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Úvodník

Víte že v r. 2019

Vážení spoluobčané,
stejně jako minulé roky, tak i letos
začíná zimní období nastupovat pomalu, jakoby ani nechtělo přebrat
vládu nad končícím podzimem.
Teploty, alespoň ty noční, se s nastupujícím adventním obdobím sice
již dostávají pod bod mrazu, ale
sněhových srážek, na které se těší
především děti, jsme se zatím do termínu uzávěrky zpravodaje nedočkali. Snad nám to příroda vynahradí o svátcích
vánočních, vždyť děti v naší oblasti už ani pomalu nevědí,
jak „bílé vánoce“ vypadají. Konec roku bývá většinou spojen
s bilancováním uplynulého období. Souhrnu projektů, staveb
a aktivit obce jsou dále věnovány následující články, rád
bych se zde pozastavil nad poměrně nedoceněnou činností
některých občanů obce, a to činností ve spolcích a zájmových organizacích. Občas slýchávám názory lidí, proč vůbec
obec přispívá lidem na činnost ve spolcích nebo na jejich zájmovou činnost, ať si své koníčky a zábavu financují sami.
Asi všichni víte, že se zastupitelstvo obce rozhodlo před 13
lety pravidelně přispívat na provoz všech spolků sdružující
místní občany, případně na aktivity jednotlivců. Tato podpora má za cíl rozvíjet pocit sounáležitostí mezi občany i
místem, kde žijí – občané se ve spolcích sdružují, vzájemně
spolupracují a komunikují spolu, což se v dnešní době pomalu stává vzácností. Jejich činnost má navíc přímý nebo i
nepřímý význam pro ostatní občany. Přínos například divadelního spolku Kadet, Tělovýchovné jednoty, místní chasy
nebo i kulturní komise obce snad není zapotřebí vysvětlovat,
hojná účast lidí na jejich akcích, vystoupeních či utkáních je
všem známá; posláním mysliveckého sdružení je kromě veřejných střeleb, zábavy u příležitosti poslední leče a honů
hlavně starost o polní zvěř a přírodu, činnost jednotky sboru
dobrovolných hasičů, která je založená jak na zásazích v případě mimořádných událostí, tak i v kulturní činnosti při pořádání či dohledu místních akcí. Hudební soubory, ať už DH
Palavanka nebo nově Chlapci z Moravy pořádají festivaly
nebo setkání hudebníků a na všech svých produkcích v okolí
reprezentují naši obec a ve vzdálenějších destinacích třeba
jen připomínají, že nějaká obec Starovičky existuje, stejně
jako to svými výkony umocňují významní jednotlivci, především sportovci. Tito všichni, pokud se jako dospělí přímo nestarají o oddíly dětí nebo je nezačleňují do svých souborů
tak dávají mladší generaci úspěšný příklad založený na vzájemné spolupráci s možností vytrhnout je alespoň částečně
ze světa internetových her a elektronické komunikace. Dělají
to ve svém volném čase a rádi - nejen pro sebe, ale také pro
radost, potěšení, inspiraci, příklad a pocit sounáležitosti
s místní komunitou pro nás pro všechny. Chtěl bych tedy alespoň touto formou poděkovat všem aktivním občanům za jejich úsilí, snahu a obětavost s ujištěním, že si vážím všeho,
co pro nás ostatní dělají a s vyjádřením maximální možné
podpory vedení obce jejich činnosti i v budoucnosti.
S blížícím se adventním obdobím bych zároveň rád popřál
všem občanům příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku jen to nejlepší, pevné zdraví, hodně osobních i
pracovních úspěchů a velkou míru životního optimismu.

Vladimír Drbola
starosta obce
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- bylo podáno samostatně nebo ve spolupráci s místními organizacemi celkem 8 žádostí o dotace, z nichž 5
bylo úspěšných?
- byly získány pro naši
obec dotační finanční
Svítidla u KD
prostředky ve výši 2 215
tis. Kč?
- byly rozděleny dotace pro činnost a podporu místních zájmových organizací a jednotlivců ve výši 467 000,- Kč?
- bylo realizováno zateplení budovy sportovních kabin
včetně výměny oken?
- bylo realizováno rámové oplocení sportovního areálu
včetně konstrukcí ochranných sítí?
- byla provedena rekonstrukce podlah a elektrických rozvodů
prodejny Pekařství Křivka?
- byla provedena přístavba věže na sušení hadic k budově
hasičské zbrojnice?
- byla provedena výměna výbojkových svítidel v celé obci za
úsporná LED svítidla?
- bylo doplněno veřejné osvětlení u kulturního domu čtyřmi
novými stožáry s LED svítidly?
- byl osazen nový sklopný sloupek v uličce Mezírka zabraňující vjezdu motorových vozidel?
- bylo osazeno v intravilánu obce celkem 5 plastových košů
na psí exkrementy?
- byl zakoupen chladicí box na víno a vyplachovačka sklenic
jako vybavení kulturního domu?
- byla z důvodu nevyhovujícího statického stavu odstraněna
rozhledna U obrázku?
- byla provedena rekonstrukce chodníku u hřiště v délce
100 m?
- bylo provedeno vyčištění suchého poldru u parku?
- byl proveden ořez suchých větví montážní plošinou na stromech u kostela a fary?
- byla provedena oprava poškozených částí místních komunikací infratechnologií a oprava prasklin povrchu komunikací
pružnou zálivkou?
- byl zakoupen pro zásahovou jednotku SDH přívěsný vozík
Agados?
- proběhlo za účasti hostů z velvyslanectví i konzulátu Ruské
federace a konzula Běloruské republiky vzpomínkové setkání u příležitosti 74. výročí osvobození obce, kterého se
zúčastnilo kromě veřejnosti 100 členů motorkářského klubu
Noční vlci Europe MC a dále členové klubů vojenské historie?
- bylo v rámci akce „Ukliďme Česko“ zlikvidováno 80 pytlů
odpadu sesbíraného v katastru obce?
- byl rekonstruován památník obětem 1. světové války u kostela?
- byla osazena pamětní deska na hrobě účastníka tankové
bitvy u Staroviček Ivana Stěpanoviče Mirenkova v Minsku
delegací představitelů obce a KVH Starovičky?
- byla osazena na hlavním kříži hřbitova pamětní deska k poctě Cyrila a Metoděje?
- byl zahájen provoz prodejny Pekařství Křivka na místě bývalé prodejny potravin U Tomků, která ukončila svůj provoz?
- se narodilo v obci 13 dětí?
- se počet obyvatel obce zvýšil oproti předcházejícímu roku
o 9 občanů na celkový počet 851?

2

Seznam žádostí o dotace z grantů Ministerstva
průmyslu a obchodu

Pohled na hřiště za kabinami z dronu

Dotace 2019
Seznam žádostí o dotace z grantů JmK
1. Dotační program „Podpora rozvoje venkova JmK“.
„Starovičky - realizace energetických úspor
sportovních kabin“
Žadatel: Obec Starovičky, investiční projekt 588 tis. Kč,
požadovaná dotace 250 tis. Kč.
Přiděleno 250 tis. Kč.
2. Dotační program „Podpora vinařství, vinohradnictví,
ovocnářství a zelinářství v JmK“.
„Starovičky - zařízení pro prezentaci vinařství“
Žadatel: Obec Starovičky, investiční projekt 109 tis. Kč,
požadovaná dotace 43 tis. Kč.
Přiděleno 43 tis. Kč.
3. Dotační program JSDH.
„Starovičky – přístavba věže na sušení hadic“
Žadatel: Obec Starovičky, investiční projekt 1 101 tis. Kč,
požadovaná dotace 700 tis. Kč.
Zamítnuto.
4. Dotační program Zkvalitnění sportovního prostředí
v JmK.
„Starovičky – rekonstrukce oplocení areálu a
ochranných konstrukcí“
Žadatel: TJ Starovičky, investiční projekt 576 tis. Kč,
požadovaná dotace 200 tis. Kč.
Přiděleno 200 tis. Kč.

8. Dotační program Efekt – opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení.
„Snížení energetické náročnosti VO Starovičky“
Žadatel: Obec Starovičky, investiční projekt 1 916 tis. Kč,
požadovaná dotace 873 tis. Kč, skutečné náklady projektu
po výběrovém řízení 1 693 tis. Kč.
Přiděleno 788 121 Kč

Poplatky za odpad a stočné
Výše stočného pro rok 2020 vychází z finanční analýzy dotačního programu OPŽP a je stanovena ve výši 62,85 Kč vč.
DPH / m3 do 30.4.2020, od 1.5.2020 se legislativně sníží sazba DPH z 15% na 10%, výše stočného bude od tohoto data
60,12 Kč/m3. Oproti loňskému roku se tedy jedná o navýšení
3,68 Kč/m3 (od 1.5. navýšení 0,95 Kč/m3). Z důvodu nárůstu
nákladů na svoz a uložení, případně zpracování komunálního, tříděného i biologicky rozložitelného odpadu, podrobněji popsaného v úvodníku minulého čísla Starovičského
zpravodaje, musel být současně navýšen i poplatek za odpad o 50,- Kč na celkovou výši 100,- Kč na občana a rok.
Občané tedy zaplatí celkově na poplatcích za odpad a za
stočné o 100,10 Kč na osobu více, než v roce 2019.

Upozornění
Vedení obce žádá občany o ohleduplnost při používání pyrotechniky při oslavách konce roku. Prosíme o vstřícnost
vůči svým spoluobčanům – odpalujte pyrotechniku pokud
možno jen poslední den v roce během silvestrovských oslav.
Především starší lidé v tento den zvýšený hluk dokáží jistě
tolerovat a také majitelé psů a koček počítají s intenzivnějším
hlukem během tohoto dne a mohou tak svá zvířata s pomocí
medikamentů na tuto situaci připravit. Zároveň upozorňujeme, že by měla být pyrotechnika odpalována pouze na
bezpečných místech, kde nemůže dojít při nepovedeném
odpalu ke škodě na majetku, případně k požáru.

Seznam žádostí o dotace z fondů financovaných EU

Oslava konce roku

5. Dotační program Operační program životní prostředí.
„Revitalizace veřejné zeleně v obci Starovičky“
Žadatel: Obec Starovičky, neinvestiční projekt 1 759 tis. Kč,
požadovaná dotace 973 tis. Kč.
Přiděleno 934 tis. Kč.
6. Dotační program Operační program životní prostředí.
„Umístění vzduchotechniky do tříd a kuchyně ZŠ
v obci Starovičky“
Žadatel: Obec Starovičky, investiční projekt 3 127 tis. Kč,
požadovaná dotace 1 955 tis. Kč.
Žádost splnila stanovené podmínky, dosud hodnocena.

Zakončení roku tradičním ohňostrojem bude letos podobné
jako v loňském roce, tedy odpálení ohňostroje přesně o půlnoci a přípitek šumivým vínem zdarma. Přijměte tedy pozvání k novoročnímu setkání se svými spoluobčany pod přístřeškem u kabin, kde bude pro Vás připraveno šumivé víno.
Skleničky si, stejně jako vloni, přineste prosím s sebou.

Seznam žádostí o dotace z grantů Ministerstva
pro místní rozvoj
7. Dotační program Podpora obnovy a rozvoje venkova.
„Workout a parkour hřiště, nejlepší cvičiště“
Žadatel: Obec Starovičky, investiční projekt 820 tis. Kč,
požadovaná dotace 574 tis. Kč.
Projekt skončil v zásobníku projektů, posléze
fin. prostředky nepřiděleny.
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Pozvánka na kulturní akce
Prosinec
26. 12. - Šachový turnaj
• zahájení ve 13:00 hod v pohostinství U Kalichů
27. 12. - Turnaj ve stolním tenise
• zahájení v 9:00 hod v sále kulturního domu
31. 12. - Silvestrovský ohňostroj
• odpálení ohňostroje ve 24:00 hod ve sportovním
areálu
Leden
25. 1. - Krojový ples – kulturní dům od 20:00 hod
• předtančení Moravskou besedou, bohatá tombola
• hraje DH Palavanka
• předprodej místenek od 20.1. na OÚ Starovičky,
tel.: 519414035
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Anonymní dopis
Vážený pane starosto a místo starosto. ve zpravodaji píšete,
aby vám lidé psali jinak, že zpravodaj nemá co nabídnout.
Proto Vás žádáme o pravdivé odpovědi.
1) proč platíme neustále takové částky vysoké za čističku ta
musí být za tu dobu již zaplacena. Dále proč někteří spoluobčané nemají za tu dobu zaplacené přípojky. Proč máme
mi poctiví občané kvůli ním znevýhodnění!
2) Proč něco neděláte pro duchodce jako jiné obce například
připlatit na obědy, taxi k lékaři i na nákupy do Hustopeče zaplatili by si tak jak v jiných obcích min. částku třeba 30,- až
40,- Kč. Na takové věci nemáte čas! Zabývat se, aby jste jim
zpřijemníl trochu život.
3) Proč se na hřbitově ztrácí věci z hrobů. Kamery máte tak
tam nějakou dejte.
4) Prodejna u Tomků tam bylo vše, sám jste řekl, že nový
majitel to musí dodržet a není to pravda.
5) Rychlost na silnicích kde se hrají děti – proč tam nejsou
retardéry jako jinde. Již dříve při dotazech děti ve škole to
Vám tam taky psaly, ale nic se nestalo, až bude nějaká nehoda tak se bude potom něco dělat – hold vy nebydlíte u
hlavní silnice tak to nevydíte.
Zatím by to stačilo doufám, že nám ve zpravodaji pravdivě
zdělíte, co a jak.
nečitelný podpis VR
Dopis byl doručen na OÚ Starovičky dne 06.11.2019 a zaregistrován pod č.j. 645/2019 UZ 51.2/V5 a doslovně přepsán.
Odpovědi na otázky
ad1) Stočné je nastaveno poskytovatelem dotace – Státním
fondem životního prostředí a jeho výši je možné snížit až po
roce 2021. Občanům bylo vyšší stočné po celou dobu provozu ČOV kompenzováno snižováním poplatku za odpad.
Zaplacené jsou všechny domovní přípojky, pouze u jednoho
rodinného domu nebyla uhrazena cena za revizní šachtu.
V tomto případě však není právní podklad pro vymáhání
platby.
Čistírna odpadních vod stála cca 20 mil. Kč, rekonstrukce
kanalizace cca 50 mil. Kč. Na poplatcích se nyní ročně vybere cca 1,4 mil. Kč, provoz ČOV stojí cca 1,1 mil. Kč, rezerva na obnovu zařízení je cca 0,3 mil Kč, která se použije
v nejbližší době na nová dmychadla a čerpadla. Občané
tedy přispívají jen na provoz a obnovu ČOV, jejich poplatky
nebyly na vlastní stavbu použity.
ad2) Na základě tohoto dotazu jsme provedli průzkum
v sedmi okolních obcích, ani v jedné obci neposkytují důchodcům žádné výhody, pouze v jedné obci přispívají důchodcům 5 Kč na každý odebraný oběd ze školní jídelny.
Nicméně zastupitelstvo obce uvažuje o možné vhodné
formě kompenzace poplatků starším důchodcům. Taxi do
Hustopečí však zcela určitě hradit nehodláme, pokud nedokáží důchodcům (svým rodičům) pomoci děti např. dovozem
do Hustopečí, což by mělo být v rodinách běžné, nebo pokud občané důchodového věku své děti v nejbližším okolí
nemají, mohou použít běžnou autobusovou linku, která je
pro důchodce do Hustopečí za 4 Kč. Pro srovnání - taxi do
Hustopečí stojí cca 150 Kč.
ad3) Hřbitov je pod stálým kamerovým dohledem, identifikace občanů je poměrně obtížná už jen proto, že se nemusí
jednat o místní občany. Pokud se z hrobu něco ztratí, je zapotřebí určit časové období - kamerový záznam je k dispozici.
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ad4) Při výběru nového nájemce prodejny bylo ve veřejné
nabídce pronájmu stanoveno, cituji: „Předpokládá se zachování prodeje potravin a doplňkového zboží“. Tato podmínka
byla novým nájemcem dodržena – potraviny jsou samozřejmě také pekařské výrobky, navíc bychom měli brát v potaz
i skutečnost, že ve výběrovém řízení předložila společnost
Pekařství Křivka jedinou přijatelnou seriózní nabídku.
ad5) Otázku jsem moc nepochopil - na hlavní silnici sice nebydlím, ale situaci zde samozřejmě dobře znám. Nepředpokládám však taky, že by si v blízkosti jakékoli komunikace
měly hrát děti, ty by měly využívat přednostně nově vybudovaná dětská hřiště. Na hlavní silnici jsou navíc instalované
podélné retardéry zpomalující vozidla a z dat ukazatelů rychlosti, které čas od času stáhneme je patrné, že 62% projíždějících automobilů rychlost dodržuje a dalších 32 % nepřekročí rychlost 65 km/ hod. Budování retardérů na místních
komunikacích zastupitelstvo obce v roce 2012 zamítlo a retardéry typu ocelových „boulí“, které se masivně v minulosti
v okolních obcích realizovaly, se nyní z důvodu hlukové zátěže, velmi špatné zimní údržby i zpomalení vozidel pouze
na velmi malém úseku poměrně často ruší. Retardéry typu
zvýšených příčných pásů jsou poměrně drahé – pokud by se
však ukázalo, že na některém úseku místní komunikace dochází často ke kolizním situacím a že je jejich realizace zapotřebí, předpokládám, že zastupitelstvo obce schválí jejich
vybudování.
(Text/foto: VD)

Poplatky v roce 2020
POPLATEK ZA ODPAD
Sazba poplatku za odpad činí 100 Kč/osobu, poplatek je
splatný do 31. 5. 2020.
Poplatky budou vybírány v kanceláři OÚ Starovičky od 1. 3.
2019 – 31. 5. 2020.
Nové kódy na popelnice již nebudou vydávány. V platnosti
zůstávají čárové kódy, které máte nalepené na nádobách na
odpad.
Poplatek lze uhradit následujícími způsoby:
- v hotovosti do pokladny v kanceláři OÚ Starovičky,
- bezhotovostním převodem na účet obce Starovičky č.
5028651/0100, variabilní symbol 1340, specifický symbol =
číslo domu,
- přes platební terminál (kartou) v kanceláři OÚ.

