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Štarvický panter

Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice

Slovo starosty

panter

nání s úřadem práce, aby nám umožnil
přijmout další zaměstnance z řad již dříve
u obce zaměstnaných. Věřím, že se nám to
podaří a že všechny sezónní práce plnohodnotně zvládneme.
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jemňují procházky a dělají obec pro turisty
atraktivnější.

Stavba nového posezení nad obcí
Vážení občané,
čas běží„mílovými kroky“ a kdybych neměl
děti, ani bych si neuvědomil, že se opět blíží letní prázdniny. Pro mě to znamená konec dalšího čtvrtletí a pravidelné uzávěrky
našeho zpravodaje a jako vždy vás chci
v úvodu seznámit s činností zaměstnanců
a zastupitelů, s připravovanými projekty
a se vším, co se v obci za toto období odehrálo. Čtvrtletí je sice krátká doba, ale když
jsem si prošel fotky, které mi vždy připomenou, co se v tomto období uskutečnilo,
vidím, že je toho zase hodně.
Začnu činností obecních zaměstnanců.
Oproti minulým rokům, kdy jsme mívali sezónně v pracovním poměru až osm
pracovníků z úřadu práce, dnes odtud nemáme ani jednu osobu. Důvod je ten, že
na úřadu práce nejsou v současné době
uchazeči, kteří by měli o tuto práci zájem,
a pracovníci, které jsme měli naposledy,
nám úřad práce nepovoluje přijmout. Tito
pracovníci nám chybí a jejich absence
jde vidět na nedostatečné údržbě zeleně
v obci. Navíc nám přibyla práce s údržbou
stromů lokálního biocentra u střelnice
a dalších vysázených stromů z minulého
období, o které se musíme starat, aby nezaschly, protože by nám tím vznikla velká
škoda, a to nejen finanční. V této situaci je
pro nás důležitější postarat se o stromy na
úkor dobře vysečené obce. Není v silách
dvou zaměstnanců plně zajistit sezónní
údržbu a provoz obce, proto jsme v jed-

Zalévání stromů
Pracovníci obce se mimo údržbu zeleně také podíleli na drobných stavebních
a zemních pracích, kterých jsme v tomto
období i ve spolupráci s místními živnostníky udělali několik. Se začátkem stavební
sezóny jsme oslovili místní živnostníky
k provedení opravy chodníku u Neumannového a stavbu parkoviště u sportovního
areálu. Po předchozí dohodě se podařilo
ve spolupráci s panem Jakimem obě díla
rychle uskutečnit a dnes je v uličce u Neumannového nový chodník a u hřiště vyrostlo dalších 11 parkovacích míst.

Parkoviště u hřiště
Ještě v zimním období jsme se dohodli
s místním tesařem p. Bulíčkem na výrobě dvou altánků s posezením, které nám
v obci chyběly. Jeden altánek byl vystavěn
nad obcí v terasách v místech bývalých nádrží a druhý na tzv. poloostrovu u rybníka.
Jedná se o drobné a finančně nenákladné
stavby, které však občanům i turistům zpří-

Poslední drobnou stavbou, ale velkou
svým duchem, je oprava kapličky na hranici katastrů Starovic a Uherčic. Kaplička
byla zapomenuta v polích několik desítek
let a postupně chátrala, proto jsme se rozhodli pro její obnovu.

Co se podařilo za
uplynulé čtvrtletí:
- oprava chodníku v uličce u Neumannového
- 11 nových parkovacích míst u hřiště
- začala výstavba chodníku ke hřbitovu
- opravit výtluky v komunikacích po
obci
- 2 nové altánky s posezením u rybníka a v terasách
- nová pergola u myslivny
- výsadba 16 nových stromů
- získání dotace z JMK na rekonstrukci
věže hasičky
- získání dotace z JMK na opravu fasády sokolovny
- získání dotace ze SFDI na opravu
chodníku na 2. řádku

Co se zatím nedaří:
- Zajistit sezónní údržbu obce
- čekáme na dotaci na víceúčelové
sportoviště
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Prací se opět bez váhání ujal pan Frank
a obec vypomáhá zajištěním zemních
prací, materiálním zajištěním a případnou
pomocí. Věřím, že se nám společně podaří kapličku opravit do podzimu, následně
společně vysázet stromy a udělat tak další
krásné odpočinkové místo v obci.

Opravy kapličky
Mimo drobné stavby jsme zařadili do rozpočtu obce pokračování úpravy přírodního areálu u myslivny a to stavbou zastřešeného posezení, které bude kromě samotných kulturních akcí využíváno občany při
procházkách nebo jako místo pro turisty.
Samotná zastřešená pergola přispěje ke
zlepšení podmínek areálu a bude usnadňovat práci pořadatelům kulturních akcí,
což je našim cílem - nepřímá podpora zájmových organizací. Stavbu na základě výběrového řízení provedl opět místní tesař
Miroslav Bulíček a celkové náklady investice byly 209 tisíc Kč.

Nový přístřešek u myslivny
Můžeme říci, že v porovnání s jinými obcemi máme velmi pěkné komunikace, které
se nám podařilo z velké části opravit po
stavbě kanalizace. Nezdá se to, ale od stavby kanalizace uplynulo už 5 let a postupně
se začínají projevovat poruchy komunikací, které je nutné postupně opravovat.
Některé části jsme nechali opravit ještě
v rámci pětileté záruky díla na náklady dodavatele, ale většinu, a zvláště pak opravy
komunikací mezi sklepy, jsme prováděli
plně na náklady obce. Práce prováděla
na základě výběrového řízení firma Stavba
a údržba silnic Břeclav a opravy vyšly na
319 tisíc Kč.

Oprava komunikací po kanalizaci
2

2/2016
Žijeme na jižní Moravě, kde se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem vody.
Kolem naší obce je málo lesů, a proto je
jedním z našich důležitých cílů podporovat výsadbu zeleně, které věnujeme hodně energie, času i finančních prostředků.
V tomto období se nám podařilo zajistit
na náklady firmy Strabag, jako náhradu
za kácení dřevin u dálnice, výsadbu dalších 16 nových stromů v obci. Stromy jsou
vysázeny dle návrhu projektantky „krajinářky“ Ing. Hukové a jedná se o výsadbu
9 ks smutečních vrb u potoka v dolní části
obce a 7 stromů střemchy obecné, které
jsou vysázeny také kolem potoka zase
v horní části obce. Tyto stromy jsou vysázeny jako budoucí náhrada za staré a nebezpečné stromy, které se budou muset
časem odstranit.

Výsadba stromů
Mezi investičně nejnákladnější stavby
obce v tomto roce patří stavba chodníku
od COOP po hřbitov. Tato stavba je plánovaná dlouhodobě, měl ji v plánu realizovat
už můj předchůdce Milan Novotný, ale v té
době byly důležitější jiné investice. Až nyní
nastal čas na realizaci bezpečné a důstojné
cesty ke hřbitovu. Stavbu na základě výběrového řízení provádí firma Inženýrské
stavby Hodonín za vysoutěženou cenu
511 tisíc Kč.

Stavba chodníku ke hřbitovu
Kromě obecního úřadu se také TJ Sokol
pustila do investice opravy fasády sokolovny, na kterou si zajistila velkou část
finančních prostředků získáním dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši
190 tisíc Kč. Zbytek celkových nákladů
opravy bude po schválení zastupitelstvem
uhrazen z prostředků obce. Možná některé
zarazí, že bude provedena pouze polovina
fasády sokolovny, ale je to z důvodu vysokých nákladů, kdy získaná dotace z JMK
pokryje opravu pouze poloviny budovy.
Na druhou část opravy můžeme podat
žádost v dalších letech a ušetřit tak obci

finance na jiné projekty. Opravou fasády
sokolovny dojde k celkovému zlepšení
vzhledu v horní části obce, kterou navštěvuje mnoho občanů i návštěvníků obce při
konání kulturních akcí. Opravu provádějí
na základě výběrového řízení místní živnostníci a Sokol tak může dát sokolovně
dárek k 70. výročí založení organizace.

Návrh vzhledu sokolovny
Vždycky mě potěší, když do obce dojede
nějaká návštěva a pochválí naši vesnici,
jak se rozvíjí. Věřím, že také většinu z vás
těší, že neustále investujeme, stavíme,
opravujeme a vymýšlíme nové projekty.
Samozřejmě chápu, že každý má svou prioritu a někdo řekne, proč raději neudělají
tohle namísto toho, ale je to o nastavení
priorit. Vypadá to pěkně, když vidíte například nově postavený chodník, ale cesta ke
každému projektu je administrativně velmi náročná a zdlouhavá. V tomto období
jsme prováděli několik výběrových řízení
na dodavatele stavby, na technické dozory
atd. Především však, aby se mohlo stavět,
je nutné nejdříve zajistit finanční prostředky, což považuji za jednu ze svých priorit,
která se nám daří. Velkou část prostředků
na investice získáváme z dotací. V letošním
roce jsme podali celkem 6 žádostí a dnes
víme, že jsme obdrželi finanční podporu
z programu JMK na opravu hasičky, dále
na opravu sokolovny a na rozhodnutí získání dotací k dalším projektům ještě čekáme.
Když se podaří dotáhnout projekt od nápadu až po konkrétní stavbu, tak to každý
z občanů vidí a většinou i pochválí. Ale je
spousta jiných činností, které navenek
nejdou vidět a jsou pro život v obci velmi
důležité a navíc nás, zastupitelstvo, stojí
mnoho času, práce a psychického vypětí.
Jednou z těchto nepříjemných věcí jsou
v poslední době neustále „tlaky“ developerských společností o výstavby v obci.
Může nás těšit, že je obec vzhledem ke své
poloze, dostupnosti, dobré infrastruktuře
i vzhledu velmi žádaným místem k bydlení,
ale na druhou stranu si chceme obec chránit. Současné zastupitelstvo nemá zájem
o bezhlavé rozšiřování obce, spíše je cílem
postupně dostavět proluky mezi domy tak,
aby byla obec uzavřena a navazovala na
současnou infrastrukturu. Výstavbu určuje územní plán, ve kterém jsou navrženy
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dvě vetší lokality k zástavbě. Jedna z nich
je navržena v ploše nad 4. řádkem, kde je
plánováno prodloužit čtvrtý řádek až dolů
do Zádvorníku a napojit na stávající komunikaci. Tato zástavba má logiku a je námi
upřednostňována. Její realizace je podmíněna zadáním zastavovací studie, která by
měla být do roku 2017 zpracována, takže je
možné, že se v této části obce začne stavět.
Druhá velká plocha k bydlení je navržena
v lokalitě tzv. Horní díly, jižně nad obcí za
horní cestou na Hustopeče. Tato zástavba
je převzata z minulého územního plánu
a její realizace se nám nelíbí. V podstatě půjde o tzv. satelit za obcí, který nenavazuje
na současnou zástavbu obce a bude i svou
dostupností vzdálen od obce. Stavbu tohoto satelitu nepodporujeme, ale nemáme
prostředky této stavbě zcela zabránit.
Mimo velké developerské projekty řešíme mnoho individuálních staveb, kde se
snažíme s maximální snahou dbát na dodržování vzhledu staveb vhodných pro
vesnickou zástavbu. Není to jednoduché
udržet přijatelný urbanistický vzhled obce,
často se dostáváme s investory do sporů,
protože každý má svou individuální představu, která se ne vždy do jihomoravské
obce hodí.

