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Štarvický panter

Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice

Slovo starosty

Vážení občané,
když jsem začal psát minulé slovo starosty,
právě vypukla naplno pandemie COVID-19
a nikdo nevěděl, co nás čeká. Mezi lidmi
panoval strach a nejistota z toho, co bude.
Dnes je už situace daleko jasnější a život se
začíná vracet téměř do normálu, do období před pandemií. Byla to malá zkouška pro
všechny, jak jsme odolní a připraveni čelit
různým omezením a překážkám. Zaznamenali jsme, jako vždy při podobných situacích, velkou sounáležitost občanů, za což
moc děkuji. Dobrovolníci nabízeli pomoc
se šitím roušek, zajištěním donášky nákupů,
léků apod.

panter

už nehodnotím tak kladně. Rozvolňování
probíhá velmi pomalu, dosti rozporuplně,
nejasně a se stále se měnícími termíny a počty. Většina lidí, především důchodců, byla
spokojena s vydanými opatřeními a různými
omezeními, ale všechno něco stojí. Jeden
den nouzového stavu stál náš stát 3,5 miliardy Kč, které budeme muset zaplatit. Takže
čím dříve začnou fungovat všechny služby
a firmy, tím méně budeme prohlubovat státní dluh. Na obec jsme dostali už první avízo,
že nám budou poníženy příjmy o 1,2 mil.
Kč, a to víme, že dojde k dalším poklesům
daňových i vlastních příjmů. Také jsme byli
informováni, že JMK zrušilo vyplácení všech
dotací pro tento rok. My jsme měli podány
dvě žádosti na 350 tisíc Kč, se kterými už
nemůžeme počítat. Zastupitelstvo schválilo
odpuštění nájmů po dobu pandemie všem
službám v obecních nájmech, schválilo na
náklady obce pořízení jednorázových jídlonosičů, nakoupili jsme dezinfekci pro vlastní
organizace a pro údržbu obce a zajišťovali
jsme pomoc a služby potřebným občanům.

zastupitelé při řešení prac. úkolů

část roušek dodávaných dobrovolnicemi
na úřad
Ale s ubývajícím nebezpečím ubývá i sounáležitosti a život se vrací do svých kolejí se
vším všudy. Je potřeba pochválit rychlé kroky vlády, které zabránily rozšíření pandemie
v zemi. S malým počtem obětí na přepočet
obyvatel patříme k těm nejlepším zemím
v Evropě. Jsem velice rád, že se nenakazil nikdo u nás v obci ani v okolí, což nám umožňovalo v tomto období žít ve větším klidu.
Rozvolňování opatření ze svého pohledu

V každém případě je důležité, že jsme tuto
etapu prošli všichni ve zdraví, a teď je na
každém z nás, abychom se zapojili do běžného života. Může se stát, že se pandemie
zase rozšíří, ale věřím, že už máme zkušenosti a jsme lépe připraveni. Tímto chci poděkovat všem občanům za dobré zvládnutí
této situace, dodržování omezení v období
nouzového stavu a především všem, kteří
nabídli pomoc. Nebudu jmenovitě uvádět
všechny profese, v médiích se zdůrazňovala činnost zdravotníků, policistů, hasičů, ale
pro nás na obci byly v první linii především
prodavačky v COOPu, děvčata ve školní jídelně, řidiči autobusů, účetní obce a mnoho
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dalších, kteří museli fungovat i v nouzovém
stavu s vyšším rizikem nákazy.
Obecní zaměstnanci, úřad i zastupitelstvo
pracovali téměř bez omezení, na rozdíl od
jiných úřadů, a snažili jsme se podporovat chod ekonomiky investičními projekty
v obci. V tomto období jsme zahájili projekční a administrativní práce na plánovanou
stavbu chodníku na 1. řádku. Jelikož se jedná o finančně nákladnou stavbu, hledáme
možnosti spolufinancování ze zdrojů SFDI,
které nabízejí až 85% dotaci na projekt. Ze
stavebních činností jsme provedli rozšíření
vozovky na 1. řádku s vytvořením nových
parkovacích míst a také parkování u COOPu.

budování parkoviště u COOP
Všechno zlé je k něčemu i dobré. Období zákazu shromažďování nám umožnilo ve větším klidu provést plánovanou rekonstrukci
zasedací místnosti, kterou si mohli prohlédnout první občané na veřejném zasedání,
a také jsme zde již přivítali nové občánky.
Podařilo se nám udělat pro obec hezkou,
reprezentativní místnost s nadčasovým designem. Je to krásný prostor pro slavnostní
obřady i veřejné akce. Tímto vás srdečně
zveme na některé další veřejné zasedání
nebo jiné projednání, kde si ji můžete prohlédnout. Největší investiční akcí tohoto

rekonstrukce zasedačky
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roku bylo dokončení dešťové kanalizace na
3. řádku, kterou provedla ve velmi krátkém
termínu a bez větších problémů firma HAST
Hustopeče. Dokončená stavba kanalizace
nám umožnila zahájit stavbu parkovacích
míst v této části vesnice, čímž se nám postupně daří, jako jedné z mála obcí, dokončovat mozaiku parkování v celé vsi.
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dnes už končí v našem rybníku. Dalším opatřením proti suchu, které můžeme učinit, je
výsadba stromů, kdy se nám podařilo získat
dotaci na výsadbu stromořadí (60 stromů)
kolem cyklostezky až po hranice katastru
s Hustopečemi. Výsadba stromů přispěje ke zlepšení krajinného rázu a vytvoří do
budoucna i hezkou oázu kolem cyklostezky.
Výsadba bude vzhledem k lepšímu ujmutí
provedena až koncem letošního roku.
Období nouzového stavu zakazovalo pořádání kulturních a sportovních akcí, které nám
všem chybí. Z důvodu omezení byly zrušeny
všechny tradiční akce, které připravily obča-