PLATBY ZA STOČNÉ!!!
Cena stočného pro rok 2020 je stanovena na 54,65 Kč za
1 m3 bez DPH, tzn., že na 1 občana s tekoucí teplou vodou
činí stočné pro rok 2020 1 530,20 Kč bez DPH (28 m3 dle
směrných čísel x 54,65 Kč bez DPH. K částce bude připočtena sazba DPH dle platného sazebníku pro vodné a
stočné v daném období úhrady zálohy). Upozorňujeme občany, že od 1.1.2020 do 30.4.2020 se bude ze stočného
dle platného zákona o DPH odvádět stále 15% a od
1.5.2020 se sazba DPH na stočné snižuje na 10%!!!
Vyúčtování stočného za rok 2019 Vám bude doručeno počátkem měsíce ledna 2020. Případné přeplatky či nedoplatky budou vybírány v kanceláři OÚ ve dnech 1. 3. 2020 –
31. 5. 2020. Kdo z občanů bude mít zájem o zaslání přeplatku bezhotovostně na účet, nechť oznámí číslo účtu na emailovou adresu info@starovicky.cz.
Stočné lze uhradit bezhotovostním převodem na účet obce
Starovičky č. 5028651/0100, variabilní symbol 23212111,
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specifický symbol = číslo domu. Občanům, kteří hradí zálohy prostřednictvím SIPO, budou automaticky navýšeny tak, aby odpovídaly nové výši stočného. Nová výše
záloh bude stržena již v měsíci leden 2020.

POPLATEK ZA PSA
a) Za prvního psa je sazba 150 Kč
b) Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je sazba
100 Kč
c) Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu je
sazba 50 Kč
d) Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého

důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu je sazba 50 Kč.
Poplatek lze uhradit následujícími způsoby:
- v hotovosti do pokladny v kanceláři OÚ Starovičky,
- bezhotovostním převodem na účet obce Starovičky č.
5028651/0100, variabilní symbol 1341, specifický symbol =
číslo domu,
- přes platební terminál (kartou) v kanceláři OÚ.
(IH)

UPOZORNĚNÍ: OÚ STAROVIČKY BUDE V DOBĚ
OD 23. 12. 2019 DO 31. 12. 2019 UZAVŘEN.
OTEVŘENO BUDE OD ČTVRTKA 2. 1. 2020.

Usnesení č. 7/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Starovičky, konaného dne 31. 10. 2019 v 18:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Starovičky
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

ZO schvaluje ověřovatele zápisu, program jednání, zápis a usnesení z minulého zasedání.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2019.
Zastupitelstvo obce Starovičky schvaluje prodej p.č.
480 o výměře 320 m2 za cenu 60,- Kč/m2 v k. ú. Starovičky, zapsaného na LV 10001 pro obec Starovičky, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, xxxxx bytem xxxxx, za celkovou cenu
19 200,- Kč s tím, že poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věci uhradí kupující. V kupní smlouvě bylo
uvedeno, že kupující berou na vědomí, že nemovitá věc
je svým využitím určena jako zahrada, pokud bude v budoucnu pozemek zastavěn jakoukoli stavbou, doplatí
kupující prodávajícímu rozdíl v ceně za stavební pozemek, jehož výše bude stanovena jako rozdíl běžné prodejní ceny zahrady a stavebního pozemku za metr čtvereční stanovený zastupitelstvem obce pro aktuální období vynásobený celkovou výměrou 320 m2. Povinnost
uhradit tento doplatek přebírá bez výhrady i každý nový
vlastník nemovité věci. ZO schvaluje návrh kupní
smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
ZO schvaluje návrh Smlouvy o připojení k distribuční
soustavě z napěťové
hladiny nízkého napětí č.
9001625410 s provozovatelem distribuční soustavy
E.ON Distribuce, a.s., IČO: 25733591 pro připojení 5
RD – Tálky IV. a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
ZO schvaluje Smlouvu o partnerství a spolupráci s
Obecně prospěšnou společností Partnerství. Předmětem smlouvy je péče o infrastrukturu, informační systém
a propagace Moravských vinařských stezek a dalších
aktivit spojených s vinařskou turistikou na katastru obce
Starovičky. Odměna za služby činí 5 000,- Kč ročně (vč.
příslušné sazby DPH). ZO schvaluje návrh smlouvy a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
ZO schvaluje přijetí věcného daru – digitální piano v
hodnotě 18 490,- Kč od firmy Team Solutions s.r.o., Lidická 49, 602 00 Brno pro ZŠ a MŠ Starovičky.
ZO souhlasí s čerpáním části prostředků z běžného
provozu na platy za pracování účetnictví pro subjekt Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav,
příspěvková organizace (dále jen škola).
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8.
9.

ZO schvaluje realizaci optické sítě v obci Starovičky firmou Tagnet s.r.o., Přibická 516, 691 25 Vranovice.
a) ZO schvaluje Smlouvu o dílo a příkazní smlouvu na
zpracování projektové dokumentace „Starovičky – přechod pro chodce – SSZ“ - semafor, která činí 114 466,Kč vč. DPH a dále pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
b) ZO zamítlo žádost o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti vedení inž. sítě na
stavbu podzemního telekomunikačního vedení pro
společnost Dial Telecom, a.s.
c) ZO schvaluje Smlouvu o vzájemné propagaci uzavřenou mezi Obcí Starovičky a Kometou Group, a.s.
Brno. Předmětem smlouvy je zajištění vzájemné propagace a reklamy obou smluvních stran v rámci projektu
„Jižní Morava – Království Komety“ a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy. Dále ZO pověřuje starostu
podpisem dalších dodatků této smlouvy do konce tohoto
volebního období.
d) ZO schvaluje účast obce na spolufinancování sociální služeb v rámci ORP Hustopeče.
e) ZO schvaluje Plán inventur na rok 2019 včetně inventarizační komise ve složení: Předseda - David Poláček, členové - Vladimír Drbola, Václav Hovězák a Hana
Kapustová.
f) ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 591/35 o
výměře 3 m2 za cenu 400,- Kč/m2 + DPH.
g) Zastupitelstvo neschvaluje zveřejňovaní zápisů ani
usnesení na internetových stránkách obce.
Ve Starovičkách 7.11.2019
Bc. Tomáš Dolák
místostarosta

Vladimír Drbola
starosta

* Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou iniciály fyzických osob uvedeny.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Svatý Martin

Z naší školičky
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Beseda s myslivcem
Dne 20. 11. 2019 jsme přivítali vzácnou návštěvu. Byl to pan Josef Panic,
zástupce místních myslivců, který dětem přišel povyprávět spoustu zajímavostí o lese, lesní zvěři, chování v lese
a vše o práci myslivců. Přinesl nám na
ukázku kožešinu z kuny o které zajímavě mluvil. Přiblížil dětem mysliveckou mluvu ( oči = světla, uši = slechy,
nohy = běhy, krev = barva). Ukázal
nám svoji flintu - brokovnici, kterou si
děti potěžkaly, jak je těžká a jak se s ní
míří na zvěř. Měli jsme tolik otázek, že
to nejdříve vypadalo, jakoby jsme byli
myslivci my a ne pan Panic. Na závěr
besedy děti zatleskaly a poděkovaly za
příjemné povídání.

11. listopadu se žáci 1. a 2. ročníku dle
pranostiky sněhové nadílky nedočkali,
ale jejich spolužák Martínek tento den
přijel opravdu na bílém koni. Mile nám
zpříjemnil den rozdáváním perníkových koníků s bílou polevou. Celý den
toto téma prolínalo výukou. Při četbě o
svatém Martinovi jsme se dozvěděli, že
žil ve Francii ve 4. století - byl původně
římským vojákem, později poustevníkem i biskupem. Podle legendy bývá
zobrazován jako voják, který se dělí o
svůj plášť s žebrákem. Tuto scénku
jsme se také pokusili zdramatizovat.
Svatého Martina na koni jsme výtvarně
zpracovali. Sladkou tečkou jsme také
vyučování ukončili - upekli jsme si svatomartinské rohlíčky☺.
(Baj)

Pavlovicích, aby nám předvedli zhudebněnou pohádku O Červené Karkulce. Děti pohádku i písničky mohly
znát z pohádky Tři bratři. Pozorně poslouchaly, pomáhaly radou, procvičily
si znalost, co vše může být červené a
na závěr si všichni společně zazpívali.
Nechybělo ani mravní ponaučení - nikomu cizímu nevěř, s nikým cizím nikam nechoď.

Co nás čeká

O červené karkulce
Ve čtvrtek 24. 10. k nám zavítali učitelé
ze Základní umělecké školy ve Velkých
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10. prosince proběhne vánoční besídka dětí z mateřské školy na kterou
se děti pilně připravují.
Zazní tam básničky, písničky, tanečky,
pohádka. Zveme všechny, kteří se
chtějí vánočně naladit.
(Nov)
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ZDRAVÁ 5
Již několik let zveme do naší školy lektorku ZDRAVÉ 5 s výukovým programem Nadačního fondu Albert, který učí
děti mateřských a základních škol ve
všech krajích České republiky zásadám zdravé výživy. 15. listopadu se
žáci nejprve teoreticky seznámili se zásadami zdravého stravování, sestavení zdravého talíře" a výběru vhodného pitného režimu. Žáci formou her
a soutěží přijímali tyto zásady přirozeně a spontánně - sestavovali zdravý
jídelníček, diskutovali o vhodnosti určitých potravin a nápojů, pomocí postaviček Péti a Evičky přemýšleli o vlivu
potravin na zdraví člověka. Nejvíce se
však všem líbila soutěž v poznávání
ovoce a zeleniny chutí.
(Baj)

Halloween v hodině AJ
V mnoha zemích světa se nese poslední říjnový den ve znamení svátku
Halloweenu. Nebylo tomu jinak ani ve
dvouhodinovém bloku anglického jazyka (3. – 5. ročník). Žáci si měli za domácí úkol připravit nějakou halloweenskou masku. Tenhle úkol splnili všichni
na jedničku s hvězdičkou. V první části
jsme se seznámili s původem tohoto
svátku zhlédnutím krátkého videa THIS IS BRITAIN. Žáci byli velmi spokojeni se svojí znalostí angličtiny, protože většině rozhovoru mezi maminkou
a dětmi, které se chystají na halloweenskou párty, rozuměli. Dozvěděli se,
proč se vyřezávají v anglicky mluvících
zemích dýně, proč se vyřezané dýni
říká JACK – O´- LANTERN. V druhé
části bloku jsme se naučili nová slovíčka, zahráli si hru „Bobbing for apples“. Na závěr hodiny si žáci společnými silami umíchali „magical drink“,
který byl sladkou tečkou tohoto bloku.
(Fra)
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Beseda o historii a současnosti
obce Starovičky
V hodině Prvouky navštívil žáky 3. třídy
autor knihy Starovičky historie a současnost pan Trněný. Poutavou formou
seznámil žáky se vznikem obce, prvními písemnými zmínkami o obci a s
pohnutými osudy některých jejích obyvatel. V závěru besedy si žáci prohlédli
fotografie staveb z minulosti i současnosti a mohli tak posoudit vývoj obce.
Ačkoli nejsem obyvatelkou Staroviček,
velmi mě zaujala kniha pana Trněného
a zároveň mi pomohla při přípravě na
hodiny prvouky. Souhlasím se slovy
autora v úvodu knihy, že úcta k předkům, hrdost na svou obec, láska k rodnému kraji a vlasti by měly patřit k základním lidským vlastnostem. Mým záměrem v hodinách prvouky bylo tyto
vlastnosti dětem vštěpovat. Povědomí
o historii i současnosti obce bylo posíleno právě besedou. Děkuji panu Trněnému za ochotu věnovat dětem svůj
čas a věřím, že jeho návštěva nebyla u
nás ve škole tou poslední.
(Pir)

Vystoupení žáků v KD
Před adventním časem jsme se
s dětmi pustili do nacvičování pásma
vánočních básní, písní a tanečků se
zimní tématikou.
Děti nacvičily pásmo písní, koled, básniček a nechyběly ani tanečky.
S vystoupením jsme se představili na
první adventní neděli v sále KD rodičům, blízkým a příbuzným, při příležitosti rozsvícení vánočního stromu.
Děkujeme všem za návštěvu, doufáme, že se vystoupení líbilo a že se
nám alespoň trochu podařilo navodit
vánoční náladu.
(Wal)

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme manželům Luňáčkovým za
krásné loutky a rekvizity k pohádce
"Jak pejsek s kočičkou vařili dort."

