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Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice

Slovo starosty

Vážení občané,
činnost a život v uplynulém letním období výrazně ovlivnilo tropické počasí.
Statistické údaje se předháněly, kolik let
zpět už nebylo takové teplo. Potok v obci
téměř vyschnul, zastavil se přítok vody do
rybníka, studny snížily své hladiny a začaly
schnout nově i dříve vysázené dřeviny. Tropické počasí také snižovalo pracovní aktivitu a rozpálené domy nám nedovolily si
ani přes noc odpočinout. Velké sucho poznamenalo přírodu a zemědělskou úrodu.
Pro obec došlo sucho v roce, kdy se nám to
nejméně hodilo, protože nám poschla velká část vloni vysázených biokoridorů.

panter

malý přítok do rybníku nás nemile překvapil a způsobil zarůstání rybníku rákosem.
Letošní rok byl extrémně suchý a nedá se
z něj dělat závěr, jak to bude vypadat s rybníkem dál. Z nedostatku vody v rybníce jde
také dobře vidět, že byl rybník dříve napájen velkým množstvím odpadních vod, což
po stavbě ČOV už není. Je potřeba si položit otázku, co je lepší, zda mít rybník plný
odpadní vody, nebo vody méně a čisté. Nechci říct, že nám tento stav vyhovuje, stále
hledáme řešení, jak získat vodu do rybníku
a zbavit se rákosu, ale ujišťuji Vás, že to není
snadné. Naše návrhy vždy narazí na nesoulad s některou organizací, která má právo
se k našemu projektu vyjadřovat. Ať už je to
Povodí Moravy, Agentura ochrany přírody
nebo odbor životního prostředí. I přes to,
že není rybník plný vody, přes léto zde našlo útočiště plno živočichů. Kolem rybníka
byly vidět užovky obojkové, skokani zelení,
bylo tam malé hejno čejek chocholatých,
několik kachen divokých, spousta konipasů bílých ale taky několik konipasů lučních
(chráněný druh) a slípka zelenonohá se třemi malými mláďaty.
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žadovat úhradu vzniklých nákladů. Lepší
pomoc rybníku by byla formou brigády na
vysečení rákosu z vody, který po vysečení
sloupcem vody už dále neproroste. Rybník byl velkým tématem tohoto období,
tak jsem se trošku více rozepsal, ale nebyl
zdaleka tématem jediným.
Se začátkem prázdnin se naplno rozjely
práce na stavbě inženýrských sítí na 0-tém
řádku, které provádí firma IS Hodonín.
V současné době je uložena nová kanalizace dešťové vody včetně přípojek, vodovodního řádu, přípojek splaškové kanalizace
a dešťových vpustí, takže stavitelé budou
mít možnost se napojit na inženýrské sítě
a věřím, že stavba podpoří další výstavbu
rodinných domů v této lokalitě. Celková
investice do inženýrských sítí přesáhla
1,6 mil. Kč a obec schválila finanční příspěvek jednotlivých stavebníků na tuto stavbu
formou obecně závazné vyhlášky. Pro tuto
lokalitu byla také schválena územní studie,
která předepisuje základní pravidla výstavby (stavební čáru, vzhled domu, sklon
střech, použití materiálů), aby nebyla ulice
narušena nevhodnými stavbami. Jestliže
se chystáte k výstavbě, předem se seznamte s územní studií, abyste předešli následným komplikacím s povolením stavby.

Rybník využily děti i ke koupání

Sucho v obci
Za biokoridory sice nese ještě zodpovědnost realizační firma Kavyl, ale i tak je to
pro všechny velká škoda, místo zelených
stromků zbyly jen seschlé proutky. Po dohodě se zástupci firmy Kavyl, dojde na
podzim k jejich podsazení stromky novými a bude uděláno opatření, aby měly
větší šanci na přežití v dalším období. Také

Za trestuhodné považuji, že nám v polovině září neznámý pachatel nasadil do rybníka nepovolenou násadu kapra. Upozorňuji
po několikáté, že v rybníce není povolena
rybí osádka a v případě zjištění dojde
k vypuštění celého rybníka a obec obdrží
finanční pokutu. Takže tomu „dobrákovi“,
který vložil rybu do rybníka, můžeme poděkovat, až budeme muset dlouhodobě
nashromážděnou vodu v rybníce vypustit a navíc zaplatit finanční pokutu. Obec
podala trestní oznámení na neznámého
pachatele a v případě zjištění budeme po-

Stavba inženýrských sítí na 0-tém řádku
Další stavbou letošních prázdnin byla realizace spojovacího chodníku mezi 4. řádkem
a autobusovou zastávkou, kterou realizovala firma RUFA Velké Němčice. Celkové
náklady stavby byly 645 tis. Kč a 85% nákladů stavby bylo hrazeno z dotace z programu SFDI. Stavbu se podařilo dokončit v požadovaném termínu do konce prázdnin,
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a školáci i ostatní cestující tak mohli 1. září
odjíždět do školy z nového nástupiště.
V současné době bude ještě započata související stavba středového ostrůvku, která
bude řešit parkování aut v této části obce.
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řely nepříjemnou překážku. Navíc vybudování bezbariérových objektů na trase
2. řádku nám zvyšuje šanci na získání dotace na realizaci bezbariérového chodníku
na 2. řádku od autobusové zastávky po
obchod COOP, pro který v současné době
připravujeme projekt a žádost o dotaci.
Oprava kříže nad dálnicí

1. září - nová autobusová zastávka v provozu
V měsíci září jsme také schválili vybudování části povrchové kanalizace na 2. řádku
sklepů, v místech kde docházelo k shromažďování dešťové vody a vsakování do
svahu, čímž docházelo k oslabení stability
svahu. Stavbu provedla dodavatelsky firma
IS Hodonín za nabídkovou cenu 164 tis. Kč.

Stavba bezbarierové rampy u školní jídelny
S pomocí místního živnostníka Antonína
Švestky jsme také přistoupili k opravě popraskané hřbitovní zdi, kde jsou umístěny
niky. V zimním období máme dále v plánu
opravit i jednotlivá dvířka a připravit ozdobné svícny k jednotlivým nikám, proto
vyzývám všechny nájemce nik, aby už nepřidávali žádné ozdoby na hřbitovní zeď.

Stavba kanálu na 2. řádku sklepů
Mimo staveb řešených dodavatelsky jsme
zrealizovali v tomto období mnoho menších staveb s využitím místních živnostníků a našich pracovníků. O prázdninách
jsme se dali do úpravy sociálního zařízení
ve školní jídelně, kdy jsme sociálky přestavěli na bezbariérové a před jídelnou jsme
také vytvořili bezbariérový vstup.

Oprava hřbitovní zdi
Obecní pracovníci se starali o naši zeleň, kdy
jsme z důvodu sucha nemuseli tolik síct, ale
na druhou stranu jsme museli opakovaně
zalévat stromky. I přes časté zalévání nám
některé i víceleté stromy uschly. Věřme, že
tropické teploty letošního roku byly výjimkou a ne pravidlem pro další roky.