Štarvický panter
byli nuceni přistoupit ke koupi nového
stroje. Na základě porovnání a dobrých
referencí jsme pořídili novou sekačku na
trávu od českého výrobce Starjet.

Nově pořízená sekačka Starjet
To je v krátkosti vše z činnosti a investic
obce. Osobně mě těší, že i mnoho občanů investuje do různých staveb, ať už rodinných domů, garáží, sklepů, nebo jen
plotů, fasád, které přispívají ke zlepšení
vzhledu obce. Svědčí to o tom, že se nám
daří. Poděkování patří také všem majitelům květinových předzahrádek, kteří nám
obec zkrášlují. V měsíci květnu pověřené
pracovnice provedly obchůzku a hodnocení předzahrádek. Pěkných udržovaných
předzahrádek je více jak třicet a bylo složité určit, která je nejhezčí, proto jsme se
rozhodli symbolicky ocenit všechny majitele předzahrádek předáním obecního
hrníčku. Ale přece jen jedna paní si za svou
neúnavnou péči o předzahrádku zaslouží
mimořádné ocenění a tou je paní Sadílková, která i ve svých úctyhodných devadesáti letech téměř každodenně běhá s motyčkou kolem své předzahrádky, za což jí
patří uznání a poděkování.

Výstavba sklepů
Jak jsem psal na začátku, obci přibývá
ploch zeleně k údržbě a nemáme pracovníky z úřadu práce, proto se snažíme
nahradit absenci pracovníků technikou
a stroji. Koncem března jsme pořídili kvalitní ojetý traktor Zetor Fortera, ke kterému
budeme potřebovat ještě dokoupit nářadí v podobě mulčovače, secího ramene
a kontejnerového přívěsu, abychom si
usnadnili a zefektivnili práci. Také po 9 letech nepřetržitého provozu dosloužila
naše sekačka na trávu Viking, proto jsme

deje, tito „obchodníci“ jsou neodbytní
a i s rizikem pokuty po obci neustále chodí a obtěžují nás. Určitě vás nenavštěvují,
aby vám ušetřili finance za energie, jde
jim pouze o jejich provizi za nově uzavřenou smlouvu, kterou v mnoha případech
potom za vás musíme vypovídat. Jestliže chcete získat slevu, je lepší se poradit
v rodině; jistě existují jiné způsoby, jak lze
uzavřít bez nátlaku výhodnější smlouvu.
Proto doporučuji případné obchodníky
hned ve dveřích odmítnout, nekomunikovat s nimi a v případě potřeby zavolejte
na obecní úřad, kdy vám pomůžeme se
těchto „šmejdů“ zbavit. V krajním případě
zavolejte na číslo městské policie Hustopeče, která tuto službu pro nás za úplatu
provede. Telefon městské policie Hustopeče je 727 888 396.

Městský strážník
Na závěr chci všem popřát krásné, bezstarostné léto, dětem pěkné aktivní prázdniny, zajímavé dovolené, a když budete
doma, můžete se po dlouhé době opět
vykoupat v našem rybníce. Nezapomeňte
si také udělat čas na kulturní a sportovní
akce v naší obci, kterých je v programu pro
letošní prázdniny hodně.

Paní Sadílková při práci v předzahrádce
Ještě bych vás rád upozornil na „podvodníky“ v podobě dealerů, kteří nabízejí
„slevy“ na energie a chodí po obci. I přes
to, že v obci platí zákaz podomního pro-

Koupání v rybníce
Antonín Kadlec

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 12. 5. 2016
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatelku, ověřovatele, navržený
program
• Rozpočtové opatření č. 1
• Smlouvu na dodávku plynu se společností Armex na dobu určitou do
30. 9. 2016

•

•
•

Smlouvu o zřízení věcného břemene
uzavřenou mezi Jihomoravským krajem
a obcí Starovice na kabelové vedení NN
na parc. č. 111
Pořízení nové traktor sekačky Starjet s vybavením za cenu 155.852 Kč
Zadání realizace „Krytého posezení“ u mys-

•

•
•

usnesení č.
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livny *** za nabídkovou cenu 223.054 Kč
Zadání opravy komunikací v obci společnosti Stavba a údržba silnic Břeclav dle
předložené nabídky
Výběrové řízení na dodavatele stavby
„Starovice - chodníky 0-tý řádek, 1. etapa“
Technický dozor investora na stavbu
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•

•

•

•

•

•

•
•
•

„Starovice - chodníky 0-tý řádek, 1. etapa“ pana Michala Stehlíka, Javorová
836/8, 693 01 Hustopeče
Smlouvu o dílo na drobné stavební
a dlaždičské práce *** za smluvní jednotkové ceny.
Komisi na akci „Chodník 2. řádek“ pro
otevírání obálek ve složení: Roman Pokorný, Roman Nedbálek, Jozef Oravec,
Antonín Kadlec a komisi pro hodnocení
a výběr dodavatele ve složení: Roman
Pokorný, Jozef Oravec, Antonín Kadlec
Technický dozor investora stavby „Chodník 2. řádek“ pana Michala Stehlíka, Javorová 836/8, 693 01 Hustopeče za cenu
42.000Kč
Poskytnutí individuální dotace TJ Sokol
Starovice ve výši 150.000 Kč na dofinancování opravy fasády sokolovny
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Starovice na
dofinancování opravy fasády sokolovny
Přijetí dotace z Jihomoravského kraje
v rámci „Dotačního programu JMK na
požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDHO JMK
2013-2016“ ve výši 150.000 Kč
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje č. 036655/16/OKH
Podání žádosti o dotaci na pořízení dopravního auta na rok 2017
Prodej pozemku parc. č. 557/6 v k.ú.Starovice o výměře 16m2 za cenu 5.600 Kč +
1.000 Kč návrh na vklad + 1.000 Kč sepsání
smlouvy ***. V případě, že nedojde k podpisu Kupní smlouvy ze strany kupujících do
3 měsíců od schválení, toto usnesení zaniká.
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•

•
•

•

Prodej pozemku parc. č. 530/6 v k. ú. Starovice o výměře 22m2 *** za cenu 7.700
Kč + 1.000 Kč návrh na vklad + 1.000 Kč
sepsání smlouvy. V případě, že nedojde
k podpisu Kupní smlouvy ze strany kupujícího do 3 měsíců od schválení, toto
usnesení zaniká
Zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 530/1 v k. ú. Starovice
Pronájem komunikací k pořádání rallyových závodů Agrotec rallye v termínu od
15. 6. 2016 do 18. 6. 2016
Pořádání akce 2. setkání přátel jižní Moravy a spolupráci při pořádání

Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu obce k podpisu Smlouvy na
dodávku plynu se společností Armex na
dobu určitou do 30. 9. 2016
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o zřízení
věcného břemene s Jihomoravským krajem na kabelové vedení NN na parc. č. 111
• Starostu obce k sepsání objednávky zakázky „Kryté posezení“ u myslivny
• Starostu obce k sepsání objednávky na
opravu komunikací v obci
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo
s dodavatelem s nejnižší nabídkovou
cenou na akci „Starovice - chodníky 0-tý
řádek, 1. etapa“
• Starostu obce v případě odstoupení
uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou
na akci „Starovice - chodníky 0-tý řádek,
1. etapa“ k podpisu Smlouvy o dílo s následujícím uchazečem dle pořadí
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo
na technický dozor investora na stavbu

•
•

•

•

•

•

•

•

„Starovice - chodníky 0-tý řádek, 1. etapa“ s panem Michalem Stehlíkem, Javorová 836/8, 693 01 Hustopeče
Starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo
s ***
Starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo
s vítězným uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou na akci „Chodník 2. řádek“
Starostu obce v případě odstoupení uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou na akci
„Chodník 2. řádek“ k podpisu Smlouvy
o dílo s následujícím uchazečem dle pořadí
Starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo na
technický dozor investora stavby„Chodník
2. řádek“ s panem Michalem Stehlíkem, Javorová 836/8, 693 01 Hustopeče
Starostu obce k podpisu Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí individuální dotace s TJ Sokol Starovice na dofinancování
opravy fasády sokolovny
Starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 036655/16/OKH na „Rekonstrukci budovy požární zbrojnice
Starovice“
Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy
na prodej pozemku parc. č. 557/6 o výměře 16m2 v k. ú. Starovice ***
Starostu obce k podpisu Kupní smlouvy
na prodej pozemku parc. č. 530/6 o výměře 22m2 v k. ú. Starovice ***

Zastupitelstvo obce Starovice ukládá:
• Účetní obce zveřejnit schválený záměr
na úřední desce Obecního úřadu
Jozef Oravec, místostarosta
Antonín Kadlec, starosta

Výběrová řízení na dodavatele staveb
V tomto období jsme provedli dvě výběrová řízení na stavby chodníku, které touto cestou zveřejňujeme. V obou případech zvítězila nejlevnější nabídka.
1. Výběrové řízení na dodavatele stavby Starovice – chodník
0-tý řádek I. etapa (od COOP po hřbitov)
Nabídková Nabídková
Poř. č.
Konečné
Název uchazeče
cena bez cena včetně
nabídky
pořadí
DPH
DPH
8. Inženýrské stavby Ho422 580,00 511 321,80
1.
donín, s.r.o.
4. Bellato Group s.r.o.
429 608,03 519 825,72
2.
1. Maršalík Lukáš
451 363,76 546 150,15
3.
Provádění staveb, jejich
změn a odstraňování
2. Simostav, s.r.o.
501 253,28 606 459,38
4.
5. Stavby RUFA s.r.o.
514 159,89 622 133,46
5.
3. Stavika s.r.o., Břeclav
523 065,00 632 909,00
6.
6. TD – LKW s.r.o.
615 732,00 745 036,00
7.
7. Stavba a údržba silnic
637 419,02 771 277,01
8.
s.r.o.
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2. Výběrové řízení na dodavatele stavby Starovice, chodník autobusová zastávka – dům č. p. 41 (tzv. 2 řádek od autobusové
zastávky po COOP)
Název uchazeče

Nabídková Nabídková Konečné
bez DPH
cena včetně pořadí
DPH

Simostav, s.r.o.

1 291 235,52 1 562 394,98

6.

2. BS – IMEX, s.r.o.

1 291 840.79 1 563 127,36

7.

3. Inženýrské stavby
Hodonín, s.r.o.

1 051 300,00 1 272 073,00

1.

