Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice

panter

Slovo starosty
Tak nám uplynul „letní“ čtvrtrok, a to je tedy
čas pro vydání dalšího čísla našeho Pantera.
Většinou začínám článek počasím, a tak si
dovolím začít i v tomto čísle. Léto bylo tropické a s nadsázkou mohu napsat, že v průběhu
prázdnin pršelo pouze dvakrát - před mysliveckou zábavou a na hody. A tropické léto
dokonalo i špatnou úrodu zemědělců.
Léto je čas prázdnin a dovolených, i když se
nám zdá, hlavně pak dětem, že plyne rychleji
než ostatní roční období. Ale každá doba je něčím krásná, a tak nemusíme být smutní z konce léta, zvláště u nás, když se můžeme těšit
na babí léto a burčáky.
Krátce Vám připomenu, co se událo v tomto období v naší obci. Se začátkem prázdnin
jsme pro zvýšení bezpečnosti v obci nechali
nainstalovat u hasičky a vstupu na dětské hřiště zpomalovací retardéry. Měl jsem z tohoto
kroku dobrý pocit, ale bohužel instalace retardérů má i vedlejší negativní efekt a to, zvýšenou hlučnost, která obtěžuje občany přilehlých
domů. Na základě jejich stížností, bude provedeno kompromisní řešení, jejich částečným
odstraněním.

Nově postavené parkoviště

Hlavním dílem letošních prázdnin byla stavba
parkoviště na zaklenutém potoce, kterou jsme
si dali do letošního plánu, abychom dokončili
rozdělané dílo, které řeší problémové parkování
(14 míst) a celkový vzhled centra obce. Celé dílo
bude dokončeno až podzimní výsadbou dřevin,
která změní tuto dosud nevzhlednou část obce,
v reprezentativní místo.

Mateřská škola po nástupu nové ředitelky
paní Kopové prodělala mnoho drobných změn,
které vedly ke zlepšení prostředí pro naše děti.
Jednalo se hlavně o úpravu vnitřních prostor
budovy a školního dvora. Na těchto pracích
se podíleli zaměstnanci obce. Také školní
zahrada se už připravuje k rekonstrukci, ale
její dokončení bude provedeno až na podzim
tak, aby byla pro děti na jaro připravena.

Obecní pracovníci se také podíleli na zvelebování obce drobnými stavbami, mezi které
patří rekonstrukce mostku před Proškovým,

Výmalba na školním dvoře
Oprava mostku před Proškovým

úpravou chodníků na čističce odpadních vod,
a také opravou chodníku před kostelem.

Oprava chodníku před kostelem

Montáž retarderů před dětským hřištěm
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Další pracovníci z veřejné služby se podíleli
na údržbě zeleně a přípravě sběrného dvoru,
který byl uveden v provoz 19. 9. 2012.

Den otevřených dveří sběrného dvoru

STRUČNĚ O PROBÍHAJÍCÍCH
A PŘIPRAVOVANÝCH
PROJEKTECH
A ČINNOSTECH V OBCI
1. Sběrný dvůr – dne 19. 9. 2012
byl zprovozněn pro občany
2. Byla provedena instalace prvních
dvou retardérů
3. Provedena oprava mostku před
Proškovým
4. V období letních prázdnin byl
zkolaudován poslední dům na
4. Řádku, čímž byla splněna podmínka dotace z MMR
5. Bylo dokončeno a zprovozněno
parkoviště pro 14 osobních vozidel na zaklenutém potoce
6. Byli jsme úspěšní při získání
dotace ze OPŽP ve výši 4.878
125 na realizaci projektu regionálního biokoridoru.
7. Byli jsme úspěšní při získání
dotace z JMK ve výši 25 tisíc
na úhradu úroků z úvěru
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Štarvický panter
V období prázdnin jsme ještě uskutečnili
s místostarostou a dvěma členy zastupitelstva výjezdní zasedání na Slovensko, kde
domlouváme družbu s obcí Oravský Biely
Potok. Cílem naší družby je hlavně získávat
dotace z fondů EU z programu Příhraniční
spolupráce, kde je podmínkou, mít svou družební obec v zahraničí.
Zemědělská výroba, vinařství (i počasí) nám
přináší krom obživy některých lidí také nepříjemnosti v obci. Změnou technologie a strojů dochází k rychlému sklízení úrody, která sice krátkodobě, ale zase intenzivně zatěžuje část obce
na 0-tém řádku dopravou. Podařilo se nám vyjednat se zástupci firmy Zemos, aby traktory,
které tahají 30-ti tunové návěsy nejezdili přes
obec, abychom tím co nejvíce chránili asfaltovou cestu na 0-tém řádku. Náhradní trasa
je určena po polní cestě za zahradami 0-tého
řádku, ale bohužel při poslední sklizni kukuřice
došlo vlivem suchého počasí a nedisciplinovaností a arogancí najatých (cizích) řidičů traktorů došlo k vysoké prašnosti v této části obce.

Nápravná opatření se nám podařila zajistit
pozdě, a tak se omlouvám občanům, pro které
byla vysoká prašnost před hody velkou zátěží.
Ihned jsme vyvolali další jednání s vedením
společnosti Zemos a dohodli se na opatřeních,
aby i do budoucna byli majitelé domů co nejméně obtěžování provozem a hlavně prašností.
Na druhou stranu si musíme uvědomit, že žijeme v zemědělském kraji a zemědělství u nás
vždy bylo a věřím, že nadále i bude, a proto
provoz nemůžeme úplně zakázat. Jinou část
obce zase obtěžují dělobuchy, svou pravidelnou
střelbou, zvláště pak, když jej vinař špatně nastaví a střílejí celou noc. Znovu jsem řešil problém
„občané verzus vinaři“. Každá skupina si hájí svoje
zájmy, a tak je složité najít kompromis. I přes to se
nám, alespoň doufám, podařilo najít kompromisní
řešení k částečné spokojenosti obou stran.

už se zábava ani nekonala. Protože letos nebyly
dětské hody, tak byly druhou letní zábavou až
Krojované hody, které byly také poznamenány
počasím. Při páteční diskotéce, kolem půl jedenácté, kdy bylo prodáno už více jak 300 vstupenek se spustil prudký liják, který mnoho lidí
odradil a mnoho jich odjelo. Taktéž v sobotu nás pozlobil déšť, který předčasně, chvíli
po půlnoci zábavu ukončil. Areál před myslivnou je jedinečný v okolí, ale postupně zastarává
a není vůbec chráněn proti dešti, proto obec
připravuje projekt na úpravu areálu, aby bylo
možné v zábavě pokračovat i v případě deště.
Sokolové pokračovali v organizaci tradičních
turnajů v nohejbalu a tenise, a také začala
úspěšně fotbalová sezóna. Poslední společenskou akcí v tomto období pořádanou Vinařskou
společností – bylo 7. starovické vinobraní. Vinaři postupně zlepšují své služby i program, který
je zpestřen „zarážením hory“, zajímavým vyprávěním pana Formanky a různými hudebními skupinami, které rok od roku lákají více návštěvníků.