Firma Hast při rekonstrukci
dešťové kanalizace
Koronavir jsme s finanční újmou zvládli, ale
z mého pohledu jsou pro nás větší hrozbou
extrémy počasí. Po dlouhotrvajícím suchu
přicházejí přívalové deště, které nestíhají
vsáknout a způsobují ztrátu podzemních
vod. Prohlubující se sucho může pro nás mít
v budoucnu nedozírné následky, proto se
věnujeme v rámci svých možností boji se suchem. Jedním z opatření, které jsme udělali
v tomto období pro lepší zadržení dešťové
vody, bylo svedení dešťové kanalizace ze 3.
a 4. řádku do rybníka. Dosud tato voda odtékala potokem vedle rybníku až do Svratky,

po deštivém období je rybník napuštěn na
100 %, přetéká hráz
ny o zábavu a zájmové organizace o finanční
příjmy. Nejasná pravidla vydávaná naší vládou
matou organizátory kulturních akcí, kteří si
nejsou jistí, zda je možné akci uskutečnit či
nikoliv. Myslivci se rozhodli Mysliveckou zábavu raději nepořádat a sokol prozatím počítá s uspořádáním hodů v tradiční podobě,

tedy s páteční diskotékou a hodovou zábavou
v sobotu i v neděli. Otázkou je, zda nedojde
ke zhoršení situace s nemocí COVID-19, což
by mělo za následek zpřísnění pravidel shromažďování a podobně. Věřme, že vše bude už
dobré a hody se uskuteční.
Jak jsem už v tomto článku psal, všechno zlé
je i k něčemu dobré. Když jsem se bavil se
svými známými a lidmi kolem, tak omezení
pohybu a cestování mnoho lidí využilo doma
k dlouho odkládaným úkolům, jako například úklidům, úpravám zahrádek a drobným
stavebním činnostem. Také školáci nezapomenou na jaro roku 2020, kdy nemuseli
chodit do školy, ale horší už to bylo s výukou
a složité především pro rodiče dětí, kteří museli chodit do zaměstnání a přitom se starat
ještě o děti. Věřme, že se pandemie už znovu
nerozjede, buďme opatrní, ale ne ustrašení
a vraťme se do běžného života, podpořme
naše služby, které v období nouzového stavu
došly o své příjmy. Ještě jedno doporučení
bych měl z osobní zkušenosti. V současné
době je ideální navštívit naše české památky nebo historická města jako Prahu, Český
Krumlov apod., která jsou nyní bez zahraničních turistů a máte tak šanci si je v klidu
projít, což v předchozích letech bylo téměř
nemožné.
Přeji vám krásné prázdniny se spoustou zážitků.
Antonín Kadlec,
starosta obce

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. 6. 2020
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
 Zapisovatele, ověřovatele, navržený program
 Příjem dotace z OPŽP číslo výzvy 05_19_131, název výzvy: MŽP_131. výzva, PO 4, SC 4.3, na projekt „Starovice –
výsadby kolem cyklostezky“ ve výši podpory 622.994,50
Kč
 Výsledek výběrového řízení veřejné zakázky „Starovice
– výsadby podél cyklostezky“. Nejvýhodnější nabídku
předložila firma Kavyl, spol. s.r.o., Mohelno 563, 675 75
s cenou 570.538,10 Kč bez DPH
 Prominutí nájmů v obecních budovách za měsíce březen
2020, duben 2020, květen 2020 následujícím živnostníkům:
Prošková Alexandra – fyzioterapeutka, prominutí nájmu
v celkové výši 3.000 Kč
Stehlíková Irena – kadeřnice, prominutí nájmu v celkové
výši 6.000 Kč
Anschlagová Renata – studená kuchyně, prominutí nájmu v celkové výši 9.000 Kč
Maděrová Jana – pedikúra, prominutí nájmu v celkové
výši 750 Kč
 Směnu pozemků ve vlastnictví obce Starovice parc.
č. 4542 o výměře 3653 m2 a parc. č. 4855 o výměře
6990 m2 za pozemky ve vlastnictví společnosti Rudolf Jelínek, a.s. parc. č. 4489 o výměře 1781 m2, parc. č. 1167/12
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o výměře 2850 m2 a parc. č. 1115/54 o výměře 5794 m2.
Rozdíl výměr bude finančně doplacen ve výši 20 Kč/1m2
(218m2 x 20Kč = 4.360 Kč). Návrh na vklad hradí žadatel
společnost Rudolf Jelínek, a.s.
Pachtovní smlouvu na pacht pozemku parc. č. 4308 o výměře 1015 m2 za roční pachtovné 318 Kč
Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 1086/124 v k.
ú. Starovice o výměře 1022 m2 za cenu 700 Kč/m2, celková cena 715.400 Kč společnosti UNIPORT INVESTMENT III
s.r.o., Novomoravanská 321/41, 619 00 Brno – Přízřenice.
Kupující dále uhradí náklady spojené s prodejem 2.000 Kč
za návrh na vklad, 6.050 Kč za geometrické zaměření.
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 56476_10/VB na
uložení plynárenského zařízení stavby „Reko VTL DN 500
Brodské – V.Němčice II“ se společností GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Kliše, 400 01 Ústí nad Labem za jednorázovou
úhradu 2.700 Kč včetně DPH.
Smlouvu č. 1030056888/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s.
ke stavbě „Starovice, rozš. NN, Nečas Radek, Miroslav“ za
jednorázovou úhradu 2.500 Kč bez DPH.
Dohodu o pracovní činnosti na správcovství ČOV a SDO
Uspořádání akce „Testování sportovních vozidel Rally
2020“ a souhlasí se zapůjčením potřebných komunikací
ve vlastnictví obce dne 23. 6. 2020 a 30. 6. 2020.
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 Uspořádání akce „KOLO PRO ŽIVOT Hustopeče Agrotec
Tour 2020“ dne 8. 8. 2020.
 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pro stavbu „Starovice, rozšíření NN, Herůfek“ se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice 7, 370 01 za jednorázovou úplatu 2.500 Kč
bez DPH

 Rekonstrukci místního rozhlasu na 3. a 2. řádku
Zastupitelstvo obce Starovice bere na vědomí:
 Rozpočtové opatření č. 1,2,3,4/2020
 Přerušení provozu Mateřské školy Starovice v období od
27. 7. do 31. 8. 2020 a přerušení provozu Školní jídelny
od 17. 8. do 31. 8. 2020.