4. STAVIKA s.r.o.

1 366 309,00 1 653 234,00

8.

5. VHS Břeclav s.r.o.

1 137 612,29 1 376 510,87

3.

6. Stavby RUFA s.r.o.

1 2O4 794,94 1 457 801,88

5.

7. Stavba a údržba silnic s.r.o. 1 188 521,41 1 438 110,91

4.

8. SYTYS CZ s.ro.

2.

1

1 089 012,81 1 317 705,50
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Soutěž o nejhezčí předzahrádku
Květnová soutěž o nejhezčí předzahrádku skončila tím, že ocenění v podobě obecního hrnku získali
všichni, kteří o svou předzahrádku pečují. V červnu se majitelé předzahrádek sešli a popovídali si u kávy
a zákusku. Zvláštní ocenění získala paní Sadílková, která v červenci oslaví 90. narozeniny a stále srší energií, jejíž velkou část věnuje právě své zahrádce. Paní Sadílkové přejeme všechno nejlepší a do dalších let
hlavně zdraví a spoustu radosti z vypěstovaných kytiček.

Ukliďme Česko
Stejně jako loni, také letošní úklidová akce proběhla za krásného slunečného počasí. V rámci celé České republiky se úklidu účastnilo 65000 dobrovolníků, vytyčená hranice 100.000
uklízejících nebyla tedy dosažena. Ve Starovicích uklízelo na
80 účastníků.
Všem děkujeme.
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Mateřská škola
Vychováváme malé čtenáře
Březen - měsíc knihy už dávno není oficiální
akcí, jak tomu bylo v dobách před sametovou revolucí, přesto je v povědomí široké
veřejnosti stále živý. I ve školce jsme věnovali jeden jarní týden právě knihám. Čtení
a prohlížení knížek patří mezi každodenní
činnosti v mateřské škole, ale chtěli jsme
dětem knihu ještě více přiblížit. Mohly si
vyzkoušet práci spisovatele, když vymýšlely
příběhy a ťukaly na stařičkém psacím stroji,
nakreslily obrázky z oblíbených knížek jako
ilustrátoři a snad i pochopily, že knížky mohou být dobrým kamarádem a je potřeba se
k nim chovat slušně. V rámci programu děti

navštívily místní knihovnu, kde si pro ně knihovnice paní Helena Kadlecová připravila
poutavý program, a mohly si do školky vypůjčit knihy, které je zaujaly. Odpolední čtení před siestou jim koncem týdne obohatila
babička jednoho z dětí paní Fialová, když
jim přišla přečíst krátkou pohádku pro klidné usínání. A po vzoru akce Celé česko čte
dětem i my apelujeme na vás, milí čtenáři,
čtěte dětem každý den, vybudujete u nich
kladný vztah k četbě, českému jazyku a společně zažijete krásné chvíle, na které budete
rádi vzpomínat.
Zdeňka Kadlecová

Den Země
Jedno pozdní dubnové odpoledne bylo na školní zahradě živo.
Mateřská škola dostala od obecního úřadu dvacet stromků habru
obecného, a tak jsme pozvali rodiče našich dětí, aby s námi symbolicky oslavili Den Země výsadbou těchto stromů v areálu školky. Děti spolu s rodiči se s chutí pustili do práce a za chvíli bylo dílo
hotové. Stromy zahradu příjemně oživily, a tím, že si je děti samy
zasadily, k nim získaly i bližší vztah. To ostatně dokazuje i velký zájem dětí o následnou péči, především o jejich zalévání. 
Zdeňka Kadlecová

Poděkování za peněžní dar
Děkujeme starovickým hokejovým fanouškům a fanynkám, kteří se rozhodli věnovat bank ze sázek na vítězství českých hokejistů na mistrovství světa dětem mateřské školy. Za věnovanou částku jsme pořídili vodní svět, u kterého se děti v parných dnech
vydovádí a příjemně osvěží.

Předškolák
V průběhu měsíce března až května navštěvovalo deset budoucích prvňáčků 1x týdně
v naší mateřské škole 10-ti hodinový kurz
Předškolák.
Každý čtvrtek předškoláci přicházeli se svými maminkami, tatínky a babičkami „ zahrát“ si na opravdovou školu. Někteří chodili
i s novými školními aktovkami
a pouzdry. Formou říkadel,
básniček a her byly děti motivovány k plnění různých úkolů. Pomocí uvolňovacích cviků trénovaly správný úchop
tužky, procvičovaly jemnou
a hrubou motoriku, rozvíjely
zrakové a sluchové vnímání,
řečové dovednosti, matematické představy a logické myšlení. Pracovaly individuálně
i ve skupinách. Využívala se
6

interaktivní tabule, didaktické pomůcky,
pracovní listy, obrázky.
Za snahu a píli byly děti v poslední vyučovací
hodině odměněny svým „prvním“ vysvědčením s velkou jedničkou a malým dárkem.
Dětem se po celý kurz věnovaly paní učitelky
R. Kadlecová a V. Zímová.

Našim předškolákům přejeme v „opravdové“ škole hodně úspěchů!
Poděkování patří také maminkám, tatínkům a babičkám, kteří si vždy udělali na své
děti čas, spolu s nimi se v MŠ pobavili a s obtížnějšími úkoly jim pomáhali.
Vilma Zímová
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Jarními vrátky za zvířátky
V květnu se jaro probudilo do celé své krásy.
Venku je plno zeleně, květů, kaštany oblékly
svůj svatební šat a zvířátkům se začala rodit
mláďátka. A právě tahle zvířecí mláďata děti
nesmírně milují. Celé dva týdny jsme si o nich
s dětmi povídaly, ukazovaly jejich obrázky,
napodobovaly je, učili jsme se o zvířátkách
básničky, písničky a pohybové hry. Ale nej-

Štarvický panter
lepší zážitek pro každého je setkání s opravdovým mláďátkem. Proto jsme sedly do
autobusu a jely s dětmi do Uherčic. Nejprve
jsme se podívali do kravína na malá telátka.
Byla nádherná, některá bojácná, třepotající
se na svých slaboučkých nožkách, ale našli se
i odvážní malí býčci a ti dětem svými růžovými jazýčky zvídavě olizovali prstíky a dlaně.
Z kravína jsme se vypravili ještě navštívit
„Babiččin dvoreček“, který nás i děti okouzlil

Výlet ke koním
Koniček má děti rád, je to správný kamarád.
Kývá hlavou vesele, vítá malé přátele.
Tahle báseň a ještě plno písniček o koních a zvířátkách zněla celou
cestu v autobuse, který nás vezl do Kurdějova. Děti jely navštívit farmu Pastviny Kurdějov. U koňské ohrady nás nevítali koníci, ale trenérky Katka s Gábinou. Děti se nejprve posilnily svačinkou a pak už
vesele skákaly přes překážky jako praví parkuroví koně. Házely lasem,
nasazovaly ohlávky dřevěným koníkům a učily se sedět v koňském

Anketa:
1) Co je to ochranný faktor?
• To je detektor, který by měl ochraňovat
zvířata, třeba před krokodýlem anebo lidi
před klíšťatama (Adámek Novotný)
• To může být nějak štít, kterej by chránil
děti, aby je nikdo nebil (Vojtík Madron)
• Je to něco, co ochraňuje stromy, když jsou
v nich nějací červi (Davídek Vala)
• Je to hasič, kterej zachraňuje lidi (Kryštůfek Páviš)
2) Co to je ředitelská důtka?
• To je něco, kde se něco ředí (V.Madron)
• Třeba se ředí ředitel (D. Vala)

•
•

svou malebností. Ve výběhu hrabali slepice
s kohoutem, pod starou švestkou odpočívaly
ovečky s jehňátky a malé kozičky nebojácně
běhaly kolem plotu a zvědavě po nás pokukovaly. Na dvorečku nechyběl ani kolotoč,
houpačky a pískoviště. Děti si stihly pohrát,
posilnit se dobrou svačinkou a spokojeně
jsme se potom všichni vrátili na oběd do
školky.
Vlasta Hubáčková

sedle. Katka nás také poučila jak poznáme, když má kůň radost nebo
naopak, když se zlobí. A když měly děti natrénováno, vyrazily na procházku kurdějovskými pastvinami k opravdovým koním. Museli jsme
stoupat do velkého kopce, kolem kvočny, která zahřívala svá vajíčka,
kolem dvou statných beranů a kejhajících husí až k ohradě s koňmi.
Kolem se rozprostíraly lesy, vonělo seno a kam až oko dohlédlo byly
pastviny ozářené sluníčkem. Děti nakrmily koníky suchým chlebem
a jablky a pelášily úzkou lesní cestičkou z kopce dolů k autobusu. Výlet se nám moc líbil a těšíme se na další dobrodružství.
Vlasta Hubáčková

To je budka, ve které sedí ředitel v kanceláři (A. Novotný)
To je odměna (Honza Brabec)

3) Kam se v noci schovává světlo?
• Na druhou stranu planety (V. Madron)
• No přece do lampy (A. Novotný)
• Asi do země a tam svítí krtečkovi nebo
žižalám (D.Vala)
• Do sklepa (K. Páviš)
• Sluníčko se zavře a světýlko schová
(V. Fridrichová)
• Do podzemí (O. Fiala)
• Pod horu (T. Siekelová)
• Do vesmíru (E. Nečasová)

4) Co to je aerolinka?
• To je něco mega, třeba mega mlýn
(A. Novotný)
• To je jméno filmové hvězdy (E. Nečasová)
• To je třeba mamka, vysává, uklízí a umývá
nádobí (O.Fiala)
5) Co to je flirt?
• To je úplně jednoduchý, to je gril (V.Madron)
• Myslivecká puška (A.Novotný)
• Jedovatá kytka (E. Nečasová)
• Když někdo flirtuje, tak to si jako někdo
s někým hraje (K. Páviš)
• Hra na klavír (V. Fridrichová)
• Třeba když skáčeš do bazénu, tak to je
taky flirt (T. Siekelová)

Výlet do Case v Hustopečích
Ve středu 26. 5. jela třída Veverek na výlet do Hustopečí. Děti byly
pozvány panem Brzobohatým na prohlídku traktorů značky CASE.
Všichni se moc těšili, počasí nám přálo, a tak jsme hned po svačince
vyrazili na autobus. Cesta nám uběhla rychle a my jsme už od vrátnice viděli obrovské traktory a jejich velká kola. Nejvíce byli nadšeni
kluci, ale i holkám se tam líbilo. Všichni nás velmi hezky přivítali. Ukázali nám kancelář, kde se přijímají opravy a objednávky na nové traktory. Pak nás zavedli do dílny, kde se provádí opravy. Každý si mohl
vylézt po schůdkách na obrovský traktor a sednout si na místo řidiče.
Nejlepší zážitek byla ale jízda v traktoru. Venku na nás čekaly 4 krásné
nové traktory a všichni se mohli svézt okolo areálu firmy.
Děti skákaly radostí a některé chtěly jet i dvakrát.
Nakonec dostal každý kamarád tašku s malými dárečky, které si pyšně odnesl domů i se skvělým zážitkem.
Tímto bychom rádi ještě jednou za celou třídu Veverek poděkovali
panu Brzobohatému za krásný výlet.
Zdena Beck
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Mateřská škola
Nechce se věřit, jak ten čas běží, ale další
školní rok bude brzy za námi. Byl to rok
plný pilné práce. Uskutečnilo se mnoho
akcí, ze kterých si děti odnášely krásné zážitky, dozvěděly se spoustu nových věcí,
učily se, poznávaly, procvičovaly, ale také
se náramně bavily. Nově příchozí děti se
velmi rychle adaptovaly, předškoláci se poctivě připravovali na zápis do základní školy. Snažili jsme se ze všech sil, aby se dětem
u nás líbilo, byly spokojené a ve školce rády

pobývaly. Naše akce jsou popsány a fotograficky zdokumentovány na webových
stránkách MŠ, sekce aktualit a fotogalerie
- http://mskastanek.webnode.cz/.
Na úplný závěr školního roku chystáme
výlet pirátskou lodí po Baťově kanálu a rozloučení s předškoláky formou nocování
v mateřské školce. A pak se již můžeme
všichni těšit na prázdniny, dovolenou a připravovat se na další školní rok, který začíná
1. září 2016.