Děla ve vinohradech

Prášící traktory

Nakonec napíši stručně něco ke kulturnímu
a sportovnímu dění v naší obci. Prázdniny
u nás zahajuje myslivecká noc, kterou letos
ovlivnilo nepříznivé počasí. Proto zábava ani neproběhla a bylo prodáváno v areálu u myslivny
pouze jídlo a pití. Ale i přes to, ten večer došlo
na myslivecké speciality tolik lidí, že se myslivcům podařilo vše prodat a v náhradním termínu

Poutavé výprávění pana Formanky

Co k tomu dodat, snad jen to, ať všem organizátorům vydrží chuť v organizování těchto
akcí i do budoucna.
Antonín Kadlec

Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce, ze dne 10. 7. 2012
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatelku, ověřovatele, návrhovou komisi
a navržený program
• Rozpočtové opatření č. 4 a 5/2012
• Smlouvu č. 10074824 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životního
prostředí, podepsanou zástupcem fondu
dne 4. 6. 2012 na akci Starovice - Regionální
biokoridor
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje ag. č. 014050/OŽP
Dotace na sběrný dvůr 220.000,- Kč

• Dotaci Římskokatolické farnosti Starovice
ve výši 150.000,- Kč
• Kupní smlouvu,po projednání, na pozemek
parc. č. 4189/1 o výměře 11 m2 v k. ú. Starovice Michalovi Babáčkovi a Ivaně Tesařové,
Starovice 410 za cenu 5.850,- Kč
• Kupní smlouvu,po projednání, na pozemek
parc.č. 401 o výměře 287 m2 v k.ú. Starovice
panu Františkovi Ryzýmu, Starovice 180
a Heleně Ryzé, Brno za cenu 7.740,- Kč
• Nájemní smlouvu na pozemek parc. č. 1086/121
o výměře 1023 m2 v k. ú. Starovice za cenu
205 Kč/rok

• Smlouvu o zrušení předkupního práva
k pozemkům parc. č. 1205/36 a 1205/105
vedené na LV 11214
Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu k podpisu Smlouvy č. 10074824
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
• Starostu k podpisu Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
ag. č.014050/12/OŽP
• Starostu k podpisu Smlouvy o zrušení
předkupního práva

Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce, ze dne 20. 9. 2012
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatelku, ověřovatele, návrhovou komisi
a navržený program
• Rozpočtové opatření č. 6 a 7/2012
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
JMK ve výši 25.000,- Kč (Na úroky z úvěru).
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• Přijetí Rozhodnutí č. 11099746-SFŽP a souhlasí
s přijetím dotace na projekt
• Provozní řád Sběrného dvoru odpadů Starovice
Zařazení obce Starovice do území MAS Hustopečsko
• OZV č.2/2012 o místním poplatku za provoz

usnesení
č. 4/2012

•
•
•
•

usnesení
č. 5/2012

systému shromažďování, sběru, komunálního odpadu
OZV č. 3/2012 o místním poplatku ze psů
Dodatek č.1 k Odpisovému plánu
Ceník služeb obce Starovice
Smlouvu 1040001969/001 o smlouvě
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•
•

•
•
•
•

Štarvický panter

budoucí o zřízení věcného břemene – E.ON
Distribuce a.s.
Smlouvu o budoucím zřízení věcného břemene PM 037639/2012-ZDMaj/Sm
Navýšení rozpočtu MŠ na úpravu dvora
a obnovy vnitřního vybavení ve výši
50.000,- Kč
Směnnou smlouvu pozemků mezi obcí
Starovice a městem Hustopeče
Zveřejnění záměru obce pronajmout nebytový prostor v budově Obecního úřadu
Dodatek č.1 a 2 s firmou Petr Herman,
Starovice
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Starovice, JMP Net, s.r.o. a Kateřinou
Barákovou

• Kupní smlouvu, po projednání, na pozemek
parc.č. 127/9 o výměře 16 m2 v k.ú. Starovice
Jiřímu Langovi, Starovice 340 za cenu 7.600,- Kč.
• Smlouvu o zřízení místa zpětného odběru
přenosných baterií a akumulátorů s firmou
ECOBAT s.r.o.
Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu k podpisu Smlouvy o posktytnutí
dotace z rozpočtu JMK
• Starostu k podpisu Smlouvy 1040001969/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
– E.ON Distribuce a.s.
• Starostu k podpisu Smlouvy o budoucím
zřízení věcného břemene PM 037639/2012ZDMaj/Sm

• Starostu k podpisu směnné smlouvy
• Starostu k podpisu Dodatku č.1 a 2 s firmou Petr Herman, Starovice
• Starostu k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene s JMP Net, s.r.o. a Kateřinou Barákovou
• Starostu k podpisu Smlouvy s firmou
ECOBAT s.r.o.
Zastupitestvo obce Starovice ukládá:
• Účetní vyvěsit schválený záměr na úřední
desce Obecního úřadu
Zastupitestvo obce Starovice bere na vědomí:
• Zprávu finančního výboru
• Zprávu kontrolního výboru

