. Stejně tak bude vyučován i Aj, výuku povede p.
uč. Francová.
Další posilou je Dis. Lydie Procingerová, která povede oddělení ŠD.
Zůstává školní asistent paní Jana Neumannová a jako asistent pedagoga nastoupí paní Barbara Krůzová.
Žákům budou opět nabídnuty i mimoškolní aktivity, a to hlavně formou kroužků. V mezích možností našeho pedagogického sboru počítáme opět s kroužky – keramický, výtvarný a Aj.
V 1. – 5. ročníku bude výuka probíhat v rámci současné platné
školní legislativy podle tzv. školního rámcového programu s názvem „Naše škola“, ve kterém se odráží specifika malotřídní školy a
současně i možnosti a vlivy našeho regionu.
Co se týče mateřské školy, kapacita je opět zcela naplněna a znamená to, že bude docházet 40 dětí do dvou tříd. Pedagogické obsazení MŠ se měnilo už k 1. 1. 2020 odchodem paní učitelky Křivkové, kterou nahradila paní učitelka Adriana Neubauerová.
Třídu MŠ Červenou povedou paní učitelky Petra Novotná a Adriana
Neubaureová, paní Novotná je současně vedoucí učitelka MŠ.
Třídu Zelenou, která je současně třídou „předškoláků“, povede paní
učitelka Štěpánka Kachyňová.
Personální obsazení provozních zaměstnankyň se mění. Z osobních
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důvodů odchází paní Miroslava Jušková, místo ní byla přijata paní
Ptačovská Zuzana. Touto cestou bych chtěla paní Juškové za celý
kolektiv poděkovat za práci, kterou po dobu působení na naší škole
vykonávala ke spokojenosti všech.
O úklid ZŠ se bude starat paní Taťána Majerová a MŠ bude „opečovávat“ paní Zuzana Ptačovská. V kuchyni si bude radit paní Jindřiška
Šmerdová.
Závěrem si popřejme do nového školního roku mnoho zdaru a pohody. Doufejme, že nás nepostihnou zase nějaká nouzová opatření
a budeme moci tak práci vykonávat bez nějakých omezení. Dětem
pak hodně úspěchů a samé šťastné, radostné a pohodové chvíle.
(Wal)

Organizace školního roku 2020/2021 v ZŠ, SŠ, ZUŠ
a konzervatořích
Č.j.: MSMT- 4849/2019-2
Období školního vyučování ve
školním roce 2020/2021 začne ve
všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek
30. října 2020.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a
skončí v neděli 3. ledna 2021.
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna
2021.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín
Okres nebo obvod hl. města Prahy
22. 2. - 28. 2. 2021 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek
2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000
Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech
a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý
31. srpna 2021.
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve
středu 1. září 2021.
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Tereza Tomková – kostel
sv. Kateřiny

Z naší farnosti
Milí čtenáři, červnový článek ze života naší
farnosti jsem končila oznámením a pozvánkou na zakončení školního roku a žehnání
polím. Zvala jsem vás 21. června místo tradičního setkání u Božích muk, tentokrát k
Obrázku. Pro neustálou nepřízeň počasí, nebylo možné setkání ani u Obrázku. Vydatně
pršelo celý týden, za což jsme byli jistě
všichni vděčni a nepovažovali jsme to za
jmenovanou nepřízeň. Příroda dostává
vláhu i do hloubky. Vždyť nám během
června bylo naděleno přes 130 mm srážek!
To byl dar! Proto naše mladé, snaživé a nápadité rodiny vše pro toto setkání připravily
na faře. Alespoň se vyzkouší, co fara snese.
A ona snesla! Bylo to něco úplně jiného a
velmi zajímavého. Pro děti manželé Lenka a
Libor Krůzovi připravili CESTU ZA POKLADEM. Děti se shromáždily před farou, kde se
cesta začínala. My dospěláci jsme mohli sedět a besedovat na faře, ale většina z nás se
o tu cestu nechtěla ošidit a tak jsme se přidali. Dokonce i pan starosta a místostarosta
se putování za pokladem zúčastnili. To děti
i nás potěšilo. Tentokrát bylo neuvěřitelných 42 osob. Šlo se uličkou kolem sklepů k
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Luži, kolem Malinkovy zahrady na hlavní
ulici, ke kostelu a fáborky rozvěšené cestou
nás přivedly zpět na faru. Tady už to bylo
těžší. Děti prolézaly různým harampádím v
dosud nepoznaných pro ně prostorách, až
nakonec poklad byl nalezen v opravdu tajemném prostředí staré komory. Veliká
bedna skrývala hledaný poklad. Byly to
různé školní pomůcky a drobné hračky,
které si děti vybíraly jako odměnu za celoroční plnění úkolů. Nikdo však nepřišel
zkrátka. Sladkosti dostaly všechny děti,
které tam s námi byly a že jich bylo požehnaně. Radost svou účastí nám udělaly i rodiny přespolní, jako jsou Brúčkovi a dokonce přijeli s dětmi Václavkovi z Lukova.
Místostarosta Tomáš Dolák děti ohromil obrovským melounem a krabicí žvýkaček,
které pro ně přinesl. Ženy daly na stoly své
sladké a slané výrobky, maminky vařily kávu
a Libor Krůza místo táboráku, v provizorní
kuchyňce griloval a griloval. Všichni se pohostili a bylo nám opravdu dobře. Eliška
Brúčková ve vedlejší místnosti se svou neodmyslitelnou kytarou nacvičila s dětmi pís-