Nakládání s odpady
V této pravidelné rubrice neustále opakuji pokyny k nakládání s odpady, protože v jejich třídění
a ukládání máme pořád nedostatky.
Bioodpady
S jarním počasím převážnou většinu bioodpadu
tvoří posečená tráva, kterou můžete ukládat do
kontejnerů na bioodpad. Od poloviny května
jsme vydali zákaz ukládání větví a dřeva do kontejnerů na bioodpad rozmístěných po obci, protože tyto kontejnery následně vyvážíme se souhlasem na hnojiště Zemosu a dřevo a jiné odpady by
mohly poškodit stroje na rozmetání. V tomto období můžete dřevo a větve vozit na sběrný dvůr,
případně ke střelnici na spálení. V zimním období,
po vyhlášení, bude možné kontejnery využívat
opět i na ukládání větví a dřeva.
Svoz tříděných odpadů nenahrazuje svoz „popelářů“.
Svozové dny obce jsou určeny pouze ke svozu
tříděných plastů, tetrapaků, rostlinných olejů
a drobné elektroniky. Při posledním svozovém
dnu jsem měl opět možnost se přesvědčit o tom,
že někteří občané si pletou svozové dny s klasickým svozem „popelářů“ a do pytlů před domy
vkládají kromě plastů i ostatní odpad, který patří
do popelnic nebo na sběrný dvůr. Proto opakuji,
ve svozový den ukládejte odpady do transparentních (průhledných) igelitových pytlů a pouze
plasty, které se dají recyklovat. To znamená plasty
od drogerie, kelímky, pet lahve, čisté folie. Ptáte
se, proč do průhledných pytlů? Protože hned vidíme, jaký odpad je v pytli uložen. Ve tmavých
pytlech bývá většinou skrytý i komunální odpad,
který tam nepatří. Ostatní odpady jako například
guma, linoleum, polystyren, velké plasty, kbelíky
od barev, květináče, zahradní nábytek, koberce,
barvy nepatří do plastů, ale do popelnice nebo je
musíte odvézt na sběrný dvůr do objemného odpadu. Špatně vytříděný nebo v neprůhledných
zavázaných pytlích (do kterých nevidíme) odpad nebude od příštího svozu svezen a bude
ponechán před domy. Jestliže vám odpad nesvezeme, je to podnět k tomu, abyste si uvědomili, že jsou tam odpady, které tam nepatří.
Je smutné, když dojedeme k domu, kde stojí tři
auta a veškerý bordel je vyhozen před domem,
namísto toho, aby je původce odvezl na sběrný
dvůr…
Antonín Kadlec

popis toho co můžete ukládat
do kontejnerů

foto odpadů v jednom z biokontejnerů
- sklo a plasty

pracovníci obce při svozu tříděných odpadů

vzorně připravené plasty ke svozu
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Péče o zeleň a krajinu v obci a jejím okolí
Krajina, ve které žijeme, je pro nás velmi důležitá a ze strany obce
jí věnujeme velké úsilí a značné finance. Každoročně se snažíme
vysazovat nové a nové stromy, spoustu peněz investujeme do
údržby, bojujeme se suchem, myšmi i vandaly, kteří nám naši práci
znesnadňují. Stromy sadíme na základě návrhů a doporučení odborníků v tomto oboru, např. spolupracujeme se zahradní a krajinářskou architektkou Ing. Janou Janíkovou, která se mimo naše
projekty podílí také na návrzích historických parků či významných
chráněných lokalit. Máme rozpracováno několik projektů, na které
se snažíme získávat dotace. V loňském roce jsme nechali zpracovat
projekt na osázení aleje kolem cyklostezky a minulý měsíc jsme
obdrželi potěšující zprávu, že nám byla přidělena dotace ve výši
cca 700 tisíc Kč na návrh, realizaci a následnou tříletou údržbu.
Začátkem tohoto měsíce jsme provedli výběrové řízení a vítězná
firma Kavyl provede na podzim letošního roku výsadbu 60 nových
stromů s květnatou loukou kolem cyklostezky.
Do dnešního dne jsme vysadili v obci mimo velké projekty cca
400 stromů, o které se pravidelně staráme. Pečujeme také o staré
výsadby; jako příklad mohu uvést naši stoletou kaštanovou alej,
o kterou se staráme formou postřiků proti klíněnce, zdravotními
řezy, shrabováním listí aj. Tím se snažíme prodloužit její životnost.
Pravdou také je, že některé stromy v obci odstraňujeme z důvodu
bezpečnosti nebo plánovaných staveb či nevhodnosti dřevin. Každé kácení sebou nese emoce těch občanů, kteří strom na obecním pozemku vysadili, nebo k němu mají nějaký vztah či z jiných

údržba kaštanové aleje, postřik proti klíněnce
důvodů, proto vás žádám, NEVYSAZUJTE na obecních pozemcích
žádné stromy bez souhlasu obce. Jestli se vám líbí nějaké exotické
stromy či dřeviny, které do naší krajiny nepatří, vysaďte si jej prosím na svém pozemku, ne na obecním. Předejdete tím budoucím
problémům.
Antonín Kadlec

projekt výsadby 60 stromů kolem cyklostezky

Obec Starovice přijme
brigádníka/brigádnici na údržbu zeleně.
Možné i pro studenty od 15 let.
Nabízíme:
Flexibilní pracovní dobu
Odměna 100 Kč/hod
Jedná se především o údržbu
květinových záhonů a zeleně v obci.
Kontakt:
Antonín Kadlec, starosta obce,
tel: 602 776 110
nebo osobně v kanceláři OÚ
4

stará výsadba stromů přímo na kanalizaci
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Co mi hlava nebere
Snažíme se obec rozvíjet, dělat modernější, bezpečnější, krásnější, pohodlnější pro
život a jiní nám stále naši práci znechucují,
znesnadňují, prodražují a kazí. Pro představu uvádíme pár příkladů formou fotodokumentace, která mluví za vše.

likvidace černé skládky nad obcí

černá skládka za obcí ve vinohradech

parkourové hřiště
poškození znaku na přístřešku

táborák na doskočišti parkourového hřiště

černá skládka v mezi za dálnicí

pravidelné krádeže držáků na sáčky

lípa ulomená vandaly
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Desatero o parkování aut v naší obci
1. Prvořadě parkujte na svých pozemcích (v garážích, dvorech, průjezdech)
2. Nemáte vlastní místo, využijte k parkování vyhrazených parkovišť za poplatek
3. Dodržujte pokyny dle dopravních
značek a dodatkových tabulí
4. Mějte řádně označena vozidla parkovací kartou pro případnou kontrolu
5. Neparkujte na chodnících (ani částečně a ani na krátkou dobu)
6. Neparkujte na veřejné zeleni
7. Neparkujte na silnicích (povoleno
pouze na dobu nezbytně nutnou dle
vyhlášky)
8. Nezneužívejte volná místa pro návštěvy (nemáš parkování na svém
pozemku, tak si musíš zaplatit vyhrazené parkování)

Na dodržování pravidel dohlíží Mě Policie.

9. Poučte o pravidlech parkování v obci
i své návštěvy, které přijedou autem
10. Nebojte se upozornit své spoluobčany na nesprávné parkování

Neparkuj ani částečně na chodníku.

Neparkujte na silnici.

Neparkujte na zeleni.

Označte vozidlo viditelně parkovací kartou.
6

Řiďte se pokyny DZ.

Neparkuj na chodníku.
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Pořídili jsme ekologického
pomocníka pro obec
Pro potřeby zefektivnění práce našich zaměstnanců jsme
pořídili nové vozítko, elektrickou tříkolku. Vozidlo je ekologické s nákladem provozu 7 Kč/100 km, dokáže jet rychlostí
25 km/h a uveze neskutečných 400 kg, s dojezdem 70 km
na jedno dobití. Cena vozítka byla 52 000 Kč.