Informace o provozu Sběrného dvora odpadů
Vážení spoluobčané,
dne 19. 9. 2012 byl zahájen provoz sběrného
dvora odpadů, který byl postaven z prostředků
Evropské unie v rámci Operačního programu životní prostředí – Fondu soudržnosti. Sběrný dvůr
bude provozován obcí a spouštíme ho jako službu
pro občany, kteří zde mohou ukládat odděleně
sbírané složky komunálních odpadů: papír, sklo,
plasty, nápojové kartony, textil a kovy. Dále je
sběrný dvůr určen pro odkládání odpadů, které se
nevejdou do klasické popelnice (objemné odpady)
nebo tam svou povahou nepatří (nebezpečné,
biodegradabilní a stavební odpady). Sběrný dvůr
bude rovněž místem zpětného odběru vyřazených
elektrických a elektronických zařízení. I přes zprovoznění sběrného dvoru, bude obec pokračovat
v zavedených měsíčních svozech po obci a také
budou ponechány kontejnery na sklo a papír.
Sběrný dvůr je určen pro občany, kteří mají trvalý
pobyt nebo rekreační objekt ve Starovicích a mají
zaplacen poplatek za odpady. Tito občané mohou většinu odpadů na sběrném dvoře ukládat
zdarma. Obsluha sběrného dvora bude oprávněna požadovat předložení občanského průkazu.
Sběrný dvůr není určen pro živnostníky a firmy.
Provozní doba sběrného dvora 1x za 14 dní
vždy v týdnu svozu SKO (popelnice):
Středa

14.00 – 18.00

Sobota

09.00 – 11.00

V průběhu roku (léto/zima) může být provozní
doba upravena. O případné změně provozní doby
budete včas informováni (zpravodaj, internet).
Naším dlouhodobým cílem je snížit množství
odpadů, které musíme odvážet na skládku a tam
za ně zaplatit nemalé peníze. Cesta jak snížit
tyto náklady, respektive jak je udržet ve snesitelné výši, je v tom, že vytřídíme max. množství
odpadů, které je možno předat na recyklaci. Významně tím dále odlehčíme životnímu prostředí,
uspoříme přírodní suroviny a budeme mít čistější obec. Věřím, že se nám to bude společně dařit.

Jaké odpady je možné odevzdat:
Papír a kartony

Noviny, časopisy, sešity, krabice (rozložené), papírové obaly, knihy, kancelářský papír a obálky,
cokoliv z lepenky.
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Do papíru nepatří voskovaný, uhlový, mastný
nebo jakkoliv znečištěný papír.

Plasty

PET lahve (prosím sešlápněte), fólie, sáčky, plastové tašky, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných
výrobků, obaly od CD disků, polystyren a další
výrobky z plastů.
Do plastů nepatří mastné obaly se zbytky
potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek. Dále sem
nepatří PVC (polyvinylchlorid), protože obsahuje
chlór, jedná se např. o novodurové trubky (vodoinstalační), podlahové krytiny (linoleum) apod.
Tyto věci ukládejte do objemného odpadu.

Sklo

Láhve, zavařovací sklenice, sklenice od kečupů,
tabulové sklo apod.
Do skla nepatří zrcadla, drátěné sklo, autosklo,
varné a tvrzené sklo, mléčné sklo ze svítidel, žárovky, keramika a porcelán. Tyto věci ukládejte
do objemného odpadu
Nápojové kartony (tzv. tetrapack)
Krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků. Tetrapacky prosím sešlápněte.

mobily, hodiny, elektrické hračky, elektrické nářadí, fritézy, fény, vysavače, žehličky, kuchyňské
přístroje, váhy a další.

Dále se sbírají zářivky (lineární i kompaktní
tzv. úsporné), výbojky a světelné zdroje s LED
diodami. Pozn.: obyčejné žhavené žárovky nebo
halogenová svítidla vyhazujte do popelnice.
POZOR! Elektrospotřebiče musí být kompletní! Tzn. nesmí být rozebrané, zvláště pokud
jsou z nich „vytěženy“ barevné kovy, části jako
je motor, kompresor apod. V takovém případě
je obsluha oprávněna spotřebič odmítnout nebo
požadovat zaplacení jednorázového poplatku.
Objemný odpad

POZOR! Na sběrném dvoře je přísný zákaz
přijímat odpady s obsahem azbestu (např. eternit, azbestocementové desky a trubky). Odvoz
tohoto odpadu si musíte zajistit na vlastní náklady oprávněnou firmou.

Kovy

Železné i neželezné kovy: trubky, tyče, dráty, plechy, kování, armatury, plechovky příp. výrobky,
které obsahují kovy, jako jsou staré kotle, plynové sporáky, jízdní kola, nářadí, kabely apod.

Bioodpady

Tráva, listí, rostlinné zbytky. Z hygienických důvodů nelze přijímat odpad z kuchyní a přípravy
jídel a plodů (řepa, brambory, jablka atd.)

Starý nábytek, koberce, linoleum, umyvadla, toalety, povrchově upravené dřevo apod. Nábytek
prosím rozložte nebo rozbijte na jednotlivé desky.
Je to z důvodu max. využití kapacity kontejneru.

Dřevo

Stavební odpad

Příjem pneumatik je omezen množstevně na max.
4 ks pneumatik na číslo popisné/rok. Nad toto
množství může obec zavést poplatek za nadměrné
množství. V SDO se mohou přijímat pouze pneumatiky na jednostopá vozidla nebo osobní automobily. Pneumatiky musí být odděleny od disků
nebo ráfků kol. V opačném případě je obsluha
oprávněna pneumatiky odmítnout.

Cihly, betony, zbytky omítek, betonové nebo
pálené tašky, obklady, dlažba, kameny apod.
Příjem stavebních odpadů je omezen množstevně na max. 1 stavební kolečko na číslo popisné
a měsíc (netýká se kovů, skla, plastů a dřeva).
Nad toto množství může obec zavést poplatek
za nadměrné množství.

Větve, kmeny, nelakované a jinak povrchově neupravené dřevo: desky, prkna, fošny, střešní latě apod.

Pneumatiky

Textil

Neznečištěné oděvy a bytový textil (záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy, deky).
Do textilu nepatří boty, tašky, koberce, matrace,
molitan, znečištěný textil.

Nebezpečné odpady

Barvy, ředidla, lepidla, oleje (motorové, mazací,
převodové), kyseliny, louhy, pesticidy, detergenty
a další chemikálie používané v domácnostech.Dále
je možné odevzdat obaly znečištěné těmito látkami.
Samostatně se sbírají veškeré baterie a akumulátory.