Děkujeme paní Holáskové Martině za
poskytnutí drobného materiálu na výrobu vánočních ozdob a předmětů.
Děkujeme panu Halmovi fa. VRT za
poskytnutí peněžitého daru v hodnotě
10 000 Kč.
Poděkování panu Josefovi Janouškovi
za natočení videa z adventního vstoupení žáků.
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Nahlédnutí ke Kadetům
Kdybych byl rosou, krásné Dítě, stal bych
se perlou krůpěje,
jež občerství a ovlaží tě, a zaskví se ti na
čele…
Mé Dítě krásné, hvězdou být, rozzářil
bych tvou bědnou stáj,
a z tebe čerpal věčný třpyt, naplněn jím až
po okraj.
Vždyť nad vše, o čem hvězdy svědčí, tys
Bože větší…

Milí přátelé, naši spoluobčané. Vánoce
máme na dosah a tak jsem si na úvod dovolila citovat část vánočních veršů Eugena
Bernarda z francouzské Provence, v překladu Josefa Hrdličky. Mám ráda poezii a
poezie také k divadlu a samozřejmě k Vánocům neodmyslitelně patří. Je pohlazením
po duši, která také potřebuje nějaký ten pokrm…
Chtěla bych přiblížit souhrn naší činnosti v
tomto roce 2019, který rychle spěje ke
svému konci. Ano, zase končí jedno desetiletí. Bude nám všem ještě dáno jedno celé?
Kdož ví… Nastávající letopočet bude
opravdu magický – 2020. V naší obci nežije
nikdo, kdo by pamatoval ten minulý 1919,
kdy se vraceli muži domů ze zajetí po první
světové válce a v 33 domech v našich malých Starovičkách oplakávali ty, kteří se už
nikdy nevrátili…. Co asi bude a jaký ten svět
bude v tom dalším – 2121? Dožije se někdo
z našich nejmenších? Ale už dost!! Odpusťte mi prosím takové polemizování,
které zřejmě vyplynulo z nostalgie blížícího
se konce jubilejního roku mého narození a
uvědomění si nástupu osmého křížku. To je
holt život, nikdo nemládne a já jsem z těch,
kteří nechtějí roky zpátky. Jen bych byla
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ráda, kdyby se teď, opravdu zastavily. Zdá
se mi, že čas běží stále rychleji. To bude
však určitě tím, že v našem věku děláme vše
pomaleji a někteří musíme hodně odpočívat, abychom chodili a alespoň něco zvládali a ta hlava pořád nutí a nutí něco vymýšlet….
Troufám si říct, že ač je nás většina pokročilejšího věku, přece jsme se snažili i letos
něco pro místní kulturu vytvořit a také naši
obec představit v sousedství. Jednoměsíční
sraz tvrdého jádra (asi 15 osob), jsme si domluvili už na našem silvestrovském posezení. Jakmile bychom se přestali pravidelně
scházet a sem, tam si nezazpívali, byla by
veta po divadle a veškerých našich aktivitách. Nechávala jsem tomu volný průběh,
uvidíme, zda bude chuť a zdraví, ještě se do
něčeho malého pustit. To je to, co říkám
vždy na konci roku, že už nebude síla. Jenže
jak se zdá, ono to každoročně znovuzrozené
Božské Dítě znovu a znovu vlévá novou sílu
do žil. Alespoň mě – prozatím. A jak je vidět,
následně i celému spolku…
Již 9. ledna, to jsem ještě neměla za sebou
Tříkrálovou sbírku, jejíž příprava a odevzdání výsledků mě také zabere spoustu
času, zazvonil u našich dveří Joža Panic mávaje scénářem PÍSKU DO OČÍ. O tom jsem
vám už ale psala. Takže pročítání a úprava
scénáře, rozdělení rolí a rozmnožení scénářů, to byla moje lednová zábava, co se divadla týká, abychom se všichni na konci
měsíce sešli na čtenou zkoušku. Hned začátkem měsíce února - 2. 2., přijali někteří
z nás pozvání od divadelního spolku Bratří
Mrštíků v Boleradicích na jejich tradiční DIVADELNÍ BÁL. Letošní bál nesl název
„STARÁ LÁSKA NEREZAVÍ“ a doporučený
vstup byl v divadelních či dobových kostýmech. Bylo to nádherné, velmi sváteční s
hudbou salonního orchestru Brno. Užili
jsme si to náramně. Potom už jsme museli
šrotit, nacvičovat, vymýšlet kostýmy a
hudbu pro naši novou hru. V polovině
března – 16. 3. jsme navštívili boleradické
ochotníky a jejich novou premiéru POČESTNÉ PANÍ PARDUBICKÉ, která byla
opravdu velmi povedená. Také na hustopečské premiéře ROZBITÉ DEMIŽONY o některý týden později, kterou místní divadelníci nastudovali k otevírání zrekonstruovaného kina, jsme nemohli chybět. V měsíci
dubnu opět skvěle, tak jako minulý rok,
Joža Panic uváděl, tedy konferoval, v pořadí
druhé SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ v naší

obci. Tradiční SETKÁNÍ JUBILANTŮ v tomto
roce připadlo na sobotu 11. května. Jak je
vidět, většina z nás je už opravdu v pokročilém věku, protože každoročně máme z našich řad zastoupení. Letos jsem to já a Jaruš
Habrovcová. Takže vonička připravená naší
Zlatkou byla také pro nás. Při divadelním finiši jsme zvládli natrénovat i tento kulturní
příspěvek. Hned v pondělí po jubilantech
jsme se pustili do stavby jeviště a scény pro
premiéru naší nové celovečerní hry, PÍSEK
DO OČÍ, jíž patřila sobota 25. května a následující neděle. V pondělí opět práce a to
likvidace scény, jeviště a uvedení našeho
kulturního stánku do původního stavu. V
červenci jsme měli „prázdniny“. V srpnu se
nám vdávala naše Terezka Foretová, která
se nyní jmenuje Dohnalová. Pozvala nás na
obřad a tak jsme jí chtěli udělat radost. Oblékli jsme si kostýmy z poslední hry a v nich
jsme jeli novomanželům pogratulovat. Překvapení bylo veliké… 14. září jsme se snažili
zpestřit FARMÁŘSKÉ ODPOLEDNE selským
průvodem s písničkami ve štarvičtině a
vlastním kupletem složeným k tomuto odpoledni. Na konci října byly nutné oprašovací zkoušky pro uvedení naší poslední hry
na nesoutěžní přehlídce v Hustopečích ŠMARDOVO SOUSEDSKÉ DIVADLO. Zde
jsme vystupovali v sobotu 9.11. Podle reakce diváků si troufám napsat, že jsme naší
obci neudělali ostudu. Když už byla hra v
myslích osvěžena, tak jsme si dovolili v den
30. výročí revoluce – 17. listopadu, pobavit
i vás v našem sále. Snad to byl náš dosud
nejlepší výkon a obecenstvo bylo nevídané,
sice převážně přespolní, ale co nás velmi
potěšilo, byli diváci, jak domácí tak přespolní, kteří přišli podruhé ba dokonce potřetí. Veliké díky Vám! Tleskání, smích, už i
napovídání strýci Ferdinandovi „Člověk je,
co je“ z řad diváků nás hnalo k neuvěřitelným výkonům…. Nemusím připomínat, že
kolem tohoto představení bylo opět co dělat: stavba scény, chystání kostýmů a zase
likvidace všeho.
Neusínáme na vavřínech, které nám obrazně řečeno přinesla tato hra, ale na
přání vedení obce plánujeme VÁNOČNÍ
POSEZENÍ, s krátkým, našim programem a
kouzelným dětským divadélkem. Ale především s koncertním vystoupením hostujících umělců. Na violoncello hraje pan ZBYNĚK ŠEMORA z Hustopečí a vánočně nás
naladí zpěv sopranistky PAOLLO ŠÁCHOVÉ
z Nikolčic, sólistky brněnského gospelu.
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Věříme, že netradiční koncert Vás určitě
potěší. Vstupné bude dobrovolné a vaše
dary z tohoto charitativního vystoupení
budou věnovány místní Základní a Mateřské škole, a dětskému domovu NARNIE v
Morkůvkách. Srdečně všechny zveme k
sousedskému posezení s občerstvením a
třeba společnému zpívání koled v neděli
22. prosince v 16. hodin v kulturním domě
ve Starovičkách. Těšíme se na Vás a společně si popřejeme krásné VÁNOCE. DO
SVÝCH DOMOVŮ SI MŮŽETE ODNÉST BETLÉMSKÉ SVĚTLO.
Jelikož další zpravodaj vyjde na konci měsíce února, chtěli bychom pozvat na VOSTATKY. Máme v úmyslu připravit obdobné
posezení se zabijačkovým občerstvením s
nějakým tím sósedským plkáním, maškarádama a harmonikářkou z Ostravska se kterou se rozparádíte a zazpíváte si cokoliv.
Plánujeme sobotu 22. února v 15 hodin v
našem kulturním domě.
Anna Haluzová

Z naší farnosti
Končí nám Advent. Za dveřmi stojí Vánoce
a jen co jimi projdeme v radosti a lásce z
nově narozeného Ježíška, už nám končí rok
a začínáme psát nový letopočet. Probíráme
se celým uplynulým rokem, co nás v něm
potkalo hezkého, radostného, ale také
smutného. Život se skládá u každého z nás
z chvil radostných a bolestných. Nejinak je
tomu i v našem farním společenství, kde se
setkáváme v radosti i v bolesti. Radost
máme z toho, že máme šikovné chlapce,
kteří rádi ministrují při mších svatých. Radost máme, že snad 8 dětí navštěvuje výuku náboženství, což je nejvíce snad od
roku 1976. Radost máme z prvního uskutečněného koncertu v našem kostele. Trio
MARIAN a ÚLETY uspořádal i koncert druhý
v tomto Adventu. Radost máme, že pořád
funguje ta teta Lenka, která pro děti připravuje různé zábavy, soutěže, úkoly a připravuje program dětských mší, na kterých
bývá kolem 15 i více dětí. Také spolu s pa-
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nem děkanem P. Nekudou, jejich hodnocení na konci školního roku v podobě odměn a táboráku při pobožnosti u Božích
Muk, kde je tak krásně, kde z dáli na nás
mrká ta milovaná PALAVA. V tomto školním roce mají děti v kostele velikánskou
BIBLI, kterou vyrobili manželé Krůzovi a děti
razítkují své záložky do této imitace Knihy
knih podle své návštěvy kostela. Jednou za
měsíc při dětské mši se do bible vsadí obrázek podobenství z BIBLE, počínaje od
Adama. Radost máme z každoročního divadélka na Hod Boží vánoční, kterým nás děti
pod jejím vedením počastují. Veliké Pán
Bůh zaplať. Radost máme, že zase po pár
letech přišla stárkovská chasa o hodech vystrojená na mši sv. Děkujeme. Radost nám
také udělali paní Halka Schafferová a pan
Radek Prokeš, že spojili svůj svazek manželský zrovna v našem kostelíku. A radost také
máme, že dostal pan děkan P. Jan Nekuda
posilu a to mladičkého pana kaplana P.
Zdeňka Zahrádku, rodáka z Třebíče. Ve skutečnosti ta posila spočívá v tom, že místo tří
farností mají teď pět. Ono to umí těm kněžím biskupství pěkně napočítat, aby se snad
nenudili. K tomu panu děkanovi náleží starost o snad 27 farností děkanátu, jestli se
nemýlím a další povinnosti. No nemají to ti
duchovní pastýři lehké ani za mák. Radost
máme a Bohu děkujeme, že našim čtyřem
dvojicím žen popřává alespoň částečné
zdraví, aby se mohli o tento náš duchovní
stánek svědomitě starat. Myslím, že těmto
„děvčatům“ patří také veliké poděkování s
přáním trošky toho zdravíčka do dalšího
roku.
Tak už to v životě chodí, jak jsem již zmínila,
nepotkávají nás jen radosti. V našem duchovním stánku jsme se 7. března rozloučili
s posledním formanem Staroviček, který
odešel v úctyhodném věku coby nejstarší
občan – 97 let panem Františkem Úlehlou,
který byl uložen k odpočinku na místním
hřbitově. Dne 16. května měl pohřeb mladý
pracovník místního družstva Klas, pan Petr
Voslář – 53 let. K naší veliké lítosti, jsme se
museli 20. srpna náhle rozloučit s věrným
farníkem panem Ladislavem Pleskačem, jehož místo v lavici našeho kostelíčka zůstalo
prázdné…Na konci září a to 30. 9. byl pohřeb milovníka písniček, muzikanta, včelaře, stolaře, člověka všeuměla, pana Karla
Kostrhouna, kterému byl dán také požehnaný věk a to 93 let. Nechť odpočívají v pokoji.

pookřát a dobít staré baterky, vylovím v paměti sílu jedné každoroční vánoční chvíle.
Po nebeských bytostech, které během slavnostní večeře rozsvítili v obývacím pokoji
vánoční stromek a pod něj uložili kopec
dárků, vždy zůstaly pootevřeny dveře na
balkon. Nějak přece musel Ježíšek se svými
průvodci odejít k dalším dětem, ne? Pro
naše potomky začínala vánoční radost vždy
stejně. Ještě než jsme se pomodlili, zazpívali koledy a pustili se do rozbalování
dárků, vyběhli ven. A do temné a studené
noci se neslo upřímné volání: „Děkujeme,
Ježíšku!“ Jak dětí přibývalo, jejich děkování
bylo slyšet stále dál. Tento rituál vydržel
mnoho let. Ti starší nechtěli brát radost
tomu nejmladšímu ani rodičům. Asi cítili,
jak jsou nám tyto chvíle v souvislosti s jejich
přicházející dospělostí velmi drahé.
Opravdu to muselo jednoho dne skončit,
ale nostalgie byla zbytečná. Protože netrvalo dlouho a znovu můžeme vánoční radosti sledovat z pozice prarodičů. Zbaveni
přímé odpovědnosti a každodenních starostí o malé děti už ale vnímáme Ježíšovy
dary komplexněji. Že vůbec není samozřejmé, že jsme se po roce v lásce opět sešli,
že i ten poslední vnuk, který vidí vánoční
světýlka poprvé, je zdravý a čilý, což není
také samozřejmé. Že jsme dostali dar času
na bilancování a snad i zlepšení svého života. Pohráváme si s myšlenkou, že se letos
přidáme k vnoučkům a taky vyběhneme do
noci zavolat: „Děkujeme, Ježíšku!“
Snad mi to čtenář odpustí, ale musela jsem
se s vámi o tento článeček podělit, protože
mě velmi oslovil. Třeba bude inspirací pro
mladé rodiče s malými dětmi, kteří budou

A teď něco z tisku k tomu krásnému, co
máme my žijící, ovšem dá-li Bůh před sebou, k Vánocům: …Když potřebuji duševně
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chtít zavést ve své rodince tyto nezapomenutelné životní okamžiky a nést je v dalším
životě. Třeba bude inspirací pro některé z
nás, starších, abychom si uvědomili, že vše,
co máme i ten čas, který je nám dán, není
vůbec samozřejmostí. Třeba bychom v této
svaté noci mohli jen tak vyhlédnout z okna
a zašeptat: „Děkujeme Ježíšku!“…
Můj Bože, spící, schoulený do náruče,
Mé dítě, teplé na srdci, ach jak mi tluče!
V úžasu kořím se tobě, jejž kolébám,
Bože můj, zázraku, jenž byls mi dán…
BETLÉMSKÉ SVĚTLO SI MŮŽETE ODNÉST
DO SVÝCH DOMOVŮ O ŠTĚDRÉM DNU V
PODVEČER, TAKÉ BĚHEM CELÝCH SVÁTKŮ,
OD HLAVNÍHO KŘÍŽE PŘED KOSTELEM,
NEBO PŘÍMO Z KOSTELA.
Radostné a milostiplné vánoční svátky, do
nastávajícího roku 2020, všem čtenářům
samé Boží požehnání jménem farnosti
přeje Anna Haluzová