Všem rodičům, přátelům školy, kteří nám
jakýmkoliv způsobem pomáhají, podporují nás, za všechny pracovníky školy děkuji.
Také chci poděkovat personálu mateřské
školy a školní jídelny za dobrou práci po
celý školní rok.
Chtěla bych vám všem popřát krásnou odpočinkovou dovolenou, dětem prázdniny
plné slunce a našim budoucím prvňákům
úspěšný start do základní školy.
Renata Kadlecová, ředitelka MŠ

Poděkování
Chtěla bych tímto způsobem poděkovat celému třídnímu týmu ve třídě Veverek. Jsem jedna ze spokojených rodičů.
Myslím, že tenhle školní rok odvedli výbornou práci s našimi dětmi. Děti mají krásnou třídu, mnoho nových hracích komponentů a práce na interaktivní tabuli je zábavná a naučná.
Předškolní kurz všechny děti připravil na to, co je čeká ve škole, všechny ho hravě zvládly na jedničku a myslím, že 1 si zaslouží i paní učitelky.
Tamara Fialová

Myslivecké sdružení
Začátkem letošního roku jsme se pustili do
částečné rekonstrukce myslivny. Opravili
jsme kuchyni a za finančního příspěvku
od obce Starovice jsme vyměnili i okna na
celé myslivně a dveře do kuchyně. Rekonstrukce se nám trochu protáhla, protože
jsme se museli vypořádat s několika problémy. Nejzávažnější problém nastal hned
na začátku, kdy jsme začali bourat vnitřní
zdi, abychom kuchyni rozšířili. Tyto zdi
byly nosné a držely stropní trámy, a to tak
nešťastně, že každá z jiného směru. Po několika poradách a konzultacích jsme strop
provizorně podepřeli a vsadili do něj trám,
který se nakonec stal i stylovou ozdobou
nové kuchyně.
Po téměř hotové opravě kuchyně jsme konečně mohli pozvat děti z naší mateřské
školky na prohlídku myslivny a vypreparované zvěře. Nejprve se přišly podívat děti ze
třídy ježečků a vzápětí je následovaly děti
ze třídy veverek. Všechny děti se chovaly
ukázněně a překvapovaly mě svými znalostmi o zvířatech. Většina dětí, včetně těch
nejmenších, správně poznávala všechna vypreparovaná zvířata.
V souvislosti s úbytkem drobné zvěře v naší
honitbě jsme letos na začátku dubna zkusili vypustit do sadů za myslivnou několik
bažantích slepic a dva kohouty. Nyní je
monitorujeme, a pokud se u nás dobře aklimatizují a zabydlí, tak již nyní máme zamlu8

vených dalších padesát kusů, které bychom
na podzim přikoupili a opět vypustili.
Začátkem května jsme uspořádali výroční
schůzi, kde jsme zhodnotili rok uplynulý
a naplánovali akce na rok letošní. V loňském
roce jsme ulovili 7 ks srnčí zvěře, 57 zajíců,
5 bažantů, 2 lišky, 1 kunu, 2 straky, 1 jezevce
a 3 divoká prasata. Hlavní akce na rok letošní jsme naplánovali dvě. První akcí byla rekonstrukce myslivny, kterou již máme za sebou, a tou druhou je jako každoročně uspořádání myslivecké zábavy, kterou máme na
letošní rok naplánovanou na 16. července.
Letos bude na zábavě změna v podobě kapely. Hrát nám bude kvalitnější kapela pod
názvem STONE.

Také jsme letos do našeho mysliveckého
spolku přijali nového člena, který úspěšně
složil zkoušku z myslivosti a dělal u nás celý
loňský rok adepta. Jedná se o Jirku Stolára.
Stejně tak jako v letech minulých tak i v letošním roce jsme uspořádali střelecký turnaj mysliveckého spolku Starovice na letící
asfaltové terče. Turnaje se zúčastnili téměř
všichni členové a několik pozvaných hostů.
Stříleli jsme na 2 x 25 terčů. Za krásného počasí jsme si všichni oživili střelbu z brokové
zbraně a hlavně jsme se dobře pobavili. Na
prvním místě se umístil Karel Vala ml., druhé
obsadil Martin Matějů a třetí místo vybojoval Jan Štýbl ml.
Za MS Starovice předseda Karel Vala ml.
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70 let TJ Sokol ve Starovicích

V letošním roce slavíme kulaté výročí 70 let
od založení tělovýchovné jednoty Sokol ve
Starovicích a to je vhodná příležitost k ohlédnutí se a rekapitulaci. 70 let může být jeden
lidský život a naše organizace prošla za tu
dobu velkým vývojem. Jen jedna věc se ani
během let nemění – za vším stojí aktivní lidé.
Počátky sokola se v naší zemi datují do
druhé poloviny 19. století, kdy byl založen
v Praze r. 1862 jako český tělovýchovný
spolek. Za jeho zakladatele se považují Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. Tento sokol
však tehdejší obyvatele Starovic jistě nezajímal, ti se nechali inspirovat německým
spolkem, který vznikl v Praze ve stejném
roce – byl to Deutscher Prager Turnverein,
německá podoba českého sokola.
Ve Starovicích až v roce 1925 začali němečtí dobrovolní hasiči stavět v horním konci
obce tzv. Turnhalle, která měla sloužit ke
cvičení Turnvereinu. Byla to budova o jedné velké místnosti, ve štítě měla znak FFFF
(německá zkratka sboru dobrovolných ha-

sičů – Freibliche Feuer Fermin F(V)erband).
O tom, jestli a jak byla budova využívána,
nemáme v současné době žádné informace, zdá se však, že hlavním iniciátorem cvičení byl spolek hasičů.