Nová zasedačka
Do letošního investičního plánu jsme zařadili i rekonstrukci zasedací místnosti, ke
které je využívána místnost bývalé třídy
školy, která zanikla v roce 1983. Místnost
třídy byla tenkrát při přestěhování MNV na
bývalou školu přestavěna na zasedačku,
ale její vzhled odpovídal už jejímu stáří,
a proto jsme se rozhodli pro rekonstrukci.
Rekonstrukci jsme si dovolili udělat i vzhledem k dobrým výsledkům hospodaření
obce z předchozích let, a kdybychom ji nezačali začátkem letošního roku dělat, vzhle-

dem k pandemii a poklesu příjmů bychom
ji možná dnes už zase neudělali.
Rekonstrukce proběhla na základě projektu Ing. Arch. Heleny Strakové, která zároveň
dohlížela na celý průběh stavby. Místnost
prošla kompletní rekonstrukcí od opravy nosných konstrukcí stropů, přes nové
sádrokartony, elektroinstalaci, topo instalaci, IT techniku a byla vybavena zcela novým nábytkem. Myslím si, že se rekonstrukce vydařila, což nám potvrdili i návštěvníci
veřejného zasedání a následně hosté při

vítání občánků, kdy jsme v nové zasedačce
přivítali 14. 6. hned sedm nových občánků.
Podařilo se nám udělat krásnou, reprezentativní zasedací místnost a věřím, že bude
sloužit svému účelu zase několik desítek
let. Nenechte si ujít příležitost navštívit
některé z dalších veřejných zasedání, případně jiných veřejných projednávání uskutečněných v zasedací místnosti, abyste si
při poslechu důležitých informací mohli
novou zasedačku prohlédnout.
Antonín Kadlec

demontáž

bourání starého stropu

bourání podlah

oprava dřevěných konstrukcí
7
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výztuha nového stropu

sádrokartony

dodávka originálního nábytku

výsledek rekonstrukce
8
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instalace, elektro, topení

pokládka dubové podlahy

grafické doplňky

výmalba originálním válečkem

usazení dveří
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Pozor na šmejdy!
Vážení občané, nedávno se v obci objevili zase „energetičtí šmejdi“,
jak jsou nazýváni obchodníci s energiemi. V obci je vyhláškou ZAKÁZÁN PODOMNÍ PRODEJ!
Vím, že to pro některé z vás je nepříjemné, stresující a proto doporučuji: nepouštět je do domu, nic nenosit, žádné smlouvy, nic
nepodepisovat a rychle odbýt, v případě jejich neodbytnosti mi

zavolejte, nebo můžete volat přímo Městskou policii Hustopeče,
723 707 522.
Jen tak předejdete zbytečným problémům. Jestliže chcete změnit
dodavatele energií, poraďte se s rodinnými příslušníky. Vše jde udělat
telefonem či emailem, ale pouze, když chcete a jste na to připraveni.
starosta obce

Změna televizního vysílání DVB-T2
Vážení občané, Česká televize chystá převod
vysílání na DVB-T2. Změna měla proběhnout k 31. 3. 2020, ale z důvodu pandemie
byla odložena a nový termín vypnutí vysílačů v našem regionu je 29. července 2020.
Informace, které probíhají v televizi, se týkají
těch uživatelů, kteří chytají signál přes antény, ale dotkne se i naší kabelové televize.

Jestliže využíváte kabelovou televizi
z obce Starovice, prověřte si, zda máte
správnou televizi. Pro příjem signálu přes
kabelovku musíte mít televizi se signálem
DVB-C, ne DVB-T2. Jestliže se chystáte
koupit novou televizi, upozorněte prodejce při koupi, že požadujete normu DVB-C.
Prosím berte to na vědomí, jinak vám te-

levize nebude přes kabelovku fungovat.
Případné informace poskytne společnost
NOEL Hodonín, tel. 511 117 777 anebo se
můžete obrátit na místostarostu obce Romana Pokorného, který vám rád poradí na
tel. 736 611 935.
Kabelovka = televize se signálem DVB-C!

Mateřská škola
Zápis do mateřské školy 2020
Letošního zápisu do školky se zúčastnilo 13
dětí, z toho bylo 7 dětí spádových, tedy s trvalým pobytem ve Starovicích. Pro nadcházející školní rok jsme mohli přijmout sedm
dětí a ty jsme podle předem stanovených
kritérií také přijali. Pro místní děti je kapacita
školky dostačující a podle počtu narozených
dětí předpokládáme, že tomu tak bude i do
budoucna. Pokud po koronavirové krizi nepřijde populační exploze, jak někteří předpovídají, nebude v dohledné době nutné kapacitu školky rozšiřovat.
ZK

Koronavirová doba v MŠ
I v době koronavirové krize se ukázalo, že
se nelze zavděčit všem a ne všichni souhlasí s nastolenými opatřeními. U nás ve školce
tomu nebylo jinak, jedna skupina rodičů si
přála zachování provozu, druzí na nás apelovali, abychom provoz přerušili. Pod tlakem
médií ale nakonec téměř všichni nechali své
děti doma a my jsme se po dohodě se zřizovatelem rozhodli školku od 19. 3. 2020 uzavřít. Bylo to období zklidnění, ale ve školce
jsme nezaháleli. Věnovali jsme se především
údržbě nové zahrady, započali jsme plánovanou přestavbu školního dvorku a připravili
jsme pro děti mnoho ručně vyrobených didaktických pomůcek, na což v průběhu roku
nezbývá mnoho času. Při znovuotevření 25.
5. 2020 jsme museli vyřešit řadu hygienic-

kých nařízení týkajících se koronaviru. Provoz jsme obnovili jen na jednu třídu a to jak
z hygienických, tak i personálních důvodů.
Ač se nám s pokročilým časem a ubývajícími
případy nakažení mohou opatření zdát přehnaná, my se jimi přesto snažíme řídit. Jak už
je uvedeno v začátku článku, nelze se zavděčit všem. Rozhodovat o dění ve školce není
jednoduché ani za běžného stavu, natož pak
v době krize. Děkujeme tedy všem rodičům
za pochopení a vstřícné jednání.
ZK
9
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Omezený provoz školní jídelny Prázdninový provoz v mateřChci touto cestou poděkovat celému perso- ské škole a školní jídelně
nálu školní jídelny, že se i v době krize postaral o zachování chodu kuchyně. Museli jsme
si poradit s řadou omezení, ale děvčata z jídelny to zvládla na výbornou, a mohli jsme
tak zajistit stravování pro občany i v této
nelehké době. Protikoronová opatření ve
školní jídelně budou dle nařízení Krajské hygienické stanice platit do 31. 8. 2020. Doufejme, že tento termín je konečný.
ZK