ničku, kterou nás při hostině překvapily. Poznali jsme, že sejít se dá za každého počasí,
jen je k tomu třeba ochotné a pracovité lidi.
A scházet se je jak pro malé, tak i pro staré
velmi důležité…
Proto jsme se rozhodli naši stařičkou faru
trochu upravit a to tak, aby tam fungovalo
to nejdůležitější. To znamená kuchyňka a
WC. Toho se ujal šikovný Libor Krůza. Je
třeba upravit dvůr, aby se také na něm dalo
posedět, popřípadě udělat malý táboráček,
protože dvůr je opravdu prostorný. Vyřezání náletových dřevin, které pokrývaly celý
dvůr, provedl také Libor. K ruce je vždy Vašek Haluza, který se stará o údržbu, mimo
jiné také trávníku kolem fary, který pravidelně seče. Pan starosta se zastupitelstvem
nám vyšli vstříc s úpravou dvora. To znamená, že se pracovníci obce ujali vyklizení a
vyvezení vyřezaných dřevin, zbourání a vyvezení nepotřebného, rozpadajícího se
chlévka ve dvoře a celkového vyrovnání
dvora. Zdeněk Dolák za pomoci Stanika
Wintera a Honzíka Němce provedl opravu
střechy na zemědělské budově ve dvoře. V
pondělí 3. 8. se na faře sešla farní rada s panem děkanem a Libor Krůza ji seznámil se
záměrem úpravy v první řadě toho nejdůležitějšího a to je kuchyňka a WC. Sám se této
práce ujme a sjedná si, bude-li třeba pomocníky. Hned na druhý den se už škrábaly
stěny. S Liborem se zapojil Vašek Haluza a
David Sedláček. Nenechal se zahanbit ani
náš ministrant Víťa Krůza a škrabal co jen to
šlo. Odbornou práci už dělá Libor sám. Výmalbu nám přislíbil malíř Luboš Holacký. Pořídili jsme 4 sady pivních setů, abychom je
nemuseli pokaždé půjčovat a převážet z
obecního úřadu. Tyto budou nastálo na
faře. Víc zpráv, co se týká opravy naší fary,
do uzávěrky nestihneme… V pátek 7. 8. ženy
trochu faru poklidily. V sobotu 8. 8. jsme totiž čekali naše milé poutníky z Lukova. Již
třetí rok šlapou tuto cestu z rodiště P. Jana
Buly k nám do rodiště P. Václava Drboly se
svými prosbami, manželé Marie a Petr Václavkovi. Přes 90 km z Lukova do Staroviček
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si rozdělují do tří dnů. Letos přišli opět připálení od sluníčka, protože zrovna tyto dny
byly tropické. Jsou to borci, cestu zvládli bez
úhony. Auty k nám za nimi přijeli další poutníci, takže jich bylo bezmála dvacet. S našimi farníky nás na mši svaté děkovalo přes
třicet. Krásnou mši sv. s pěknou promluvou
v tento den o svátku sv. Dominika sloužil náš
pan děkan Jan Nekuda. Rodina Václavkových si při mši rozdělila úkoly. Maminka
čtení, tatínek žalmy, syn přímluvy a dvě
dcerky na kůru nás pohladily po duši zpěvem, přičemž jedna z nich také hrála na varhany. Kostel vyzdobený Jiřkou Kujovou a
Eliškou Potůčkovou se vším dohromady byl
jako rajská zahrada. Když už všechny chválím, nesmím zapomenout na Adámka Horčičku, který přišel sám ministrovat, protože
Víťa, Martínek, Šimon i Lukášek se pro nepřítomnost nemohli zúčastnit. Tak už to

chodí, že neexistuje termín setkávání, který
by vždy vyhovoval všem, ať jsou to děti,
nebo dospělí, kterých z tohoto důvodu také
nemálo chybělo. Po mši jsme všechny
pozvali na faru, kterou, jak jsem se již zmínila uklidily ochotné ženy – Jindřiška Synková, Zlatka Galečková, Bětuška Náhlíková a
Anička Haluzová, které také napekly a připravily pohoštění. Obsluhy se ujala také
Lorka Ovísková a manželé Halka a Radek
Prokešovi, kteří všechny pohostili vinným
mokem. Pán Bůh zaplať za tyto mladé manžele, kteří jsou vždy velmi ochotni při čemkoliv pomoci… Budu se opakovat, ale jinak
to nejde. Bylo nám spolu, jak jinak, než
opravdu dobře a při loučení jsme si slibovali,
že dá-li Pán Bůh, tak se brzy opět u nás,
nebo v Lukově sejdeme…
Anna Haluzová
Foto: Lenka Krůzová

STAROVIČŠTÍ FARNÍCI DĚKUJÍ OBECNÍMU
ÚŘADU A JEHO PRACOVNÍKŮM ZA OPRAVU
A NÁTĚR MISIJNÍHO KŘÍŽE A DOSAVADNÍ
POMOCNÉ PRÁCE NA MÍSTNÍ FAŘE.

O červené řepě by se dalo říct, že je to vynikající superpotravina. Snadno si ji můžeme vypěstovat, skvěle chutná,
v kuchyni ji lze připravit na mnoho způsobů, a navíc její konzumace neobyčejně prospívá zdraví. Tato kořenová
zelenina by ve vašem jídelníčku rozhodně chybět neměla. Výzkum ukazuje, že pití šťávy z červené řepy může
být hodně prospěšné pro naše zdraví.
Její původ je ve Středomoří a v severoafrickém prostředí. Je známá a oblíbená jak v
Evropě, tak v Severní Americe a mnoha
asijských zemích. První záznamy o červené
řepě jsou staré asi 3000 let a pocházejí z
Babylonie. Byla známá i ve starém Římě,
kde byla bohatě využívána. Červenou řepu
znali lidé už ve starověku, nekonzumovali
ale její bulvy, pouze listy.
Barvivo červené řepy rozšiřuje věnčité
tepny a zpevňuje stěnu vlásečnic. Z jejích
přímo léčivých účinků jsou účinky močopudné, vylučuje sůl z těla, povzbuzuje činnost žaludku a tvorbu žluči, pomáhá po rekonvalescenci při borelioze a klíšťové encefalitidě a má pozitivní vliv na zrak. Při
ateroskleróze se doporučuje léčivá kúra ze
šťávy červené řepy. Podporuje růst buněk
a opravuje jejich jádra. Aktivuje tvorbu červených krvinek, a tím zásobování buněk
kyslíkem. Vyvolává optimističtější náladu,
zbavuje střeva jedovatých látek a odstraňuje zácpu. Dodává pružnost a lesk pleti,
vlasům a nehtům. Neutralizuje a zároveň
odstraňuje jedovaté látky, obzvláště z
mozku. Léčivé účinky šťávy také pomáhají
překonat potíže, které v těle vyvolává menopauza, povzbuzuje krevní oběh, má močopudné účinky a povzbuzuje metabolismus.
Červená řepa obsahuje ve 100 g bulvy asi
70 mg sodíku, 380 mg draslíku a 20 mg vápníku, dále řepa obsahuje hořčík a z mikroprvků rubidium a caesium. Důležitý je obsah rostlinných barviv, antokyanů, zabraňujících křehkosti cév. Z vitamínů obsahuje
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vitamín C, vitamíny skupiny B a další.
Někteří lidé nemohou správně metabolizovat červené barvivo v řepě obsažené a tudíž jejich moč má následně jasně červenou
barvu. To je neškodné.
Řepa obsahuje vyšší množství sacharidů,
takže by v jídelníčku cukrovkářů měla být
zastoupena v přiměřené míře.
ČERVENÁ ŘEPA A TIPY PRO JEJÍ VYUŽITÍ:
· Jezte nejlépe syrovou řepu nebo pijte její
šťávu. Ve vařené řepě se již obsah užitečných látek snižuje.
· Na dobré čištění střev bychom každý den
měli vypít přibližně sto padesát mililitrů

šťávy z červené řepy, můžeme ji také doplnit šťávou z jablek.
· Při vysokém tlaku můžeme vyzkoušet
skleničku šťávy se lžící medu.
· Na chřipku nebo angínu si můžeme odšťavnit deset řep, dvě mrkve a kousek celeru. Při angíně navíc pomáhá kloktání
teplé šťávy.
· Může pomáhat při hubnutí. Recept na salát, který podpoří metabolismus, uděláme
z třech uvařených řep, cibule a jedné velké
kvašené okurky. Tento salát je vhodný i pro
lidi, kteří mají problémy s ledvinami a játry.
(HaHa)
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➢

Žepré má levandula na člověka působit uklidňujícím dojmem. No, ale na vobčany Štarviček to jaksi nepůsobí, protože v klidu nebyli. Tož mohl by to ale pořešit Lexaurin!

➢

Ná, to ale neplatilo vo (Ne)hodech. Bylo náramně veselo.
Možná by enom stačilo, dyby lidi víc slopali?