Stavba Turnhalle - rok 1925

Feuerwehrfest - cvičení hasičů z r. 1921

Stavba Turnhalle - rok 1925
9
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V létě 1945 byly Starovice osídleny českými
obyvateli, z nichž někteří byli sokolové již
ve svých rodných obcích a usilovali o založení jednoty také v novém bydlišti. Tělovýchovná jednota Sokol byla ve Starovicích
založena v únoru 1946 a v obecní kronice
se o tom dochoval tento zpětně psaný zápis:
Tělocvičná jednota Sokol ustanovena v roce
1946 v únoru za přítomnosti br. profesora Síse a br. Halouzky jako zástupce okres.
Hustopeče a utvořen výbor do kterého byli
navržení členové: Klobouk Al., Konečný Jan,
Brabec Jan, Šušna Oto, Viktorin Jan a Bureš Josef. Členů bylo 21 i se ženami. Usnesli
se požádat M. N. V. o přidělení tělocvičny ve
stromořadí a žádosti bylo vyhověno a tak začali rozvíjet činnost.
Bezprostředně po založení Sokol „rozvíjel
činnost“ jen pomalu. Bylo to dáno především tím, že první roky po válce lidé opravdu neměli času nazbyt, zabydlovali se, opravovali domy, obdělávali nově přidělená
pole… Teprve po žňových pracích, v zimním období r. 1946, se věci daly do pohybu.
22 října 1946 si organizace podala žádost
o přidělení tělocvičny, zmíněné Turnhalle,
č. p. 289. V žádosti se uvádí, že v budově
se nachází pouze 1 stará bradla a 1 starý
kůň bez potahu a madel. Budovu dostali
přidělenou. V prosinci 1946 dostali starovičtí bratři dopis od Sokolské župy slovácké
v Hodoníně, kde se píše „Teprve dnes zaslala
nám Vaše mateřská jednota zápis z ustavující
valné hromady.“ (dopis je datován 11. prosince 1946). Dále je naše jednota povzbuzována slovy: „Víme, že jste v začátcích, a to
velmi krušných, že se přesto nebojíte těžké
práce, která Vás čeká… Co se týká cvičení,
víme, že to tak rychle nepůjde. Ale i tu musíte
stále míti na paměti, že Sokol je tělovýchovná
organisace tudíž hlavní podmínkou je cvičení.
No, snad teď když už máte tělocvičnu, budete
moci sehnat i vedoucí a cvičence. Musíte své
nové bratry a sestry vychovávat.“
Sehnat dobrovolníky a členy nebylo vždycky jednoduché. První „sokolíci“ museli někdy doslova přemlouvat, aby se členové
dostavili na schůzi. Z roku 1947 se nám
zachovaly oběžníky, které informovaly
o chystaných schůzích – ve všech je zdůrazňováno, že je schůze důležitá a aby se
všichni dostavili apod.; je patrné, že ne
vždy byla účast na schůzích dostatečná,
případně členové schůze nebrali příliš vážně. Tak např. v listopadu 1947 je na oběžníku připsáno: „Bratří doopravdy přijďte v čas
= o 7 hodinách a nechte doma klíče od sklepů...“ Na jiném zase: „Tož Vy co jste nebyli
minule přijdete dnes? Aspoň napište proč ne
(ale ne plané výmluvy).“ V září: „O důležitosti schůze netřeba uvažovat. Přijďte všichni,
10
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pokud můžete. Jsou teď loupačky
(tzn. loupání kukuřice – oblíbená
společná činnost), je jisto, že mnozí z Vás se budou těžko rozhodovat.
Nezapomeňme, že být Sokolem znamená v prvé řadě oběť a jeden večer
dát, není oběť tak veliká. Je to v zájmu
každého z nás!“ V říjnu se schůze konala dokonce doma u pana Hložka,
v oběžníku je to zdůvodněno ironickou poznámkou: „protože bychom
při skvělé ventilaci (nezasklená okna)
Starovičtí ochotníci r. 1958 - hra Pan Johanus
v sokolovně zmrzli.“
Jak to vypadalo v dnešní sokolovně po při- K provozu sokolovny bylo nutné zajistit
dělení, nám zaznamenal bývalý kronikář především světlo a otop. Cvičilo se hlavně
obce Josef Hložek: „… stavení 10 x 15 m se v zimě, v jarních měsících potom venku
čtyřmi holými zdmi. V podélných stěnách po za sokolovnou (hřiště se nacházelo zhru4 jednoduchých oknech a v čelní přední stěně ba v místech dnešního tanečního parketu
vchod. Žádné sociální zařízení, žádná šatna. a laviček). V létě a na podzim nebyl na cviNic než čtyři stěny, se stropem obitým prkny, čení čas – lidé pracovali na polích.
bez omítky, kde unikalo v zimě všechno tep- Od začátku se členové zaměřovali na cvičelo. V budově byly trosky válečnými událostmi ní s mládeží. Mezi první cvičitele patřili v lepoškozeného cvičebního nářadí. Stará bra- tech 1946 – 1950 manželé Věra a Josef Hloždla s poškozenými žerděmi, závěsné kruhy kovi a mladý učitel Bohumil Pražan – všichni
s poškozenými kruhy a dvě poškozené chlu- měli vykonané župní cvičitelské zkoušky,
mladší žáky cvičila Marie Zezulová.
paté žíněnky a kladina – trám.“
Zpočátku neměla organizace žádné fi- Obtížné podmínky pro cvičení v sokolovnanční prostředky. Ty se měly získat z vý- ně ve 2. polovině 40. let zaznamenala Věra
těžků zábav, které Sokol začal pořádat, Hložková:
a také z výtěžků divadelních představení, Bylo nutné zajistit „…otop a úklid tělocvičny, zvl. v zimě po různých tanečních zábakterá nacvičovali starovičtí ochotníci.
První sokolskou kulturní akcí byla Kate- vách, které se v té době dosti často konaly.
řinská zábava 24. listopadu 1946. Vybralo Byla to seznamovací nutnost. Osídlenci se
se na ní 7.917,50 Kčs, z toho 4.000 si vzala tak blíže poznávali. Po taneční zábavě se
hudba a 300,- jiná vydání – zisk tedy činil muselo seškrábat bláto a umýt sál. V dědině
3.617,- Kčs. Mezi jiná vydání patřilo přede- tenkrát nebyly silnice ani chodníky, jen moře
vším to, že bylo nutné před zábavou zajis- bláta. Teplá voda se donášela z nejbližších
tit z cihelny v Židlochovicích škváru (někdy domů v kýblech. Umytý sál se musel v zimě
štěrk z Klobouk nebo písek), která se navez- trochu vytopit. Ve cvičební dny 2x týdně jsem
la na chodník před sokolovnou – jinak by musela napřed přinést z domu roští a dříví
účastníci přišli příliš zablácení a nanosili by na zatopení. Uhlí bylo uskladněno v nejbližvše do sálu. Stejně se blátu nedalo uniknout, ším sklepě. … Než byly 4 hodiny odpoledprotože v sokolovně nebyly záchody, takže ne a mělo začít cvičení se žákyněmi a žáky,
se během zábavy neustále odskakovalo ven. v kamnech už bylo trochu teplo. O teplé těJiž zmíněná divadelní představení byla ob- locvičně se nedalo mluvit. Každý se zahřál
líbená a ochotníci se u nás drželi zhruba do pohybem a vědomím, že se v kamnech topí.“
doby, než se začala více šířit televize. Zpočátku neměli pódium ani kulisy, to je však
neodradilo. Představení se hrála i venku,
pod širým nebem, později si postavili provizorní pódium v zadní části sálu. Bylo asi
70 cm vysoké s plochou 4 x 10 m, z pytloviny si ušili jednoduchou rozhrnovací oponu. Kulisy se půjčovaly z Křepic. Postupem
času byli Křepičtí ovšem stále méně ochotní kulisy půjčovat, protože tyto se během
přesunů poškozovaly, byly tedy nakonec
pořízeny kulisy naše vlastní - na dluh. Jejich cena byla 20.600,- Kčs. Dluh se postupně splatil z výtěžků vstupného, část dluhu
pokryl ale i např. výtěžek z prodeje jablek,
které urodily jabloně rostoucí v té době na
Cvičení dětí - 1955 MDD
prostranství za sokolovnou (cca 5000 Kč).
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Než se budeme věnovat sportovním záležitostem, uveďme si ještě, jak to vypadalo
v poválečných Starovicích na takové zábavě v sokolovně.
Opět zaznamenal Josef Hložek:
Při tanečních zábavách se v sále jen stálo.
Starší ženy na „čouhačce“ seděly kolem zdí
na provizorních sedadlech: 3 židle a na nich
jedno prkno 4 m dlouhé, nehoblované. Tak to
bylo kolem zdí sálu. Na prkno se dal „vlňák“
a sedělo se na teplém. Dále seděli muzikanti. Na malém pódiu sestaveném z prken na
9 soudcích od piva, v horním levém rohu při
pohledu od vstupu do sálu, 10 x 15 m. V pravém zadním rohu měl výčepní pult hostinský.
Tam byly také dveře ven ze sálu, aby to bylo
blízko do přírody, když si někdo potřeboval
odskočit (u budovy nebyl záchod). Byly jen
4 zdi se železnými okny 3 a 3 na každé straně
a 1 v zadní čelní zdi. Ve třetím rohu vlevo se
krčila kamna, hromádky uhlí a kolem postávala děvčata a mladé ženy. Ve čtvrtém rohu
vpředu vpravo stáli zase muži a chlapci. Sedět nebylo na čem, jeden stůl u dveří byl na
pokladnu a druhý měl hostinský. Pivo a limonáda se konzumovala ve stoje. Tančilo
se na prošlapané sukovité dřevěné podlaze.
Zábavy přesto bývaly hojně navštěvované.
Tanec – polka či valčík, to bývaly „žduchanice“. Nebylo místo, ale bývalo veselo.
Házená ve Starovicích
Málokdo z mladší generace dnes ví, že na
přelomu 50. a 60. let 20. století jsme ve Starovicích měli talentované házenkářky, které zaznamenaly velké sportovní úspěchy.
Starovická děvčata hrála házenou původně za školu v Hustopečích. Poté, co se jejich trenér Zdeněk Kuba odstěhoval do Miroslavi, se hustopečské družstvo rozpadlo,
a protože většina děvčat byla ze Starovic
(v sedmičlenném družstvu jich bylo nej-
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méně 5 ze Starovic), utvořilo se družstvo
u nás pod TJ Sokol. Prvním trenérem byl
Josef Konečný (č. p. 129), později ho vystřídal Josef Bureš (č. p. 21).
První hráčky jsou zachyceny na fotografii
níže.

Hřiště byl jen plácek s udusanou hlínou

Dívky hrály národní házenou (v dnešní
době už se hraje převážně mezinárodní
házená). Trénovaly na hřišti za sokolovnou,
kde se taky konaly zápasy. Hřiště – to byl
vlastně jen plácek s udusanou hlínou, kde
si dívky procvičovaly přihrávky a před zápasem si samy musely udělat čáry a hřiště
vytvořit.
Házenou hrály od začátku závodně, na zápasy jezdily např. do Rakvic, Vémyslic, Miroslavi, ale i do Brna… V roce 1959 vyhrály
starovické házenkářky krajské kolo házené
v Brně a postoupily do celostátního kola,
které se konalo v Teplicích. Aby se dostaly do Teplic, musely dívky vstávat ještě za
tmy a pěšky si dojít do Hustopečí na lokálku do Šakvic. Z Brna pak jely rychlíkem, tzv.
dřevákem (sedělo se v něm na dřevěných
lavicích) až do Teplic. Sokol dívkám proplácel jízdné, ale stravu si zajišťovaly samy.
Na celorepublikovém přeboru dorostenek
v Teplicích skončily těsně pod bednou, na
4. místě, ale i tak byla jejich účast velkým
úspěchem. V Teplicích měly zajištěný nocleh na ubytovně a druhý den opět brzy
ráno jely vlakem domů. Svým výkonem
zde zaujaly tak, že později družstvo Teplic
dokonce přijelo na zápas do Starovic. U nás
jsme teplickým děvčatům nemohli zajistit
ubytování, proto si po zápase každá hráčka vzala jednu soupeřku na nocleh domů
(pozn. samy pamětnice se dnes podivují,
kam návštěvu tehdy ve skromných domovech, kde často spala celá rodina v jedné
místnosti, vlastně uložili).
I v dalších letech dívky vyjížděly na krajské a vyšší přebory do vzdálenějších míst,
např. do Dobrušky či Náchoda.
Období dívčí házené trvalo zhruba mezi
lety 1958 – 1966.

Hřiště na házenou

Po zápase v Dobrušce měly dívky zajištěný nocleh ve stanech. Začátek 60. let.
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Dívky, které stály u zrodu starovické házené, začátkem 60. let odcházely (vdávaly se
a zakládaly rodiny) a mladší už snad neměly takové nadšení nebo štěstí. První polovina 60. let nebyla již pro házenkářky tolik
úspěšná, ale pořád pokračovaly. Definitivně se s házenou ve Starovicích skončilo
r. 1967, kdy se trenér Josef Bureš odstěhoval do Šitbořic.
J. Hložek zaznamenal vzpomínku bývalé
házenkářky Heleny Strouhalové:
„Vedl nás Josef Bureš č. p. 21. Jeho dcera
Marie byla hráčkou v družstvu. Házená nás
bavila. Byly jsme jen obyčejná venkovská
děvčata, ale pevná, zdatná. Všude nás podceňovali, když nás viděli v jednoduchých
prostých úborech – na lepší jsme neměly. Ale
vítězily jsme.