TŘIKRÁLOVÁ SBÍRKA
Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje. Znovu se na Vás obracím jménem
Oblastní charity Břeclav s prosbou o Vaše
finanční příspěvky. Je to až neskutečné, že
u Vás budeme prosit již po DVACÁTÉ!!! Samotné se mi to zdá neuvěřitelné, že tuto
sbírku u nás organizuji opravdu už dvacet
let. A to jsem si na začátku myslela, že už
jsem stará. Tak co jsem teprve dnes? Jo, jo
ani to nebudu jmenovat. Dovolíme si se
TŘEMI KRÁLI u Vás zaklepat a zazpívat v
neděli 12. ledna v odpoledních hodinách.
Věříme, že Vy, co nás vždy s úsměvem na
tváři vítáte, jste se za ten rok nezměnili a
budete opět štědří k lidem potřebným. Víte,
že charitní pečovatelská služba, jezdí ošetřovat rány k dlouhodobě ležícím pacientům
i v naší vesnici. Bez pomoci nás všech by
tato služba nemohla fungovat. Žádný z nás
nevíme, kdy je budeme potřebovat. Předem děkujeme za pochopení a milé přijetí.
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Současně, jak už jsme si zvykli, aby koledníčci neobcházeli nadvakrát, budeme se
zvláštními kasičkami prosit také o příspěvek na náš kostel sv. Kateřiny, tu nejstarší
a nejcennější památku naší obce. Je třeba
neustálého udržování tohoto stánku, který
je odkázán na naše nedělní sbírky. Sbírky
těch pár občanů, kteří jej pravidelně navštěvují. Když jsme přestali v jednom období tuto sbírku dělat, setkávali jsme se s
dotazy, proč už nevybíráme na kostel.
Mnozí občané, kteří kostel nenavštěvují,
rádi jednorázově při této sbírce přispějí. Za
to jim patří náš veliký dík. Proto tuto sbírku
provádíme. Každoročně finance obou sbírek narůstají. Je vidět, že v naší obci nejsou
lidé lhostejní, i když mnohé dveře zůstávají
zavřeny. Ti občané, co mají dobré a otevřené srdce, vynahrazují lhostejnost těch
druhých a to je moc dobře. Upřímné Pán
Bůh zaplať Vám všem a těšíme se nashledanou při DVACÁTÉ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE.
UPOZORNĚNÍ PRO KOLEDNÍKY A VEDOUCÍ SKUPINEK: Ve čtvrtek 2. ledna pojedeme pro požehnání k otci biskupovi do
Brna na Petrov. V neděli 12. ledna v 11 hodin zveme ustrojené Krále pro požehnání
do místního kostela. Na sbírku se sejdeme
ve 14. hodin v přísálí kulturního domu. Vy,
kteří jste ochotni věnovat svůj čas této
dobročinné akci, přihlaste se prosím na telefon: 774814160 nebo na e-mail: haluzovaanna@seznam.cz. Děkuji.
Krásné prožití těch nejkrásnějších svátků a
v novém roce pevné zdraví s velkým balíkem Božího požehnání Vám všem přeje
Anna Haluzová s ostatními koledníčky a vedoucími skupinek.
SVATÉ BŘEHY
Na březích Moravy
modlí se kostely,
kapličky, baziliky,
katedrály.
A v lůnech apsid
zpívají koledy
řehole umlčených
svatých.
O stržených hvězdách
z betlémské oblohy
pod empory Tater
i do zemského ráje.
Pastýři v sutanách
mučeni bez viny
přišli se poklonit
Bohu do maštale.
Na březích Moravy
se svatý Ján Havlík

v Dubovcích modlí
za Kristovy maličké.
A Václav Drbola,
svatý kněz u Boha,
prosí u jesliček
za rodáky
ze Staroviček.
Tato báseň z mojej pripravovanej zbierky
Jáchymovští andělé je venovaná 2 mučedníkom: Václavovi Drbolovi a Jánovi Havlíkovi.
Jozef Tomášik, Bratislava

30. výročí svatořečení
Anežky Přemyslovny
V měsíci listopadu jsme si připomínali 30.
výročí svatořečení Anežky České z rodu
Přemyslovců. Děti z hustopečské farnosti
si o Anežce připravili malou divadelní hru,
o životě této světice nám do Hustopečí
přijel přednášet Marek Pučalík, kněz z
řádu křížovníků s červenou hvězdou,
řádu, který sv. Anežka založila.
Když se konalo svatořečení Anežky České
12. listopadu 1989, vydalo se podle odhadů z naší země do Říma kolem 10 000
poutníků. Já osobně jsem v Římě nebyl,
ale pamatuji si, jak jsme se na tuto slavnost ve farnosti po 9 dní připravovali.
Každý den večer jsme se scházeli v našem
venkovském kostelíku, kde nám jeden
starší pán předčítal úryvky z listu papeže
Jana Pavla II. k 700. výročí úmrtí blahoslavené Anežky z 2. února 1982. Na určený úryvek z listu navazovalo zamyšlení
a společná modlitba. O čem jsme četli a
rozjímali, si už nepamatuji. Pamatuji si
ale že atmosféra těchto dnů byla naplněna radostným očekáváním. A také že
nám před očima vyvstával krásný obraz
světice, která naplnila svůj život obětavou službou a láskou.
Protože máme v Hustopečích kostel zasvěcený sv. Václavovi a sv. Anežce České,
rozhodl jsem se jet poděkovat za Anežčino svatořečení na slavnostní bohoslužbu, která se konala 16. listopadu
2019 v pražské katedrále. Bohoslužbě
předsedal kardinál Stanislaw Dziwisz, bývalý sekretář Jana Pavla II., který ve svém
kázání řekl, že „skromná Anežka musela
čekat na svatořečení více než 700 let.
Dnes však můžeme říci, z perspektivy minulých staletí a toho, co se stalo před třiceti lety, že Bůh zvolil pro svatořečení
Anežky ten nejlepší okamžik, aby dal českému národu tak překrásný dar, totiž patronku svobody, do níž vás uvedla tato
světice.“
Sv. Anežka žila dávno před námi, přesto
je nám i dnes velikým vzorem a příkladem
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pro svou křesťanskou víru a obětavou
lásku. Žila s Bohem, středem jejího života
byla modlitba. Z modlitby pak pramenila
síla, kterou Anežka osvědčila v mnoha
zkouškách svého života. A také se její
víra, vztah k Bohu projevily v upřímném
zájmu potřeby druhých lidí, v ochotě sloužit a prokazovat dobro.
To může být odkaz svaté Anežky i pro nás,
kteří jsme dostali v roce 1989, krátce po
Anežčině svatořečení, veliký dar svobody.
Svoboda je dar. Je to ale také úkol a zadání pro každého z nás. Denně musíme

opatrovat svobodu ducha, svobodu našich srdcí od špatných tužeb, od zla, které
se vkrádají do našeho osobního, rodinného i společenského života. Život je nestálý zápas o dobro a lásku v nás i kolem
nás. Ať je nám sv. Anežka příkladem, abychom si zvolili její životní program – program lásky a služby Bohu a bližnímu. Kéž
v tomto duchu prožijeme dobu adventní
a vánoční.
Jan Nekuda, děkan

Vánoční bohoslužby ve Starovičkách
Štědrý den - půlnoční: 20.30
Boží hod vánoční: 11.00. Po mši sv. divadelní pásmo dětí ze Staroviček.
Sv. Štěpán: 11.00
Silvestr 31.12. : 17.00
Nový rok: 11.00

Seriál o bylinkách a zdraví – 34. díl
Ostružiník maliník (Rubus idaeus Linné) někdy nazývaný též
maliník obecný je až 2 metry vysoký listnatý opadavý keř s prutovitými výhony. Maliník je původní domácí rostlinou v celé
Evropě a Asii včetně
Japonska. Malinám
se určitě vyplatí vyhradit nějaký ten nepoužívaný kout zahrady, protože jsou
nejen chutné a lahodné, ale mají skoro neuvěřitelné léčivé účinky.
K léčení můžeme použít všechny běžné pěstované druhy malin.
Silnější účinky mají rostliny z lesa a čistého prostředí.
Maliny vyžadují kyselejší půdu, kterou většina plodin nesnáší. Nemají rády ani žádné blízké sousedy, proto se nedoporučuje cokoli
pěstovat mezi keři. Maliny občas trpí plísněmi nebo virovými chorobami, ve vhodné půdě a při mulčování by se nic z toho stávat
nemělo. Mulčovat můžeme například posekanou trávou. Na okraji
záhonu můžeme pěstovat jako ochranu před plísněmi měsíček a
česnek. Při výskytu plísní můžeme zkusit postříkat maliny výluhem
z přesličky polní, nejlépe za slunečného počasí.
Při výskytu virových chorob na rostlině odstraníme celý výhon a
spálíme. Pokud se vyskytne žloutnutí listů, může to být špatnou
kvalitou půdy. Pomůže přihrnutí kompostem, rašelinou nebo lesní
hrabankou.
Listy můžeme trhat už začátkem dubna, nejlépe ještě před rozkvětem. To jsou jejich účinky nejsilnější. Používat a sušit je ale můžeme po celé vegetační období rostliny. Listy se suší v tenké
vrstvě, nejlépe na větraném a stinném místě, můžou se krátce vystavit sluníčku, při umělém sušení v sušičce by neměla teplota překročit 45 °C. Správně usušený list si zachovává přirozeně zelenou
barvu. Z čerstvých i sušených listů připravujeme zpravidla výluh
neboli čaj a odvar.
Lahodnější variantu čaje si můžeme připravit z fermentovaných
listů. Natrhané listy se nechají nejprve na plátně oschnout asi jeden den. Potom je převálíme válečkem, aby se narušila jejich
struktura, přikryjeme kuchyňskou utěrkou, hned potom igelitem
a po celé ploše zatížíme. Listy se tak zapaří a zčernají. Pod igelitem
se nechají dva dny, ale někdy i méně - podle okolní teploty. Po
dvou dnech listy vyndáme a dosušíme při proudícím vzduchu. Čaj
má intenzivnější vůni.
Plody maliníku obsahují hodně vitamínu C, vitamín E, B1, B3, B12,
provitamin A, z minerálních látek železo, hořčík, zinek, měď, vápník, fosfor a draslík. Malinová šťáva nebo čaj z plodů je výborný
prostředek při nachlazení a rýmě, podporuje pocení a tím i vylučování odpadních látek z těla a tlumí horečku. Pomáhá prý i na
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inkontinenci včetně nočního pomočování dětí. Má to být ale také
skvělý prostředek pro pány – údajně zvyšuje hladinu testosteronu a celkově příznivě působí při poruchách erekce a dalších sexuálních funkcí včetně impotence a mužské neplodnosti. V
dnešní době je zvykem vyhledávat buď chemické, nebo bylinné
prostředky z druhé strany zeměkoule k posílení „mužnosti". Přitom stačí zajít v létě do lesa nebo na zahrádku a nasbírat dostatek
plodů do zásoby na zimu. Maliny působí sice mírněji, zato však
dlouhodobě a navíc při pravidelném užívání mají vliv i na zvýšení
imunity a působí preventivně proti civilizačním nemocem.
Odvar je účinný a příjemný prostředek při průjmech a zánětech
žaludku a střev, nálev je na rozdíl od plodů zase spíš ženská záležitost. Tlumí silnou menstruaci a menstruační bolesti, může
usnadňovat porod. Pokud začneme pít maliníkový čaj pravidelně
1-2x denně 1-2 měsíce před termínem porodu, může to příznivě
ovlivnit druhou dobu porodní tím, že se sníží pravděpodobnost
komplikací a zmírní se porodní bolesti. V pití můžeme pokračovat
i po porodu, kdy maliníkový čaj pomůže vyčistit porodní cesty a
zkrátit dobu krvácení a rekonstrukce dělohy. Je naprosto neškodný, nevadí ani miminku při kojení.
Ti, kteří v sezoně rádi mlsají čerstvé plody maliníku, pocítí jejich
blahodárný účinek také na kvalitě pleti, nehtů, zubů a vlasů. Maliny totiž obsahují biotin – vitamín B7, který se podílí na látkové
výměně cukrů, tuků i bílkovin a je nezbytný pro dobrý stav pokožky. Maliny snižují cholesterol v krvi a pomáhají při redukci váhy
Přestože jsou sladké, mají minimum kalorií a samozřejmě žádný
tuk.
Nálev z listů maliníku - 2 kávové lžičky zalijeme 1/4 l vroucí vody,
necháme 10 minut vyluhovat. Pijeme 3x denně při zánětu průdušek, k vyčištění plic u kuřáků nebo 2x denně v posledním trimestru
k usnadnění porodu.
Odvar z listů maliníku - 2 kávové lžičky zalijeme 1/4 l studené
vody, necháme 2 minuty vařit, 10 minut vyluhovat. Pijeme až 4x
denně při průjmu.
Nálev z plodů malin - 10 g suchých plodů zalijeme 1/2 l studené
vody, necháme přejít var a 15 minut vyluhovat. Slijeme do termosky a při chřipce a dalších horečnatých onemocněních upíjíme
z termosky během celého dne.
Odvar z plodů malin - 5 g suchých plodů zalijeme 1/4 1 studené
vody, necháme15 minut vařit, slijeme. Pijeme 2 šálky denně při
impotenci a potížích s močením.
Maska z malin - když si na pleť dáte masku z rozmačkaných malin,
nejenže ji krásně vyživí a hydratuje, ale poslouží jako přírodní peeling.
Olej ze semínek – olej lisovaný z malinových semínek je bohatý na
vitamin E, omega-3 mastné kyseliny a umí ochránit pleť před škodlivými účinky slunečního záření.
(HaHa)
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Ná lidi, čóhali ste vokolo sebe? Voni nám tý krokuse, co sme
jich nedávno sadili, rozkvetly už včil, ba hneď začátkem listopádu. Pré se tam mezi tý vostatní cibulky zamíšaly jakýsi,
co kvetó na podzim. Tož nevadí, krása dvojnásobná, né?
Furt přeméšlám, jak to udělat, aby přes našu dědinu neježďalo tolé aut. No a napadlo mě, že uděláme z každé strany
dědiny závoru a budeme vybírat za průjezd obcó. Ná néni to
dobré nápad? To bude peněz! Říká se pré temu mýtný. Hledáme teda k temu vybírača.Tož se nekdo ozvyte.
Dyž byla tá lampionáda, vona byla teda už podesátý, tož
sme měli málo čaju a aji teho svařenýho vína. A tož sme na
totok kópili včil nový nádoby. Daleko věčí, ať neděláme
mezi lidma zbytečně zlosť. Voni letos teda aji tý lítací lampióny stály jaksi zaprd. No ale možu říct, že tí lidi, keří už byli
načipovaní, to snášeli lepší. Tož keří eště néste, ale fofrem
ke Kelblovi.
Ja a lidi, nebyďte hovada! Aji dyž tý lampióny nelítaly, tož
to přece neznamená, že po sobě necháte tolí bordelu. Na
hřišti se všady válely tý igelity vod teho „pepa“, kerý pod
tema lampiónama hořelo.
Věděli ste, že Martin Tomkůj je sedmé na světě v jakési
střelbě na cíl? Že byl na mistrovství světa až v té Austrálii?
To čumíme co, jakýho tadyk máme borca. Včil přeméšlám,
že bysme ho mohli zaměstnat na vobci. Ten by se nám pasoval!
V nedělu sednástýho listopádu se teda tí naší Kadéti zasé
předvedli. Přectavte si, že lidi v sálu po tem divadlu pleskali
a aji stáli!! Snáď jich z teho dlóhýho sedění bolela řiť, nebo
co. No, ale tetička Haluzovi povidali, žepré to bylo naposledy, že už žádný divadlo dělat nebudó. Tož, to snáď nemyslijó dovopravdy! Kde takovýho „vola“, keré dokáže celý
to stádo tech lidí ukočírovat, zasé nandem? A navíc, keho
inýho včil budem pomlóvat? Dyť voni už só na to zvyklá.
Nejaké tajné zasé napsal na vobec, žepré se nedělá v dědině
nic pro starý. Ná tož kde ste byli, dyž se to divadlo hrálo?
Včil sme voplotili celý hřiště, předtem plac u kulturáku.
Zbévá už enom voplotit dědinu. Tož aló do vohrady.
Přeméšláme vo tem, že zasé pojedem nekam za snihem. Pokaždý vybíráme neco lacinějšího, žádný drahý Alpy. Neco
takovýho, aby mohla jet celá rodina. Nekam sem poblíž.
Enom se pořádně vokotólat ve snihu a zapomenót na starosti. Dyť nebyťte pořád tak nakažení tó dobó a schlubní, že
pokáť to néni nejaký extra středisko, tož rači nikam nepojedem. Ide přece enom vo to vypadnót z práce, z baráku a byt
z děckama, nebo enom mezi sebó. Letos nás teda bylo enom
osm, ale stálo to za to.
Nevím, esi je dobře, že se bude dělat v celé dědině ten rychlé
internet. Dyť tý štarvický drbny budó bez práce! Vono to
snáť má byt tak rychlý, že na jednem koncu dědiny se bude
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už vědět vo tem, co se na druhým koncu eště nestalo!
Pozor, totok je důležitý! Nebyťte hlópí a dondite zaplatit za
stočný až v druhé půlce roku! Von zasé nejaké ten chytré
vymyslel, že se bude vod května snižovat za totok jakási tá
daň z patnásti procent na deset. Tož teho přece musíme využit.
Na rohu hospody u chodniku k mezírce je nový světlo. Včil si
možem dat vo dvě – tři piviska víc. Už tam kvůli té tmě nebudem tolé packovat.
Vo půlnoci na Silvestra bude zasé vohňostroj na hřišti. Dondite všecí pod náspja ke kabinám. Vyskóšáme tý nový nádoby na svařený. Aji šampus budem mět. Enom si ale vemte
na to nejakó štampelku, ať si možem přiťuknót. Vono to s
tem plastovým čemsi néni vono.
Už sem došel na to, proč su tak hlópé. Mluvil sem z jednó,
taky hlópó, děvčicó z dědiny a tá mě povidala, že to tak má
vod té doby, co sme byli jako děcka ve Vyškově u vojáků na
Dni dětí. Voni tam měli aji kino a tatínci nás tam zavřeli, aby
mohli it slopat a my sme se museli dívat na jakési vobludné
film E. T. - Mimozemšťan! Já sem se teho tak bál, že sem aji
udělal ten experiment, jak dělajó tí psi, co na to majó po
dědině tý koše. Ná a vot té doby mě aji vlasy přestaly růst!!!
Koncem ledna, mysim že dvacátýhopátýho, bude Obecní
krojové ples, tož tam budem moct tó hlóposť zapit. Tí co nebyli na té Kači, si budó muset svinstvo z baráku vodvezt
sami. Pokáď ale dondó na tóto druhó vobecní akcu, tož
bysme to snáď mohli eště smáznót.
Fotbalisti oznamujó, že letos nebude maškarák. Majó pré
jakýsi výročí a tož se musijó narychtovat na totok. Nemyslite si, že je to enom tak udělat nejakó tó akcu. Proč to ale
vykládám, dyť ten co to nechápe, to stejnak nepochopí, protože nikdá nic takovýho nedělal.
Nachystéte si zasé nejakó tó korunu. V lednu budó u vás
zvónit Tří králí. Tož jim neco déte! Vono to néni pro ně, ale
pro iný, keří to potřebujó. Ať zas tý naše děcka trhnó rekord!
Ja, abych nezapomněl! Zveme vás v nedělu 22. prosinca vo
štyrech hodinách vodpoledňa na sósedskó besedu, kerá
bude, kde inde, jak v našem kulturáku. Má to pré stát zato.
Bude tam aji nejaké koncert, či co. Nekdo tam má hrát na
čelo a druhé do teho zpívat. Budó tam pré aji naší Kadéti s
děckama. Nále na co voni enom budó hrát? Na bradu? Nebo
snáť na nervy? Tož to si přece nemožem nechat ujit! Má tam
byt aji neco dobrýho na zub a nejaké ten hlt na zahřítí. Tož
né že si vemete sebó nejakó svačinu, nebo (P)leskačku.
Vona tam beztak bude taky.
Lidi, byďte po celé rok veselí a mějte se rádi, aji dyž, nedé
Bože, nebude to zdraví dobrý. Vono přece enom to dobrý
myšlení je ten nélepší doktor.
(TD)
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Dechová hudba Palavanka a rok 2019
Vážení občané obce Starovičky,
rok 2019 se nám pomalu a nezadržitelně chýlí ke konci. Máme tu čas adventu, Štědrý večer je za dveřmi a nový rok 2020 nám pomyslně klepe na
okno. Pro spoustu lidí je tento čas spojen nejen s duchovnem a rozjímáním,
ale i s bilancováním končícího roku a plánováním roku nadcházejícího. Ne
jinak to mají i muzikanti v Palavance. Když se ohlédneme zpět do roku
2019, můžeme konstatovat, že pro Palavanku byl rokem úspěšným.
Mimo muzicírování v okolních dědinách na veřejných akcích jako jsou
plesy, hody a na několika soukromých akcích-svatby a narozeniny, se Palavanka představila i při několika koncertních vystoupeních. V sobotu 15.
června jsme koncertovali na zámku v Myslibořicích (okr. Třebíč) na charitativní akci pro Diakonii Českobratrské církve evangelické. Na zámečku
jsou ubytovaní senioři, kteří nejsou schopni si zajistit své životní potřeby
anebo mají sníženou schopnost sebeobsluhy. Další koncertní vystoupení
následovalo 30. června v Sušici u Přerova, 7. července na festivalu v Lidečku
(okr. Vsetín) a 31. srpna v obci Stará Libavá u Moravského Berouna (okr.
Olomouc). Palavanka se také představila v domácím prostředí. Muzicírovali jsme na krojovém obecním plese a 23. června Palavanka zahrála na
festivalu „Dechovka pod Pálavou“, který již tradičně Palavanka pořádá poslední neděli v červnu za finanční podpory Jihomoravského kraje a za materiální a finanční podpory obce Starovičky. Zároveň bychom tímto chtěli
poděkovat obecnímu úřadu, obci Starovičky, a všem, kdo se jakkoliv na
zdárném průběhu festivalu podílel. Všem patří velké díky. Poděkování si
také zaslouží všichni účinkující (dětská dechovka Vídeňka, DH Hulíňané,
česká dechovka Libkovanka, DH Stříbrňanka) za své profesionální výkony a
dětský folklorní kroužek Krajcárek pod vedením Sabinky Novotné za krásné taneční a pěvecké
vstupy.
V letošním roce Palavanka pro své příznivce a všechny milovníky dechovky natočila ve spolupráci s televizí Šlágr TV
dva pořady. První pořad je složený z několika videoklipů, ve kterých Palavanka reprezentuje obec Starovičky i
její okolí. Druhý pořad je přímo určen
pro silvestrovskou noc.
Dovolte nám, milí občané Staroviček,
popřát Vám příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2020 hlavně zdraví
– to je to nejdůležitější, a k tomu
spoustu lásky a osobní pohody.