➢

Až pudete vokolo hřbitova, tož se mrknite na tó mladó lipu,
kerá roste z té staré pokácené. Tá už je ale krásná!

➢

Dyž sme zjara rušili všecky tý akce, tož sme uvažovali, že uděláme oslavu letošním jubilantom na podzim. To sme šak taky
nakonec zavrhli a uděláme ju až za rok. Stejnak by tech jubilantů žepré letos moc nebylo.

➢

Nekdo ze staréch, už teda nevím, keré to byl, mě kdysi povidal, že dyž byl děcko, tož si vopíkali na vohňu kopřivy a jedli
jich. Celý tý rostliny. Tož sem to taky vyzkóšal a néni to vubec
špatný. Zeptal sem se na to aji stréca Gůgla, keré bévá v tem
internetě. Von šak vo tem nic neví. Tož včil přeméšlám, esi je
blb von, nebo já.

➢

Tož konečně už tí drtiči betónu to za tó dálnicó dodrtili. Byli
sme z teho celí zdrcení. Taky to bylo na pár balíčků Lexaurinu.
No, a za to, že tam ježďaly tý auta po polňačce na Pavlovice,
nám ju na voplátku pěkně vopravili.

➢

Jakési stréc z druhé dědiny poslal na našu vobec stížnosť, že
se mu teda dosť nelíbí, že tam máme ten tank. Žepré sme
proruští a nejak moc s něma sympatizujem. Tož, aby né.
Chce, abysme ho strhli a už nevystavovali. Nevím co má ten
stréc za problém, ale jedno vím istě, že minulosť tó nikdo nezmění.

➢

A dyž sme u teho tanku, tož už vím, kdo napsal tó povídku vo
té našé bitvě vo Štarvičky, jak sem minule psál. Byl to nejaké
Vasilij Borisovič Lobanov a tá knížka se menuje Prométheův
oheň. Tož ju sem do zpravodaju dáme třeba na další výročí.
No a mohl bych ju aji poslat temu strécovi.

➢

Dostali sme dotacu na vopravy v kulturáku. Bude se malovat,
vyměníme vnitřní dveře, jedny do vestibulu zazdíme, dáme
nový věšáky a pořídíme komplet nový stole. Paráda.
A taky sme dostali dotacu na vybudování workoutovýho
hřiště, kerý bude u Luže. Budó tam nejaký posilovací stroje
pro dospělý a nejaký překážky, po keréch se bude skákat.
Říká se temu parkour. Tož, až pudete z rolí, a nebudete teho
mět dosť, tož si tam možete it zaskotačit.

➢
➢

Na dětským hřišťu u škole udělala jedna malinkatá děvčička
ten "experiment". No a tá její matka ho vyhodila do koša.
Milá matko teho děcka, lidské experiment se sbírat nemusí,
enom ten psí. Tož, nechte ho podruhý tam. Bude to právě pro
tech psů, aby se v tem mohli vyválet.

➢

No a dyž sme u tech psů, nevím co všecko tí vědci už nevymyslijó, ale jak dostat do psa tó blbó tabletku na vodčervení
, na to dojit nemožó?

➢

Včil se dokončujó tý práce ve školy. Dělala se tam tá nová
vzduchová technika. No, ale musí se to dobře poštelovat, aby
to tý naše děcka nevofóklo, aby nám ju potom zasé nezavřeli,
že só děcka nemocný.

➢

➢

➢

➢

Ja, a koncem září má byt dodělaná nová rozhledna. Bude
zasé nejnižší široko - daleko. Mohli sme tam místo schodů
udělat enom trampolínu, ale nakonec sme to zavrhli. Bude
teda siluetó napodobovat náš kostel a tá střecha by temu doskoku bránila.
Naší politici zasé perlijó. Chcó nám nařídit, aby si naše ženský
nedávaly za příjmení koncovku -ová. Říká se temu přeúchylování, či jak. Co na to možu povidat je to, že to teda úchylný
je!
V září bysme chceli udělat to Farmářský vodpoledně. Kadétí
se zasé budó předvádět! No a budeme tam aji vystavovat tý
kreslený vobrázky a karikatury stréčka Ernestovýho. Tož pokáď nám to zasé nikdo nezakáže, budeme se na vás těšit.
Na našé poště byla zřízená nová služba - nejaká Balíkovna.
Má to byt lepší než doposaváď. K vodebrání balíku stačí
žepré enom nejaké kód, keré vám pošta pošle na telefón.
Toto vopatření je z důvodu bezpečnosti, abyste nemuseli pod
tó přepážku strkat tý ruky s vobčankó. Stačí říct té "sekačce
ruk" enom ten kód.
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➢

Včil je sezóna paradajek (rajčat). Nevím esi ste vo tem slyšeli,
ale dá se z nich uvařit moc dobrá marmeláda. Má to podobnó
chuť jak tá marhulová a tý letos nebyly. Dělávala ju moja babička, mamčina maminka, tož vím né? Na recept se zeptéte
stréčka Gůgla, vo temto už neco ví.

➢

V říjnu bysme chceli zasé posadit nekolik novéch cibulek jarního kvítí. Tentokrát by to mělo byt na návsi za hasičkó, kolem parku a čističky. Jé, to bude krása. No a vokolo té čističky
bysme mohli taky podsadiť aji neco voňavýho, ať to ten
smrad přebije.

➢

Koncem října zasé uděláme tó Drakiádu. Tatínci, už včíl možete svojem děckám začat vyrábět draky. Né že se na to vyprdnete a pudete ho kópit! Víte jakó z teho budó mět tý
děcka radosť, dyž tam s hrdosťó pudó s vlastnoručně vyrobeným drakem? No a pokáď nebude fókat, tož ve školy votevřem všecky vokna a pustíme tó vzduchovó techniku.

➢

Ja, lidi, esi chcete jet na muzikál Angelika do Brna, tož zandite na vobec. Mělo by tam eště pár lístků zvostat. Má to byt
v sobotu 3. 10. 2020. Je to náhradní termín za ten jarní, keré
se nekonal.

➢

Ná a už je to rok, co sem přispívám temato zprávičkama.
Jéda, toto letí! Pořád se ale nemožu naučit tó našu štarvičtinu. Musím s tem pokaždý chodit za tetičkó Haluzovó, aby
mě s tem pomohly. Buď su tak blbé, nebo už nevím…Nebo že
by tetička enom machrovaly a vopravovaly mě to napotvoru?
Tož se lidi mějte a moc nezlobte.