Diplom z přeboru ČSR
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Fotbal
Přesné datum, kdy se začal hrát ve Starovicích fotbal, není nikde zaznamenáno,
ale podle nejstarší dochované fotky z roku
1947 je zřejmé, že se začal hrát téměř okamžitě po založení Sokola. Hřiště za sokolovnou bylo menší, svými rozměry fotbalu
nevyhovovalo, proto zůstalo házenkářkám
a fotbal se hrál na hřišti v místech vedle hlavní silnice při vjezdu od Hustopečí
(dnes tam stojí bytovka a několik rodinných domů). V roce 1966 bylo hřiště při
úpravě rybníka zrušeno a přeneseno do
míst, kde je dodnes.
Pamětníci vzpomínají, že po válce naše
fotbalisty i házenkářky podporoval také
mladý, sportovně založený kněz P. Markus,
který ve Starovicích bydlel. V začátcích vedl
fotbalistům potřebnou hráčskou soutěžní
dokumentaci, někdy si s nimi i zahrál
a dokonce údajně se svolením děkana přesunoval nedělní počátky mší
v kostele, bylo-li třeba kvůli fotbalu.
Fotbal se tedy ve Starovicích hraje
od počátku a výkonnost i nálady se
v průběhu let postupně měnily. Hrály jej generace starovických mužů
a zápasy s nimi prožívalo mnoho fanoušků i žen. K zápasům jezdili fotbalisté dříve na kolech, motorkách,
později starým vyřazeným sanitním
autem a v 80. letech dokonce autobusem, který Sokol pořídil a se kterým vozil fotbalisty i fanoušky Vašek Rosa. Fotbal zkrátka vždy patřil
k obecní zábavě, vzbuzoval emoce
a vášnivé debaty a dodnes koluje spousta historek, které se často
v hospodě vzpomínají. V každém
období byli v mužstvu dobří hráči,
ale nebudeme zde nikoho vyzdvihovat, neboť to není účelem tohoto

Na zápasech házenkářek nechyběli nikdy diváci a fanoušci. Rok 1957.
12

článku. Připomeňme jen některé trenéry,
kteří se svou aktivitou a nadšením zasloužili o fotbal ve Starovicích.
V 60. a 70. letech působil na hřišti trenér
Metoděj Konečný, který téměř dovedl mužstvo k postupu. Největší snahou fotbalistů
byl a je postup do III. třídy. V roce 1973 jim
unikl jen o vlásek – do poslední chvíle vedli
tabulku a nakonec kvůli rovnosti bodů rozhodlo skóre a postupujícím oddílem se staly Šakvice. Vytoužený postup do III. třídy se
podařilo uskutečnit v roce 1981 a následně
po sestupu v roce 1999 znovu postoupili
v roce 2000 pod vedením trenérů Antonína
Švestky a Vlastimila Brandštetra.
Největší rozkvět fotbalu nastal v 80. letech
minulého století, kdy v obci fungovala vedle družstva mužů i mládežnická družstva
žáků a dokonce dorostu, což je v dnešní
době záležitostí jen velkých obcí a měst.
Vždy to bylo zásluhou obětavosti a volnočasové práce pár zapálených lidí. Mezi tyto patřili trenéři Josef Trčka, Pavel Buček, Miroslav
Sodomka, Václav Rosa a mnoho dalších.
Nejlepších fotbalových výsledků dosahovalo fotbalové mužstvo začátkem nového
tisíciletí, kdy se hrálo o postup do okresní třídy. V roce 2002 chybělo velmi málo
k postupu pod vedením trenéra Ladislava
Švestky ml. Postupně však hráči zestárli,
mladší neměli zájem, klesala výkonnost
a v roce 2009 bylo mužstvo dokonce odhlášeno ze soutěže. V roce 2011 však došlo k znovuobrození mužstva a od té doby
hrajeme IV. třídu a snažíme se o další postup do III. třídy.
Velmi pozitivní je to, že o fotbal mají zájem
malí kluci a že se nám po více než dvacetileté přestávce znovu podařilo založit žákovské družstvo, které letos zdárně odehrálo už
druhou fotbalovou sezónu.
Věřme, že zájem o fotbal bude i nadále
pokračovat a že se vždy najdou obětavci a nadšenci, kteří navážou svou činností
na dlouhou tradici fotbalu ve Starovicích.
Vždyť už pan kronikář Hložek napsal: „V roce
1977 se nehrála kopaná pro přechodný nedostatek místních hráčů, mužů. Ale jen ten rok.
Poznalo se, že to chybí k životu obce.“
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Stolni tenis
Stolní tenis
V roce 1976 zakoupilo JZD stoly na stolní
tenis a darovalo je Sokolu. Stolní tenisté
velmi brzy, od roku 1977 začali hrát závodně.
Dnes se stolní tenis hraje pouze rekreačně
s občasnými přátelskými zápasy.
Spartakiáda v roce 1980
V roce 1980 proběhla v tehdejším Československu pátá spartakiáda. TJ Sokol uspořádala místní spartakiádu ve Starovicích,
která se konala na trávníku za sokolovnou
25. května. Byla to velká akce, na kterou se
sjelo cvičit na 500 cvičenců (rodiče s dětmi, mladší žáci a žákyně a starší žáci a žákyně) z MŠ Starovice, Uherčice, Hustopeče
a Pouzdřany a žáci a žákyně ze ZŠ Hustopeče a Šakvice. Před samotným cvičením
prošel průvod cvičenců za doprovodu dechové hudby celou obcí. Cvičení sledovalo
370 platících diváků a akce byla organizačně dobře zvládnutá (všichni cvičenci se
museli někde převléct, dostali občerstvení, dovoz a odvoz cvičenců byl realizován

Spartakiáda 1980 - dorostenky

Spartakiáda 1980 - rodiče a děti
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4 autobusy, dále se musela zajistit výzdoba, úprava hřiště apod.). Nácvik skladby
„rodiče s dětmi“ ve Starovicích vedla Jiřina
Kavalířová.
Budova sokolovny a šatny na hřišti
V roce 1963 se začala stavět přístavba
sokolovny – plánovala se přistavět šatna, záchody a klubovna. Sotva se však
začalo se základy předsálí, hned se práce
na několik let zastavily. Jak poznamenal
kronikář: „Práce se provádí svépomocí a pokračuje zvolna. Schází dobrý organisační
aparát a organisace práce“. Zdá se však, že
především chyběly finance. V roce 1972
dostal Sokol od MNV přiděleno 100.000,Kčs a ve stavbě se pokračovalo; nakoupil
se materiál a brigádnicky byly vybetonovány základy v přední části. V kronice se
v tomto roce uvádí také podrobnější plán
přestavby – plánovalo se přistavět šatny,
předsálí, sociální zařízení, nálevna nápojů,
na boku přísálí, v zadní části jeviště s propadlem, šatna pro herce a sklad jevištního
inventáře.
V dalším roce na stavbě pracovali
3 zedníci a 4 pomocní dělníci, některé práce se opět řešily i brigádnicky.
Stará střecha byla stržena, zdi v sále
byly zvýšeny. Na stavbě bylo odpracováno 2770 brigádnických hodin
zdarma.
V roce 1974 se postavilo jeviště
a pod ním kotelna a klubovna.
V roce 1975 se dokončovaly vnitřní omítky, podlahy, vymalovalo se
a v dalším roce byla stavba dokončena včetně terénních úprav okolí.
Zábavy konečně dostaly pohodlnější ráz, když národní výbor pořídil do
sokolovny 300 židlí a 40 stolů. Cena
přístavby bez venkovních úprav byla
vyčíslena zhruba na 1 milion korun.
Fasáda, která byla dokončena v roce
1978, stála 110.000,- Kčs.
Jako první akce po přestavbě budovy se 21. února 1976 konal v sokolovně 1. sokolský ples.
V roce 1982 se začaly stavět šatny

na hřišti svépomocí – na stavbě se podíleli brigádnicky členové Sokola a stavební
skupina JZD. Podle obecní kroniky členové Sokola odpracovali v roce 1983 při
stavbě zdarma přes 2000 hodin a podařilo
se postavit hrubou stavbu. Dokončovací
práce pokračovaly ještě i v dalších letech.
V roce 1987 byla dodělána venkovní fasáda a dokončeny vnitřní úpravy. Na jižní
straně budovy byly v tomto roce zřízeny
dva tenisové kurty i s oplocením. Přitom
byla zvýšena štítová zeď a upravena na
cvičnou, odrazovou. K šatnám byla pořízena příjezdová asfaltová cesta. Tenisové
kurty a příjezdová cesta byly vybudovány
poněkud kuriózním způsobem. V dobách
socialismu často „nebyli lidi“, peníze, nebo
byl nedostatkový materiál a stavba se
dlouho vlekla. U nás došlo k tomu, že po
vybudování kabin už nebyly prostředky
na kurty ani na vyasfaltování příjezdové
cesty. Stavbu kabin prováděla stavební skupina JZD pod vedením tehdejšího
vedoucího technických služeb, Karla Losenického. Ten zajistil, aby místo plánovaného asfaltování polních cest přednostně
vyasfaltovali příjezdovou cestu ke kabinám včetně jednoho tenisového kurtu.
Na celou věc se ale přišlo a p. Losenický
dostal od vedení družstva písemnou důtku s uvedením, že tím ohrozil odvoz suti
ze střediska Starovice po plánované polní
asfaltové cestě. Navíc nechal v JZD zaplatit ještě celý plastový povrch tenisového
kurtu, z čehož měl další problém, na který
se zapomnělo až po převratu v roce 1989.
A nám zůstala cesta i kurty.

Generální oprava sokolovny - strhávání
staré střechy

Generální oprava sokolovny - strhávání
staré střechy
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Stavba kabin - rok 1982

Stavba kabin - rok 1982

Stavba kabin - rok 1982

Fotbalové hřiště v roce 1982

Sokol v letech 1975 - 1990
Po přestavbě kromě zábav bylo v sokolovně obnoveno také cvičení. Nějaké nářadí
bylo půjčeno ze školní tělocvičny, která
nebyla využívaná, a postupně bylo přikupováno v dalších letech; např. hned v roce
1977 byly pořízeny kruhy, hrazda, tyče
a lano pro šplh, bradla, žebřiny, žíněnky,
švédské bedny, 2 stoly na stolní tenis a jiné.
3x týdně se konalo cvičení pro ženy – tehdy moderní džez gymnastika při reprodukované hudbě, na kterou k nám dojížděly
i ženy z Hustopečí a Uherčic; celkem se
scházelo až 27 cvičenek. Tato džez gymnastika ale trvala jen krátce; cvičení skončilo odchodem cvičitelky Průdkové z Hustopečí na mateřskou dovolenou.
V roce 1981 byl po odstupujícím Josefu
Hložkovi zvolen Václav Šebesta. V tomto
roce měl Sokol 122 členů starších 15 let
a 66 členů do 14 let, tzn. celkem 73 mužů,
49 žen a 66 dětí. V činnosti byly: oddíly kopané – muži, starší žáci, mladší žáci (trenéři:
Josef Trčka, Pavel Buček a František Ďásek),
oddíly stolního tenisu – muži a žáci (trenér
Alois Šebesta) a cvičení žen a žákyň, které
vedla Marie Bučková s dcerou Helenou (žákyně) a Jiřina Kavalířová (ženy).
Dá se říct, že v 80. letech se Sokol dostal
do krize. Přestavba sokolovny znamenala
velkou přetržku ve cvičení. Hned po pře-

stavbě sokolovny, zhruba v roce 1976 se
opět nadšeně začala budova využívat pro
cvičení, ale trvalo to jen pár let, od roku
1980 začalo cvičení upadat, hlavně z důvodu, že nebyli ochotní cvičitelé a vedoucí.
V roce 1988 už byly v činnosti pouze oddíly
kopané a stolního tenisu a všechny Sokolem pořádané zábavy byly prodělečné,
lidé o ně neměli zájem. Kronikář p. Hložek
zaznamenal, že členové Sokola byli pasivní
a došlo to tak daleko, že předseda Sokola
Václav Šebesta byl na všechno sám, cítil se
přetížený a nakonec se vzdal funkce. Václav Šebesta byl předseda aktivní a schopný, dokázal např. získat finance na stavbu
šaten u hřiště, podařilo se mu získat autobus pro fotbalisty, zajistil úpravu předsálí
sokolovny aj. V tomto ani v předchozím
roce nebyla svolána výroční schůze Sokola
a nebyl zvolen nový předseda. Nebýt fotbalu, byl by Sokol v troskách. Nejaktivnější
organizací byli v tomto období hasiči, kteří
měli v roce 1988 46 dospělých členů a pořádali i např. hody, ostatky aj.
Na začátku roku 1989 byl novým předsedou zvolen Jiří Štýbl, č. p. 127.
Po roce 1990
V roce 1990 měla jednota celkem 141 členů, z toho na členskou výroční schůzi se
jich dostavilo 18.