LAMPIONÁDA
Jubilejně podesáté, jsme se setkali u hřiště, abychom vašim
ratolestem rozzářili oči světýlky lampionů. A bylo vás požehnaně! Jsme moc rádi, že je tato akce v tak velké oblibě. Je to
pro nás velké poděkování, že to neděláme jen tak, pro sebe.
Opravdu. I když jsme asi zklamali nedostatkem čaje a svařáku
na zahřátí. Navíc lampiony přání, které jsme objednali, byly,
jak to říct, na prd. Prostě nelítaly. Nevím, jestli to bylo chladem
s mírným větrem, nebo nekvalitním materiálem. Příště se tedy
budeme snažit objednat jiné. Doufejme, že kvalitnější.
Nicméně, alespoň ten pochod s lampiony a hudbou, která se
linula z rozhlasu, se vydařil. Navíc táborák a samotné opékání
špekáčků nám společně strávené chvíle pěkně zpříjemnil. Pro
příště se tedy zařídíme lépe. Dost nás však překvapilo, že nám
zbylo moc špekáčků na to množství lidí co přišlo. V jednu chvíli
jsem chodil a volal: „špekáčky pro všechny zdarma“, (nejen
pro děti, jak to bývá) a on nebyl zájem! Asi jsem volal tišeji.
Jak se však tato informace linula prostorem, musel jsem záhy
pár kousků pro nás organizátory oddělat, aby nám nakonec
vlastně něco zbylo. Takže i my si společně s hasiči, kteří přijeli
jistit bezpečnost, špekáčky opekli a snědli. Za rok tedy na stejném místě. My se budeme snažit o lepší zajištění a vy vlastně
o nic, jen o to, abyste si akci užili. Mějte se jen skvěle.
(TD)

Muzikanti Palavanky
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Nábor v Soběšicích, v pozadí David Kostelecký a
trenér Paratrapové reprezentace Robin Daněk

Český národní tým v Lonatu

Cesta ze starovičské střelnice na Podkově na Mistrovství světa v Sydney
Střelbě na asfaltové terče se věnuji od
roku 2000, kdy jsem složil zkoušku z myslivosti a získal lovecký lístek. Střílení mě bavilo, ale střílel jsem vlastně jen na domácí
střelnici s kamarády myslivci. Když jsem potom v roce 2002 přišel kvůli vážné nemoci o
ruku, myslel jsem si, že je se střílením konec. A zase je „na vině“ střelnice na Podkově. Tady jsem asi dva roky po operaci
zkusil vzít do ruky brokovnici a světe div se,
hned první dva terče jsem trefil! Zbytek položky už tak úspěšný nebyl, ale ty dva trefené terče rozhodly. Asi za tři měsíce jsem
jel pro novou „flintu“.
Ze střílení se stal koníček, kterému jsem
se začal věnovat intenzivněji. Dvakrát
týdně jsem jezdil do Popic, kde jsem trénoval dvě disciplíny – Trap a Skeet. Začal jsem
dokonce s kamarády ze sdružení jezdit na
závody tříčlenných družstev. Tyto závody se
konaly v rámci okresu Břeclav a účastnily se
jich tříčlenná družstva jednotlivých Mysliveckých spolků. Na těchto závodech se nám
několikrát podařilo skončit „na bedně“.
V této době jsem zjišťoval, zda neexistuje
nějaký spolek, který by sdružoval tělesně
postižené střelce, nebo jestli je broková
střelba zařazena v programu Paralympíjských her. Bohužel s negativním výsledkem
– nic takového nebylo. V roce 2008 jsem se
oženil, přišla rodina a střílení muselo jít do
ústraní. Opět jsem se začal věnovat střílení
pouze okrajově. Střílel jsem pouze dvakrát
za rok na Podkově.
Minulý rok v říjnu mi přišla nabídka,
která mě překvapila a zároveň nesmírně
potěšila. Volal mi známý, se kterým jsem se
dříve potkával na střelnicích. Řekl mi, že ve
světě již několik let existuje střelecká disciplína Paratrap, což je střelba tělesně postižených sportovců na střelišti Olympíjský
trap. (Pro neznalé, Olympijský trap je disciplína, ve které David Kostelecký získal pro
Českou republiku zlato na Olympiádě
v Pekingu.) A právě David prý rozjel projekt
Paratrapu v České republice a pro tento
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projekt shání spolu s trenérem Robinem
Daňkem handicapované střelce.
Jednu říjnovou sobotu jsem se tedy vydal
do Soběšic na střelnici Českého střeleckého
svazu, kde jsem měl sraz s Davidem, Robinem a s historicky prvním českým účastníkem MS v Paratrapu a spoluzakladatelem
celého pro jektu u nás, Mirkem Lidinským.
Kromě mě se účastnilo dalších asi 20 více či
méně pokročilých střelců. Z této dvacetičlenné skupinky byli následně vybráni pokročilejší, s těmi potom začal intenzivně
pracovat reprezentační trenér, již zmíněný
Robin Daněk. Tak jsem se stal členem reprezentačního týmu České republiky a mohl
začít můj přerod ze člena reprezentace na
plnohodnotného reprezentanta. Naštěstí
jsem nevěděl, co všechno bude tato cesta
obnášet. Kdybych to jen tušil, možná bych
teď nepsal tyto řádky. Střelba je totiž finančně a v neposlední řadě také časově,
velmi náročný sport. Své by o tom mohla
vyprávět má drahá žena, bez jejíž tolerance
bych se střelbě také nemohl věnovat (moc
Ti děkuji Kájo☺).
Onen přerod začal koncem letošního
února, kdy jsem od Českého střeleckého
svazu dostal zapůjčenu zbraň a David Kostelecký mi na ni ze svých prostředků nechal
udělat pažbu na míru. To pro mě byla obrovská čest, ale také velký závazek. Naštěstí se mi v tréninku poměrně dařilo a
hned na prvním závodě, který se konal
v Plzni a účastnili se jej nejlepší současní
čeští střelci, se mi povedlo střelit národní
rekord v Paratrapu, což tehdy bylo 91 zásahů ze 125 terčů. O pár měsíců a několik
závodů později jsem byl nominován na závod Světového poháru, který se konal v italském Lonatu. Na tomto závodě jsem obsadil hezké osmé místo. Ale hlavně, byla to
obrovská zkušenost! Konfrontace s těmi
nejlepšími byla velmi tvrdá. Vítěz tohoto
závodu by se 110 trefenými terči mohl
směle změřit síly s drtivou většinou zdravých střelců. Další závod světového poháru
se konal v chorvatském Osijeku a já jsem

v něm opět obsadil osmé místo, ale ještě tři
terče před koncem základní části jsem měl
šanci skončit šestý a dostat se do finále.
Z tohoto důvodu bylo pro mě tentokrát
bylo osmé místo mírným zklamáním, ale
zároveň další velkou zkušeností. Tuto zkušenost jsem chtěl zúročit v říjnu, kdy se konal zatím nejdůležitější závod mé krátké reprezentační kariéry – Mistrovství světa
v australském Sydney. Celou letní přípravu
jsem věnoval právě tomuto závodu. Měl
jsem velké očekávání a v tomto závodě
jsem se už chtěl dostat do finále. Bohužel se
mi to nepovedlo a skončil jsem sedmý.

Závod MS v Sydney

Z toho že jsem se na MS neprobojoval do
finále jsem byl zklamaný, ale postupem
času mi došlo, že na této úrovni střílím osm
měsíců a za tu dobu jsem dokázal být sedmým nejlepším na světě v tom, co dělám.
Bylo by velmi neskromné považovat sedmé
místo za neúspěch!
Podotýkám, že tohoto všeho jsem mohl
dosáhnout jen díky podpoře několika sponzorů. Z těch místních bych rád zmínil Obec
Starovičky a firmu Obnova realit s.r.o. pana
Pavla Šafaříka.
Přeji všem pěkné svátky, hlavně zdraví
v novém roce. Děkuji všem za podporu a
držrte mi palce v příští sezóně.
Martin Tomek
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Sešli jsme se v prvních mrazivých dnech, 1. prosince, 1. neděli
adventní. Na tuto krásnou slunnou neděli připadl začátek příprav na vánoční svátky a s ním slavnostní rozsvěcení vánočního
stromu.
Tyto dny dlouhých tmavých večerů nás vedou k zamyšlení a vzájemné pospolitosti. Jsou to dny, kdy myslíme na své blízké, snažíme se je rozveselit a rozjasnit si svou mysl i své okolí něčím
krásným blyštivým a svítícím. Vzájemné potkávání se a přátelské
povídání nám dodají energii do chladných zimních dnů. V první
adventní neděli jsme se sešli na vánočních dílnách, kde si zájemci
opět vytvořili výzdoby do svých domovů. Dělaly se adventní věnečky, svícny, stromečky a ozdoby dveří. Každým rokem zájemců
o tuto akci přibývá, vyrábějí hlavně děti a jejich maminky a babičky. Krásné třpytivé věci potěší oko a když si je navíc sami vyrobíte, dělají Vám radost o to větší. Akce se také účastnili tatínkové a dědečkové, ti ochutnávali připravený punč a dobroty,
které místní hospodyňky napekly. Za vánočky a různé druhy vánočního cukroví i štrůdly jsme moc rádi, je to inspirace pro nás
ostatní. Každým rokem se přidávají dobrovolnice, které přinesou
některý ze svých oblíbených receptů a podělí se s ostatními o
techniku výroby a hlavně o upečené kousky, které přinesou k
ochutnání. Děti si mohly také vlastnoručně nazdobit perníčky a
následně si na nich i pochutnat. Své výrobky měly možnosti porovnat s perníčky od paní Dostoupilové, která je všechny napekla a také část krásně nazdobila pro inspiraci všech ostatních.
Pro inspiraci jsme si pozvali také Pavlu Bařinovou, která nabízela
přírodní vazby a pomáhala zájemkyním s vytvořením jejich vlastních originálních výtvorů. Nemalý obdiv si vysloužila také výstavka šitých vánočních dekorací od děvčat Pleskačových. Zvířátka, sněhuláci, šití skřítci, ozdobné potahy na židle a krásné
šité věnečky zaujaly spoustu hospodyň.