Nakonec jsme na přání občanů nechali
vyrobit místním kovářem Františkem Pechorem oplocení sochy sv. Antonína v parku před hospodou. Stará barokní socha
se ručně vyrobeným zábradlím ještě více
zvýraznila a je ozdobou návsi.

Montáž ozdobné mříže na návsi
Ke společenskému životu v průběhu letních prázdnin slouží zábavy Myslivecká
noc a Hody, které zaznamenaly rekordní
návštěvnost 1200 návštěvníků. Jedinou
nevšední událostí letošních prázdnin bylo
konání Setkání přátel jižní Moravy, kterou
organizovali představitelé internetové
komunity I love Jižní Morava. Myšlenka
setkání byla velmi dobrá, ale první ročník
se setkal s organizačními chybami a špatným marketingem, který přispěl k malé návštěvnosti. I přesto se v naší obci sešlo více
jak sto krojovaných z okolních obcí a naši
občané měli možnost prohlédnout si krojované při průvodu obcí. Navzdory malému zájmu návštěvníků byly ti, kteří došli,
i organizátoři spokojeni a chtějí v započaté
akci pokračovat také v dalším roce. Věřme,
že příští ročník navštíví více návštěvníků
a cestu na akci si najdou i naši občané.

Obecní pracovníci při zalévání stromů
Rekonstrukce soc. zařízení v budově jídelny
Názory některých občanů mně zarazily,
když jsem slyšel, že je to úplně zbytečná
úprava. Je nutné si uvědomit, že doba
a pokrok jdou neustále dopředu. Dříve
také lidé neznali věci, které jsou dnes samozřejmostí běžného života a dnes je
v naší vyspělé společnosti zcela přirozené
vytvářet podmínky pro běžný život i handicapovaným lidem. Na jídelnu pro obědy
chodí i senioři a pro některé schody vytvá2

Už v minulém čísle jsme psali o naší iniciativě s obnovou drobných sakrálních staveb,
na které má velkou zásluhu pan Jaroslav
Frank. Pan Frank je hlavním iniciátorem
a také realizátorem odborné opravy křížů,
obec vypomáhá s přípravnými a pomocnými pracemi. Společnou spoluprací se podařilo obnovit dříve poškozený kříž na katastrální hranici mezi Starovicemi a Hustopečemi nad dálnicí a kříž v polích mezi oběma
obcemi u poldru, který bude 31. 10. 2015
panem děkanem znovu vysvěcen.

Foto z akce Setkání přátel jižní Moravy
Na závěr si dovolím touto cestou poděkovat
panu Robertovi Zwierzinovi z Vídně, který
věnoval naší obci klavír, který je umístěn
v zasedací síni a bude sloužit ke zpříjemnění atmosféry při vítání našich občánků.
Přeji vám hezké podzimní dny, nezapomeňte si zajít na burčák a navštívit připravované akce v obci.
Antonín Kadlec, starosta obce
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Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 10. 9. 2015
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatelku, ověřovatele, navržený a doplněný program
• Rozpočtové opatření č. 5, 6, 7
• Územní studii Starovice 0-tý řádek zpracovanou Ing. Arch. Simonou Kodýtkovou
• Bezúplatné převedení hodnoty stavby na
pozemku parc. č. 111/3 do majetku Jihomoravského kraje
• Uzavření smlouvy na údržbu květinového
ostrůvku na pozemku parc. č. 111/3 obcí
• Bezúplatné převedení pozemku parc. č. 111/2
v k. ú. Starovice z Jihomoravského kraje na
obec Starovice
• Uzavření smlouvy na věcné břemeno s Jihomoravským krajem
• Uzavření smlouvy s firmou Stavby RUFA
s.r.o. Velké Němčice 597 na realizaci stavby
„Ostrůvek - parkovací stání“ za nabídkovou
cenu 121.633 Kč
• Uzavření smlouvy o dílo s Antonínem
Švestkou, bytem Starovice 317, na drobné
stavební a pomocné stavební práce
• Realizaci projektu nové technologie pro
řešení ochrany před povodněmi z přívalových srážek - VAKY
• Objednání realizace 19 ks dešťových kanalizačních přípojek v lokalitě 0-tého řádku
u společnosti Inženýrské stavby Hodonín,
s.r.o. za cenu 197.254,20 Kč.
• Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015
o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na
stavbu vodovodu nebo kanalizace
• Poskytnutí individuální dotace SDH Starovice na činnost v roce 2015 ve výši 10.000 Kč
• Smlouvu o poskytnutí individuální dotace
SDH Starovice na činnost v roce 2015

• Poskytnutí individuální dotace Římskokatolické farnosti Starovice na pořízení litinového kříže ve výši 11.000 Kč
• Smlouvu o poskytnutí individuální dotace
Římskokatolické farnosti Starovice na pořízení litinového kříže
• Poskytnutí individuální dotace Vinařské
společnosti Starovice na pořádání akce Starovické vinobraní ve výši 10.000 Kč
• Smlouvu o poskytnutí individuální dotace
Vinařské společnosti Starovice na pořádání
akce Starovické vinobraní
• Smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 246/4
v k. ú. Starovice ke stavbě anténního vysílače mezi obcí Starovice a firmou MCS plus
spol. s r.o.
• Kupní smlouvu na prodej pozemku
parc. č. 128/3 v k. ú. Starovice o výměře
55 m2 za kupní cenu 1.100 Kč + náklady za
sepsání smlouvy 1.000 Kč + návrh na vklad
1.000 Kč + 50% nákladů na zaměření pozemku panu ***
• Kupní smlouvu na prodej pozemku
parc. č. 277/6 v k. ú. Starovice o výměře
226 m2 za kupní cenu 4.520 Kč + náklady za
sepsání smlouvy 1.000 Kč + návrh na vklad
1.000 Kč + náklady spojené s geometrickým zaměřením pozemku manželům ***
• Smlouvu o dílo na akci „Dešťová kanalizace,
Starovice-sklepy“ s firmou Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. za cenu 164.38 Kč s DPH
Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu obce k podpisu Smlouvy na věcné
břemeno s Jihomoravským krajem
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo na
realizaci stavby „Ostrůvek-parkovací stání“
s firmou Stavby RUFA

usnesení č.
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• Starostu obce k podpisu Smlouvy o individuální dotaci s SDH Starovice na činnost
v roce 2015
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o individuální dotaci s Římskokatolickou farností
Starovice na pořízení litinového kříže
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o individuální dotaci s Vinařskou společností Starovice na pořádání akce Starovické vinobraní
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o nájmu
pozemku mezí obcí Starovice a firmou MCS
plus spol. s r.o.
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na
prodej pozemku parc. č. 128/3 o výměře
55m2 s panem ***
• Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy na
prodej pozemku parc. č. 277/6 o výměře
226m2 s ***
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo
s firmou Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
na akci „Dešťová kanalizace, Starovice-sklepy“
Zastupitelstvo obce Starovice
bere na vědomí:
• Zprávu finančního výboru
• Zprávu kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce Starovice
neschvaluje:
• Převedení stavby „Prodloužení vodovodu
Starovice – U Sokolovny“ do majetku společnosti VaK Břeclav, a.s. formou nepeněžitých vkladů.
• Zadání nové územní studie pro lokalitu RB1
Horní díly