(TD)
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Jak nás ochromila pandemie koronavirem
Vážení čtenáři zpravodaje, toto choulostivé téma dnešní doby jsem chtěl prve vynechat, vzhledem k tomu, že je tolik informací v televizi
a tisku, že není již co dodat. Ovšem donutila mne k tomu okolnost, dotazy čtenářů, co se stalo, že jsem se v minulém zpravodaji odmlčel,
dokonce čtenáře z Břeclavi, který čte zpravodaj se zájmem od doby, kdy byl poprvé uveřejněn na internetu. Odpovídám všem: nestalo
se nic, jsem živ a zdráv, nic víc. Odpovím vám veršem písničkáře Jaromíra Nohavici „svět je jako leporelo, dokud se zpívá, ještě se neumřelo.“
Vrátím se k dotazu občana z Břeclavi, který
cizích výrazů. Pro pojmenování stávající
jeho šíření. Tento „smrtelný zabiják“ se šíří
má přátelský vztah k obci Staroviček, je to
krize musím použít ze slovníku 6 cizích výneuvěřitelně rychle všemi způsoby: vzduLibor Krejčí, ve své SMS zprávě mi připorazů, o kterých se chci ve svém příspěvku
chem, kapénkovým způsobem, dotykem
mněl autentické články s osvobozením Stazmínit. Jsou to: pandemie, virus, vakcína,
předmětu od nakažených osob, vodou,
roviček z roku 1945, uveřejněné ve Staroimunita, stres, traumatizace. Nejsem žádný
v dopravních prostředcích. Leteckou dovičském zpravodaji z dubna a srpna 2013.
lumen ani kmán, „tak něco mezi tím“, jak se
pravou se rozšířil do všech kontinentů plaPři mé vzpomínce na tu dobu mne ještě
praví v jedné anekdotě, ale obyčejný občan
nety Země, tento „prevít“ vlezl i pod zem
dnes mrazí v zádech. Přesto mu za tuto
naší vlasti. Dovolím si připomenout ke kažk horníkům. Připomenu začátek této návzpomínku děkuji. Při této příležitosti si dodému výrazu krátký postřeh pro jeho objaskazy u nás. V půli dubna bylo v televizním
volím poděkovat všem čtenářům zpravonění a vysvětlení.
pořadu „Máte slovo“ konstatováno, že se
daje, kteří mi projevili přízeň od doby, kdy
Pandemie, hromadný výskyt infekčního
jedná o chřipku, která napadá jen tři skuspatřil světlo světa první zpravodaj s mým
onemocnění, postihující obyvatelstvo bez
piny občanů, a to občany obézní, dále ty,
článkem, a to je od roku 2007. Tehdy vyšlo
prostorového omezení. Tolik stručné vykteří mají problémy se srdcem a plícemi, a
první číslo, kdy jsem do zpravodaje, ne sice
světlení.
občany nad 65 let, kteří mají sníženou imupravidelně, začal přispívat. Těm, kteří mne
Virus, nebuněčná forma živých soustav,
nitu. Tolik původní informace v televizi.
„peskovali“ svými anonymy, to nemám za
způsobující onemocnění organismů, nejSkutečnost však byla jiná. Státy, které nezazlé, kritika patří do „novinářské činnosti“, ať
menší a nejjednoduší známá biologická jedreagovaly rychle a nevyhlásily stav nouze,
je jakákoliv.
notka s vlastním enzymovým systémem
doplatily velkou úmrtností svých občanů
Tolik úvodem. Vrátím se k úvodnímu ténebo odkázána na parazitický způsob žitouto pandemií. My jsme „naštěstí“ zareamatu pandemie. Musím ještě předeslat, že
vota v buňkách bakterií, rostlin, zvířat, člogovali na tento stav velmi rychle, a vláda vycizí slova v naší mateřštině nemám rád.
věka. Vzniká viróza – choroba vyvolaná viry.
hlásila stav nouze, který se ještě několikrát
V minulosti naši „jazykozpytci“, jak se dříve
K tomuto tématu se vyjádřím obšírněji.
prodlužoval. Buďme vděční za to, kolik se
nazývali, tvrdili, že náš jazyk je dostatečně
Tento vir s označením koronavir Covid-19
takto zachránilo životů.
bohatý na všechny výrazy. Toto tvrzení je již
překvapil lidstvo planety Země ve dvacáVakcína, ochranná očkovací látka, kterou
pro dnešní dobu „pasé“ – neplatí. „Slovník
tém roce 21. století jako „blesk z čistého
dosud proti nákaze koronavirem nemáme,
cizích slov pro nové století“ má 412 stran
nebe“, nepřipravené žádnou obranou proti
což je tragédie pro občany nakažené virem.
STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ / ČÍSLO 83
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Vědci usilovně bádají, ovšem do konce července tohoto roku vakcína-lék ještě není na
světě.
Imunita, odolnost, tedy zvláštní ochrana,
z latinského slova „imunis“ – je to vrozená
obrana lidského těla proti nemocem a chorobám získaná od našich předků, jak tvrdí
lékařští odborníci. Jsou dvě možnosti, buď
se napadené tělo ubrání, nebo podlehne
nemoci, pokud je imunita oslabená. Proto
je nutno tuto imunitu posilovat, například
různými aktivitami v přírodě. Pro názornost
uvedu dva způsoby posílení imunity dostupné pro každého z časopisu „Moje
zdraví“. Imunitu posílí, pokud si vyzujeme
boty a chodíme naboso přímo chodidly po
trávě či jehličí. Druhou možností, jak posílit
svou imunitu, je potom v lese obejmout
vhodný strom. Ve Starovičském zpravodaji
je také uveřejňován seriál „O bylinkách a
zdraví“ autorky Hany Harthové, s vyobrazením a odborným popisem jejich léčebných
účinků. Mnohé z nich posilují imunitní systém, jak je u nich autorkou uvedeno. Za
osvětu těchto bylinek si zaslouží uznání a
pochvalu – seriál měl již 37. díl. Na závěr
této stati imunity doplním názor z odborných kruhů: při naladění se na přírodu se
mozkové vlny dostávají do hladiny „alfa“,
typické pro uvolnění této frekvence. Duševní pohoda, kterou „alfa“ vlny vyvolávají,
zvyšuje odolnost imunitního systému lidského těla.
Stres je zátěž, napětí, tlak – stav, ke kterému dochází při vystavení organismu mimořádným podmínkám.
Traumatizace – zraňování, poškozování,
ublížení, narušení integrity odolnosti.
Tímto se dostávám do poslední části mého
příspěvku. Co je přesně stres v těle? Jsou to
složenky a účty, které objevíme v poště?
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Jsou to hádky se sousedem? Nebo věci,
které nejsou přesně, jak jsme si je naplánovali? Jsou to obavy o zdraví?
Je toho mnohem víc. Na Stanfordské univerzitě dospěli vědci k názoru, že stres je
příčinou nejméně z 95 procent všech nemocí. Stres je spojen se srdečními potížemi,
infarkty, dokáže zničit radost, kterou nám
může dát jen klidný život. Tolik ve zkratce.
Každá životní událost, která se přihodí určité osobě, je stres. Teď ovšem záleží na
tom, jak bude reagovat. Buď stres překoná,
nebo se psychicky zhroutí jak „domeček
z karet“ a potíže u ní přetrvávají až do
konce života. Pro čtenáře zpravodaje si dovolím přetisknout tabulku stresových životních situací, uvedených ve francouzské publikaci „Všichni draci mého života“ spisovatelky Guillemette de Sairigné. Tabulka má
životní události seřazené od nejvyššího
stupně traumatizace 100% až po nejnižší
stupeň traumatizace – 11%. Mezi zápornými faktory je i šťastná událost, vlastní
svatba.
Životní událost

Smrt partnera
Rozvod
Manželská rozluka
Propuštění z vězení
Smrt blízkého člena rodiny
Vlastní nehody nebo nemoci
Svatba
Propuštění z práce
Smíření manželů
Odchod do důchodu