Všem patří velké díky a tímto chci také poděkovat všem, kteří
tvoří pro ostatní něco pěkného a dělá jim radost, že se něco děje
a lidé se navzájem sdružují. V tomto případě hlavně paním učitelkám za veškerou přípravu a vštěpování dětem, že krásně se
cítíme, pokud rozjasníme tváře lidí kolem nás. Díky také všem,
kteří mohli sedět doma a dívat se na televizi, nebo si jet na výlet,
ale oni ve svém čase připravovali akci pro nás všechny, kteří jsme
se účastnili.
Další akce, kde se můžeme v naší obci navzájem sejít jsou uvedeny v přehledu na závěrečné straně zpravodaje.
Přeji všem příjemně strávený advent, ať už jste kdekoliv. Mějte
dobrou náladu a příjemnou pohodu nejen v této době, ale po
celý nadcházející rok. Budeme se na Vás opět těšit, ať již ze
strany organizátorů, či při setkávání se na dalších akcích v obci
Starovičky. A co vánoční strom?
Ano, samozřejmě jsme ho rozsvítili hned po vystoupení. Tentokrát napoprvé!!!
Děti byly připravené, odpočítaly od desíti do jedné a strom se
hned rozzářil. Společně jsme zazpívali pár koled pro vánoční atmosféru a rozešli se do svých domovů. Při večerních procházkách se můžete kochat nejen rozsvěceným stromem, ale také
krásnou výzdobou rodinných domů. Do Vánoc bude světýlek
ještě jistě přibývat.
Za kulturní komisi Kateřina Pleskačová

Hlavním hřebem večera bylo vystoupení žáků místní školy, které
si připravili pod vedením celého učitelského sboru. Ozvučení zajišťoval pan Robert Lacko. Děti si nacvičily opravdu nádherné a
poutavé vystoupení. Netradiční vánoční písně a tanečky nás
všechny upoutaly, až dojaly. Děti myslely na všechny, na nás,
kteří zde můžeme být a celý podvečer si užívat, i na ty, kteří již
mezi námi nejsou a máme je hluboko ve svých srdcích. A ti kteří
by rádi a již se takovýchto akcí nemůžou zúčastnit určitě potěší,
když jim děti přinesou CD se záznamem této akce, nebo jim povypráví, jaká byla atmosféra a vánoční pohoda.
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Rozkveteme Starovičky

Drakiáda

O této akci jsme se s kulturní komisí poprvé bavili asi před
dvěma lety, kdy nás zaujal článek právě na tuto akci, ale v
jiné obci. Ano, nechali jsme se inspirovat a letos jsme ji konečně uskutečnili.
V neděli 20.10.2019 jsme se sešli ve 14 hod. u hasičky. K
našemu velkému překvapení se nás sešlo 20. Rozdělili jsme
se do tří skupin a vydali se osazovat nejfrekventovanější
místa v obci. První skupina si pod svá křídla vzala prostranství u kostela a hřbitova a mez podél chodníku vedoucí od
kostela ke hřbitovu. Druhá skupina zkrášlila okolí kulturního
areálu a pohostinství. Třetí skupina osázela zelené plochy u
Jednoty, prostranství pod javory u hřiště a pokračovala zeleným pásem v novější zástavbě, také je tam stromořadí mladých javorů, okolo kontejnerů na tříděný odpad až po transformátor. Bezprostřední okolí školy si vzaly na starost sami
školáci a paní učitelky.
Jelikož jsme takovou akci organizovali poprvé, trošku jsme
tápali, jaké množství cibulek napoprvé zvolit. Nakonec jsme
se rozhodli vyzkoušet 1 600 drobných cibulovin vhodných ke
zplanění. To znamená, že se cibuloviny nemusí každoročně
vybírat z půdy a jejich vlastnosti tím nedegradují, postupem
času z trávníku nevymizí, ba naopak se budou cibulky množit a na jaře (podzim) krásně kvést. Nakoupili jsme krokusy,
sněženky a ladoňky. Pro zajímavost je rozepíšu detailněji:
Krokusy – Crocus speciosus (200 ks) – IX., X., fialová, C.
albus (200 ks) – IX., X., bílá, C. angustifolius (200 ks) – II.,
III., žlutá, C. korolkowii (200 ks) – II., III., žlutá, sněženky –
Galanthus elwesii (400 ks) – II., III., bílá, ladoňky – Scilla bifolia (400 ks) – III., modrá. I když se vysazované množství
zdá neuvěřitelné, v 15 hod. jsme měli hotovo a s dobrým pocitem a těšením se na jaro se vydali domů.
A proč jsme se vlastně rozhodli pro tuto akci? Ve veřejné
zeleni nám chybí kvetoucí rostliny. Všude roste jen nestandardní trávník nebo jsou plochy vysypané kamínky. A proto
jsme chtěli tyto nudné trávníky obohatit alespoň na jaře, kdy
se ještě tráva neseče. Mnoho lidí s tím mělo problém, proto
je chci uklidnit – cibuloviny byly zvoleny i s ohledem na sečení. Ještě než se poprvé nastartují motory sekaček, květy v
trávníku již nebudou a pokud přece jen ano, doufejme, že se
první sečení třeba o týden odloží. Vždyť trendem dnešní
doby nejsou nízké trávníky, až příliš často sečené – ba naopak.
Jako malé překvapení jsme koupili i malé množství cibulek
kvetoucích na podzim, to abychom se navnadili na jarní kvetení. A už se těšíme na příští rok, kdy osázíme další plochy
kvetoucími rostlinami.
PS: Pojďte do toho s námi a pomozte nám rozkvést Starovičky i Vašimi (před)zahrádkami, vždyť tvoří nedílnou součást veřejného prostranství!
za kulturní komisi
Pavlína Prátová

Odpadové hospodářství
Svoz odpadu
leden
čtvrtek 2. 1. 2020
středa 25. 1. 2020
středa 29. 1. 2020
únor
středa 12. 2. 2020
středa 26. 2. 2020

svoz bioodpadu

čtvrtek 16. 1. 2020

čtvrtek 13. 2. 2020
(HK)
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Měsíc říjen nám připravil ještě spoustu krásných dnů babího
léta. Mohli jsme je využít všelijak, přípravou svých dvorků a
zahrádek na zimu, či vycházkami a výlety do přírody, byly to
dny, kdy jsme ještě čerpali příjemné teplo a záři slunečních
paprsků a vychutnávali si krásně barevné západy slunce.
Jedním z krásných dnů bylo i sobotní odpoledne 19. října,
kdy jsme uspořádali každoroční drakiádu.
Všeobecný strach z toho, jestli nám bude vůbec foukat se v
odpoledních hodinách rozplynul a hřiště zaplavily skupinky i
jednotlivci se svými draky a pokoušeli se je dostat, co nejvýše do vzduchu. Někteří byli na hřišti již dopoledne a jejich
draci se vznášeli už hodně vysoko.
Postupně se podařilo dostat do vzduchu téměř všechny
draky různých tvarů, barev i velikostí. Někteří létali těsně u
země, jiní dosáhli výšek 150 m i více, byli i tak vysoko, že
šňůra nevydržela napětí a drak uletěl. Také došlo k menším
kolizím, strom u kraje hřiště se nyní pyšní krásnou ozdobou,
kdy se v jeho koruně usídlil drak ve tvaru motýla i s celým
ocasem barevně vlajícím ve větru.
Ano, celé odpoledne bylo zábavné i napínavé. Pestrobarevní draci se předháněli se svou parádou.
Největší drak domácí výroby, kterého přinesl Pavel Mazůrek
se svou rodinou se majestátně vznášel ve výškách, po dosažení právě cca 150m se speciální lanko přetrhlo a draka
lovili až v další ulici v zahradách. Naštěstí se mu nic nestalo
a mohl se opět vznést. Druhý pád už bohužel nepřežil, ale i
tak si zasloužil první místo za domácí výrobu a originalitu.
První cenu za draka převzala Karolína Mazůrková. Druhé
místo, za ručně vyráběného draka vyhrála Barbora Čavojová. Klasická dračice, byla nejen hezky vyzdobená, ale i
nádherně létala. Třetí místo za létajícího domácího draka
obdržel Lukáš Zeman. Výhercům blahopřejeme a děkujeme
za tak nádherné a funkční výtvory.
Další oceněnou kategorií byl nejvýše se vznášející drak.
Bylo opravdu těžké vybrat vítěze. Nakonec jsme hodnotili
výšku i dobu vznášení se draka ve výšinách.
První místo: Jakub Holásek
Druhé místo: Svaťa Kapusta
Třetí místo: Michaela Prokešová
Speciální kategorie, kterou jsme neplánovali, ale při hodnocení jsme vybrali ještě ocenění za vytrvalost a odhodlanost
v zápolení se svými draky. Byla oceněná Adriana Jedličková, které drak vystoupal skoro nejvýše, ale lanko též nevydrželo a drak jí uletěl. Neváhala a utíkala si domů pro dalšího draka a pokračovala v pouštění. Další oceněnou Tereza
Surková, právě její první drak zdobí strom na hřišti, též to
nevzdala a zapůjčila si dalšího draka se kterým pak trávila
odpoledne. Třetí oceněná je Laura Huťová za draka domácí
výroby, který se bohužel nedal přemluvit k letu, ale jinak neměl chybu.
Všem ostatním moc děkujeme za účast, bylo opravdu moc
těžké vybrat ty nejlepší. Ale z celkové atmosféry si myslím,
že vítěz byl každý, kdo se akce zúčastnil a užil si příjemnou
odpolední zábavu.
Po předání výherních pohárů a ocenění jsme zapálili ohniště
a všechny děti dostaly za odměnu párek a čajík. Rodiče si
koupili svařák a příjemně jsme tak akci ukončili. Budeme se
opět těšit na další rok.
Vy co, se pustíte do vyrábění domácích draků můžete už teď
přes zimu přemýšlet, z čeho a jakým způsobem si draka vyrobíte. Je třeba mít dostatečný časový předstih, na sestrojení i odzkoušení. Tak přeji plno nápadů a zábavy při tvorbě.
V příštím roce se opět těšíme. Budeme připraveni i s poháry.
Za kulturní komisi Kateřina Pleskačová
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Žijí mezi námi
a přece o nich tak málo víme. Mám na mysli paní Růženku Vrtalovou, která bydlí
se svým manželem blízko školy. Obdivuji na ní její obrovské nadání pro malování
obrazů květin i portrétů. V poslední době se věnuje pečení perníčků a jejich zdobení. Tato práce vyžaduje především talent a pak pečlivost a trpělivost. Těchto
vlastností má paní Růženka stále dostatek. Uznejte sami! S potěšením jsem nahlédla do její dílny a výsledky vidíte i vy. Přeji paní malířce hodně dobrých nápadů a stále pevnou ruku. A nešetřím zaslouženou chválou. Ta potěší srdce každého člověka. Díky, Růženko! Poděkování patří i panu Zdeňkovi Trněnému za
ochotu nafotit tuto krásu.
Anna Mazůrková

Růžena Vrtalová
Přítlucká rodačka - výtvarnice, od roku 2018
žijící ve Starovičkách. K malování jí přivedl
pan učitel Miloš Hřiba, který v ní objevil talent a snažil se ho všemožně rozvíjet v Lidové
škole umění v Břeclavi. Bohužel, až do roku
2002, kdy paní Růženka odešla do Hamburku, se malbě nijak zvlášť nevěnovala. V
letech 2003–2005 absolvovala několik kurzů
malby acrylem, olejem a špachtlování s použitím strukturovacích past a tmelů. Nejvíce
jí oslovil acryl, kterému se po určitou dobu
věnovala nejvíce. V současné době se věnuje
spíše kreslení portrétů - lidí a nebo i zvířat.
Svoji první samostatnou výstavu měla až
tady na Moravě, v roce 2011 ve Starovicích
a v roce 2012 v Přítlukách. Její obrázky putovaly do USA, Dánska, Německa, Rakouska,
Polska, dokonce "Palavu" si odvezl majitel
až na Nový Zéland.
Velkou vášní paní Růženky je pečení a zdobení perníčků. Zrovna v těchto předvánočních dnech si ,,zabrala“ dvě místnosti v
domě na uskladnění perníčků, které poputuji do Fakultní nemocnice v Brně na dětskou onkologii k potěšení malých pacientů,
ale také jako dárečky pro známé a rodinu.
Pravidelně "zdobí" vánoční stromek jedné
češky v Dánsku, která si tam dělá vánoční atmosféru s perníčky z Moravy. Mezi speciality
patří perníčky netradičních tvarů k různým
příležitostem, např. k narozeninám, na
svatby, promoce atd.
Zdeněk Trněný
/foto archiv R. Vrtalové a ZT/
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TÉMĚŘ ZÁVĚR MINISÁGY O LIDECH ZANECHAVŠÍCH OTISK V ŽIVOTĚ STAROVIČEK
Jsou životy, na které by se nemělo zapomínat – čas nelze zastavit, paměť začne slábnout, pamětníků ubývá. Lidé odcházejí, ale
jejich příběhy zůstávají a nabízejí se,
zvláště dotýkají-li se místa, třeba Staroviček a jižní Moravy, k vyprávění. Mou snahou bylo v srpnovém čísle Starovičského
zpravodaje v tu zmíněné monografii s grantovou podporou Vinařského fondu České
republiky a věnované všem vinařům a vinohradníkům Čech, Moravy a Slovenska poskytnout na základě vlastních vzpomínek a
prostudování nesčetného množství již prachem desetiletí o něm vypovídajících archiválií z mnoha archivů České republiky,
včetně archivu vídeňského, realistický obraz Malíkova života bez jakéhokoliv úmyslu
glorifikace jeho osoby a adorace jeho zásluh. Nejde tu o vyčerpávající portrét, ale o
črtu o charismatickém muži zaslouživším si
obdiv a uznání, o skicu mapující z několika
úhlů pohledu více než devadesát let jeho
pozemského bytí od kolébky až po hrob a
přibližující všechny jeho odstíny - někdy
úsměvné, někdy chmurnější, ale i ty hodně
smutné. V tomto adventním čase se nabízí
myšlenka moudrého starořímského Vergilia, že „každému je určen jeho den“. Anděl
smrti Azrael zakroužil i nad ním, a čas, ten
vládce nad vším, usoudil, že doba jeho pozemského putování se před padesáti lety
v tomto předvánočním čase naplnila a on
opustil svět živých. Nám, kteří jsme ho
znali, zůstala nejen krůpěj na řasách, ale
především milé vzpomínky.
Historiografie jižní Moravy si určitě zaslouží
být rozšířena i o jeho jméno. Svého času se
ve „Štarvičkách u Hustopeče“, jak jim říkal,
a s ním i příbuzensky spjatými, často rád
zastavoval.
Ač nejsem bůhví jaký narátor, neočekávaně příznivá zpětná vazba a překvapivě
pozitivní odezva na můj srpnový příspěvek
nejen v samotných Starovičkách, ale
zejména v internetové verzi „zpravodaje“ i
mimo ně, kde byly stran Malíkovy osoby
naznačeny některé reálie, přece jen vedla i
k tomuto mému příspěvku adventnímu,
s hlubokou omluvou a s vědomím, že přesahuje formát Starovičského zpravodaje
(tento dvojměsíčník se zájmem sledují i
moji přátelé ze Syndikátu novinářů České
republiky). Po laskavé dohodě s jeho redakcí proto bude mít dvě části – v prosincovém čísle se zrcadlí symbolika 50 let od
Malíkova úmrtí, únorové číslo předznamená symbolika jeho narození před 145
lety.
Předestírám laskavému čtenáři pozoruhodný Malíkův životní příběh.
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Psal se rok 1875, kdy se sedmnáctého
dne mrazivé únorové středy večer narodil
rodičům Antonínu a Matyldě Malíkovým
malý Rudolfek, nejstarší ze šesti dětí. Švabachem psaná glosa v modlitební knížce
jeho maminky jakoby upřesňovala zápis
v jeho křestním listě, že se tak stalo v obecním šenku U Zlatého jelena (hostinská tradice, na niž později navázal i Rudolf, trvala
v Malíkově rodině téměř dvě století).