Informace k likvidaci bioodpadů
Máme tu podzim a to znamená, že začínáme se sklizní zahrad a zazimováním zahrádek. Při této činnosti vzniká velké množství
bioodpadů, proto přinášíme informace, jak
s nimi můžete naložit.
Odpady z předzahrádek, které v průběhu
roku zkrášlují obec, můžete dát na hromádky před dům a obec v podzimních
svozech vždy po svozovém dni popelnic,
to je ve čtvrtek 15. 10., 29. 10. a 12. 11. zajistí odvoz. Ostatní odpady ze zahrad, pokud je nezlikvidujete sami ve svých kompostérech, můžete dovézt v pracovní době
na sběrný dvůr, kde je k tomuto účelu vyhrazen kontejner na bioodpad. V zimních
měsících budeme zajišťovat po obci drcení ořezaných větví, o kterém vás budeme

včas informovat, abyste
mohli připravit větve na
podrcení.
Podzim je také obdobím sběru hroznů, ze
kterých vinařům vzniká
velké množství bioodpadů. Bohužel ne všichsvoz bioodpadů z předzahrádek
ni vinaři s tímto odpadem příkladně nakládají, mnohokrát jsem žete dovézt do připravené nádrže na sběrviděl výlisky z hroznů v mezích u cesty a na ném dvoře a obec následně zajistí předání
podzim pravidelně začíná zapáchat potok zpracovatelské firmě. Také výlisky z hroznů
v obci, protože do něj někteří vinaři vypou- nebo střapce, můžete vozit na sběrný dvůr
štějí kaly. Přitom se dají odpady z hroznů do připraveného kontejneru na bioodpad.
jednoduše a levně zlikvidovat. Jedná se OBEC ZAKAZUJE VYPOUŠTĚNÍ KALŮ DO
o přírodní hnojiva, která můžete rozvést SPLAŠKOVÉ I POVRCHOVÉ KANALIZACE.
po svých polích, případně vinný kal můAntonín Kadlec
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Mateřská škola
Školní rok začal…
Prázdniny utekly jako voda a začal nový
školní rok. Dveře mateřské školy se pro děti
otevřely 1. 9. 2015, ale již 26. 8. se konala informativní schůzka, na které byli rodiče seznámeni s organizací nového školního roku,
se Školním řádem, s personálním obsazením školy, rozdělením dětí do tříd a v neposlední řadě s výsledkem dotazníku, který
byl rodičům předložen v červnu. Pro rodiče
byla připravena ochutnávka pomazánek,
ovoce a zeleniny, které jsou dětem předkládány ke svačinám.
1. září přijala mateřská škola 52
dětí. Děti byly rozděleny do dvou
tříd. Třída Veverek - starší děti, je
přestěhována do prvního patra
MŠ, třída Ježečků - mladší děti,
sídlí v přízemí MŠ. Ve třídě Veverek máme 28 dětí, u Ježečků 24
dětí.
Došlo k personálním změnám.
Na konci července odešla do starobního důchodu paní učitelka
Jitka Heřmanská. Za její dlouholetou práci v MŠ Starovice jí patří
velké poděkování. Do mateřské
školy byla nově přijata paní učitelka Mgr. Vilma Zímová, kvalifikovaná učitelka mateřské školy
a 1. stupně ZŠ.
V naší mateřské škole pracujeme
s dětmi zdravotně postiženými,
s dětmi, které vyžadují zvýšenou
péči, s dětmi, které mají nějaký
handicap. K tomuto účelu využíváme asistentů, bez kterých
si naši práci nedokážeme představit. Asistent se věnuje handicapovanému dítěti, pomáhá
mu začlenit se do kolektivu dětí,
pomáhá při komunikaci s dospělými, se sebeobslužnými činnostmi, s hygienou, jídlem, stará se
o dítě na vycházkách, výletech,
ale i při hrách ve třídě a během
odpoledního klidu. Dítěti je věnována maximální individuální
péče, kterou oceňujeme nejen
my pedagogové, ale spokojeni
jsou i rodiče dětí a především
samotné děti, o které asistent pečuje. V naší mateřské škole pracují tři asistenti.
V letošním školním roce se chceme zaměřit na sportovní aktivity
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dětí, podpořit zdravý životní styl, intenzivně
se věnovat předškolní přípravě, logopedickým chvilkám. V rámci běžné výuky poskytneme dětem nabídku výtvarných a tanečních aktivit, anglický jazyk. V hojné míře
chceme také využívat keramickou dílnu,
kterou jsme k tomuto účelu zřídili. V podvečerních hodinách pod vedením zkušených
lektorů bude keramická dílna sloužit široké
veřejnosti.
Rodičům nabízíme konzultační hodiny, na
kterých se mohou informovat na své dítě.
Prostřednictvím webových stránek školy,
osobních mailů rodičů a nástěnky školy, bu-

dou rodiče včas informováni o všech akcích, které připravujeme.
Poděkování patří zřizovateli školy, díky
němu jsme dokončili úpravy školní zahrady, dvora, provedli rekonstrukci sociálního
zařízení ve školní jídelně, opravili chodník
před jídelnou a vybudovali keramickou dílnu v MŠ.
Přejeme si, aby tento školní rok byl opět
plný zdařilých akcí, dobré spolupráce
mezi školou, zřizovatelem a rodiči. Aby
děti chodily do školy rády a odnášely si
co nejvíce zážitků a vědomostí.
Mgr.Ing.Renata Kadlecová, ředitelka MŠ
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Třída Veverek
Prvních 14 dní si děti v oddělení Veverek zvykaly na školní
řád, na novou paní učitelku, pana učitele a nové kamarády, také na změny, které pro ně v tomto roce byly připraveny.
A co v září děláme a co se nám podařilo?
Děti plní jednoduché úkoly. V měsíci září za splněné úkoly sbírají jablíčka, která si lepí na svůj „podzimní strom“.
Na konci měsíce budou nejlepší sběrači vyhodnoceni
a samozřejmě za svou píli odměněni. Každý den se Veverky učí novou básničku, písničku, tancují, plní úkoly pro
předškoláky. Na vycházkách pozorují podzimní přírodu,
práci dospělých na zahradách. V rámci výuky „Plody podzimu“ jsme si ve třídě upekli jablečný štrúdl a rozdělili
jsme se se třídou Ježečků. A protože probíhá sklizeň hroznů, tak jsme
během prožitkového učení zavítali
do vinného sklepa k Trčkům, kde
se z nás aspoň na chvíli stali malí
vinaři. Tím bychom Trčkům chtěli
moc poděkovat. Také jsme podnikli výlet za čarodějnicí. Výlet byl
plný dobrodružství. Na jeho konci
nás čekala čarodějnice, která nebyla vůbec zlá a za odvahu nám dala
spoustu sladkostí.
Ještě musíme připomenout, že někteří z nás už začali jezdit do Hustopečí na plavecký kurz a moc se
nám tam líbí.
Mgr. Vilma Zímová