Školková olympiáda
V rámci týdne dětských radovánek, který
každoročně pořádáme při příležitosti oslav
Dětského dne, jsme jeden den uspořádaly
školkové olympijské hry. Děti se vydaly na
fotbalové hřiště, kde pro ně bylo přichystá-

10

Provoz mateřské školy bude přerušen od 27.
7. do 31. 8. 2020. Děti ve školce znovu přivítáme v úterý 1. 9. 2020.
Školní jídelna bude vařit pro cizí strávníky
do 14. 8. 2020. Od 17. do 31. 8. 2020 bude
provoz školní jídelny přerušen. Můžete se
těšit na nově zrekonstruovanou jídelnu.
ZK

no několik sportovních disciplín. Na místě se
rozdělily do dvou týmů, které si samy pojmenovaly Kapříci a Rybičky. Pak už se s vervou
vrhly na plnění sportovních úkolů. Jemnou
motoriku si procvičily při sportovním rybolovu, práci s míčem zase u fotbalového slalo-

Zvýšení stravného
Z důvodu růstu cen potravin musíme přistoupit k navýšení ceny stravného. Navýšení bude platné od 1. 9. 2020 a výše
stravného bude sdělena prostřednictvím
obecního informačního kanálu v průběhu
srpna. V současné době ještě nemáme potřebnou cenovou kalkulaci. Děkujeme za
pochopení.
ZK

mu a koordinaci pohybů při skákání v pytli
nebo prolézání pavučiny. Bedna vítězů
nebyla potřeba, vyhráli ti, kdo mají radost
z pohybu, a proto si všechny děti domů odnesly velkou olympijskou medaili.
ZK
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Vandrovníček –
poldrem k celnici
Výlety s Vandrovníčkem se v naší
školce ujaly a děti se pokaždé těší,
jaká zajímavá místa v nejbližším
okolí Starovic objeví. Tentokrát
jsme se vydali na celnici (hranice
Starovice - Hustopeče) - jen trošku jinou cestou, než je obvyklé.
Šli jsme přes myslivnu, kde jsme
si dali ranní svačinku, kolem koně
a cestou nahoru na kopec jsme se
dostali na poldr, kterým jsme se
dostali až na celnici. Pro děti bylo
dobrodružství proběhnout se

Když děti nemohly do divadla,
objevila se Kočička s Pejskem ve školce
Tak jako každý rok jsme i letos chtěli dětem dopřát divadelní zážitek. Bohužel aktuální situace nám neumožnila vyrazit za kulturou či
pozvat divadelníky k nám do školky, a tak jsme se divadelníky staly nečekaně a spontánně my samy. Na našem školním dvorečku se
konala premiéra hry Jak pejsek s kočičkou vařili dort. Děti se interaktivně zapojily do děje, poradily nám, co do správného dortu pa-

a schovávat ve vysoké trávě, lupami pozorovat hmyz a rostlinky. Odměnou jim byly dobroty,
které jim maminky do batůžku
nachystaly.
Na jaro jsme měli naplánovaných několik takových výle-

tů, bohužel díky koronavirovým
prázdninám většinu tento školní
rok již nestihneme uskutečnit.
Snad se nám to podaří příští školním rok již v plném počtu jak dětí,
tak paní učitelek.
Michaela Broskvová

tří i nepatří, ochutnaly i očichaly jednotlivé ingredience a pomohly
nám odehnat zlého mlsného psa, který nám dort snědl. Ale nebojte
se, ani děti nepřišly zkrátka. Paní učitelka Anička upekla opravdový
čokoládový dort s jahůdkami, na kterém si děti smlsly. Že se představení dětem líbilo a bylo pro ně inspirací, nám dokázaly hned druhý den, kdy nám svoji vlastní pohádku zahrály ve třídě – tentokrát
nevařila jen kočička s pejskem, ale u vaření dortu se sešla celá řada
zvířátek. Možná v naší školce roste nová generace ochotníků…
KK

11
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Co to voní ve školce?
Před několika dny se ze zahrady místní školky linula lahodná vůně. Ti
z vás, kteří v tuto dobu procházeli kolem školní zahrady, určitě zvědavě
nakukovali přes plot, co se tam vaří. Naši malí kuchtíci si chtěli zase po
čase uvařit nějakou vlastní dobrotu. A protože jaro je ve znamení čerstvé zeleniny a bylinek, uvařili jsme si společně výbornou jarní polévku. Všechny děti přiložily ruku k dílu. Kluci pomohli rozdělat a udržovat
oheň pod kotlem a všichni společně loupali, krájeli, strouhali a tu a tam
ujídali čerstvou zeleninu. „Paní učitelko, tady to tak krásně voní, já už
mám hlad,“ ozývalo se ze všech stran a všichni chtěli ochutnat. Naštěstí
uvařeno bylo coby dup a polévka se nám opravdu povedla, což dosvědčily prázdné talíře. Už teď přemýšlíme, co dobrého si uvaříme příště.
KK

Nahoru i dolů, pojedeme spolu.
Jak? No přece na koloběžce.
Třetí červnový týden jsme věnovali bezpečnosti a dopravní výchově. Jelikož každý malý kluk i holčička v naší školce jsou majiteli svého prvního
jednostopého vozidla (koloběžky nebo odrážedla), povídali jsme si o tom,
jak se bezpečně pohybovat na silnici i mimo ni. Při procházce po obci jsme
děti upozornili na nebezpečné úseky a poznávali jsme v praxi dopravní
značky. Získané znalosti a dovednosti si naostro vyzkoušely na dopravním
hřišti v Hustopečích. Děti jezdily jako zkušení řidiči, ale
i tak bude ještě třeba dohlédnout na jejich jízdu. Mamka
či taťka jim se získáváním
řidičských dovedností při
společných výletech určitě
rádi pomohou. Od nás dostali alespoň svůj první řidičský
průkaz. Tak přejeme hodně
kilometrů bez nehod.
KK