Elektroodpady

Všechny druhy elektrických a elektronických
zařízení používaných v domácnosti jako jsou:
ledničky, pračky, sporáky, televize, monitory, rádia, CD přehrávače, videorekordéry, fotoaparáty,
počítače, klávesnice, tiskárny, kopírky, telefony,

Výsadba ovocných stromů na třetím řádku
Po nuceném kácení v obci jsme začali
vloni s novou výsadbou dřevin a stromů
na základě zpracovaných projektů dvou
zahradních architektů Ing.Veitha a Ing. Hukové. V této činnosti chceme i nadále pokračovat a na letošní podzim máme naplánovánu výsadbu hned v několika částech obce.
Jednou z částí obce, kde dojde k úpravě zeleně, je střed obce od části odkrytého potoku
na návsi až po mostek u Slezákového. V této
části obce dojde k odstranění dvou starých
a poškozených smrků před domem č.p. 39
a v této části dojde k výsadbě hlohů a osázení koryta potoku různými trvalkami tak, aby
se koryto potoku stalo ozdobou, a ne ostudou centra obce. Dále pak před obchodem
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COOP by měly přibýt
nové lípy a na upraveném terénu nového
parkoviště bude vysazena alej kdouloní.
Při tom dojde k odstranění nesourodých
dřevin před Hanušovým.
Další částí obce,
která bude na podzim
vysázena, je na vjezdu
do obce kolem hlavní
silnice, a to ze směru od Hustopečí, tak
i od Uherčic.

Situační výkres plánované výsadby na návsi kolem potoku.
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Vysazeny budou různé druhy kvetoucích
hlohů, které budou uvítací bránou při vjezdu
a průjezdu obcí.
Na třetím řádku chceme dosadit různé
druhy keřů k doplnění, již vysazené višňové
aleje, která se nám dobře ujala.
Také chceme nahradit 5 ks zaschlých
stromů jeřabin, kolem hlavní silnice při vjezdu do obce, které byly vysazeny za mého
předchůdce pana Novotného.

A poslední výsadbou bude nahrazení
11 ks vloni vysazených stromů, kolem spojovací silnice ze Starovic do Hustopečí, které
se nám neujaly.
Do veškerých výsadeb, stejně jako vloni,
chceme zapojit Vás občany. Takže všichni,
kdo budete mít o výsadbu zájem, se můžete připojit, vaši aktivitu rádi přivítáme
a vy můžete mít dobrý pocit z dobrého
počinu. Výsadbu stejně jako vloni plánujeme

na den státnosti České republiky 28. 10. 2012
a bude zakončena společným setkáním
s městem Hustopeče na polní cestě, kde
budou také dosazovat stromy ze strany od
Hustopečí. Toto setkání bude spojeno s drakiádou a malou oslavou společného setkání
města s vesnicí a slavnostním otevření „hraničního přechodu“. Nenechte si ujít dobře
strávené odpoledne.
Antonín Kadlec

Před výsadbou dojde bohužel k vykácení některých starých stromů (2 smrky před Hrůzovým)

Různé druhy hlohů

Problematika s parkováním
vozidel v obci
Problematika s parkováním aut je složitá
a není jednoduché ji hned a jednostranně
vyřešit. My jsme si dali ale za úkol tento
problém začít řešit, protože parkující auta
na zelených plochách tuto zeleň ničí, znesnadňují práci obecním pracovníkům při
sečení a celkově narušují pěkný vzhled naší
obce. Zajistit si parkování pro své auto by
mělo být hlavně záležitostí majitele vozidla. I přes to se obec snaží najít řešení
majitelům aut, kteří nemají vlastní parkovací místa, formou vybudování parkoviště na obecních pozemcích a náklady obce
za roční pronájem dle vyhlášky. V současné době je stanovená cena za pronájem vyhrazeného parkovacího místa 500
Kč/1rok. Je to symbolický poplatek, oproti
pořizovací hodnotě jednoho stání, které vychází přibližně na 15 tisíc korun. Kdo tedy
nemá zajištěno parkování pro své auto
a bude mít zájem o vybudování vyhrazeného parkovacího místa, nechť si podá žádost
na obecní úřad. Pro návštěvníky obce budou vyhrazena parkovací místa ZDARMA.
Setkávám se často s nesouhlasným názo-

rem k našemu návrhu, ale na druhou stranu
mě těší, že se toto téma začíná řešit i mezi
občany a mnoho domácností už si parkování zajistilo na své náklady.
Obec v této problematice už udělala první krok vybudováním prvního vyhrazeného
parkoviště pro 14 vozidel na zaklenutém
potoce, které vyřešilo problémové parkování v této části obce. Další parkoviště budeme stavět na základě poptávky občanů.

Nové parkoviště pro 14 vozidel

Někteří občané už si vyřešili parkování svých vozidel na své náklady
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Starosti a radosti starosty
Vážení občané, čas běží a už uplynuly dva
roky od zvolení souč. zastupitelstva, tedy
polovina tohoto volebního období. Při volbách jsem od Vás získal velkou podporu,
která mně dala odvahu, začít se zastupiteli
řešit i „nepopulární věci“. Snažíme se dělat
v obci pořádek, a to se ne všem občanům
líbí. Přesto, že většina občanů naši činnost
chválí, jsou i občané, kteří s našimi rozhodnutími nesouhlasí, a tak se často setkávám
se spoustou různých problémů, stížností
a nepříjemností. Ale to také k mé práci patří.
Vrhli jsme se do řešení mnoha dříve neřešených problémů (parkování aut, skládky
na obecních pozemcích, vjezdy aut, zdražení
poplatků) a věděl jsem, že to nebude lehké,
a že se to všem líbit nebude. Je to přirozené,
že čím více činností, staveb a projektů děláme, tím více problémů to přináší. Svou aktivitou si přidělávám stále více úkolů za fixní
plat starosty, aby si třeba někdo nemyslel,
že za každý projekt, anebo dokonce zdražování má starosta více peněz. Věděl jsem,
do čeho jdu, ale i přesto mě překvapuje téměř každodenní setkávání se s lidskou netolerancí, závistí, a arogancí. Vím, že nedělám všechno nejlépe a správně, ale když mě
dojde například poučovat člověk o pořádku
v obci a sám má „bordel“ před domem, nebo
známí „řidiči závodníci“, vysvětlují, jak jsou
retardéry zbytečné, anebo, že pálení plastů