V srpnu se vzdal předsednictví Jiří Štýbl
a brzy po něm odstoupil také dlouholetý
pokladník, hospodář a velmi aktivní a obětavý člen jednoty Alois Šebesta. Bylo třeba
zvolit nový výbor. Předsedou byl zvolen
František Ryzý, místopředsedou pak Jaromír Rosa. Nově zvolený 12 členný výbor
vnesl do Sokola nový vítr a sokolovna brzy
ožila podvečerními cvičeními. Sokol pokračoval v kopané, tenise a stolním tenise,
více se chtěl zaměřit na turistiku a cvičení
žáků. Cvičení vedli: Anežka Štýblová, Jarmila Veithová, Zuzana Chloupková, Šárka
a Milan Novotní, Markéta Loskotová, Hana
Řepová, Olga Brandštetrová a Jaroslav
Frank. Cvičení se dařilo a počet členů začal
narůstat. V roce 1991 měl Sokol už 192 členů starších 16 let a kromě letního období
se cvičilo každý den. V pondělí cvičili starší
žáci, starší žákyně a ženy, v úterý dorostenci a dorostenky, ve středu mladší žáci, ve
čtvrtek večer muži (kopaná) a v pátek žáci
a dorost. Hrál se stolní tenis i volejbal. Kopanou trénovali Václav Rosa a Zbyněk Kopřiva, stolnímu tenisu se věnovali Stanislav
Hlávka, Petr Brabec a Jiří Beier.
29. 12. uspořádali turnaj v sálové kopané, který probíhal celou neděli (od 10. do
18. hod.) a zúčastnilo se ho 12 družstev
s názvy jako Nealko, FC Kop do sebe či Firma Migho.
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V dalším roce se cvičení omezilo pouze na
3 dny v týdnu, zejména kvůli úspoře topení. Opět došlo k personální změně ve vedení, kdy se vzdal pro nemoc předsednictví
František Ryzý.
V roce 1992 byl uspořádán turnaj ve volejbale, kterého se zúčastnilo 6 pětičlenných
družstev, a pro velký úspěch se opakoval
také vánoční turnaj v sálové kopané, tentokrát na Štěpána 26. 12. a zúčastnilo se
ho 9 družstev. Opět se družstva definovala
vtipnými názvy, tentokrát např. FC Bobýci,
FC Drtička, Slop kultura, Bahňáci či Mocní
kačeři, přičemž posledně jmenovaní nezvládli dohrát druhé kolo, neboť jim došly
síly. Turnaj opět probíhal celý den a zvítězilo družstvo FC hnutí Skinhead ve složení
Antonín Kadlec, Jiří Kavalíř a Jiří Štýbl.
V roce 1993 byl zvolen opět nový předseda
– Antonín Švestka, který se stal současně
i správcem sokolovny. Byli vyškrtnuti neplatící a jinak nečinní členové, takže celkem měla jednota v tomto roce 139 členů
včetně dětí (z toho členů starších 16 let
celkem 81). Protože v sokolovně byla zima,
začaly ženy a žákyně cvičit ve školce, žáci,
dorostenci a muži zůstali i v nevytopené
sokolovně. Vánočního turnaje v kopané se
v tomto roce zúčastnilo 8 družstev, opět na
Štěpána.
V roce 1994 začalo cvičení poněkud upadat a nekonal se již ani vánoční turnaj.
V roce 1995 se cvičení omezilo pouze na
kalanetiku žen, která se konala dokonce
v zasedací místnosti obecního úřadu. Nebyly peníze na topení a celkově byla sokolovna neudržovaná, ve špatném stavu.
V roce 1998 se vzdal funkce předsedy Antonín Švestka a na nového předsedu byl
navržen Antonín Kadlec, který zůstává
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ve funkci do dnešní doby. S novým předsedou došlo k postupné obměně členů
výboru a Sokol přešel opět do aktivního
a zároveň stabilního období. Organizace
začala postupně rozšiřovat své činnosti,
organizovat nové společenské a sportovní
akce a také investovat do svého majetku.
V současné době má Sokol 155 členů,
z toho 55 dětí do 18 let. Mimo sportovní
činnosti, mezi které patří kopaná, tenis,
stolní tenis, cvičení a turistika, pořádá
i mnoho sportovních a kulturních akcí,
z nichž získává finanční prostředky na svoji činnost. Mezi ty tradiční patří maškarní
ples, Kaštanfest, den dětí a hody. Úspěšný
je také v získávání finančních zdrojů z různých dotačních titulů a od sponzorů. Jen
za poslední roky stojí za připomenutí získání dotace z Ministerstva financí na opravu
sokolovny ve výši 1,8 mil. Kč, dále dotace
z JMK na opravu střechy fotbalových kabin,
výměnu oken kabin, závlahu hřiště, pořízení bezpečných branek a naposledy na
opravu fasády sokolovny, která se nyní provádí. Neustálými investicemi jsou v dnešní
době sportoviště i sokolovna v pěkném
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V současné době patří TJ Sokol bezesporu mezi naše nejvýznamnější organizace.
A jak jsme už napsali – všechno je „o lidech“
a bez aktivity, nápadů a obětavosti členů
Sokola, kteří ve svém volném čase chodí
organizovat, zajišťovat akce i po nich poté
uklízet, bychom byli v naší obci o hodně
ochuzeni. Sokol tak přispívá také k rozvoji
a udržování komunitních, vesnických vztahů, což je v dnešní televizní a počítačové
době činnost velmi prospěšná.
Popřejme Sokolu k jeho 70. narozeninám především hodně nadšených aktivních lidí, kteří ho budou i v dalších
letech utvářet, rozvíjet a posunovat dál.
Sportu zdar! Nazdar!
Petra Pokorná a Antonín Kadlec

Předsedové Sokola:
1946 – 1960 Jan Brabec č. p. 56
1961 – 1969 Josef Konečný č. p. 129 (hospodář Jiří Štýbl)
1969 – 1975 Jiří Štýbl č. p. 127 (hospodář Alois Šebesta č. p. 336)
1976 – 1981 Josef Hložek č. p. 275 (hospodář a správce sokolovny Alois Šebesta)
1981 – 1988 Václav Šebesta č. p. 307 (hospodář a správce sokolovny Alois Šebesta)
1989 – 1990 Jiří Štýbl č. p. 127 (hospodář Alois Šebesta)
1990 – 1992 František Ryzý (místopředseda Jaromír Rosa č. p. 30)
1993 – 1998 Antonín Švestka č. p. 316 (jednatelka Anežka Štýblová č. p. 121, hospodářka Alena Kotásková)
1998 – Antonín Kadlec (místopředseda do r. 2014 Ladislav Brabec, nyní Petr Kapečka)

Krátce z činnosti TJ SOKOL Starovice
S koncem jara nám skončila i fotbalová sezóna 2015/2016, je tedy čas na její zhodnocení.
Co se týká družstva mužů, dá se sezóna hodnotit úspěšně; mužstvo skončilo na 3. místě
ve IV. třídě. Začátkem jara dokonce mohli
naši muži pomýšlet na postup, ale po zranění několika klíčových hráčů došlo k poklesu
kvality družstva, podlehli v rozhodujících
zápasech a sen o postupu se rozplynul. Nevadí, za pozitivní lze považovat skutečnost,
že kluci hrají s elánem, vytvořili si dobrou
partu a mají možnost svůj sen o postupu splnit třeba v nadcházející sezóně. Dobrý fotbal
také přilákal velké množství fanoušků, kdy
na domácí zápasy chodilo v průměru téměř
100 fanoušků.
Mužstvo přípravky po loňském odchodu
pěti starších kluků nebylo favoritem soutěže,

provozuschopném stavu. Pro nejbližší budoucnost je cílem TJ ve spolupráci s obcí
provést rekonstrukci tenisových kurtů, na
kterých se už podepsal zub času. Sokol tak
vytváří důstojné prostředí pro sportovní
a kulturní dění v obci a nabízí i prostřednictvím svých trenérů a vedoucích aktivní
zapojení občanů a především dětí.

Fanoušci na fotbale
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ale i přes to jsme sezónu důstojně odehráli.
Dokonce si kluci párkrát zazpívali vítěznou
hymnu. Za pozitivní považuji, že do mužstva
přišlo během roku zase několik mladších
kluků, a tréninky tak navštěvuje pravidelně
kolem 15 kluků ve věku 6 – 10 let. Po letošní
sezóně opustí mužstvo Kuba Kadlec, který
pro svůj věk už nebude moci příští rok hrát,
jinak zůstane mužstvo beze změn. Odchod
pouze jednoho hráče a doplnění novými
dává předpoklady, že by mohli kluci zase vyhrávat. Výsledek pro nás ovšem není důležitý, máme radost z toho, že kluky fotbal baví,
že je podporují rodiče a že na naše děti chodí
i hodně fanoušků. Posledním úspěchem byla
účast na fotbalovém turnaji v Podivíně, kde
v silné konkurenci obstáli a náš brankář Matyáš Beránek z mladší přípravky získal prestižní individuální ocenění Nejlepší brankář
turnaje. Matyášovi blahopřejeme.
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Tabulka:
1.

Bořetice

18

13

2

3

55:17

41

2.

Němčičky/V.Pavlovice B

18

12

4

2

60:18

40

3.

Starovice

18

10

5

3

59:26

35

4.

Diváky

18

8

5

5

28:31

29

5.

Velké Němčice B

18

7

3

8

32:33

24

6.

Horní Bojanovice

18

7

3

8

28:29

24

7.

Šitbořice B

18

6

3

9

18:43

21

8.

Křepice B

18

3

7

8

31:37

16

9.