Stupeň
traumatizace
100
73
65
63
63
53
50
47
45
45

Změna
zdravotního
stavu člena rodiny
Těhotenství
Intimní problémy
Příchod nového člena do
rodiny
Změna finančních poměrů
Úmrtí blízkého přítele
Změna povolání
Hypotéka
Splátka půjčky
Změna
odpovědnosti
v zaměstnání
Odchod potomka z domácnosti
Problémy se soudy
Nedostatečná seberealizace
Zahájení nebo konec
školní docházky
Problémy se šéfem
Změna pracovní doby
Změna bydliště
Změna školy
Změna spánkového režimu
Změna stravovacího režimu
Prázdniny
Vánoční svátek
Menší přestupek zákona

44
40
39
39
39
38
37
35
31
30
29
29
28
26
23
20
20
20
16
15
13
12
11

Co ještě dodat na závěr k danému tématu?
Snad se brzy podaří vědeckým týmům objevit vakcínu, která pandemii rychle vyléčí
nebo aspoň ukončí a zamezí tak dalšímu šíření na celé planetě Zemi.
Bohumil Šmerda
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Původní pomník padlým rudoarmějcům u kostela pořídil farář Karel
Podlezl v roce 1946

Památky a zajímavosti Staroviček (8)

Pomník padlým rudoarmějcům
Na Zaječské ulici, v krásném prostředí místního parku se nachází
pomník, věnovaný památce padlých rudoarmějců, kteří na našem
území položili své životy při osvobozovacích bojích na konci II. světové války.
Autorem a realizátorem původní myšlenky na postavení pomníku
je místní farář Karel Podlezl. Pomník vždy nestál na dnešním místě.
Původně byl postaven u kostela v nově vytvořeném parčíku, nedaleko od pomníku, který připomíná památku padlých obyvatel obce
z I. světové války. Z žulových kamenů, s mramorovou deskou a nápisy uprostřed, nahoře s rudou hvězdou. Jak uvádí farní kronika v
roce 1946: „…týž rok pořídil farář (pozn. Karel Podlezl) ze sbírek,
před kostelem pomník padlým Ruským vojínům za 5.014,-Kčs“
Během šedesátých let v souvislosti s výstavbou nové silnice přes
obec, dochází k výrazné proměně celé hlavní ulice. Široké vozovce
musely ustoupit nejenom prostory předzahrádek před domy. Bylo
zbouráno několik sklepů u kostela, opěrné zdi a zrušen byl i původní kamenný pomník, připomínající památku rudoarmějců. Ještě
předtím však započaly práce na výstavbě nového památníku. Jako
vhodné místo pro vybudování nového památníku bylo vybráno
prostranství v parku. Práce postupovaly rychle a 15. května roku
1966 mohl být pomník slavnostně odhalen. Na podstavci z žulových
kvádrů stojí štíhlý pomník z tmavého lesklého kamene s nápisem.
Během dalších let byly v parku postupně prováděny úpravy a prostor kolem pomníku se stával dominantou celého parku. Každoročně se zde konala slavnostní setkání obyvatel obce s připomínkou
osvobození naší obce sovětskou armádou a konce II. světové války.
Při svých návštěvách se zde vždy zastavil i přímý účastník bojů a
Čestný občan obce Starovičky Ivan Stěpanovič Mirenkov.
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Pomník padlým rudoarmějcům v parku, rok 1966 – foto Martin Kadrnka

V současnosti se hlavní část pravidelných oslav osvobození přesunula do areálu kolem památníku tankové bitvy za vesnicí. Památník v parku je vyhledávaný především pro klidnou, příjemnou atmosféru v koutku krásné přírody.
Text / foto: Zdeněk Trněný
13

Abych správně uvedla čtenáře do tehdejších poměrů fungování družstva, dovolím si
částečně citovat z knihy Zdeňka Trněného
HISTORIE A SOUČASNOST, což je studnice
dokumentů.
„Za pět let po založení JZD, v roce 1955,
bylo ve Starovičkách členy družstva jen několik málo zemědělců. Myšlenka kolektivizace se stále nesetkávala s očekávaným zájmem rolníků, a proto bylo v letech 1955 až
1958 přistoupeno ke druhé vlně kolektivizace zemědělství. Jednotlivým rolníkům
byly odebírány jejich pozemky ke scelování
do velkých lánů a náhradou dostali pozemky, o které nemělo JZD zájem, mnohdy
na okraji katastru…“ A jak si poradili s likvidací rolníků s větší výměrou pozemků?
O tom a o našich přístřešcích pro selata,
nebo kbelících mléka jsem psala v první
části. Přesto ještě malá ukázka spravedlnosti v určených dodávkách opět citace ze
Zdeňkovy knihy: „Na výměru do 2 hektarů
byl předpis odvést z 1 ha orné půdy 34 kg
masa vepřového, 38 kg masa hovězího, 323
kusů vajec atd. Přičemž rolník hospodařící
na výměře od 5 do 10 ha (což byl i případ
mých rodičů s 9,5 hektary), musel odevzdat
z každého hektaru půdy 53 kg vepřového
masa, 59 kg hovězího masa, 354 litrů
mléka, 2320 ks vajec!! Další produkty ani
neuvádím. U vajec to znamená sedminásobek množství, jaké bylo určeno malým rolníkům. Když to vynásobíme hektary, co
k tomu dodat?! Jen snad tolik, že moji rodiče, jakož i ostatní rolníci takto postižení
vstávali ráno ve čtyři hodiny a ke spánku se
dostali až po desáté hodině večerní. A celý
dlouhý den samozřejmě v plném nasazení.
Tolik k představě toho, jak se dalo prosperující rolníky položit na lopatky…
Další úsek, tedy nový začátek - opět citace
záznamů z kroniky uvedených v knize:
„V roce 1959 po nuceném vstupu zbylých
rolníků a sedláků do JZD bylo zvoleno nové
vedení družstva. Předsedou zůstal jeden ze
zakladatelů, Josef Škrobák, jeho zástupcem
Konstantin Sadílek, agronomem se stal zkušený sedlák Stanislav Horáček (dědeček nynějšího předsedy družstva KLAS Vlastika
Ovíska. Jablko nepadlo daleko od stromu).
Zootechnikem další sedlák z Dědiny, Miroslav Kadrnka, skupináři Ladislav Malinka a
můj tatínek František Kostrhoun ve svých
34 letech. Skladníkem byl ustanoven Ladislav Drbola. Byla také sestavena stavební
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skupina, jejíž vedoucím se stal Cyril Mazůrek, (místní kostelník). V rostlinné výrobě
pracovalo šest čet žen po 15 členkách“. To
znamená, celkem 90 žen pracovalo na poli
a další ženy v živočišné výrobě. Mnohé byly
důchodového věku. Do družstevního kravína museli nastoupit také moji stařečci,
Veronika a Matěj Kostrhounovi téměř v 65
letech a mnozí další rolníci důchodového
věku. Také náš kovář, o kterém jsem psala
ve vzpomínce na Lužánky pan Josef Bureš,
vstoupil do družstva a naše kovárna se rázem stala kovárnou družstevní. Podle zápisů v kronice se družstvu začalo dařit.
Hned na jaře 1960 bylo vysazeno veliké
množství ovocných stromů, ořechů a dokonce byl vysazen i rybíz… Všechno se podrobně dočtete ve Zdeňkově knize. Chtěla
jsem jenom přiblížit údaje o životě družstva
v prvním desetiletí a nový začátek dalšího
desetiletí po vstupu ostatních rolníků do
JZD.
Ještě se vrátím do těch padesátých let životním příběhem, který přechází do let šedesátých. Tento příběh je určen především
mým potomkům. Přesto si myslím, že jej
mohu veřejně uvést, i když tento životní
osud v té době jistě nebyl ojedinělým. Zajisté se tak stalo mnoha dalším lidem, matkám, či otcům a třeba také s více dětmi. Jejich osudy třeba popíše někdo jiný. Pro mě
ale za vzpomínku těchto padesátých let, co
se týče zemědělství, určitě stojí život a pracovitost maminky mého muže, Veroniky
Haluzové, jíž si moji rodiče za její obětavost
velmi vážili. Tuto vzpomínku jí v tomto roce
2020 z vděčnosti věnuji k 20 výročí, kdy od
nás odešla na věčnost. Tímto jí děkuji, že
v těžkých a smutných podmínkách svého života, dokázala pro mě vychovat čestného,
spolehlivého a pracovitého muže. Osudové
rány ji začaly stíhat již v době osvobozování
Staroviček, kdy rodina byla schována u sousedů ve sklepě a malá tříletá dcerka Fanynka, zde onemocněla. Manželé vynaložili
veškeré úsilí a prostředky pro její uzdravení
a denně ji nosili pěšky do Pavlovic k panu
doktorovi Cardovi, který se snažil její zápal
mozkových blan vyléčit. Nebylo jim to však
souzeno. Po několika dnech jim Fanynka
v náručí zemřela…Později již v padesátých
letech se manžel Václav snažil finančně pomoci své rodině a malému hospodářství. V
podzimních měsících v nočních hodinách
brigádničil s jedinou kravkou, kterou vlastnili. Jezdil s ní zapřaženou do vozu a ručně