na dvoře a stání auta na chodníku je normální, tak mě to opravdu udivuje. Také mě
unavuje časté řešení sousedských sporů,
kdy si sousedé dělají naschvály a myslí si,
že je starosta za ně vyřeší. Kolikrát si připadám, že jsem nepřítel všech, a že na pořádku
v obci záleží jen mně a zastupitelům. Přesto
věřím, že tomu tak není, a že většina občanů
má zájem na tom, aby naše obec byla pěkná
a čistá, a že s našimi kroky, souhlasí. A také
po nás prokazatelně zůstávají stavby, díla,
projekty, činnosti, které pozitivně ovlivňují
život v naší obci. V této činnosti jsme velice
úspěšní a chceme v ní i nadále pokračovat,
abychom plnili své volební sliby.
Připomínám náš volební program, za který
jste nás volili:
– větší zapojení občanů do činnosti obce
– lepší komunikací s občany (lepší informovaností) – (vydávání zpravodaje, pravidelné informace na infokanálu a webu)
– pokračovat v práci na již připravených
projektech (kanalizace (hotová), sběrný
dvůr (hotový), revitalizace rybníku (v jednání), dopravní značení v obci (částečně
uskutečněno)
– lepší hospodaření a kontrolu (provádět
výběrová řízení, využívat dotačních projektů,
kontrolovat provedené práce a efektivně
využívat pracovníky VPP) – jsou prová-

–
–

–

–

děna výběrová řízení i u menších projektů,
která obci ušetří nemalé prostředky
aktivně se zapojovat do realizace nových
projektů s maximálním využitím dotací
(nové projekty viz. zpravodaj)
zajištění bezpečnosti v obci (chránit naše
občany před vandaly, recidivisty a zloději,
zajištění bezpečnosti na silnicích v obci,
zajistit chodníky pro chodce a ne pro parkující auta)
(zajištěno pomocí MěPolicie, instalace
přechodu pro chodce, retardérů, snížením
rychlosti v obci atd.)
podporování kultury a sportu v obci (rovnoměrnou podporou všech zájmových organizací a spolků, vytvořit podmínky
pro seniory k plnohodnotnému a kulturnímu životu v naší obci, rozvíjet a podporovat materiální zabezpečení sportovního
a kulturního života) – vznik senior klubu
a baby klubu, přispění obce na rekonstrukci klubovny v hasičce a na opravu
soc. zařízení sportovních kabin – a v této
činnosti chceme dále pokračovat)
zajištěním ochrany životního prostředí
(zabránit černým skládkám, zabránit pálení nebezpečných odpadů, výsadbou
nové zeleně) – výsadba stromořadí a další
plánované výsadby
Antonín Kadlec,
starosta obce

Z dění v naší školce
Chceme školku
veselou a hravou
Prázdniny za sebou zavřely vrátka, a
tak malí i velcí školáci zamířili třetího září
do svých škol a školiček. Své malé školáčky
přivítala také mateřská škola ve Starovicích.
V průběhu měsíce srpna zapracoval kolektiv pracovníků MŠ ve spolupráci s rodiči
na částečné obnově vnitřních i vnějších prostor. Cílem převážně úklidových prací bylo
školku prosvětlit a zútulnit.
Proměnou prošel také dvůr zásluhou
uměleckých malířů pana Otáhala z Pavlovic
a pana Klimoviče z Břeclavi. Jejich kaštánci
obveselují děti denně při hře v prostorách
dvora mateřské školy. V jarních měsících
by se možnosti využití venkovních prostor
mateřské školy měly ještě rozšířit. První
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srpnový den odstartovala revitalizace školní
zahrady. Herní prvky již neodpovídaly předepsaným bezpečnostním normám, a tak bylo
nutné přistoupit k jejich odstranění.
Děti by se v blízké budoucnosti měly
dočkat moderního hřiště s oblázkovým mořem, které doplní přírodní prvky. Dominantou
celé zahrady bude osm metrů dlouhý a téměř
dva metry vysoký – dutý kmen. Nového kabátu se dočkají původní dřevěné domečky, a přibudou k nim také domečky z vrbového proutí
- iglů. Nebudou chybět ani lanové herní prvky
nebo houpačky – jejich pořízení však bude
přímo závislé na finančních možnostech obce.
Přírodní dětská hřiště jsou nyní moderním
a oblíbeným trendem u našich rakouských
a německých sousedů. Příroda a přírodní
elementy mají dětem nabídnout neustále se
proměňující prostředí, které bude podporovat

jejich kreativitu a nabízet možnost neustálého
dobrodružství. K venkovské školičce – jako
jsou Starovice – se vybudování zahrady plné
vrbiček a zákoutí z přírodních materiálů nabízí
jako ideální řešení.
Ušetřit by měla také obecní pokladna. Přírodní hřiště by mělo uspořit nemalou část
nákladů na obnovu školní zahrady. Přírodní
materiály kvalitně nahradí drahé herní prvky
a na většinu stavebních prací využije obec
svých zaměstnanců.
V průběhu srpna podala Mateřská škola
Starovice žádost o dotaci v rámci Nadace
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partnerství v projektu nazvaném Strom života. Projekt Mateřské školy v celkové částce
19 tisíc korun byl směřován na ozelenění
školní zahrady. Zda projekt uspěje v silné konkurenci, bude známo v průběhu měsíce října.
Pracovní náplň mateřské školy Kaštánek
Starovice má utvrdit názor veřejnosti, že
i venkovská mateřská škola se může stavět
na úroveň městských škol a nabídnout tak
stejně kvalitní vybavení a předškolní přípravu všech dětí. Každý prožitý den v mateřské
škole by měl být pro dítě radostnou událostí,
příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života.
Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům mateřské školy, obecnímu úřadu, místním řemeslníkům, rodičům a přátelům školy,