Pořád se něco děje
…jinak by nebyly dějiny, jak praví klasik.
A protože se toho v uplynulém čtvrtletí
v době koronavirové mnoho neudálo,
veškeré akce byly zrušeny, podívejme se
opět do historie a zalistujme si starými
novinami.
V době, kdy neexistovaly bulvární časopisy ani katastrofické či akční filmy, byly
v tisku oblíbené zprávy o různých neštěstích, loupežích, vraždách atd. Zpracovávaly se dokonce příběhy ze soudních síní,
tzv. soudničky. Starovice, malá vesnice
zapadlá kdesi na jihu Moravy, se v novinách v 19. i v první polovině 20. století
objevuje relativně často, a to nejen v regionálním tisku, ale dokonce i např. v celorepublikové Národní politice či Lidových
novinách. Zřejmě žil v okolí nějaký informátor… Pojďme se na drobné zprávy
z tisku podívat.
Nejstarší záznamy jsou velmi stručné, jako
12

např. ty v Moravské orlici z roku 1866.
Jsou to pouze informace o proběhlých
soudních přelíčeních, jako např. 30. března s Cecílií Hiršovou, nádenicí ze Starovic
(není uvedeno, z čeho byla obviněna), 12.
12. 1866 soudní líčení s Alb. Langerem,
nádeníkem ze Starovic, pro zločin krádeže
nebo 25. 9. 1875 přelíčení, ve kterém byli
obviněni Jan a Jakob Proschek, domkaři,
a Frant. Proschek, drvoštěp, z Hrubých Starovic, pro veřejné násilí úředním osobám.
Více rozepsané jsou příběhy těžkých zločinů, které ve čtenářích vzbudily emoce,
jako případ z roku 1873, kdy mladá žena
(19 let) zabila své novorozené dítě. Tuto
zprávu otiskla Moravská orlice a časopis
Našinec. Dívka ze Starovic je uvedena
pouze iniciálami M. B. Odešla do Brna
do služby a můžeme se jen dohadovat,
že ji otec dítěte „zanechal v hanbě“, dívka se styděla vrátit domů k rodině (kvůli

tehdejšímu opovržení okolí ke svobodné
matce) a svou nelehkou situaci vyřešila
takto. Dívku udala její paní, která si všimla, že je služka těhotná a porodila; dívka
zapírala, ale po prohlídce domu byla mrtvolka novorozeněte skutečně nalezena
v kanále. Jak to s ubohou služkou dopadlo, noviny už neuvádí.
V roce 1877 byla zaznamenaná krádež,
při které se opět objevuje jméno známé
již z roku 1866. Nádeník Albert Langer si
vyčíhal, kdy nebude doma jistý starovický
čtvrtláník (jméno neuvedeno), vlezl mu
dopoledne do domu oknem a odcizil prádlo, šaty a stříbrné hodinky. S lupem utekl do Brna, kde byl krátce nato zatčen na
Křenové ulici – část věcí měl ještě u sebe.
V roce 1897 se v Moravské orlici objevuje
jméno šestnáctiletého Franze Kerna, syna
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vinaře ze Starovic, který 24. října 1897
přepadl stejně starou Cecílii Scholtovou
na cestě do pouzdřanského mlýna. Dívka
šla do mlýna se svým mladším bratrem
a Franz se s ní dal do řeči. Pak náhle Cecílii
zacpal rukou ústa a druhou rukou ji udeřil
pěstí do obličeje tak, že upadla, a takto ji
asi 15 minut držel. Byl obviněn z veřejného násilí a hájil se tím, že šlo o pouhý žert.
Byl odsouzen na 4 měsíce do žaláře.
O pár měsíců později byl ke stejnému
trestu (4 měsícům žaláře), navíc zostřenému každých 14 dní půstem, odsouzen
Václav Kussmann, rolník z Hrubých Starovic, pro zločin zprznění (detaily nejsou
uvedeny, ale pravděpodobně nešlo přímo o znásilnění).
V roce 1899 byl zavražděn Ferdinand Dolanský. Tato událost je zaznamenaná také
v obecní kronice a vzrušila celé okolí, protože k ní došlo za bílého dne. 27. ledna
1899 projížděl starovický radní a sedlák
Ferdinand Dolanský na voze taženém
koňmi. Na polní cestě u Přísnotic byl přepaden zezadu, vrah mu obuškem rozbil
hlavu a oloupil ho o peníze a hodinky.
O vraždě se psalo v tisku opakovaně i po
několika letech, a to nejen v regionálních
novinách, ale i celostátních, jako např.
v Národní politice. Pachatel nebyl nikdy
vypátrán. Z vraždy byl sice obviněn 33letý
čeledín Josef Böhm z Blučiny, později byl
ale pro nedostatek důkazů propuštěn.
Za 1. světové války se ve Starovicích zloději zaměřili na potraviny a v roce 1916
ukradli dokonce živé prase. Nejprve šli
k domkařce Růženě Schlorové, kde vypáčili dveře do kuchyně a stihli ukrást hrnec
s husím sádlem. Snacha Schlorové zaslechla kolem 11. hodiny v noci z kuchyně šramot a šla se tam se světlem podívat,
čímž zloděje vyplašila, takže toho nestihli
víc pobrat. Až ráno pak zjistila jiná domkařka Marie Bayerová, že ji zloději také
navštívili – když šla dát ráno praseti, našla
chlívek prázdný.
V roce 1917 spáchal sebevraždu ovdovělý krejčí Štěpán Schlor. Vrátil se na jaře
z Vídně, kde žil u vdané dcery, aby zasadil
brambory. Bezprostřední příčinou jeho
činu bylo údajně to, že mu starosta nedodal sadbové brambory, které mu přislíbil
opatřit. Byl nalezen utopený ve studni.
14. září 1919 zastřelil dělník ze Starovic
Josef Ovísek ve vinohradu „Feigelbergu“
u Hustopečí svého otčíma Vavřince Wenku třemi ranami z pistole. Případ byl komplikovaný tím, že Josef zapíral, podezřelý
byl i jeho bratr František a matka Marie
Wenková. Všichni byli pro nedostatek
důkazů propuštěni z vazby a František
byl dán na pozorování do ústavu choro-
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myslných; později však vyšlo najevo, že
šílenství pouze předstíral. Až za několik
let dostali četníci v Hustopečích anonymní dopis, ve kterém bylo uvedeno, že se
Josef Ovísek v době, když byli ve Starovicích misionáři, u zpovědi vyznal z vraždy
otčíma. Podrobnosti vraždy znala i Wenková, matka Josefa Ovíska, které se svěřil
a které si upovídaná žena nenechala pro
sebe. František bratra údajně k činu navedl s tím, že pak bude předstírat šílenství
a vinu vezme na sebe. Nakonec byl František zproštěn obvinění a odsouzen pouze
Josef. Pro zajímavost si uveďme celý rozsudek. Josef Ovísek byl odsouzen ke 3 letům těžkého žaláře, který měl zostřený 1x
měsíčně půstem a temnou samovazbou
ve výroční den činu. Protože byl Josef již
dříve podmíněně odsouzen na 4 měsíce
za spoluúčast na krádeži (spolu s kamarády Dobšákem a Schlorem), byl mu přičten i tento čtyřměsíční trest. Navíc měl
za „přestupek zbrojního patentu“ zaplatit
buď 50 Kč, nebo odpykat 48 hodinami
vězení.
Na konci února 1924 řešil okresní soud
v Hustopečích kuriózní případ. 22. ledna
1924 jeli bratři Bedřich, Ludvík a Josef
Dolanští s čeledínem Josefem Baderem
s povozy naloženými dřevem od Uherčic
domů do Starovic. Cestou potkali uherčické cikány Františka a Martina Malíkovy s ženou Apolenou. Malíkovi byli silně
opilí a poté, co doma vystřízlivěli, jim
Apolena sdělila, že je „Starvičáci“ zbili.
Malíkovi pak u soudu udávali, že je Starovičtí bez příčiny zbili a oni že rvačku
nezačali, naopak Dolanští tvrdili, že je
cikáni k rvačce vyprovokovali, napadli je
holemi a oni se jen bránili. Martin Malík
údajně poté, co dostal dřevem po hlavě, padl na zem a předstíral, že je mrtvý. Starovické ani nenapadlo, aby mu šli
pomoct, naopak pobídli koně a ujížděli.
Malíci pak údajně vyskočili, svlékli kabáty, nabrali si kamení a pokusili se je pronásledovat. Protože si bratři Malíkovi nic
nepamatovali, hájila je u soudu Apolena
výčtem „kolik litrů rumu, vína i „čisté“ vypili cikáni v Hustopeči a Starovicích, takže
byli oba kmotříčci úplně bezmocní, když je
Starovičtí potkali a pobili.“
Soud měl tedy rozhodnout pouze na základě dvou protichůdných tvrzení, žádní
další svědci nebyli.
A jak vše dopadlo? Novinový článek končí
takto:
„Konečně povolují se Františku Malíkovi
mladšímu tři slova, o která během přelíčení
bouřlivě žádal a musil býti proto stále okřikován. Vyjevuje, že jest cikán dobrého srdce
a proto žádá po Dolanských i za bratra jen
100 Kč bolestného, 30 Kč formanky a 80 Kč