nakládal na vůz cukrovou řepu z veliké hromady a převážel ji na váhu v prostoru zaječského nádraží. Samozřejmě se každá fůra
po převážení musela převézt a zase ručně
složit na jinou hromadu. Ač velmi těžká a
namáhavá práce, kdy nebylo mnoho odpočinku, byla přece jenom možností přivýdělku, kterou někteří rolníci využili. Avšak
na úkor svého zdraví. Za nějaký čas tatínek
onemocněl tuberkulózou plic. Všechny peníze, které rodina měla, obětovala na léčebné sanatorium, leč bezvýsledně. V roce
1956, kdy bylo synovi, mému manželovi
Vaškovi 9 let, tatínek ve svých 48 letech zemřel. Verš na jeho pomníku dodnes připomíná jeho obětavost: „TATÍČKOVI RUCE
VŠEM SE STARÁVALY, I NÁM KDYSI DĚTEM,
CHLEBA DOBÝVALY. TEĎ UŽ V HROBĚ LEŽÍ
USTARANÉ SKRÁNĚ A TY, KDO ZDE STOJÍŠ,
POMODLI SE ZA NĚ.“ Dcera Josefka byla již
v té době provdaná a zařizovala si svoji domácnost v Hustopečích. Maminka zůstala
s devítiletým synem sama, bez prostředků.
Na radu blízkých a sousedů napsala žádost
o sirotčí, nebo vdovský příspěvek. Tuto přinesla na Místní národní výbor a zde před jejíma očima tato žádost byla místním úředníkem zmačkána a hozena do koše se slovy,
které nikdy nezapomněla (ale také nikomu
nepřipomínala a nikdy nevyčítala) : „Mladá
ženská si kluka može uživit sama“. Bylo jí 44
let. A ona uživila!! Kravičku, svoje prázdné,
ale pracovité ruce a to málo, co jí zbylo,
dala do družstva. Sama nastoupila do vepřína, první budovy postavené družstvem, až
někde blízko Zaců. Chodila tam krmit s hluchým panem Malinkou z Komárova ve dvě
hodiny ráno. Vracela se, až už byl Vašik ve
škole. Pokrmila své domácí hospodářství a
spěchala samozřejmě pěšky, jak se tehdy
chodilo, na záhumenek s vinohradem, který
měla až v Pavlovickém katastru zvaném
Vlky. Za pár hodin zase domů, něco uvařit,
aby ve tři hodiny odpolední, kdy syn ještě
mnohdy nebyl doma ze školy, šlapala opět
k Zacům, připravovat krmení a nakrmit
družstevní vepře. V pátek, svátek, 365 dní
v roce. Žádné dovolené tehdy neexistovaly…Zde mě zastavila vzpomínka na tuto
„tetku Verunu“, jak se jí všeobecně říkalo,
mou pozdější tchyni. Byla jsem dítě školou
povinné a tehdy byl zrovna nějaký špatný
rok pro zemědělce. Když dozrávaly hrozny,
přišlo krupobití a to zvlášť „na pavlovskách“. Vidím ji jako dnes, tenkou jako
proutek, ale se sílou muže. Tomu dnes asi
nikdo neuvěří. Ona totiž z toho dalekého
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Vlka od Pavlovic jela po blátivé cestě s dřevěným trakařem, na něm velký, těžký dřevěný škopek a v něm trochu hroznů. Plačtivým, či rozčileným hlasem volala na celou
naši Zajeckou: „Toto mě z vinohrada zbylo!
Ve Vlkách tak poklóklo, že víno teklo rúnó
(brázda ve vinohradě mezi řádky)!“ Byla neuvěřitelně houževnatá… Měli však se synem psychickou podporu a pomoc od blízkých příbuzných, kteří samozřejmě měli
také své práce dost, protože to byly rovněž
zemědělské rodiny. Dvě maminčiny sestry
– Blažena a Anastázie, žili stejně, jako ona
na Zajecké ulici a to všechny tři sestry „na
vrchním řádku“. Trochu humoru vložit snad
neuškodí. Vzpomenu Laďu Charváta prostředního, vnuka sestry Blažky, který jako
kluk později, až byly tyto tři sestry babičkami na lavičce, jim říkával podle tehdejšího televizního studia BRATŘI V TRIKU - SESTRY V KACABAJÁCH. Chodily totiž všechny
v kroji a byly si velmi podobné, jako ti tři
bratři v triku…. Tak jako celá tato rodina, i
dcera s manželem je často navštěvovali.
Sestřenice Stázinka Šebestová, nyní Hovězáková byla jako Vaškova mladší sestra. A
tehdy, jak jsem již mnohokrát zmiňovala rodiny hodně držely při sobě. Tak tomu bylo i
u této rodiny… Již v útlém věku se stal Vašek samostatným. S maminkou se viděli poskrovnu, protože kvůli brzkému vstávání
musela brzy uléhat, aby si odpočinula. No a
kluk byl, dá se říct dítě ulice, lépe řečeno
hřiště, protože když povyrostl, vracel se
domů až s večerem. Fotbal ho velmi bavil a
„kopačák“ byl jeho věrný druh. Nezvlčil, nezlajdal a kupodivu ve škole dobře prospíval,
ale už od malička se musel o sebe starat a
také pracovat. O žních měl snad již v 11 letech brigádu a to povinnost „vodňařa“. Dostal káru, na ni konve od mléka a jezdil do
Svodnice ke studni napumpovat vodu, kterou potom rozvážel po polích, kde družstevníci pracovali. Málo mě toho řekne, ale