Školní jídelna

kteří nabídli svou pomoc, ať už
formou sponzorského daru nebo
své ochoty.
Velké poděkování patří firmě
MCS plus, která darovala do MŠ
nástěnnou TV s DVD přehrávačem
– panu Karlu Losenickému
za sponzorský dar v podobě pořízení dutého kmene stromu, který bude dominantou nové zahrady.
– firmě Agrall Bantice – za dva
šlapací traktory s přívěsem
Kopová Kateřina, ředitelka MŠ

• Pronájem prostor pro oslavy a společenské
•
•
•
•

akce s občerstvením
Výrobky teplé a studené kuchyně na objednávku pro pořádání akcí u Vás
Cukrářské a pekařské výrobky na objednávku dle Vašeho požadavku
Rauty a svatby, rodinné oslavy
Příjemné prostředí, domácí kuchyně, příznivé ceny

NABÍDKA:

Oslava na školní jídelně

Chcete si užít oslavu nejbližších nebo jen
setkání s přáteli v pohodě a bez zbytečných
starostí? Využijte k rodinnému nebo přátelskému posezení příjemné prostory ŠKOLNÍ
JÍDELNY STAROVICE.

Názor občana
Letošní hody si občané pěkně užili a při návštěvě hodů si zatancovali, poslechli si pěknou písničku a krásně se pobavili.
Jako matka jedné z krojovaných dívek, se
musím pozastavit nad tím, jak bylo jednáno
se stárky.
Ti se v neděli o hodové zábavě v nočních hodinách setkali s nevhodným chováním a neadekvátní kritikou na svoji adresu
od předsedy folklorního kroužku. Místo
pochvalných slov a poděkování se jim dostala směsice nadávek a urážek, které se nedají
ani opakovat !
Ten se zapomněl kontrolovat a místo, aby
jako pořadatel důstojně ukončil hodovou zábavu, vnesl svým chováním zdrcující náladu mezi
stárky a následně také rozhořčil i nás rodiče.

Teplá kuchyně:
SVÍČKOVÁ S KNEDLÍKEM.............. 110 Kč
ŘÍZEK S BRAMBOROVÝM
SALÁTEM....................................... 100 Kč
VEPŘO-KNEDLO-ZELO...................100 Kč
POLÉVKA SLEPIČÍ S NUDLEMI........ 20 Kč
– S NUDLEMI A KNEDLÍČKY............ 25 Kč
MINUTKA.................................. od 150 Kč
ŘÍZEK, CHLÉB, OKUREK.................. 80 Kč

Ohlédnutí
po hodech
Ptám se proč?
Myslím, že za podpory svých rodičů se
mladí stárci o hodovou náladu postarali velmi dobře.
Stárci nám rodičům i spoluobčanům neudělali žádnou ostudu..
Vzhledem k nízkému věkovému průměru
našich krojovaných, bych je naopak pochválila, především první krojovaný pár, který
měl na starosti celou družinu .
Po celé hody jim to pěkně zpívalo i tančilo
a byli spolu jedna dobrá parta.
Věnovali se návštěvníkům hodů jak se patří a této prestižní role se zhostili na jedničku.
Poslední dobou mají mladí stárci velké potíže s volbou prvního páru, neboť tato funkce
je pro jejich rodiče finančně velmi náročná.

Úpravy na školní zahradě

Studená kuchyně:
CHLEBÍČEK OBLOŽENÝ.................... 15 Kč
(min. počet 20 ks)
OBLOŽENÁ MÍSA........................... 150 Kč
KOLÁČKY (makové, ořechové,
povidlové, tvarohové)....... 2,50 Kč/koláček
Cena teplé kuchyně zahrnuje pronájem
místnosti s obsluhou na 4 hodiny, energie
a úklid. Gramáž masa, variabilní příloha
a konečná cena je vždy závislá na domluvě
s vedoucí školní jídelny Dagmar Fialovou.
OBJEDNÁVKY na tel.: 519 412 177.

Mám velkou obavu o nadšení mladých
stárků do budoucna, neboť jsou po letošních
hodech zdrceni jednáním vedení pořadatelské organizace.
Právě tato organizace by je měla motivovat a vážit si práce kterou stárci pro slavnost
roku vykonají.
Bojím se, že se tradice stává jen rutinou
a jistým ziskem organizace, která by měla,
podle mého názoru, získané finanční prostředky použít na obnovu dívčích, ale hlavně
na pořízení nových chlapeckých krojů, které
si zatím hoši obstarávají sami.
Doporučila bych folklornímu vedení se
zamyslet, nad tím, jakým způsobem přehodnotí negativní postoj k našim mladým a také
věřím, že získané finanční prostředky z kulturních akcí budou nutným vkladem pro podporu tradic a hodových slavností v naší obci.
Marcela Meredová
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Farní oznamovatel

Možná si ještě někdo vzpomene na žehnání
nových zvonů před dvanácti lety ve Starovicích. Ty původní byly zkonfiskovány německou armádou za druhé světové války. Málo
kdo však ví, že v roce 2005 zorganizovala
katolická církev v Německu sbírku. Její výtěžek měl odškodnit české farnosti, kterým byly
za druhé světové války sebrány zvony. Díky
německé přesnosti, bylo dohledáno, které
farnosti byly poškozeny a podle váhy zvonů
dostaly odškodné. Částky se pohybovaly řádově v desetitisících korun, což pro malé farnosti jako je třeba starovická není úplně nezanedbatelné. Skutečná cena a hodnota celé
akce není vyčíslitelná nominálně, ale spočívá
v gestu, kterým německá církve chtěla říct:
„Způsobili jsme Vám křivdu, promiňte, tímto
symbolickým gestem, to chceme napravit“.
V tomto roce máme možnost prožít podobné symbolické gesto. Tentokrát však iniciativa
vzešla přímo ze Starovic. Manželé Barákovi se
rozhodli věnovat starovickému kostelu čtyři
nové vitráže. Ty budou v kostele osazeny na
připomínku německých obyvatel Starovic, kteří byli po válce nuceně odsunuti. Být vyhnán