léčebného. Soudce ho poučuje, že jest vlastně též obviněným a proto nemá práva na
náhradu a že se musí spokojiti osvobozujícím rozsudkem jako i všichni ostatní účastníci…“
Začátkem roku 1927 byl v Brně odsouzen 67letý Jan Siegl, domkař ze Starovic,
za žhářství. V noci na 10. ledna zapálil
stodolu rolníku Rudolfu Hanákovi, která vyhořela. Motivem činu byla snaha
získat peníze z pojistky. Jan Siegl měl
u svého souseda Hanáka ve stodole uloženo obilí, které si nechal pojistit proti
ohni, a chtěl tak za něj získat peníze od
pojišťovny. Byl odsouzen k tříletému těžkému žaláři s půstem každého čtvrt roku
a ztrátou volebního práva.
Na stránkách dobového tisku není neobvyklou zprávou, že přespolní nápadník
děvčete býval místními chlapci i dost
brutálně zbit, takže případ skončil u soudu. To se také v červnu 1927 přihodilo
obchodníku Janu Wagnerovi z Hustopečí,
který se v noci vracel od děvčete ze Starovic a byl místními hochy zbit tolik, že se
odhodlal řešit vše soudní cestou.
Že v současnosti ubývá zvěře, kterou vytlačujeme z jejího přirozeného prostředí,
potvrdí každý myslivec. Začátkem 20.
století žilo zvěře podstatně více a to také
lákalo různé pytláky. V závěru roku 1927
došlo k nočnímu střetu mezi pytláky
a myslivci (noviny píší o starovickém lese
u Hustopečí), kdy došlo k přestřelce a jeden z pytláků, Adolf Schlor ze Starovic, byl
zabit – byl střelen do břicha ze vzdálenosti asi tří kroků. Byla u něj nalezena puška
a jeden zastřelený bažant. Zprávu o tom
přinesla Národní politika i Lidové noviny.
V roce 1929 pak příběh vyšel jako soudnička pod názvem Tři muži v ďábelském
revíru.
V létě 1929 se na stránkách tisku pod ironickým názvem Něžný syn objevila zpráva o sebevraždě Marie Proschkové ze Starovic. Jsme svědky zoufalství starší ženy,
která takto vyřešila svou bezvýchodnou
situaci. 61letá Marie šla toho dne k sousedům, kde se svěřila, že už nemůže déle
vydržet surové zacházení a trýznění od
svého 19letého syna Bedřicha. Pak odešla do Šakvic, kde si na břehu Dyje svlékla
šaty, ze 2 metrů skočila do vody a utopila
se.
V roce 1930 je nejednou v novinách zmiňován Antonín Bayer ze Starovic. Bývá
označován jako nebezpečný zločinec,
jindy jako známý lupič. V roce 1930 toho
stihl během necelého měsíce opravdu
hodně. Nejprve v lednu odcizil jízdní
kolo a nějaké šaty v Lipnici nad Sázavou.
31. ledna se spolu s komplicem vloupal
do skladu Rolnického družstva v Pardu13

Štarvický panter
bicích. Oba muži přelezli vysokou zeď
a pomocí paklíčů se snažili dveře otevřít.
To se jim nepodařilo, a tak použili páčidla
a dostali se přes dvoje dveře do skladu.
Mimo jiné ukradli několik pytlů mouky,
jetelového semene, několik homolí cukru apod. Všechny věci museli namáhavě
dostat přes vysokou zeď a na vozíku je
odvezli do sklepa místní trhovkyně, s jejímž synem byli domluveni. Všichni byli
ihned zatčeni, až na Antonína Bayera.
V Pardubicích nechal jízdní kolo, které předtím ukradl v Lipnici a utekl. 11.
února už se nacházel v Hustopečích, kde
odcizil prádlo u Arnošta Wlczka, a pár
dní nato se vloupal do domu domkaře Peschiny v Popicích, kterému ukradl
dvě husy, asi 40 kg slaniny a další věci.
Den po tomto vloupání byl policií zatčen
u Mikulova. Při zatčení měl u sebe ještě
20 kg slaniny.
Také jméno Kašpara Badera ze Starovic se
na stránkách tisku objevuje vícekrát.
Nejprve je v lednu 1931 uveden v Lidových novinách jako obchodní příručí,
který byl v roce 1930 zaměstnán v železářském obchodě Leopolda Krakauera
v Hustopečích. Postupně tam kradl různé železářské zboží a ve Starovicích ho
prodával. Protože šlo hlavně o stolařské
nástroje, spojil se s Jindřichem Jokschem,
stolařským pomocníkem ze Starovic,
který od něj nářadí odebíral, neboť měl
v plánu založit si vlastní stolařskou dílnu.
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Joksch se ale pohádal se svým mladším
bratrem a ten ho ze msty udal četníkům
a prozradil jim i to, kde bratr kradené
zboží schovává. Četníci pak provedli
domovní prohlídku a nástroje a zboží
našli a zabavili. Joksch byl vzat do vazby
a na Badera, který tou dobou vykonával
vojenskou službu, bylo podáno trestní
oznámení.
V září 1933 se obchodní příručí Kašpar
Bader objevuje znovu. Tentokrát žije ve
Starovicích se Štěpánkou Schickovou,
jíž delší dobu opakovaně slibuje sňatek.