Září, září, na léto jde stáří
O tom, že létu už pro letošní rok odzvonilo, se přesvědčily i děti ve třídě Ježečků.
Navštívila je totiž unavená víla Letnička,
která je poprosila o pomoc při hledání
podzimní víly, aby jí mohla předat vládu.
Děti ovšem musely vílu Podzimku přesvědčit, že už opravdu nadešel její čas. Při
vycházkách proto sbíraly plody podzimu
a ty pak používaly k tvořivým činnostem
ve školce. Z jeřabin si navlékly korálky,
z červené řepy vylisovaly šťávu, kterou
ochutnávaly a potom s ní malovaly, zahrály si také pohádku o veliké řepě, trhaly a ochutnávaly švestky, jablka, hrušky
i hrozny, pozorovaly, jak se na polích povalují dýně a na mezích červenají šípky.
To všechno se jim hodilo při přesvědčování víly Podzimky, aby vstala a ujala se
panování. Při třicetistupňových teplotách to na podzim totiž opravdu nevypadalo. Všechno dobře dopadlo, vílu jsme
probudily a slíbila nám, že se můžeme
těšit na babí léto, mlhavá rána i podzimní
plískanice.
Zdeňka Kadlecová
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Začátek školního roku ve třídě Ježečků
Nový školní rok zahájila třída Ježečků oproti loňskému roku ve spodní třídě.
Důvody ke stěhování byly čistě praktické. Ve třídě je 8 dětí dvou až tří letých,
12 dětí tří až čtyřletých a 4 děti starší čtyř let. Pro takto nízkou věkovou skupinu je spodní třída pohodlnější z hlediska dostupnosti do šatny i do jídelny.
Třídu jsme během prázdnin upravili, a tak se děti mohou těšit z nově vybudovaných tematických hracích koutků. Pro kluky je nejlákavější ponk
s opravdovým nářadím, pro děvčátka zase kadeřnictví s kosmetickým koutkem, zbudovali jsme relaxační koutek s houpací sítí, sportovní koutek s žebřinami a tělocvičným nářadím, nechybí odpočinková zóna „mazlíček“, kterou
jsme si přestěhovali z horní třídy a kuchyňka, která už ve třídě byla. Máme
také nové pojízdné kontejnery na hračky, díky kterým je ve třídě vždy rychle
a snadno uklizeno.
Děti se ve třídě snadno orientují a podle toho, jak rychle se zadaptovaly na
nové prostředí, lze říci, že je jim v naší mateřské školičce dobře.
Zdeňka Kadlecová

Paní učitelka Jituška byla pro nás jednička 
Po téměř čtyřicet let byla stálicí naší mateřské školy paní učitelka Jitka Heřmanská. Byla náhradní maminkou nejen pro nás, Husákovy děti, ale i pro
naše potomky. Dokázala pohladit, potěšit, pofoukat nejednu bolístku, naučit básničku i zavázat tkaničku. Od září letošního roku nás už ve třídě nevítá
její zářivý úsměv, protože si naplno užívá zaslouženého důchodu. Přejeme jí
hlavně zdraví, pohodu a elán při jejích oblíbených aktivitách.
za SRPDŠ K. Kapečková

Paní učitelka Jitka Heřmanská se svými prvními dětmi (šk. rok 1979/80)

Anketa
Jako vždycky jsme dětem z naší MŠ položili pár záludných otázek. Odpovídaly děti ze třídy Veverek.
Z čeho se vyrábí víno?
Honza Brabec: Z hroznů.
Terezka Fabiánková: Z těch malých pukanců.
Míša Brzobohatý: Z chmelu.
Ráďa Kapečka: Z chmelu.
Honza Nedbálek: To umelou hrozen.
Verča Fridrichová: Z hroznů.
Ben Nečas: Z hroznů.
Sára Langová: Víno se vyrábí z chmelu.
Vincík Pokorný: Z hroznů.
Co je pro tebe nejlepší prázdninová zábava?
Honza Brabec: V léte jsem doma pod větrákem.
Vašík Rosa: Hraju si s autama.
Terezka Fabiánková: Koupu se v hlubokém bazéně.
Míša Brzobohatý: Hraju si s transformerem a legem.
Ráďa Kapečka: Běhám po dvoře.
Honza Nedbálek: Dívám se na televizu.
Verča Fridrichová: Chodím bosky, skáču na trampolíně.
Ben Nečas: Kopu díry pro diamanty.
Elianka Nečasová: Kdyby byl sníh, tak sáňkuju.
Kubík Stehlík: Jezdím na kole.
Vincík Pokorný: Jezdím na výlety.
Ondra Fiala: Já mám rád prázdniny proto, abych si šel koupit
do hračkářství osobní vlak a pendolíno a mohl to dát Ježíškovi.
Co to je dámská jízda?
Ráďa Kapečka: Mamka jde tancovat.
Terezka Fabiánková: Mamka jde na párty.
Vašík Rosa: Mamka jde na záchod.
Linda Kerberová: Mamka jde tancovat na párty.
Míša Brzobohatý: Mamka jde na kolotoč.
Terezka Štýblová: Mamka jde nakupovat.
Kubík Stehlík: Mamka jde do vlaku.
Vincík Pokorný: Když jedou holky na koni.

Paní učitelka Jitka Heřmanská v posledním školním roce (r. 2015)

Svoz železa
V sobotu 10. 10. 2015 uskuteční naši hasiči pravidelný mobilní svoz železa po obci. Jestliže tedy máte staré železo, dejte ho ráno v den svozu před dům, případně jestli máte těžké
kusy, informujte velitele Dana Morávka (tel. 602 582 593)
a hasiči zajistí vynesení železa přímo z domu.
6

Co si představíš pod pojmem humorný člověk?
Ondra Fiala: Je to hodný člověk.
Terka Fabiánková: Když je někdo uraženej.
Honza Nedbálek: Je to italskej člověk.
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Fotogalerie z léta
…aneb třetí čtvrtletí roku 2015 v obci ve fotografiích.

8

Kříž nad dálnicí před opravou

Kříž nad dálnicí po opravě

Fotbalové hřiště před deštěm - 24. 7. 2015

Fotbalové hřiště po dešti

Dokončený projekt AZ s chodníkem

Nově nainstalovaná informační cedule u kostela

Oplocení sochy sv. Antonína na návsi

Školní jídelna - dokončená rekonstrukce bezbarierového WC
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Hody
Letošní tradiční krojované hody, které se konaly 21. 8. 2015 – 23. 8. 2015 v areálu u myslivny, se myslíme velice vydařily. Překvapilo nás a zároveň potěšilo, že nás nezastihl
déšť a bylo po celé hody krásné počasí, což
se často nevidí. Tímto bychom rádi poděkovali všem zúčastněným, organizátorům

a kapelám Lácaranka a Horenka, kteří nám
pomohli k dosáhnutí rekordu návštěvnosti
na starovických krojovaných hodech. Tento
fakt nám mile potvrdil, že není pravda, že
moravské tradice a krojované hody upadají.
Jsme rádi, že nás došli podpořit krojovaní
přespolní a věříme, že i jim se líbilo. Doufá-

me, že vydařené hody budou motivací pro
nové pokračovatele těchto tradic.
Ještě jednou všem moc děkujeme za návštěvu a za jakoukoliv podporu, kterou jste
se přičinili o krásný průběh letošních hodů.
Těšíme se zase za rok!
Nashledanou
stárci