10. let

z místa kde žiji a kde po generace byla zakořeněna moje
rodina není možné nenazvat
jinak než zraňující křivdou,
kterou je nutno uzdravit.
Aby mohlo dojít k zacelení
a uzdravení ran minulosti je
nutné vše pravdivě nazvat a léčit to omluvou a odpuštěním.
I tak po každé hluboké ráně zůstane jizva. Koneckonců sám
Ježíš měl po svém zmrtvýchvstání na tělo jizvy po ranách
způsobených ukřižováním.
Vzájemné odpuštění nám každý den připomíná modlitba
otčenáš. Říkáme v ní: „a odpusť nám naše viny jako i my
odpouštíme našim viníkům“.
Proto bude také pod okny
vitráží umístěn nápis parafrázující tuto prosbu otčenáše.
A dopusťte nám naše viny …
Každý kostel je ze svém
podstaty místem smíření. Viditelným pojítkem mezi nebem a
zemí, mezi člověkem a Bohem, mezi lidmi vzájemně. Vitráže věnované připomínce německých
obyvatel Starovic to mohou jen umocnit. Moc
bych si přál, aby slavnostní žehnání vitráží, na kte-

10. výročí od založení
Folklórního kroužku Starovic

4. 11. 2002 byl náš kroužek oficiálně zapsán mezi neziskové organizace. Ano, letos
oslavíme již 10 let působnosti v naší obci.
Dovolte nám tedy ve stručnosti připomenout naše začátky.

Nedbálek, který také vznik našeho kroužku
zajistil. Této funkce se ujal s elánem a patřičnou zodpovědností. Jako každá organizace
i my musíme mít řádné vedení. Na počátku
všeho stálo toto vedení:

Jak jsme vznikli:
Po hodech v roce 2002 se stárci rozhodli zisk z hodů investovat do nákupu dívčích
krojů. Bohužel však nebyla žádná organizace
ochotná si tyto kroje vzít do své evidence.
Rozhodli jsme se tedy založit vlastní organizaci a kroje jsme nechali ušít.
Založit jakoukoliv organizaci není věc
vskutku lehká. Nejednalo se pouze o spoustu papírování a běhání po úřadech, ale také
o organizační chod tohoto nově vzniklého
kroužku. Po konzultacích s jinými vedoucími kroužku jsme se rozhodli pro neziskovou
organizaci. Do jejího čela byl zvolen Roman

Předseda: Nedbálek Roman
Místopředseda: Štýbl Jaroslav
Pokladník: Švestková Zuzana
Jednatel: Švestka Petr
Člen výboru: Nečas František
A členové kontrolní komise:
Novotný Vlastimil, Fabiánek Tomáš,
Štýblová Zdena
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ré bych Vás chtěl co nejsrdečněji pozvat, přispělo
k vzájemnému odpuštění a sblížení současných
i minulých obyvatel naší obce.

Své funkce se všichni ujali s nadšením
a první akcí, kterou se kroužek rozhodl uspořádat, byl krojový ples. Šli jsme do toho
s láskou a nadšením a to se nám vyplatilo.
Tento ples navštívilo 189 platících občanů.

Jen k porovnání na letošním plese bylo prodáno 93 vstupenek.
Během 10 let naší působnosti v obci jsme
pořádali a pořádáme spoustu kulturních akcí.
Jedná se o krojové plesy, maškarní plesy
pro děti i dospělé, dětské hody, hody, divadelní představení, zájezdy na folklórní vystoupení
a v neposlední řadě i předvánoční akce spojené s rozsvěcováním vánočního stromu.
Kroužek reprezentoval naší obec i na různých
vystoupeních jako např. na zámku v Čejkovicích, ve Žďáru nad Metují a jiných mědtech.
Na krojový ples vás každoročně láká bohatá tobola, maškarní ples se každým rokem
těší z nápaditých masek, na hody se každý
těší na půlnoční překvapení. Je toho spousta,
co se nám daří, ale jsou i věci co se nedaří.
Z pohledu právní formy, jsme nezisková organizace, takže příjmů moc nemáme.
Jeden rok jsme úspěšní a končíme ho se
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ziskem. Další rok to může být úplně jinak,
a proto je dobře mít i nějakou finanční rezervu.
Získané peníze se snažíme zpět investovat!
do činnosti kroužku a na další kulturní akce.
Během těch let jsme pořídili další dívčí
kroje na vystupování, dětské kroje, sklepnické kroje, chlapecké košile, klobouky, jeden
chlapecký kroj a v neposlední řadě i zvukovou aparaturu a jiné.
Letošní hody proběhly již tradičně dobře,
na jejich zdaru mají také velký podíl samotní

stárci, kteří se svého poslání zhostili zodpovědně a velmi dobře, za co jim patří poděkování. Také jsme byli stárci a spousta jiných
občanů také, takže víme, co stárkování znamená a že to není jednoduché. Ale vždy, když
jsme se oblékli do kroje a to tak jak se sluší a patří, pracovali jsme na tom, aby hody
v naší obci byly nejen veselé ale i důstojné
a dělali jsme to rádi.
Do budoucna bychom byli rádi obnovili
dětské hody, které jsme z důvodu nedostat-

ku dětí museli letos přerušit. Nadále budeme doufat ve Vaši přízeň a budeme se těšit
na Vaši návštěvu.
Doufáme, že se našim spoluobčanům činnost našeho kroužku během 10-ti leté činnosti
líbila a věříme, že nám zachovají svoji přízeň
i do budoucnosti. Rádi bychom poděkovali
všem spoluobčanům, sponzorům, zastupitelstvu obce, stárkům, stárkám a všem co se nějakým způsobem podílejí na činnosti a chodu
kroužku.
Za kroužek Roman Nedbálek

Hody 10-té výročí společné organizace
TJ Sokol a Folklorního kroužku Starovic
Letos jsme měli, Sokol a Folklorní kroužek,
už jubilejní 10-té výročí úspěšného, společného pořádání hodů. Krátce jenom připomenu
novodobou historii pořádání hodů. Od roku
1992 se u nás hody nekonaly, protože nebyl
nikdo, kdo by byl schopen hodovou zábavu
uspořádat. Až po delší přestávce se v roce
1997 podařilo tuto tradici obnovit. Organizace se ujali Sokoli, kteří zajišťovali i stárky.
V roce 1997 byl prvním párem Libor Zemek
a Martina Chloupková . Lidé byli z obnovených hodů nadšení, ale organizování vázlo.
První ročníky hodů pro organizaci končily
s minimálním ziskem a někdy téměř bez zisků. Byla to téměř marná práce, když za tři dny
práce dvaceti lidí nezbyl žádný zisk na chod
organizace a na provoz sokolovny. Postupně
přibývaly problémy mezi sokoly a stárky, kteří
se navzájem obviňovali, kdo z koho profituje,
až to skončilo založením Folklorního kroužku
Starovic, v jehož čele stál Roman Nedbálek
a tehdejší stárci kolem něj. Folklóři věděli,
že bez sokolů by složitě zábavu zajistili, navíc, když TJ Sokol je majitelem sokolovny
a pozemků u myslivny, kde se hody konají.