Malý Rudolfek v roce 1878, archiv autora
Se čtvrtkem 1. září 1881 se šestiletý Rudolfek stává zvídavým žáčkem tehdy dvojtřídní obecné žarošické školy pilně chodícím i do houslí.
Čas běžel a Rudolfek musí poprvé mimo
své Žarošice – s dvojkami z náboženství a
z počtů a s trojkou z českého jazyka po
prázdninách roku 1886 odchází na c.k.
České vyšší gymnázium v Brně, na tehdejší
Aleegasse u Lužánek. Byla to chlapecká
škola s vyučovacím jazykem českým, nejstarší to gymnázium na Moravě. Odloučení
od rodiny a vytržení ze žarošického prostředí těžce snášel. Bývalo mu moc smutno
a ve spleti brněnských ulic často bloudil.
Toužebně očekával své první studentské
vánoční prázdniny a o to více každé dlouhé
prázdniny letní. Za šest let studentské řehole si přece jen na Brno zvykl. Šest let bral
v Hudební škole Filharmonického spolku
Besedy brněnské na dnešní Solniční ulici
hodiny klavíru a teorie hudby, sám nejméně hodinu denně, o svátcích, o nedělích
i o prázdninách cvičil a už v těch dobách
dokázal excelentně ovládat klavír, vnímat
hudbu a rozumět jí – jeho klavírní um se mu
stal nakonec osudným a rozhodl o jeho dalším životě.
Pro ne zrovna příliš lichotivý prospěch,
právě kvůli klavíru, mu hrozilo nepřipuštění

k maturitní zkoušce. Poznav, že mu v Brně
maturitní pšenka nepokvete, raději včas
přestoupil po prázdninách 1892 na gymnázium v Uherském Hradišti a tady se 23 oktavány v roce 1895 úspěšně odmaturoval.
Na šest studentských brněnských let však
vždy rád vzpomínal.
Po prázdninách 1895 strávených v Žarošicích odjíždí Rudolfek natěšeně, pln očekávání do pro něho tehdy zcela neznámé, daleké a veliké matičky Prahy a zapisuje se na
tatínkovo přání na studium práv tehdejší
Karlo-Ferdinandovy univerzity. Ani ne po
roce zjišťuje, že suchá právní věda ho však
příliš nebaví a táhne ho to domů. Tatínka
však nechtěl zklamat. Sám o neúspěšném,
přesněji nedokončeném studiu práv však
příliš sdílný nebyl. Hledal jsem proto o něm
jakoukoliv zmínku v dostupných archiváliích jak na dnešní právnické fakultě, tak i
v Ústavu dějin a archivu Karlovy univerzity
– a našel. Jak jsem vyčetl z katalogu posluchačů, měl student Malík zpočátku prokazatelně potvrzenou účast na všech přednáškách. V oblibě měl Masarykovy přednášky z praktické filozofie, Pražákovy přednášky o právu církevním a Riegrovy říšské
dějiny rakouské. Přestože dostává až do
roku 1899 odklad vojenské služby, jeho
účast na přednáškách řídne a ve staré budově Karolina se objevuje čím dál tím méně
(dnešní právnická fakulta na náměstí Curieových na vltavském nábřeží v době Malíkových studií ještě nestála; tam se začíná vyučovat až od roku 1937), a doklady či aspoň
zmínky o jeho studiu se ztrácejí. Jeho život
šel jinou cestou nežli světem zakroucených
paragrafů a právnických kliček – i když zase
ne tak úplně!
Příčinou jeho nezdařeného studia práv
kromě toho, že si tento studijní obor ne příliš šťastně zvolil, byl právě onen klavír. Studenti z jižní Moravy, kteří odcházeli po maturitě do Prahy, se stávali součástí krajanského života Moravských Slováků a účastnili se života v jejich spolcích. Mnozí z nich
v pro ně od domova vzdálené Praze žili
v nelehkých podmínkách a slovácká
soudržnost, hudba, tanec, hudba, zpěv je
někdy doslova držely nad vodou. Pražský
Slovácký krúžek ustavený v roce 1896 se
začíná pravidelně scházet na tzv. slováckých večírcích, kde se nejenom zpívalo,
tancovalo, ale i deklamovalo a debatovalo
o všem možném. Malík se svým klavírem,
dokonalou improvizační schopností a autorskými doprovody k lidovým písním slováckým i slovenským se stává jejich spolutvůrcem.. Prošel jsem si všechna ta místa
jejich krajanské zábavy a potěšení, místa,
kde se odehrával jejich spolkový život –
všechny ty hospody, hospůdky, hostince,
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krčmy, putyky, pajzly, knajpy, špeluňky, ale
i noblesní sály vinohradského Národního
domu, Mánesa či Žofína. Mnohé z nich
podlehly proměnám času nebo byly z topografické mapy současné Prahy zcela vymazány. Malík na slováckých večírcích hrával i
několikrát týdně a to až do časného rána.
Ty mu tak učarovaly a muzika ho tak zaměstnávala, že ani nedostudoval. V Praze
hrál a hrál - a hrál tak dobře, že se pražské
divadelní společnosti předháněly v nabídce
lákavých angažmá.

Malíkova bohémská léta, archiv autora
U 3. pěšího pluku v Brně ho však čekala jednoroční vojenská služba

Jednoročák Rudolf Malík, archiv autora
Po ní rok pobýval v Žarošicích a pomáhal
rodičům v živnosti hostinské, ale Praha a
STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ / ČÍSLO 79

pražští kamarádi naléhali, jak je pro ně nepostradatelný, aby se vrátil – on jejich volání vyslyšel a vpravdě v bohémských časech dál, až do května 1903, šířil slávu slováckých večírků. Jeho klavírní doprovod byl
ozdobou pražských i mimopražských vystoupení, byl zván na nedělní čajové dýchánky do předních pražských rodin. Do
pražského prostředí vnesl melodičnost a
poezii slováckých písní. Slovácké večírky
začaly hýbat Prahou, uváděly Slovácko ve
známost a Praha je začala obdivovat. Rudolfek však Prahu, která mu tolik dala, ale i
tolik vzala, jak si tenkrát myslel, natrvalo
opouští – jak se však mýlil! V dobách Malíkových slováckých večírků byla Praha trochu jiná, zcela jistě romantičtější, a Rudolfek se do ní za pár let nečekaně vrátil.
Nevím, zda se jeho život (a život kohokoliv
z nás) skládal z náhod či byla kniha jeho
osudu dávno napsaná? Nedostudovaný
právník, osmadvacetiletý Rudolfek, žije po
návratu z Prahy s rodiči v jejich hospodě
poklidným životem sedláka, sadaře, vinohradníka, vinaře, včelaře, hasiče, hostinského…, na ženění zatím nemyslícího.
V májových dnech roku 1906 ho v Žarošicích našel coby „Leutnanta in der Reserve“
rozkaz k srpnovému nástupu na čtyřtýdenní vojenské cvičení. 8. srpna se hlásí u
13. setniny 3. pěšího pluku v Brně a následuje ranní „abmarš“ přes Tuřany, Kobylnice, Prace, Křenovice, Slavkov, Bučovice,
s občasnou „vítěznou srážkou s nepřítelem“, až nad Ždánice, kde „bojovali“ v místních lesích a „táhli“ dál na Kroměřížsko. Tu
na trase pochodu ležela (a dosud leží) Malíkova osudová dědinka Pornice. Jeho
setnina tam byla v domě vdovy Holubové a
jejích tří dcer na noc ubytovaná. Jednou z
dcer byla půvabná Stázinka a plamínek fatální, čisté, romantické lásky se rozžehl
ještě té letní noci. Malíkovo švihácké oficírské srdíčko začalo od těch chvil tlouci jen
pro Stázinku. Právě na manévrech se začal
psát hezký, láskyplný, i když nepříliš dlouhý
román Malíkova života. Ještě před svatbou
jakoby přišel snad první dotek osudu v podobě častého Stázinčina pokašlávání, děsivých snů, s následnou častou vtírající se
myšlenkou, že milého Rudolfka brzy opustí,
že jako její tatínek zemře na souchotiny. K
oltáři šla 29. října 1907 v morkovickém kostele „s věnečkem“ – Rudolfek měl 32 let,
ona 21 let a jeden měsíc.
Fešná mladá paní se stěhuje do Žarošic,
zvyká si na nové prostředí a stává se sličnou
šenkýřkou. Ze stále láskyplného vztahu
vzešlo děvčátko Miládka a na den přesně,
jen o pět let později, chlapeček Jaromír.
Mladí manželé měli kromě živnosti hostinské i hospodářství s postupně se rozšiřujícím vinohradem – Malíkovým to místem
posvátným.

Den svatební, archiv autora
Alespoň stručně si přibližme Rudolfa Malíka i jako člověka pohybujícího se šestnáct let ve vysoké politice, kdy život politika se úzce prolínal s životem rodinným.
Do dosud ošidných vod politických vstupuje coby čerstvě zvolený poslanec zemského sněmu Markrabství moravského
v červnu 1913, v listopadu téhož roku je
zvolen i díky hlasům starovičských voličů
poslancem vídeňské Říšské rady a v nově
vzniklé Československé republice se stává
nepřehlédnutelnou osobností Poslanecké
sněmovny až do vzdání se mandátu koncem května 1929.
Masarykův realismus na venkově mnoho
šancí neměl, ten byl ovládán klerikály. Malík, sám rolník, ve své filozofii považoval
rolnictvo za významnou složku národa a
spojil svůj politický život s tehdy významnou politickou stranou hájící zájmy zemědělství, hlásící se k národním tradicím a
soustřeďující se na základní potřeby středního a drobného rolnictva, stálicí a největší
politickou stranou prvorepublikové politické scény začínající v té době (o pár let
později i ve Starovičkách) vytvářet své organizace a jejich pobočky – stranou agrární
(později nese název Českomoravská strana
agrární, pak mění název na Republikánská
strana československého venkova, v roce
1922 přijala název Republikánská strana
venkovského a malorolnického lidu, v roce
1938 byla rozpuštěna, v roce 1944 nakrátko obnovena v londýnském exilu,
v roce 1945 na základě 9. hlavy Košického
vládního programu zakázána).
Aniž bych chtěl čtenáře poučovat, připomínám, že republikánská strana byla masovou zájmovou stranou s dokonalou organizační strukturou. Základní a nejnižší jednotkou její výstavby byly místní organizace
kryjící se většinou s obcí. Po roce 1918 jich
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bylo přes 5 000 a jednou z nich byla od
roku 1919 i místní organizace ve Starovičkách, kde zemědělství bylo hlavním zdrojem obživy. Iniciátorem jejího založení byl
rolník a místní starosta František Kadrnka
(1873-1964). Snažil jsem se dohledat co
nejvíce informací o její činnosti, jakého, nejen členského rozmachu dosáhla, bohužel,
objektivně bez valného výsledku. Archiv
Ústředního sekretariátu republikánské
strany, ani archivy krajských sekretariátů
se nedochovaly, stranické písemnosti prošly několikastupňovou likvidací, někde se
jen zcela náhodně zachovaly zbytky agendy
některých organizací strany či kusé materiály o činnosti Agrární banky na Moravě.
Odborná literatura je vcelku početná, zrcadlem života strany je i dobový tisk či stenografické záznamy z parlamentních jednání.
I z toho lze však vyčíst s plnou platností i
pro Starovičky, že v jejich základních organizacích, nejen při jejich ustavení, ale i v jejich další činnosti, byla vždy nějaká v obci
vlivná osoba těšící se přirozené autoritě a
ta právě dokázala ovládnout mínění ostatních spoluobčanů a získat je pro agrární
hnutí. Tato „politická úloha“ připadala nejčastěji starším, vlivným sedlákům a učitelům, většinou majícím také vztah k přírodě
i k politice v té které obci (příkladem je
dvojice starosty Kadrnky a nadučitele Kocmana s pejorativní nálepkou „pokrokářů“, s nepopiratelným vlivem zarytého
antiklerikála Malíka, kdy i tenkrát tu rezonovalo dodnes citlivé téma vztahu k církvi
(církvím). Ve srovnání s okolními obcemi
ve Starovičkách sice církev tak silnou pozici neměla, ale zájmy obecních představitelů nebyly vždy zrovna shodné se zájmy
klerikálními, navíc pozvolna sílil vliv lidovců, takže situace v pohledu na život
v obci, zvláště vždy před volbami, byla vyhrocená a obec byla názorově rozdělená.)
V roce 1925 byla ve Starovičkách založena
Místní jednota republikánského dorostu.
Rudolf Malík se stává členem agrární
strany už v roce 1903 a tento jeho krok
předurčil podstatnou část jeho dalšího života, i jeho méně radostných chvil.

Budova Zemského sněmu v Brně, dnes historicky chráněná novorenesanční budova,
sídlo Ústavního soudu, archiv autora
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Od počátku byl velmi agilní a během krátké
doby předložil sněmovně několik návrhů
zákonů týkajících se jeho regionu (zasedal
v kurii venkovských obcí, zemský sněm tvořilo 151 členů).
Na podzim téhož roku, jak bylo zmíněno
v srpnovém čísle Starovičského zpravodaje
(s.13), se pro region Břeclavska, Hustopečska, Kloboucka a Židlochovicka vítězstvím
v doplňovacích volbách stává i poslancem
vídeňské Říšské rady.

Budova vídeňské Říšské rady, archiv autora

Prvním Malíkovým gratulantem ke zvolení
byl předseda agrárních poslanců Říšské
rady František Staněk, druhým gratulantem byl T.G. Masaryk. Malík složil v české i
německé řeči poslanecký slib a odjel
z Vídně domů do Žarošic si zaslouženě odpočinout, prolistovat noviny píšící o jeho
zvolení, přečíst dopisy, gratulace, blahopřejné telegramy… - ne všechny však byly
blahopřejné; od klerikálních fanatiků přišly
telegramy a dopisy urážlivé a výhružné.
Parlamentní vídeňské atmosféry si však neužil. Za pár měsíců vypukla válka a ta přerušila jeho poslanecký mandát- mobilizační
vyhláška se vztahovala i na dvojnásobného
poslance. Narukoval na haličskou frontu a
v zákopech, jak říkal „v salonu pod zemí“,
zažil abmarše, alarmy, frontové Vánoce,

pochody bezedným blátem, jen napůl vařené kartofle, užil si společnosti myší, štěnic, žab i vší, viděl mnoho raněných a padlých kamarádů. Po 226 dnech v zákopech
byl převelen a sloužil v zázemí 32.domobraneckého pluku v Novém Sonči
(Nowy Sacz). Tam měl svou světničku se
zvláštním vchodem, a jak jinak, i s klavírem.
Velitel ho pověřil sestavením vojenské kapely, kterou pak s počtem padesáti muzikantů na veřejných produkcích či zahradních slavnostech sám řídil. 1. listopadu
1917 byl povýšen na hejtmana s 1 000 korunovou měsíční apanáží a zjevné známky
rozkladu říše vnímal víc než silně. Ve válečných letech venkov trpěl nedostatkem pracovních sil, sedláci byli na vojně, pole byla
většinou neobdělávána, hospodářské
usedlosti pustly. Bylo nutné dožadovat se
uvolnění sedláků z vojny buďto aspoň častými dovolenými nebo úplným propuštěním. Právě Malík byl autorem parlamentního návrhu zákona z 5. července 1917 O
vykázání rolníků a řemeslníků z vojenské
služby –
cit: „…aby samotní rolníci, případně řemeslníci pro účely hospodářské nezbytně potřební, kteří v obvodu armády a ve frontě
slouží, v případech zvláště uváděníhodných, byli služby vojenské zproštěni, případně delší dovolenou pro potřeby zemědělství uvolněni“.

Rudolf Malík po povýšení, archiv autora
Říšský poslanec Rudolf Malík po schválení
zákona pak prostřednictvím Agrární vídeňské kanceláře (tzv. zprošťovacího úřadu)
tak sám pomohl z vojny domů celé řadě
moravských rolníků a vinohradníků. (Během 1. světové války po několik let nebyla
Říšská rada svolávána, byla císařem Fran-
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tiškem Josefem I. tzv. odročena a její budova byla přeměněna ve vojenský lazaret.
Obnovené zasedání bylo svoláno až císařem Karlem na jaře 1917. Se vznikem nové
politické situace v roce 1918 přestala Říšská rada existovat).
Ve druhé polovině roku 1918 se karta
nadobro obrátila – Malík již 14. října 1918
na táboru lidu v Břeclavi promlouvá z balkonu Národního domu nejen ke svým voličům a v těchto chvílích ještě odvážnou plamennou řečí ohlašuje blížící se rozpad
mocnářství.
I v novém československém parlamentu
byl Rudolf Malík v obou volebních obdobích poslancem velmi agilním a o jeho poslaneckých aktivitách bylo nejen v celostátním tisku příležitostně mnohé publikováno. Coby již osvědčený parlamentní zpravodaj byl zvolen do výboru sociálně-politického a referoval o nejzávažnějších a
mnohdy citlivých předlohách sociálních zákonů. Nechci čtenáře zatěžovat výčtem,
není to ani smyslem tohoto příspěvku, a už
vůbec ne komentovaným výčtem Malíkových poslaneckých aktivit lnoucích se celým obdobím jeho mandátu. V parlamentu
byl vysoce ceněn a uznáván nejen jako odborník v záležitostech vinařských a daňových týkajících se právě vinařství (např. návrh zákona o dávce ze šumivého vína, návrh
zákona na ochranu vinařství a ovocnářství,
návrh zákona o státní pomoci ku zmírnění
škod způsobených na vinicích živelnými pohromami, zejména květnovými mrazy
1927…). Tento „šenkýř“, jak mu ve sněmovně říkali, o vinařství a ovocnářství fundovaně mluvil, interpeloval, ale i hodně publikoval.
Od roku 1920 je Národní shromáždění,
zrovna jako dnešní parlament, dvoukomorové – Poslanecká sněmovna (300 členů),
Senát (150 členů). Prvorepubliková první
komora parlamentu měla své sídlo v budově slavného Rudolfina (svou politickou
funkci plnilo až do března 1939, dnes je sídlem České filharmonie).