Kurdějov

18

4

4

10

19:39

16

18

1

2

15

16:73

5

10. Nosislav B

Oceněný Matyáš Beránek
Z ostatní činnosti připomenu turistický výlet
do Ždánického lesa, organizaci Kaštanfestu,
jehož příjemnou, téměř letní atmosféru po
půlnoci přerušil déšť, a nakonec organizaci
dětského dne v areálu u myslivny. Letošní
organizace dětského dne se ujaly naše sokolky, které připravily velice zajímavý a pestrý
program, který si děti i rodiče pochvalovali.
Mnoho dětí si nenechalo ujít dnes už pro ně
ne zcela běžný zážitek přespání ve stanu, kdy
této nabídky využilo více jak 40 dětí ve třiceti
stanech. Tímto chci poděkovat našim děvčatům ze Sokola i všem ostatním, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli při organizování
dětského dne.
Na závěr si dovolím vás všechny pozvat na
oslavu 70. výročí založení Sokola ve Starovicích. Rozhodli jsme se připomenout dlouholetou práci všech, kteří se podíleli na činnosti
a rozvoji naší organizace, chceme připomenout úspěchy sportovní i pracovní až do
dnešní doby. Tímto srdečně zveme všechny
členy, bývalé členy i nečleny na naši oslavu.
Také chceme požádat všechny, kdo máte
kontakt na své rodinné příslušníky, kteří bydlí

Členové Sokola jako pohádkové postavy na dětský den
mimo Starovice a měli by zájem se zúčastnit,
abyste je našim jménem pozvali. Mimo fotbalová utkání bude program doplněn zajímavým sokolským vystoupením našich žen,
bude připraven program pro děti a máme
také přizvané zajímavé hosty, mistry Evropy

ve fotbale Antonína Panenku a Karola Dobiáše. Večer vystoupí hustopečská skupina
Poolliters. Vstup je zdarma.
Na vaši návštěvu se těší členové TJ Sokol Starovice.
Antonín Kadlec, předseda TJ Sokol
17
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Čas se naplnil
Tato slova, často používaná v Bibli, nejlépe vystihují moji aktuální životní situaci.
Po sedmi letech strávených v Hustopečích,
Starovicích a Starovičkách se brněnský biskup rozhodl, že mi svěří službu biskupského delegáta pro zajištění pastorace a kněží
v brněnské diecézi a zároveň mě pověří
kněžskou službou v jednom z brněnských
kostelů. Proto bych chtěl všem poděkovat
za příjemně prožitých sedm let a zároveň

všechny ujistit, že žádnou událost a žádného člověka, se kterým jsem se zde potkal,
bych nechtěl vymazat z své paměti. Naopak všechno a všechny si nesu ve svém
srdci. Zvláště bych chtěl poděkovat vedení
obce a všem ostatním, kteří se jakkoliv podíleli na údržbě a opravách starovického
kostela. Přeji Vám, Boží požehnání a radost
z toho, co s dobrým úmyslem děláte.
Pavel Kafka, děkan

Burza dětského oblečení
Dovolujeme si vás opět srdečně pozvat na další starovickou burzu!
Všichni jsou vítáni - maminky, tatínci, babičky, dědečci, tety,... Máte-li cokoliv do prodeje, přineste nám to v pátek ve stanovený čas do
sokolovny, jakékoliv tématické zboží rády přijmeme! Velmi uvítáme
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účast maminek starších dětí, burza není určena jen mrňátkům, ale
dětem všech věkových kategorií! Udělejte si pěkné sobotní dopoledne a přijďte si nakoupit zboží pro své děti, neteře, synovce, vnoučátka,... a zároveň se podílejte na odměně místní mateřské školky!
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Poznávání s Panterem - Izrael zblízka
Na konci roku 2015 jsem v časopise Respekt četl článek o možnosti pálí terorista bombou za pár set eur, ale následkem hysterické reakce
služby v izraelské armádě (IDF) v rámci dobrovolnického programu veřejnosti a politiků vznikají škody v desítkách milionů eur. Izraelci
Sar-El (www.sar-el.org). Podmínkou účasti je vyjádření lékaře, písem- reagují jinak, nenechají se zastrašit. Jezdí veřejnou dopravou, chodí
ný souhlas s pravidly pobytu, úspěšné absolvování pohovoru a slo- na diskotéky, sedí v kavárnách, tlačí se ve frontách na tržištích, prostě
žení poplatku 50 USD (při prvním pobytu).
normálně žijí. Když z pásma Gazy přilétali do
Letenku si každý hradí sám. Dobrovolníci
Izraele „hand made“ rakety, tak dobrovolníci
pomáhají hlavně na armádních logistických
programu Sar-El zůstali na základnách (jsou
základnách, dopředu ale neznají její umíszde jednoduchá a účinné kryty) a nikam se
tění. Programu Sar-El využívají lidé s celého
nepřesouvali. Mohli tak sledovat na vlastní
světa a zpravidla se všichni každý rok vrací.
oči odpaly antiraket systému Iron Dome. FiV lednu jsem tedy odletěl na 3 týdny pomálozofie je, jste jako my, vnímejte to jako my,
hat Izraeli.
žijte jako my. Přes izraelský důraz na bezpečObdržíte uniformu s modrými výložkami
nost jsem nezahlédl něco tak směšného jako
a dostáváte stejnou stravu i ubytování jako
v Česku bylo veřejné promenádování spovojáci a vojačky v izraelské armádě. Mezi
lečných hlídek policie a armády. Nepotřebují
nejpůsobivější zážitek patří společný nástup
takto předstírat činnost.
spojený se vztyčováním vlajky. Sama přítomIzrael je sekulární stát, kde ale nikdo nenost cizince na armádní základně předstaskrývá svoji víru a tradice hrají obrovskou
vuje zvláště pro frekventanty socialistického
roli. Ve fabrice v odpočinkové místnosti visí
vojska něco nepochopitelného.
místo plakátů sportovců fotografie rabínů
Naše práce spočívala v třídění, opravách
a na poličce naleznete modlitební knížky.
a balení montážního nářadí. Podobná poZhruba třetina mužů nosí pokrývku hlavy
Vytahování vlajky při ranním nástupu
moc umožňuje armádním zálohám věnovat
(jarmulku) na znamení zbožnosti a je běžné
se více odbornému výcviku. V Izraeli je běžvidět v tramvaji lidi, jak se modlí. Nedávno
né, že i důchodci chodí jednou, dvakrát týdně vypomáhat na základ- byl v Česku schvalován zákon, který měl zakázat prodej o svátcích.
ny. Popovídají si, smysluplně tráví volný čas, odpoledne společně K tomu lze říci, že v době šabatu (svátečním dnu s významem ustat,
s vojáky poobědvají.
odpočinout), se celý Izrael (kromě muslimů) zastaví, neprodává se
Na rozdíl od našeho pracovního týdne je v Izraeli svátečním dnem v obchodech ani na tržištích, nejezdí doprava. Lidé tráví čas spolu
sobota, přesněji doba mezi páteční a sobotním západem slunce, kdy a není vidět, že by tím trpěli. I když po pravdě, tento zvyk budí i v Izse slaví šabat. V čtvrtek ráno, nejpozději po obědě dobrovolníci od- raeli diskuse.
jíždí autobusem do Tel-Avivu. K ubytování si můžete zvolit běžný ho- Program Sar-El mohu jenom doporučit. Poznáte Izrael opravdu zetel nebo armádní hostel nacházející se v městské části Jaffa. Zde je vnitř, pomůžete dobré věci, zlepšíte se v angličtině a díky zdravé, ale
nocleh a strava zdarma, ale na druhou stranu platí „žádný alkohol“ i chutné stravě si můžete spravit figuru.
(stejně jako na všech základnách), příchod do 24:00 a v sobotu po
Vilém Barák
západu slunce zažijete pravé vojenské rajóny. Ubytovaní sami musí
uklidit. Společný návrat na základnu probíhá v neděli ráno. Ve volných dnech lze bez omezení cestovat po Izraeli. Já jsem jezdil každý
víkend autobusem do Starého města v Jeruzalémě a půjčoval si spolu s kolegy auto.
Ohledně rizika pobytu. Ve zpravodajství vidíte, že na místech, kterými
jste včera procházeli dnes leží zastřelený útočník. Když ale jedete po
D 1, také na každém kilometru někdo umřel a nebo umře. Je třeba
mít důvěru ve všechny „kluky a holky“, kteří se starají o bezpečnost.
V Izraeli muži slouží v armádě 3 roky, ženy 22 měsíců (při dobrovolném vstupu do bojových jednotek 3 roky). Je pro nás opravdu nezvyklé vidět holku 18 až 20 let, vysokou 150 centimetrů s bojovou
výstrojí a s útočnou puškou přes rameno. Nebo v uniformě s růžovou
kabelečkou přes rameno. Důležité je cítit vzdor, hrdost a odhodlání
a zde bychom si měli vzít od Izraelců příklad. V Belgii na letišti se od-

Oznámení
Od 1. 9. 2016 ruší Česká pošta poštovní středisko ve Starovicích. Roznášku listovních i peněžních zásilek (poukazy,
důchody apod.) bude provádět pěší doručovatel z Hustopečí, u kterého bude také možné podávat listovní či peněžní
zásilky, případně zakoupit související sortiment zboží a služeb tak, aby byl v naší obci zachován standardní rozsah
poštovních služeb. Balíky budou doručovány samostatným balíkovým doručovatelem jako dosud. Podrobnější informace
podá Česká pošta v průběhu měsíce srpna prostřednictvím letáčků.
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Dětský den u myslivny
Na letošní den dětí členové TJ Sokol opět připravili zábavné odpoledne u myslivny. V sobotu 4. června čekala na děti paní režisérka
Věra Chytilová, která pořádala konkurs na několik filmových rolí. Každý účastník konkursu
si mohl zvolit postavu, kterou by rád ztvárnil,

nechal se vyfotit na průkazku a pak už klapka
odklapla začátek a malí herci a herečky vyrazili plnit náročné úkoly konkursu. Po konkursu následoval catering v podobě špekáčků.
Velký zájem byl letos také o přespání ve stanech. Za sokolovnou stálo 30 stanů, ve kte-

rých přespalo na 40 dětí. Místo večerníčku si
děti po setmění prošly stezku odvahy a pak
už unavené padly do spacáků.
Odkaz na fotky svých ratolestí najdete na
obecních stránkách www.starovice.cz.
Petra Pokorná

Kalendář kulturních a sportovních akcí na 3. čtvrtletí roku 2016
Kdy

Kde

Co

Kdo

16. července

u myslivny

Myslivecká zábava

myslivci

30. července

u myslivny

I Love jižní Morava

I Love…

23. července

hřiště

70 let TJ Sokol Starovice

Sokol

pátek 19. srpna v 18:00

u myslivny

Stavění máje + předhodová diskotéka

Sokol

sobota - neděle
20. - 21. srpna

u myslivny

Hody – tradiční hodová zábava

Sokol

sobota 17. září ve 14:00

mezi sklepy

Starovické vinobraní

vinaři

pátek - neděle
23. - 25. září

autobusový zájezd

Turistický víkend

Sokol

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