Poté, co od dívky získal informaci, kde
má ukryty úspory, tyto jí odcizil (2000 Kč)
a utekl. Později od něj Štěpánka obdržela dopis ze Stuttgartu se zprávou, aby ho
nehledala.
V roce 1936 bylo ve Starovicích ukradeno
větší množství sazenic vinné révy, množství není blíže specifikováno. Ve zprávě
v Moravské orlici se také uvádí, že „Krádeže sazenic vinné révy jsou na denním
pořádku.“ Pachatelka z Hustopečí byla
dopadena.
Petra Pokorná

Starovice před 50 lety
Jedna místní paní pamětnice mi vyprávěla, že když se měla vdávat a stěhovat do
Starovic, jejímu tatínkovi se to moc nelíbilo a komentoval to slovy: „Ty chceš jít do
Starovic? Vždyť tam nemají ani pořádné silnice!“ V roce 1970 se stavěla silnice na 3.
řádku. V tomto roce proběhla stavba sběrného kanálu, který sbíral „domácí kanále“
z domů na 3. řádku a ústil do potoka pod vesnicí. Pak došlo na samotnou stavbu
silnice, která byla vyasfaltována; tehdy se označovala jako tzv. „bezprašná“.
Pro děti byl k ukončení školního roku uspořádán karneval na hřišti u Sokolovny spojený s táborákem. Děti dostaly sladkosti a špekáčky.
Na jiném místě zpravodaje informuje starosta obce o péči o zeleň. Snaha zvelebovat
obec pomocí zeleně má u nás opravdu dlouhou tradici. Také v roce 1970 kronikář
uvádí, že se MNV rozhodl „učinit náves naší vesnice krásnější“ a k tomuto účelu nechal vypracovat návrh výsadby. Ze školního statku vysoké školy zemědělské v Lednici byly objednány sazenice růží, vrb, bříz a líp. Ty byly vysázeny po obou stranách
potoka a občané je nafasovali k výsadbám před svými domy.
Petra Pokorná

Střelecký turnaj MS Starovice
Po postupném rozvolňování vládních opatření kvůli koronaviru
jsme se mohli i v letošním roce sejít a uspořádat tradiční střelecký
turnaj na létající asfaltové terče. Sešlo se nás tak jako v loňském
roce 17 střelců. Členů MS Starovice bylo 10 a 7 hostů doplnilo
naše řady. Vítězem a zároveň obhájcem prvenství z loňského
roku se stal Martin Matějů. Druhé místo vybojoval Honza Štýbl
mladší a třetí místo obsadil Karel Vala mladší. Vítězům ještě jednou blahopřejeme.

Místo Myslivecké noci
bude Den zvěřinových specialit
V letošním roce jsme měli nelehké rozhodování s uspořádáním
tradiční myslivecké noci. Do poslední chvíle jsme čekali na vyjádření vlády ohledně rozvolňování dodržování hygienických
opatření kvůli nákaze koronavirem. Nakonec jsme se rozhodli
Mysliveckou zábavu zrušit.
Místo Myslivecké zábavy budeme celý den prodávat zvěřinové
speciality. Přichystali bychom oblíbené srnčí medailonky s hranolkami a oblohou, srnčí guláš, řízek z divokého prasete, kančí
pečínku se zelím a knedlíkem.
Prodej jídel začne již v 11 hodin a končil by dle zájmu až v nočních hodinách.
Samozřejmostí bude točené pivo, alko i nealko nápoje. Jídla se
budou podávat na talířky přímo na místě, popřípadě do vlastních
nádob s sebou.
Pro aktuální a podrobnější informace sledujte infokanál, sociální
sítě, informovat budeme i místním rozhlasem.
Za MS Starovice předseda
Karel Vala ml.
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Hlad dětí po fotbalu
Po uvolnění omezení v souvislosti s pandemií koronaviru jsme od
19. května opět začali s tréninky dětské přípravky.
Samotné trenéry překvapil velký zájem dětí, jak starších, tak i nových zájemců z řad těch mladších. Na tréninky chodí pravidelně
v hojném počtu 15 až 20 malých sportovců.
Samotná fotbalová soutěž byla nyní zrušena, a tak se snažíme domlouvat alespoň přátelské zápasy, aby si děti mohly vyzkoušet
hru proti soupeři.

Bohužel nám v našem soutěžním zařazení Starší přípravky (kategorie do 11 let, U10-U11) odejdou na podzim starší hráči, a proto
musíme neustále náš tým doplňovat o nové posily. Budeme tedy
rádi, pokud přijdou vaše děti vyzkoušet trénink s námi.
Více informací naleznete na našem webu: https://tjsokolstarovice.webnode.cz/fotbal-pripravka/
Přejeme dětem krásné prázdniny a ostatním klidné léto.
Roman Pokorný
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Členství v TJ Sokol Starovice
Žádáme všechny členy, případně rodiče dětí, kteří dosud neuhradili členské příspěvky, aby tak učinili do 15. července 2020. Děti
v oddílu kopané budou hradit až před fotbalovou sezonou a vyberou to trenéři, fotbalisté muži platí také samostatně u trenéra
před sezonou.
Členství (děti, senioři a dospělí) 100,- Kč
Při využívání sokolovny nebo tenisových kurtů 500,- Kč
Předmět

Úhradu lze provést při fotbalovém utkání 27. 6. 2020 na fotbalovém hřišti nebo můžete provést úhradu ročního příspěvku na
účet TJ Sokol Starovice 1381523319/0800 (VS: rodné číslo, do
poznámky uvést příjmení, jméno, adresa, ročník narození) nebo
v kanceláři obecního úřadu.
Kdo nebude mít provedenou úhradu do 15. 7., bude vyřazen
z evidence organizace.

Jednotka

Cena

Víceúčelové sportoviště

1 hod

200,-

Tenisový kurt - starý

1 hod

100,-

Jednotka
permanentka
1 rok
permanentka
1 rok

Cena
1000,500,-

Roční členský příspěvek TJ SOKOL STAROVICE
Děti do 18 let a senioři

100,-

Členský příspěvek – BEZ využívání sportovišť (turistika, fanoušci, členství symbolické)

100,-

Členský příspěvek - s celoroční permanentkou k využívání sportovišť

500,-

Členové TJ SOKOL STAROVICE získávají slevu 50% z vydaného ceníku s výjimkou slev na permanentky.
Členové TJ SOKOL STAROVICE mohou získat slevu z členského příspěvku dle odpracovaných brigádnických hodin
z předchozího roku. 10 až 20 odpracovaných hodin - sleva 200,- Kč, 20 a více odpracovaných hodin sleva 400,- Kč.
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