9
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10. Starovické vinobraní
Letošní jubilejní 10. Starovické vinobraní se konalo v sobotu 19. záři
za krásného slunečného počasí za účasti 380 platících a 40 vystupujících, opět v našem krásném přírodním areálu u myslivny mezi
sklepy. Otevřeno letos bylo celkem 10 sklepů u V. Pokorného, I. Trčky, J. Formanky, F. Uhlíře, M. Fabiánka, M. Trčky, R. Nedbálka, F. Trčky,
L. Šebesty a v Penzionu Starovice měl otevřeno J. Vrátil.
Programem nás provázela moderátorka Českého rozhlasu Marcela Vandrová. Tradičně v 17.00 hodin byla zaražena hora. Starostou
z Oravského Bielého Potoka byla naší vinařské obci Starovice předána socha svatého Urbana, patrona vinařů, vytesána z místního
pískovce, a začal program zpěvem Petra Huňaře ze Staré Břeclavi.
Další dětskou zpěvačkou byla Kateřina Ondráková ze Staroviček
a vystoupil také Štěpán Sigmund ze Zaječí.
Hrála cimbálová muzika ZÁDRUHA z Dolních Bojanovic, při které
zpíval a hrál na kytaru Václav Kovařík, rodák z Kyjova.
Program ukončoval mužský soubor z Popic a do ranních hodin
hrál DJ Cambel.
Nutno závěrem opět poděkovat všem vinařům za otevřené sklepy a personálu, který se staral o průběh 10. vinobraní. A nakonec
bych všem vinařům popřál dobrou letošní úrodu, vysoké slady
a spousty pěkných chvil při posezení u vína.
p. V. s. S. S. Jiří Lang

Co dělá jednotka Hasičského sboru Starovic?
Velmi rád se opět s vámi občany
mohu podělit o nějaké zážitky, se
kterými se potkáváme při zásazích
i v době klidu.
Rok výjezdové jednotky začíná
v srpnu a končí v červenci následujícího roku. Během tohoto období se naše jednotka měla někdy
co ohánět. Celkem se vyjíždělo
čtrnáctkrát, převážně se jednalo
o požáry rodinných domů nebo
jejich vybavení, požárům neutekla
ani tráva.
Jelikož v poslední době začíná
někdy i pěkně foukat, tak se nám
nevyhne ani takzvaná technická
pomoc. U technické pomoci se
převážně jedná o spadený strom
10

přes komunikaci nebo nebezpečné stavy, např. nakloněný strom
nad domem, ale také to může být
čerpání vody ze zatopených prostor.
Určitě vás zajímá, jak to bylo s výjezdy během prázdnin, kdy nás
sužovaly tropické teploty. Bylo
docela horko a to jak na teploměru, tak i s výjezdy. Vyjížděli jsme
přes prázdniny celkem osmkrát.
Stalo se nám v tomto období, že
jsme vyjížděli i dvakrát po sobě
v jednom dni. Jednalo se o požáry buď technické závady na stroji
(požár balíkovače), nebo převážně požáry travního porostu, které byly zapáleny od odhozených

3/2015
nedopalků. Jeden z posledních výjezdů
byl požár balkónu v Hustopečích ve druhém patře panelového domu. K tomuto
zásahu bylo povoláno pět jednotek včetně
vysunovacího žebříku z břeclavské jednotky. Díky rychlému příjezdu PS Hustopeče
byly všechny jednotky odvolány ze zásahu
včetně nás. Kolegové z hustopečské jednotky po příjezdu zjistili, že nehoří balkón,
ale pouze květináč. Majitel bytu si před
odchodem do práce zapálil ještě cigaretu,
kterou posléze típl do výše zmiňovaného
květináče, který se vznítil díky svěže foukajícímu větru. Květináč byl zalit vodou a bylo
po požáru a nám ostatním zbylo pouze papírování o tom, že jsme vůbec nevyjeli. Samozřejmě nejlepší by bylo, kdyby všechny
požáry skončily tímto způsobem. Bohužel
není vždy tak veselý konec jak u tohoto případu, a proto se snažte dodržovat alespoň
základní protipožární opatření.
Ale je taky doba, kdy se mužstvo musí
zdokonalovat a cvičit se v technice zásahu. K tomu nám pomáhají hasiči z HZS-PS
Hustopeče, kteří nám připravují různé cvičení v různém prostředí. Jedno takové bylo
27. 5. 2015 v objektu firmy Flaga, kde jsme se
zúčastnili bojového útoku, při kterém jsme
hasili hořící cisternu. Pro naši činnost hasiče
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je důležité školení zdravotníků, kterého jsme
se zúčastnili dne 12. 9. 2015 za spolupráce
paní doktorky z Fakultní nemocnice Brno.
Školení se zaměřovalo na před lékařskou
první pomoc, která zahrnuje posttraumatické stavy, nepřímou srdeční masáž, zastavení
krvácení, celkové zafixování pacienta pro

transport a ošetření popálenin.
To je z mého výběru našich aktivit prozatím vše a doufám, že nebudete naši pomoc
potřebovat a snad jste v koutku duše na
naši jednotku hrdí. Závěrem přeji všem
krásné podzimní dny.
Daniel Morávek, velitel jednotky

Rok 1945 ve Starovicích - Příchod nových obyvatel
V minulém čísle jsme si připomněli, že bezprostředně po válce ještě zůstávali v obci němečtí obyvatelé. Dnes se pokusíme naznačit,
jak vypadalo nové osídlování naší obce, když sem postupně začali
přicházet obyvatelé české národnosti.
Československá vláda měla zájem na tom, aby odsun velké části
obyvatel pohraničí nenarušil zásobování. V našem kraji šlo především o to, aby
nepřišla vniveč úroda na polích – bylo
nutné, aby zemědělské usedlosti byly přebrány co nejdřív – proto se nečekalo na
dokončení odsunu a noví obyvatelé sem
přicházeli rychle a žili zde ještě s původními německými majiteli domů.
Oficiálně se první rodiny Čechů nastěhovaly do Starovic 14. července 1945; několik prvních rodin si však domy přebralo již
10. července 1945 a 2 rodiny 15. července. Byly to až na výjimky mladé rodiny
s malými dětmi. Celkem bylo v této první
červencové vlně osídleno 57 domů. Další osídlenci pak přicházeli ještě na konci
července, v srpnu a postupně v dalších
měsících.
Při vybírání nových obyvatel dostávali
přednost mladí manželé a mladé rodiny.
Vesměs všichni pocházeli z chudých poměrů. Někteří přišli o dům při přechodu
fronty, jiní využili možnosti odstěhovat se
z domu, který sdíleli s rodiči či rodinami
Dožínky 1945
sourozenců, do vlastního.