jednou vzpomínal na školní léta, kolikrát jenom byl celý den bez jídla. To bylo tehdy,
když neslyšel budík a zaspal. To byl potom
kalup na autobus bez snídaně a svačiny,
které si nestihl nachystat. V kapse samozřejmě nikdy žádnou korunu neměl, aby si
koupil třeba rohlík, takže to musel vydržet.
Už coby čtrnáctiletý, i když byl po mamince
tenký jako proutek, dostal do rukou o žních
kosu a se svým švagrem kosil obilí v tom jejich Vlku. Ta pole v této lokalitě byla totiž
podobná ve své příkrosti střeše. Tudíž by si
tam ani později žádný stroj moc netroufal.
Tehdy samozřejmě většina nás dětí musela
doma hodně pomáhat a když se šlo ze
školy, na stole jsme mívali pravidelně papír
popsaný úkoly, které musely být do večera
splněny. Však kosou v tomto věku se asi
málo kdo musel ohánět… Maminku ale
vstup do družstva zachránil. Měla přece jenom stálý příjem a syna, jak jí MNV určilo,
uživila a ke všemu zdárně vychovala. Také
vše svou pracovitostí družstvu vrátila. Ne
nadarmo byla za svou poctivou práci odměněna diplomem na okrese. Proto také když
jí syn vycházel základní školu a dostala pro
něho na výběr, jak to tehdy bylo – doly,
nebo JZD, bez přemýšlení rozhodla JZD. Daleko od sebe ho dát nechtěla. Vždyť měla
doma jenom jeho. A ještě k tomu do dolů!!
Chtěl se však stát elektrikářem. To bylo kategoricky v družstvu zamítnuto a byl dán do
Moravských Budějovic na opraváře zemědělských strojů… Potud jeden osud, kterých
po stránce sociálního zajištění tehdy bylo
jistě mnoho. Připomínám to také proto,
aby si mladí lidé přečetli a porovnali pohodlí a zajištění života tehdy a nyní. Později
v šedesátých letech však už bylo všechno,
co se týká třeba lékařské péče úplně jinak.
Ta byla zcela zdarma. Byly důchody, podpory. Později dokonce i v družstvu dovolené a žilo se líp, když pominu politiku. Ta
do mých střípků nepatří…

SESTRY V KACABAJÁCH – zleva Blažena Kadrnková nar. 1908,
Anastázie Šebestová nar. 1917, Veronika Haluzová nar. 1912.
Všechny sestry Brožkovy byly narozeny postupně po pěti letech a všechny se dostaly na vrchní řádek Zajecké ulice.
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Jak už to v životě chodí, člověk si postupem
času začne většinou na nové poměry přivykat. Tak tomu bylo i u mých rodičů. Přestali
želet ztraceného vlastního hospodářství a
postupně se začleňovali do hospodářství
kolektivního. Snad také proto, že měli
v sobě víru, kterou si nikdy nenechali vzít a
také pokoru. Za nějaký čas jsem doma slýchala: „Dyť vono to nebude tak zlý. Ja, dybysme hospodařili sami, jak to bévalo, tož
by se nám dobře snáď vedlo aji dyž bysme
si museli na pomoc najat. Ale včíl? Co nastolili takový dodávky? To bysme se brzo
udřeli“. Nemuseli se už totiž starat o
všechno, i když práce, jak už to na dědině
chodilo, bylo také u nás doma, co pamatuju
vždycky hodně a v letních měsících se končilo opravdu hodně pozdě večer…
Pokračování příště
Anna Haluzová

KAMARÁDI NA DVOŘE zleva: Vašik
Haluza, Staňa Novák a jeho sestřička
Anička Nováková - Winterová.

A IDEME NA TO, ALE KAŽDÁ NA NECO
INÝHO - zleva: A. Šebestová, V. Haluzová,
Štěpa Najmanová - Malinková.

HOKEJOVÝ TÝM UČILIŠTĚ MORAVSKÉ BUDĚJOVICE:
Vašek Haluza dřepí druhý zleva.
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NEtradičně tradiční krojované hody
Proč tento název? Tradiční, poněvadž se
konaly v již zažitém, a tedy tradičním letním termínu. A netradiční? Myslím, že na
tohle si dokáže každý odpovědět sám, protože letošní rok byl naprosto odlišný od
těch ostatních. Myslím tedy, že nemusíme
chodit kolem horké kaše a každý jistě ví,
jaká situace v březnu nastala.
Období to nebylo zrovna lehké, otřáslo to
celým světem a taky, pro některé z nás, tím
naším světem “hodovním”. Spousta hodů
se musela zrušit, stejně tak to vypadalo u
nás. Nakonec jsme se ale rozhodli si hody
nějakým způsobem připomenout, a i když
jsme je nemohli pořádat v plném rozsahu,
tak alespoň prostřednictvím krojované zábavy.
Zábava se uskutečnila v sobotu 25. července, začala odpoledne nástupem místní
chasy, dále vystoupením dětí z naší mateřské školy - za což jim děkujeme a doufáme,
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že děti bude kroj bavit ještě spoustu let. Po
večeři následovala večerní zábava, nechyběla sóla, i přes to, že musela být trochu
upravená. K tanci a poslechu nám hrála DH
Sokolka ze Šakvic a postarala se o skvělou
zábavu až do ranních hodin.
Chtěli bychom poděkovat všem, kdo jste
nás přišli podpořit a připomněli si, alespoň
tímto jedním dnem, krásnou krojovanou
tradici. Byla by škoda naše kroje nechat ležet ve skříni a nevytáhnout je.
Budeme doufat, že se situace bude už jen
zlepšovat, a tedy že se 21. listopadu setkáme v kulturním domě na Kateřinské zábavě, na které Vás všechny rádi uvidíme a
budeme se těšit.
Tak ať už je jen #veselo!
Adéla Janoušková
Foto: Bc. Josef Janoušek
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Bitva o Británii – vzpomínka na Ludvíka Mazůrka

Ludvík Mazůrek

V těchto dnech si připomínáme významné výročí – 80 let od bitvy o Británii. Na jaře roku 1940 začaly do anglických přístavů vplouvat lodě, na jejichž palubách bylo pět tisíc převážně
československých mladých mužů. Vojáků, ale i civilistů. Odešli z okupované
vlasti a po kapitulaci Francie chtěli dál
bojovat proti nacistickému Německu.
Právě oni se stali základem československé exilové armády a leteckých perutí, které se okamžitě zapojily do
bojů.