Rudolfinum, archiv autora
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Malík vzpomínal, že poslanci chodili na jednání jak v klubech, tak v plénu zásadně
v obleku, k prezidentovi bylo oblečení protokolární. Poslanecký klub republikánů ve
dvou jeho zmíněných mandátech představoval 41 a 46 poslanců. Striktně dodržovali
prázdniny svatodušní, letní a vánoční. Poslanci neměli v těchto letech, jako mají
dnes, své rezidenční domy, nýbrž bývali
ubytováni v pražských hotelích – Malík
přespával v malostranském hotelu U Zlatého jednorožce.

Bývalý hotel U Zlatého jednorožce, archiv
autora
Tzv. remunerace (poslanecké náhrady) i
poslanecká imunita, kterou Malík považoval za nemístný přežitek z dob RakouskaUherska existovaly. Tehdejší poslanecký
plat činil 5 000 korun. Po šestnácti letech
ve vrcholné politice se vzdal poslaneckého
mandátu. Ještě ho však čekalo splnění
choulostivého zpravodajského úkolu – obhajoba návrhu novelizace zákona o sociálním pojištění pro případ nemoci, invalidity
a stáří, kdy z převážné části byl autorem
návrhu novelizace on sám (po schválení zákon č.184/1928 Sb.). Projednávání tohoto
významného sociálního zákona a Malíkovo
řečnické vystoupení sledoval s napětím i
prezident Masaryk. „Rozvážný a taktní Malík, kliďas, kterého nikdo a nic nerozháže,
nerozčílí se a ani on nikoho nepodráždí,
spíše horké hlavy uklidní, to dokázal“, psal
Parlamentní zpravodaj. Masaryk pozval
Malíka na Hrad na čajový večírek s neformálním jeho přijetím, jak Malík vzpomínal.
„My už jsme přece staří známí!“, vítal ho
prezident. Oživili si vzpomínky na jeho
přednášky na právnické fakultě, na vídeňský parlament, i na Hodonín, Čejč, Čejkovice, Hustopeče, ale i na žarošické poutě,
kam malý Masaryk s maminkou chodíval.
Malík měl v živé paměti, že prezident s ním
mluvil jako se svým kamarádem, až se
všichni kolem těm důvěrnostem podivovali. Moc litoval poúnorového potlačení

Masarykovy památky, s novou politickou
situací se on sám nikdy nesžil.
Jeho poslední vystoupení ve sněmovně
bylo 28. února 1929, kdy byl zpravodajem
návrhu zákona o sociálních starobních podporách a pak nastal čas loučení.

České slovo z 1. března 1929:
„S Poslaneckou sněmovnou rozloučí se
v brzkém čase příslušník agrární strany a
poslanec Rudolf Malík. Patřil k dobrým zjevům poslaneckým a byl vždy odpůrcem
krajně slušným. Odchází na ředitelství Pojistné banky Slavie za zemřelého ředitele
Daneše“.
Prager Press z 26. května 1929:
Poslanec Rudolf Malík definitivně opouští
Poslaneckou sněmovnu a poslanci nejen
jeho klubu se s ním srdečně rozloučili.
Stejně srdečně se s tímto vyrovnaným,
prostým a příjemným člověkem musí rozloučit každý, kdo ho viděl v parlamentu při
práci. Poslanec Malík je typem politika,
který usiluje o dorozumění a dohodu, i když
se staví do cesty ty nejrůznější překážky. Zlé
hlasy upíraly sedláku a hostinskému politické kvality – skutečnost však ukázala, že
poslanec Malík, prostý sedlák a hostinský
z Moravy, má pro požadavky demokratické
politiky daleko větší pochopení, nežli
mnohý vědec a učenec. Svým vpravdě demokratickým jednáním, jež ve své funkci
prokázal, postavil si v dějinách parlamentismu ctihodný pomník. On je příkladem
ukazujícím cestu, kterou má býti parlamentismus odkázaný na koalici, cestu skutečného porozumění“.
Rudolf Malík byl známým a uznávaným člověkem a za ta léta výraznou osobností sněmovní politiky.

Mnoho krásných chvil
v pokojné atmosféře Vánoc
i nastávajícím roce 2020
přeje všem čtenářům
Starovičského zpravodaje
PhDr. Ladislav Valihrach

(Konec této části miniságy, dokončení v únorovém čísle Starovičského zpravodaje)
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Fotbal – mladší žáci
Asi po třech letech opět pokračuje v naší
obci dětský fotbal. Nejprve chodily děcka
asi od února na místní “umělku”, kde se
scházely i několikrát týdně a jejich počet se
neustále navyšoval. V měsíci květnu na
místním hřišti proběhla náborová akce,
kam přišlo 27 místních dětí. Následně začal
fungovat dvakrát týdně fotbalový kroužek,
který vedli pánové Václav Hovězák a Milan
Oliva.
V měsíci červnu jsem byl osloven, jestli
bych s trénováním nepomohl i já a tuto nabídku jsem přijal, jelikož s tím mám již zkušenosti z předešlých let, ale hlavně proto,
že do fotbalu chodí obě mé dcery. Postupem času se ukázalo, že je zde celkem dost
široká základna dětí, které chodí pravidelně a na většině bylo vidět postupné
zlepšování.
Trénování ale bylo pro většinu děcek málo
a pořád “otravovaly”, že chtějí hrávat i zápasy. Jenže u nás je hrozně velký věkový
rozptyl a to ročníky 2007-2011 a občas i
mladší! Přesto jsme se přihlásili do okresního přeboru mladších žáků pod názvem
Velké Pavlovice “B” a to z důvodu, aby zde
mohli hrávat hlavně kluci, kteří již hrávají
ve Velkých Pavlovicích v přípravkách. Soutěž ml. žáků je určena pro ročníky
2007/2008, doplněna mladšími ročníky. U
nás je ale nedostatek hlavně kluků r. 2007,
kde nemáme ani jednoho, jen dvě holky. S
ročníky 2008 to není o moc lepší, zde
máme pouze dva kluky. V ročnících 2009 a
mladší je dětí hodně a šikovných, ale ti se
všechno naučí až časem.
O prázdninách, kdy jsme čekali, že zájem
opadne, bylo vše úplně jinak. Zájem zdravého jádra byl čím dál větší a bylo vidět, jak
se těší na konec prázdnin na první zápasy.
Na tréninky pořád chodilo v průměru 10 15 děcek. V měsíci srpnu jsme sehráli dva
přáteláčky a to s přípravkou V. Pavlovic a s
Rakvic. Zde se ukázalo, že rozdíl mezi tréninkem a zápasem je obrovský. Zápasy
skončily velkým výpraskem, ale hlavně většina hráčů ještě nevěděla, co se po nich
chce a co mají dělat. Proto jsme se domluvili s trenérem Velkých Pavlovic, že nám v
soutěžních zápasech vypomůžou kluci z
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“A” družstva a naši se budou postupně zapracovávat.
To sice nejprve někteří rodiče nechtěli pochopit, ale ukázalo se to jako dobrá volba!
Nikoho by nebavilo chodit na zápasy a prohrávat třicet nula a víc, a to by tak dopadlo.
Nakonec by se celý fotbal rozpadl. Děcka se
učí hlavně vnímáním a následným napodobováním. Ale hlavně s lepšími hráči se i víc
naučí. Když potom viděly kolem sebe kluky
z “A”, jak se fotbal opravdu hraje, ale
hlavně s jakým nasazením, jejich přístup
byl úplně jiný a jejich výkony šly hodně nahoru!!! Hlavně naše hráčky a hráči (to
zdravé jádro) s tím nemělo žádný problém
ba naopak chtěli, aby nám kluci vypomáhali. Vím, že všichni rodiče by chtěli vidět
na hřišti svoje ratolesti, ale nejde uspokojit
všechny. Zohledňujeme také počet účastí
na trénincích, jejich přístup, výkonnost atd.
Další věc je ta, kterou si většina rodičů neuvědomuje a to je vítězství. Ano, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, jak se říká.
Ale běžte to vysvětlit těm, kteří tam dřou
celý zápas a někdo jim to tam má nakonec
pokazit? Já také slyším od děcek otázky:
trenére, to nevidíte, proč ho tam dáváte??? Věřte, není to jednoduché. Děcka
chtějí vyhrávat, proto se sport dělá, ale zároveň jich chce hrát dvacet. Oni si chtějí
prostě po zápase zařvat to svoje cigi, caga
hej hej hej... když už se to konečně naučili...
Dalším aspektem je málo dresů, jejichž počet je patnáct, na domácí zápasy jsme měli
někdy i dvacet hráčů a o poločase si dresy
vyměnili, což rozhodčí nemusí povolit.
Tento problém se snad vyřeší a třeba pod
stromeček dostaneme ty slíbené nové za to
krásné druhé místo!!!
Tímto bych chtěl poděkovat rodičům, za
pomoc při chystání a úklidu hřiště a za fandění na venkovních zápasech. Velký dík
patří také klukům z “A”, jejich rodičům,
kteří jezdili na všechny zápasy, ale hlavně
jejich trenérovi Mirkovi Zelinkovi za perfektní spolupráci!! Ta fungovala i před
třemi lety, kdy jsme si také vypomáhali navzájem.
Jarní část zápasů začne někdy v dubnu/
květnu. Tréninky začnou dle počasí. Na
jarní část jsme domluveni, že nám budou

áčkaři ještě pomáhat. Bereme to jako přípravu na další sezonu, pro kterou nám nikdo z věkových důvodů neskončí a družstvo zůstane spolu, protože holky 2007
můžou hrát o rok déle.
Hlavními domácími tahouny podzimní části
byli Ondra a Lukáš Tomkovi, kteří již několik let hrají ve V. Pavlovicích a patřili mezi
nejlepší hráče v soutěži, dále Nikola Seďová se sedmi góly nejlepší domácí střelkyně, v obraně Eliška Tomešková, a v
útoku Adriana Jedličková. Z mladších patří
pochvala také Barče Kapustové, Vojtovi
Havlíkovi, Vítkovi Krůzovi, výborný brankář Honza Winter a bojovníci Petr Cichra,
David Surka, Dan Tomeška a Vendula Seďová.
Chtěli jsme ještě po skončení podzimní
části uspořádat ukončenou. Ta ale nevyšla
vzhledem k počasí a termínu dušiček. Po
jarní části to snad vyjde a plánujeme, jako
před třemi lety ukončenou, kdy si zahrajeme mač Ml. žáci - Rodiče. Tenkrát se zúčastnilo a na hřiště nastoupilo 99 procent
rodičů a byla to nezapomenutelná akce!!!
Jelikož je to celé časově, organizačně atd.
hodně náročné, rádi přivítáme do našich
řad výpomoc na trenérském místě. Také
budeme rádi za případné nové fotbalisty/ky. Máme také facebookovou skupinu
Mladší žáci Starovičky.
Autor článku trenér Vladimír Seďa
Vedoucí družstva Milan Oliva
Výsledky a tabulka podzimní části:
(střelce uvádíme jen domácí)
V. Pavlovice - V. Bílovice 8:0
1x Nikola Seďová
Ch.N. Ves - V. Pavlovice 2:0
V. Pavlovice - Kobylí/Bořetice 8:2
3x Nikola Seďová, 1x Ondřej Tomek,
1x Daniel Tomeška
Zaječí - V. Pavlovice 4:1
V. Pavlovice - Krumvíř/Klobouky 1:6
Ivaň/Vranovice - V. Pavlovice 0:2
V. Pavlovice - Valtice/Hlohovec 3:0
kontumačně, hosté nepřijeli
Podivín - V. Pavlovice 2:8
3x Nikola Seďová
V. Pavlovice - V. Němčice 4:0
Rk.

Družstvo

Záp. +

0

-

Skóre

Body

1 Krumvíř / Klobouky

9

9

0

2 Velké Pavlovice

9

6

0

0

84:7

27

3

35:16

18

3 Zaječí

9

5

1

3

31:31

16

4 Velké Bílovice

9

5 Podivín

9

5

0

4

34:37

15

5

0

4

33:36

15

6 Velké Němčice
7 Ivaň / Vranovice

9

4

0

5

28:24

12

9

3

2

4

26:26

11

8 Charvátská Nová Ves

9

3

1

5

23:51

10

9 Kobylí / Bořetice

9

1

2

6

19:50

5

10 Valtice / Hlohovec

9

0

2

7

13:48

2
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780 let od první písemné zmínky
V tomto roce si ve Starovičkách připomínáme významné výročí. Právě
letos je tomu 780 let od první písemné zmínky o obci. Nejstarší písemný důkaz o existenci Staroviček je datován právě rokem 1239. Neznamená to však, že tehdy byla obec založena. K tomu došlo pravděpodobně daleko dříve.
Všeobecně lze konstatovat, že písemné prameny z té doby jsou většinou velmi torzovité a do současnosti se nám dochovala pouze malá
část těchto středověkých listin. Přímý zápis o založení sídla je spíše
výjimečný. Velmi často taková informace pochází například z listin dokládajících prodej či jiný převod určitého majetku. Objekt je v takovém
případě připomenut pouze jako položka ve výčtu tohoto majetku.
A nejinak je tomu i v případě první písemné zmínky o Starovičkách
roku 1239. Tehdy se dostává významného obdarování špitálu svatého
Ducha na Starém Brně od Přibyslava z Křižanova. Přibyslav byl v první
polovině 13. století významným a bohatým velmožem, o čemž svědčí
nejenom vlastnictví rozsáhlých majetků na pomezí Čech a Moravy, ale
i skutečnost, že v letech 1239-1240 zastával funkci brněnského purkrabího. Stejně významný je i fakt, že si vzal za manželku dvorní dámu
české královny Kunhuty Štaufské – Sibylu. Svoji zbožnost dával najevo
mimo jiné i častým obdarováním církevních institucí.

paní Marie Filípková – 92. narozeniny

Listinou ze dne 30. prosince 1239 dává Přibyslav z Křižanova se svou
manželkou Sibylou špitálu sv. Ducha na Starém Brně kostel v Křižanově a desátky ze všech přifařených obcí, patronátní právo všech kostelů, které budou vystavěny v křižanovském obvodě, z téhož obvodu
nejen desátky polní, ale také z celních poplatků, z rybolovu, z prodeje
lesního dříví, z berní a ze soudních pokut, dále desátky z polí v Tulešicích a půl lánu tamtéž, vesnice Luč a Radomilice a desátky ze vsi Nastorovic (pozn. Nových Starovic, později Staroviček).

V měsíci prosinci oslavila významné životní jubileum

Toto Přibyslavovo darování potvrdili 17. května 1240 papež Řehoř IX.,
dne 4. července 1240 olomoucký biskup Robert a 2. srpna téhož roku
olomoucká kapitula.

Společenská kronika
V měsíci listopadu oslavily významné životní jubileum
paní Ludmila Fröhlichová – 70. narozeniny

paní Marie Winterová – 60. narozeniny

Zdeněk Trněný

Rozloučili jsme se:
listopad – paní Božena Sadílková, č.p. 233

Svatba
Oznamujeme, že dne 19. 10. 2019 byli oddáni
Miroslav Fila a Nikola Klusková, Starovičky 82.
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Martin Šafařík & Adam Šafařík

Vítání občánků – 26. 10. 2019

Jan Vašátko
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