Celkem se v prvních měsících a letech po osvobození do Starovic
přistěhovalo 595 osob. Přicházeli zejména z okolních obcí tehdejšího okresu Hustopeče. Z Bořetic se přistěhovalo 61 osob, z Horních Bojanovic 7, z Křepic 74 osob (22 rodin), z Velkých Němčic
72 osob, z Nosislavi 62, z Blučiny 44, z Nikolčic 29, z Měnína 10, ze
Šitbořic 61 a z Divák 22 osob. 29 obyvatel přišlo z okresu Brno-venkov (Ivančice,
Alexovice…) a 25 z okresu Tišnov (Štěpánovice, Zahrady…) atd. Drtivá většina
obyvatel tedy přišla z moravských okresů. 2 osoby se přistěhovaly z Čech a 4 občané české národnosti se vrátili jako reemigranti z Volyňska.
O soužití Čechů a Němců jsme již psali v minulém čísle. Němečtí obyvatelé
museli zanechat v domě veškerý majetek, který byl pečlivě sepsán. Češi sem
byli dosazování nejprve jako tzv. správci
usedlostí. Některé kusy majetku však byly
zabavovány národním výborem a přerozdělovány – např. radiopřijímače (v obci
byl jeden a ten zabavil ONV Hustopeče)
či šicí stroje.
Zprávy o počínání zabírajících Čechů
nám zprostředkovaně podává kronikář
Alois Formánek:
„Tak na příklad jistý občan, který zde dělal
vedoucího než-li se utvořil Nár. Výbor, vyhlásil, aby se všechny kozy od německých
občanů zavedly na dvůr domu 141. Když
11
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tam byly dovedeny, tak si tu nejlepší vzal a rozkřikl: „Tak a teď kdo si
co chytne, bude jeho!“
Nastalo veliké tahání kozí, neboť některou chtěli i tři občané, což vyvolalo velikou lekraci u ostatních. Protože jeden ju držel za uši, druhý
za zadní nohu a třetí za vemínko zkoušel, zdali dojí!
Ovšem toto se mohlo stát jenom u kozí, u krav se to nedělo.
Někteří osídlenci byli jako kovbojové z divokého západu.
Jak kdo mohl tak si přivlastňoval i to co mu nepatřilo. Jeden druhému
uzmul různé hospodářské nářadí jako vozy, pluhy, brány, hrabačky
a jiné věci. … Mnozí přicházeli a hleděli, co by se dalo zpeněžit, odcizit a zašmelinařit.“
31. 8. 1945 se sešli všichni starovičtí Češi, aby si zvolili národní výbor. Již v této době se zformovaly dvě politické strany, které předložily své kandidátky – byly to Komunistická strana Československa a Československá strana národně socialistická - a z nich byli
vybráni členové národního výboru. Předsedou byl zvolen Tomáš
Straka, který jakožto určený osidlovací komisař přišel do Starovic
úplně první, již několik týdnů po osvobození.
Na schůzi 21. 9. 1945 si podala žádost o zastoupení ve výboru také
Československá strana lidová. Požadavek byl oznámen na Okresní
národní výbor v Hustopečích a po schválení bylo žádosti vyhověno, takže na další schůzce, 26. září 1945, proběhla nová volba
a Místní národní výbor Starovice byl složený z těchto občanů: za
komunisty: L. Mikolajek, T. Straka, J. Dvořák, A. Zach, A. Furch, Fr.
Válka; za národní socialisty: A. Klobouk, B. Chloupek, A. Klein, J.
Konečný, J. Partyka, J. Viktorin; za lidovce: K. Štýbl, A. Kunc, M. Plotnárek, F. Záblacký, A. Trčka, Jar. Štýbl.
Předsedou národního výboru byl zvolen Alois Klobouk. O tři dny
později se však konala mimořádná schůze, kde komunisté podali
proti volbě předsedy námitku, takže byla provedena volba nová,
ze které vzešel jako předseda komunistický zástupce Leopold
Mikolajek. Národní výbor přijal také obecního tajemníka Pavla
Zoubka ze Šitbořic. Dále národní výbor zaměstnával obecního
sluhu Karla Skrepla, posluhovačku Marii Kainzovou, ošetřovatele
obecních býků Jar. Štýbla a zásobovacího referenta. Posluhovačka měla na starost kromě úklidu také to, že např. v zimě musela
ráno zatápět v kamnech. Obecní sluha v této době, kdy nefungoval obecní rozhlas, chodil po obci s bubnem a obecní hlášení
vybubnovával. Obecní býci byli ustájeni v místech, kde dnes bydlí
Kavalíř Ivan, č. p. 103.
Místní národní výbor se zpočátku zaměřil zejména na zcelování
pozemků a jejich nový příděl po žních 1945. Kromě toho bylo
nutné opravit válkou poškozený kostel, byly tu poškozené domy,
rozbité obecní cesty apod.
Od začátku je patrná snaha život v nově
osídlené obci organizovat a řídit. Z místních
občanů vznikaly různé komise a výbory, které si braly na starost konkrétní úkoly. Existovala stavební komise, která posuzovala
mimo jiné stav domků (některé bylo možné
opravit, jiné bylo nutné zbourat), zemědělská komise, finanční komise, bezpečnostní
komise, školní rada, živelní komise, v listopadu 1945 vznikla kostelní rada, která měla
koordinovat práce spojené s opravou kostela, v lednu 1946 byla ustanovena knihovní rada, která jmenovala první knihovnici
v obci (učitelka Drahomíra Svobodová), dále
vznikla vodovodní rada, v dubnu 1946 pak
stavební komise apod.
Jako jedna z prvních vznikla bezpečnostní komise, která měla dohlížet na pořádek
12
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v obci, a mezi její pravomoci patřilo také zabavování věcí Němců a jejich přerozdělování. Na její nepřístojné chování se objevují
stížnosti. Tak v září 1945 si stěžoval František Vedra z č. p. 92, že
mu hlídka hodila do potoka vůz. Celá věc byla prošetřena a výtržníkům bylo 3. října nařízeno, že vůz musí vytáhnout a složit každý
50 K. pokuty.
Od září se v zápisech ze schůzí MNV objevují evidence nejrůznějších žádostí občanů, které byly vyžadovány na oficiálním tiskopise (jinak byly vráceny žadateli zpět). Usedlíci po pár měsících
chtěli vyměnit dům, případně přidělit stodolu, sklep (nebo ho
vyměnit), ale požadovali také různé věci, které v domech patrně
již dříve zabavila bezpečnostní komise. Tak např. Josef Chloupek
žádal o přidělení řeznické bryčky, která patřila k č. p. 34, František
Hanzlík z č. p. 269 žádal o přidělení včelstev, skleníku, pole a révové školky, opakovaně a často se objevují žádosti o přidělení šicího
stroje. Zpočátku národní výbor žádostem vyhovoval, později už
ale s majetkem nakládal opatrně a žádosti buď odmítal, nebo nechával otevřené, případně se polnosti či věci pouze propůjčovaly
za poplatek. Nakonec byl v lednu 1947 zbylý nábytek z neobsazených domků zájemcům odprodán.
Podobně národní výbor zpřísnil posuzování žádostí o dům. Přespolní zájemci byli prověřováni; tak byla v srpnu 1946 zamítnuta
žádost Fr. Krejčího z Nosislavi o dům č. p. 202 či Jana Froňka z Podivína o dům č. p. 235. František Krejčí byl podle vyjádření z jeho
vesnice zaopatřený, vlastnil tam usedlost, takže nebylo nutné, aby
se stěhoval. Jan Froněk byl v minulosti trestaný, navíc uvedl nesprávné údaje v žádosti (uvedl, že je ženatý, přestože byl svobodný). Žádost Marie Malé z Vrbice byla odročena, protože o ní zatím
neměli informace (na další schůzi byla její žádost o dům č. p. 235
zamítnuta). Nakonec dům č. p. 235 získal dříve odmítnutý Fr. Krejčí. U žádosti Terezie Grůzové, která chtěla dům č. p. 8 nebo č. p. 72,
přišlo zastupitelům podezřelé to, že o přidělení domku nežádá její
manžel nebo syn, a dům dostala přidělen teprve po prošetření.
Jak již bylo řečeno, do Starovic se přistěhovaly zejména mladé rodiny. Bylo po válce, lidé si oddechli a chtěli znovu žít a bavit se.
Když se konala nějaká akce, scházela se doslova celá vesnice. První
kulturní akcí po válce byla slavnost dožínek po žních roku 1945.
Taneční zábava se konala již odpoledne na návsi u kostela a večer
pokračovala v sále na radnici.
V zimním období se postupně začaly formovat různé kulturní
a zájmové organizace a spolky, jejichž ustavující schůze proběhly
většinou v prvních měsících roku 1946 jako např. TJ Sokol, Svaz
mládeže, hasičský sbor a další… ale o tom zase někdy příště.
Petra Pokorná