rozhodl k útěku z Protektorátu. Přes Bratislavu, Bělehrad, Atény a Istanbul se dostal
až do Bejrútu, kde jej spolu se stovkami dalších uprchlíků vzala do stavu francouzská cizinecká legie. Následovala přeprava lodí do
Francie a po její porážce dramatický útěk
před rychle postupujícími nacistickými vojsky.
V Port Vendres, v přístavu těsně u španělských hranic, se Ludvík Mazůrek společně
s dalšími uprchlíky z prolomené fronty,
zejména s Poláky, nalodil na anglickou loď
„APAPA“, která je dopravila přes Gibraltar
do Liverpoolu ve Velké Británii. V Cholmondley Parku se Ludvík Mazůrek přihlásil k letectvu, v Cosfordu byl vybaven výstrojí RAF
a v hodnosti AC2 byl přidělen do tvořící se
311. bombardovací perutě. Po absolvování
dalšího vzdělání byl v anglické hodnosti Pilot Officer přidělen k 312. stíhací peruti ve
funkci zpravodajského důstojníka / Inteligence Officer /. V přípravě na invazi do okupované Francie byly všechny tři čsl. stíhací
perutě začleněny do tzv. 134. Airfield a
spolu s dvěma anglickými stíhacími perutěmi utvořily samostatnou leteckou divizi.
Krátce před uskutečněním invaze spojeneckých vojsk však na žádost čsl. exilové vlády
v Londýně byly všechny tři čsl. stíhací perutě vyčleněny z 134. Airfield a z přímých invazních operací. „Pozemnímu personálu
134 Airfield bylo ponecháno na vůli zůstat
v původním útvaru a po invazi se přesunout
do Francie. Volil jsem účast na invazních
operacích a zůstal u 134 Airfield, který pod
velením Group Captaina Guinesse operoval
v rámci invazních vojsk generála Eisenhowera. Po přesunu do Francie jsme postupovali severní Francií, dále přes Belgii a
Nizozemí až do západního Německa, do Lingenu. Stíhači naší divize poskytovali soustavnou podporu pozemním vojskům v britském sektoru fronty pod velením maršála
Montgomeryho, dále ochranu spojeneckým
bombardovacím svazům, později prováděli

V létě roku 1940 začalo jedno ze zlomových
střetnutí druhé světové války. Bitva o Británii. Nebe nad průlivem se na víc, než čtvrt
roku proměnilo v bojiště. Velký význam
spočíval především v tom, že to bylo poprvé, kdy hitlerovská válečná mašinerie narazila na protivníka, kterého nedokázala porazit. Hitler byl poprvé poražen ve velké
bitvě a jeho plány na anexi britských ostrovů ztroskotaly. Významná je i skutečnost,
že po porážce německých
vojsk, zůstaly Britské ostrovy
zachovány jako základna,
z níž se vedla válka dál a z níž
pak v červnu 1944 mohla být
podniknuta spojenecká invaze do Francie. Řady čechoslováků v královském letectvu se po bitvě ještě rozrostly a dál promlouvaly do
vývoje války.
K bojovníkům patřil i tehdy
dvacetiletý student Ludvík
Mazůrek ze Staroviček. Po
Generál František Peřina (rodák z Morkůvek) v rozhovoru s mauzavření českých vysokých
jorem v.v. Ludvíkem Mazůrkem ze Staroviček
škol v listopadu 1939 se i on
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též nálety na německé odpalovací rampy V
1 v severovýchodní Francii. Mým úkolem
bylo připravovat tyto lety a následně je i vyhodnocovat. V Antverpách jsme zažili každodenní bombardování německými raketami V 1 a V 2, dne 1. ledna 1945 jsme tam
zažili masivní nálet nacistických stíhačů,
naštěstí pro mě bez zranění,“ vzpomíná Ludvík Mazůrek.
Konec války zastihl Ludvíka Mazůrka v německém Lingenu, odkud byl po skončení válečných operací v Evropě přeložen k 313.
peruti na letiště v Manstonu v jihovýchodní
Anglii. Z přímořského Manstonu
byl
v srpnu 1945 přepraven zpět do vlasti. Po
návratu do osvobozené vlasti byl povýšen
do hodnosti nadporučíka, krátce nato demobilizoval a vrátil se na Vysokou školu obchodní v Praze.
Fotografie zapůjčil pan Ludvík Mazůrek ml.
Děkuji.
Zdeněk Trněný

Přeprava lodí do Británie

Princ Philip, manžel královny Alžběty II., v rozhovoru s L. Mazůrkem při své návštěvě Prahy v březnu
1996
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V naší vesnici, na Hlavní ulici 129, jsme otevřeli KONOPNÝ KRÁMEK, který Vám nabízí
zdravé bio potraviny a pamlsky z technického konopí, bez halucinogenních účinků,
které jsou extrémně prospěšné pro náš organizmus a jeho imunitu a chrání nás před
nežádoucími viry a bakteriemi.
Technické konopí se pěstuje odpradávna pro
svoje zdravotně prospěšné účinky a rozdíl
mezi technickým konopím a „marihuanou“
je především v obsahu THC (=psychoaktivních látek). Technické konopí má nízké až
téměř žádné množství THC, ale naopak technické konopí produkuje více CBD než THC,
což právě jeho psychoaktivní účinky snižuje.
Pravidelné užívání loupaného konopného
semínka anebo konopného oleje Vám zajistí
vyšší imunitu, která je v současné době tolik
potřebná v boji s nežádoucími viry a bakteriemi, a rovněž blahodárně působí i na Váš pohybový aparát a Vaše zažívání. Zdravé
mlsání, ve formě konopných čokolád, konopného nugátu, sladkého, slaného i pikantního chroustání pohladí Vaši duši i smysly a
ještě blahodárně zapůsobí na Vaši nervovou
soustavu. V sortimentu najdete i konopné
čaje, konopné pivo či konopný energetický
nápoj. Příznivci zdravé stravy jistě ocení konopné müssli s lesními plody či čokoládou,
konopno-špaldové sušenky anebo konopný
protein, mouku či těstoviny.
I pro Vaše čtyřnohé mazlíčky, především
koně, psy a kočky, máme zdravou potravu či
pamlsky, ať už ve formě granulek, oleje či
šrotu, které zlepší Vašim zvířátkům kondici,
srst i kůži a zajistí jim zdravé zažívání.
Máme otevřeno každý víkend 10 – 18 hod
přes letní sezónu, rádi Vám však otevřeme i
mimo naši provozní dobu na zazvonění. Rovněž nám funguje eshop na našich webových
stránkách www.kralovstvikonopi.cz. Přijďte
se k nám podívat a ochutnat zdravé konopné
dobroty!
Těšíme se na Vaši návštěvu,
Halka a Radek Prokešovi
Království konopí s.r.o.
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Společenská kronika
V měsíci červenci oslavili významné životní jubileum
paní Jaroslava Kadrnková – 92. narozeniny
pan Bořivoj Mičkal – 70. narozeniny
pan Antonín Klecandr – 60. narozeniny
paní Růžena Prátová – 50. narozeniny

V měsíci srpnu oslavili významné životní jubileum
paní Anna Šafaříková – 91. narozeniny
pan Pavel Prát – 60. narozeniny
paní Hana Kostrhůnová – 50. narozeniny
Rozloučili jsme se s:
srpen – Marie Filípková, č.p. 14

Foto: Radek Horák - Výlet do Liverpoolu (prosinec 2019)
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