3/2015

Štarvický panter

Poznávání s Panterem
Panter na San Siru v Miláně
Náš kamarád Laďa Švestka oslavil letos kulaté narozeniny
a my jsme se rozhodli dát mu dárek ve formě zážitku. Protože je Laďa velký fanoušek slavného milánského fotbalového
klubu AC, obdarovali jsme ho zájezdem na fotbalový zápas
jeho klubu. A aby si zážitek víc užil, a protože s partou kamarádů se fandí líp, rozhodli jsme se ho na zápas taky doprovodit.
Do auta jsme nabalili plechovky s českým pivem a vyrazili
jsme. Cesta nám příjemně ubíhala, pokochali jsme se pohledem na rakouské Alpy a italské Dolomity a odpoledne jsme
dorazili do Milána. V Miláně nás čekalo malé překvapení ve
formě zrušeného ubytování, a protože ve městě právě probíhalo Expo, dalo nám hledání náhradního ubytování docela
zabrat.
Druhý den jsme se věnovali prohlídce náměstí, navštívili
jsme gotickou katedrálu Panny Marie a nevynechali jsme ani
obchodní Galerii Viktora Emanuela, kde sídlí obchody známých italských návrhářů.
Před samotným zápasem jsme si sedli do hospůdky u stadionu San Siro, kde se chystalo městské derby slavných klubů AC
a Inter. Stadion je obrovský, má kapacitu 80 tisíc fanoušků.
Hospůdka byla narvaná fanoušky Interu, kteří po nás nervózně pokukovali, protože jsme na sobě měli naše sokolská trička a oni nevěděli, ke kterému klubu patříme. Nakonec jeden
nevydržel a přišel se nás zeptat. Podle barev si mysleli, že
jsme fanoušci Manchester City, ale když jsme jim vysvětlili,
že jsme ze Starovic, tak se k nám chovali přátelsky. Společně
jsme pak sledovali davy fanoušků, kteří se na gigantický stadion sjížděli z Itálie i ze zahraničí a vypadalo to jako zvětšené
mraveniště.
Dvě hodiny před začátkem zápasu jsme se na stadion vydali
i my. Prohlédli jsme si ještě muzeum obou klubů a pak už
jsme vystoupali do 15. patra stadionu, kde jsme měli místa.
Když vstoupíte do takovéto obrovské, bouřící arény, je to

Katedrála Narození Panny Marie v Miláně je pátá největší na světě

Panter na stadioně San Siro

Sokolíci na San Siru

nepopsatelný zážitek. Horkokrevní italští fanoušci zápas velmi
prožívali a my jsme si užívali atmosféry a fotbalu. Nakonec, k Laďově nelibosti, zvítězil Inter nad AC 1:0, ale o výsledek šlo až
v poslední řadě.
Myslíme si, že se nám podařilo dát Laďovi nezapomenutelný dárek, a to nám šlo především.
Laďovi přátelé
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Starovice před 50 lety
„Letošní rok není chválihodný ani dobrý. Byl
více studený, vlhký, což zapříčinilo, že úroda
byla dost špatná. Ovoce špatné a málo, zelenina špatná i brambory nevzhledné. Réva
pozdě vegetovala špatně kvetla a brzo byla
zachvácena peronosporou, která řádila ve
vinohradech celý rok. Vinaři stříkali listy révi
až 6x modrou skalicí a Kuprikolem a přece
nezamezili tuto chorobu. Výnosy podle toho
také vypadaly. Vinobraní se provádělo až
15 – 20 října, kdy první mrazy měli za následek nevyzrání některých odrůd jako: ryzling
vlažský, Veltlín býlý a různé jiné odrůdy. Není
pamětníka tak špatného roku.“ Těmito slovy zhodnotil úrodu kronikář Al. Formánek
v roce 1965. Sklizeň obilí popsal takto:
„Konečně při žňové práci pochopili družstevníci velký význam mechanizace a zklýzeli
obilí kombajny, které si sami na různých místech zamluvili. Tyto pracovali tak, že nestačili traktoristé odvážet obilí na polní mlat,
který byl letos hodně rozšířen a kde byla postavena také sušička a sušilo se obilí ve dne
i v noci.“ Při sklizni se tehdy pracovalo na
3 směny, aby bylo obilí co nejrychleji pod
střechou a v čase největšího náporu žňových prací musela být dokonce požádána
o výpomoc zemědělská škola z Hustopečí.
Kronikář také konstatuje, že družstevníci
měli dlouhou dobu z mechanizace obavy
– báli se, že pokud práci zastanou stroje,
přijdou o práci oni.

Žně v roce 1965
Na rozdíl od dnešní doby se tehdy pěstovaly
na družstevních lánech i rané brambory či
okurky, které se dodávaly také na trh pro malospotřebitele. Při mechanizaci práce bylo
třeba přizpůsobit terén, a tak se v této době
začal proměňovat vzhled krajiny v bezprostředním okolí Starovic. Zejména mizely různé meze s planými šípkovými keři, bodláčím
apod. a mnoho ovocných stromů (kronikář
mluví o stovkách stromů), které rostly různě
v polích – bránily při obdělávání půdy stroji.

Z činnosti TJ Sokol Starovice
V letním období je hlavní akcí sokolu společně se stárky pořádání hodů. Hody organizujeme už téměř 20 let a za tu dobu jsme snad
vychytali už všechny „mouchy“ a organizace
hodů má dnes, troufám si tvrdit, dobrou úroveň. Naše hody si oblíbil např. i známý kardiochirurg profesor Jan Pirk, který k nám pravidelně už několik let jezdí a dělá Starovicím
dobrou reklamu i v médiích. Dnešní hody začínají páteční diskotékou, kterou navštěvuje
velké množství hlavně mladých návštěvníků,
a pokračuje sobotní a nedělní zábavou. Poslední roky bereme jinou dechovku na sobotu a jinou na neděli, abychom návštěvníkům
umožnili větší nabídku a porovnání. Letošní
rok hrála v sobotu DH Lácaranka a v neděli
DH Horenka, které společně se zodpovědnými stárky včele s prvním párem Kristýnou
a Martinem Hanušovými přispěli k příjemné
atmosféře hodů. Dobré počasí přilákalo rekordní množství návštěvníků – celkem 1250
platících - což přineslo naší organizaci hezký
zisk, ze kterého jsme schopni pokrýt náklady
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Kopce a nerovnosti byly srovnány pásovým
traktorem, aby se daly lépe orat.
Když porovnáme dnešní turistické zájezdy,
které pořádá pravidelně TJ Sokol, se situací
před 50 lety, zjistíme, že jsme se svým jedním naplněným autobusem na každoroční
zářijový turistický výjezd „žabaři“. Družstevníci v roce 1965 uspořádali třídenní zájezd na Karlovarsko, kterého se zúčastnilo
130 lidí a byly vypraveny 3 autobusy.
Petra Pokorná
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činnosti na celý rok i s drobnými investicemi.
Ze sportovní činnosti je hlavní náplní fotbal,
dnes rozšířen o mládež, která nám dává naději do budoucna. Loňskou první po dlouhé
době obnovenou sezónu jsme zvládli velice
dobře a kluci získali sportovní návyky, zdokonalili se ve hře a dali příklad dalším nástupcům. Jelikož nemáme dostatek kluků na vytvoření mladších žáků, udělali jsme dohodu
s FC Hustopeče, kam většina starších hochů
přešla a pokračuje úspěšně dobrými výsledky v Hustopečích. Ve Starovicích jsme si ponechali pouze starší přípravku, tedy chlapce
do 10 let, které jsme doplnili novými zájemci
a pokračujeme v započaté práci s mládeží.
Tímto si vás dovolujeme pozvat na naše zápasy.
S mužstvem dospělých to nejdříve vypadalo, že se pro malý počet starovických hráčů ani nepřihlásí do soutěže, ale zásluhou
„mladých“, hlavně Davida Lesáka, se podařilo získat fotbalisty z okolí a Starovice hrají
dál a vcelku prozatím s dobrými výsledky.
Z důvodu nedostatku vody v rybníce pro zavlažování a velkého sucha došlo k poškození
travnaté hrací plochy, proto mužstvo odhlásilo podzimní zápasy, které se odehrají na
venkovních hřištích, a naopak celé jaro bude
sehráno ve Starovicích.
Dne 19. 9. se uskutečnil tradiční turnaj v tenise.
Tentokrát se do turnaje přihlásily pouze čtyři
dvojice, protože se řada už tradičních účastníků omluvila většinou ze zdravotních důvodů.
Nicméně známé tváře nemohly na turnaji chybět, zejména je potřeba ocenit výkony „veteránů“ a ikon starovického tenisu, pánů Jendy
Kerna a Ladislava Švestky, jehož nedávná nemoc sportovní úroveň hry nijak nepoznamenala. Hrálo se systémem každý s každým na
9 vítězných gamů ve skupině a o třetí místo
si to pak „rozdali“ čtvrtý se třetím a finálovou
dvojici vytvořily první dva týmy. Na čtvrtém
místě se po boji umístili Jenda Kern a Jara Pokorný, když se jim nepodařilo podruhé pokořit
Ladislava Švestku s Martinem Sloukem. Ve finále se pak utkali v částečně bratrovražedném
boji dvojice Tomáš Josinek s Alešem Růžičkou
a Petr Josinek s Tomášem Kadlecem. Již asi
nikdo z přihlížejících nepochyboval o tom, že
nadějný náskok 8:5 na gamy pro dvojici Růžička – Josinek T. povede k úspěšnému konci, ale
soupeř prokázal morálku a bojovnost i v těžkých chvílích a když se mu podařilo odvrátit
7 mečbolů, tak hned ten první využili a tie-break ovládli stavem 8:6. Putovní pohár tak
v krásném, téměř ještě letním počasí po roční
pauze převzala dvojice Tomáš Kadlec – Petr
Josinek.
Mezi další činnosti sokolu patří rekreační turistika, kdy se členové sokolu tentokrát vypravili na dvoudenní turistiku do Beskyd.
S pozdravem „sportu zdar“
Antonín Kadlec, předseda TJ
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Rozpis zápasů starší přípravka podzim 2015
Kolo

Den a datum

Sraz
Začátek
u kabin utkání

Domácí

Sobota
8:15
9:30
Hlohovec
5. 9. 2015
Neděle
2
13. 9. 2015
Sobota
3
12:15
13:30
Klobouky
19. 9. 2015
Pondělí - svátek
9:30
10:30
Starovice
4
28. 9. 2015
Neděle
5
9:00
10:00
Perná
4. 10. 2015
Neděle
6
9:30
10:30
Starovice
11. 10. 2015
Neděle
7
9:10
10:00
Křepice
18. 10. 2015
Neděle
8
9:30
10:30
Starovice
25. 10. 2015
Neděle
9
9:15
10:30
Krumvíř
1. 11. 2015
Naše hymna:
Modrá, bílá, to jsou barvy naše, nastřílíme góly a vítězství je naše.
1

Hosté
Starovice
volný víkend
Starovice
Nosislav
Starovice
H. Bojanovice
Starovice
Velké Němčice
Starovice
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Změny v obchodě COOP
ve Starovicích
Jednota Mikulov provedla ke zlepšení služeb
a rozšíření nabídky úpravu interiéru v obchodě
COOP ve Starovicích. Nové regály umožnily přehlednější výběr a rozšíření nabídky zboží. S rozšířenou nabídkou Jednota také prodloužila od
1. 10. 2015 svoji prodejní dobu. Těšíme se na vás
v nových prostorách COOP ve Starovicích.
kolektiv pracovnic
Provozní doba:
PO – PÁ 5:30 - 11:30
14:30 - 17:00
SO
6:00 - 11:00

Obec Starovice si našla příležitost pogratulovat oficiálně Petru Bulíčkovi, o jehož ocenění jsme informovali na jaře. Ještě jednou gratulujeme.

Kalendář kulturních a sportovních akcí do konce roku 2015:
Kdy

Kde

Co

Kdo

Sobota
17. října

fotbalové hřiště

Drakiáda

Sokol

neděle
29. listopadu
15:00

náves

Rozsvěcování vánočního stromu

obec

sobota
26. prosince
14:00

sokolovna

Košt mladých vín

Vinaři

Více o připravovaném programu se dozvíte na www.starovice.cz
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