Proto došlo k vzájemné dohodě, kde se určila
pravidla podepsáním dohody mezi předsedou
TJ Sokol a Folklorním kroužkem Starovic. Dohoda je taková, že Folklorní kroužek zabezpečí
stárky a jejich zajištění a Sokol hradí kapelu a
organizuje zábavu. Pro Sokol tím vzniká větší
riziko, protože musí vydělat na kapelu, jejíž
cena se pohybuje od 45 – 70 tisíc, dle výběru
kapely. Pro úspěch zábavy je vždy potřebné
počasí, ale postupně jsme se naučili zábavu organizovat tak, že nám začala přinášet
přiměřený zisk. Ze začátku jsme měli vůbec
problémy s personálním zajištěním organizování zábavy, protože to znamená, zajistit na tři
dny dvacet lidí a dále dobrovolníky na pětinásobný úklid areálu u myslivny. A když nám
do toho zaprší, tak musíme uklidit navíc
i sokolovnu. I personální otázku se nám
podařilo vyřešit motivačním programem,
takže poslední roky nemáme problém ani
s lidmi na organizaci. Poslední roky jsme
hody doplnili o předhodovou diskotéku,
která nám začala přinášet slušné zisky a eliminuje riziko případného špatného počasí
v ostatních dnech. Za 10-let jsme nikdy nepo-

Myslivecká noc
Dne 14. července 2012 jsme začali s přípravou tradiční letní myslivecké noci. Bohužel
od samotného rána se nad tanečním parketem
u myslivny začaly stahovat mračna. I přesto jsme se rozhodli jít do souboje s počasím
a pustili se do přípravy starovického srnčího
guláše, flamendra, oblíbených srnčích medailonků a také jsme letos zpestřili jídelníček
o kančí řízek s bramborovým salátem a kančí

špíz s hranolkami. Odpoledne, když jsme již
měli vše řádně přichystáno, tak nám příroda
ukázala, že jakýkoliv boj s ní je marný. Začalo pršet, a to tak, že jsme se rozhodli zábavu
zrušit a přeložit na jiný termín. A tak po třech
úspěšných letech jsme opět byli nuceni v místním rozhlase nechat vyhlásit zrušení zábavy.
Vyhlásil se náhradní termín a probíhal pouze
prodej jídel s reprodukovanou hudbou, bez

žadovali ani korunu po obci, navíc pravidelně
odvádíme obci poplatek ze vstupného. I přes
to, že nám hody přinesou výdělek, nemůžeme
si dovolit například jako organizátorky Babských hodů dávat sponzorské dary, protože
jsme zodpovědní za správu našeho majetku.
Náš zisk byl vždy použit na provoz sokolovny,
kterou využívají bezplatně i ostatní zájmové
organizace a na celoroční činnost ostatních
sportů. V letošním roce jsme například investovali více než 80 tisíc korun do rekonstrukce
sociálního zařízení ve sportovních kabinách.
Organizace hodů bez Folklorního kroužku by byla i pro nás složitá, proto si vážím
dlouhodobé, bezproblémové spolupráce
s Folklorním kroužkem Starovic. Za deset let,
co pořádáme společně hody se vystřídalo
10 hlavních stárků a desítky ostatních stárků, kteří se podílejí na úspěchu našich hodů,
za což jim patří poděkování. Ale hlavní zárukou organizace, je předseda sdružení Roman Nedbálek, kterého si vážím a věřím, že
i nadále bude ve své volnočasové činnosti pokračovat, abychom se mohli těšit i na další hody.
Antonín Kadlec, předseda TJ Sokol Starovice

výběru vstupného. I přes nepřízeň počasí byl
zájem lidí tak obrovský, že jsme prodali všechny nachystané porce a na parketu se tančilo až
do brzkých ranních hodin. Příprava zábavy
v novém termínu s sebou nesla řadu komplikací a tak jsme se nakonec rozhodli již ji nepřesouvat na jiný termín. Nakonec jsme byli rádi,
protože i v náhradním termínu za týden se večer rozpršelo a opět by se zábava musela rušit.
Touto cestou se moc omlouváme těm, kteří se
na mysliveckou noc těšili, ale bohužel se ji nedočkali. Pevně věříme, že v příštím roce k nám
bude počasí přívětivější a myslivecká noc
proběhne bez problémů v řádném termínu.
Za MS Starovice Karel Vala ml.
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Muay thai Buldozer
V letošním roce jsem ve Starovicích
odstartoval fungování sportovního klubu
Muay thai Buldozer. Jako bývalý zápasník
v thajském boxu, Kickboxu, K1 a MMA mám
za sebou úspěšnou kariéru jak na poli domácím tak i mezinárodním. Trénovat jsem začal
v roce 1993 a na svém kontě mám 75 zápasů
z toho 50 výher a 6 KO, získal jsem titul vícemistra světa WPKA 2002 (Řecko – Rhodos)
a 4. místo na mistrovství Evropy v roce 2005.
Dále jsem zápasil také v Thajsku, Rakousku,
Německu, Slovensku, Maďarsku atd. Své léta
sbírané zkušenosti jsem se rozhodl přenést
na novou generaci zápasníků a založit sportovní klub Muay-thai, do jehož názvu jsem
zakomponoval svoji přezdívku z dob zápasení
- Buldozer.
Thajský box neboli Muay-Thai je plnokontaktní bojové umění, vycházející z Thajského království z poloviny 14. století. Vyvinulo se patrně z čínských bojových umění
a v Thajsku si získalo obrovskou popularitu.
Původně se souboje odehrávaly převážně
na tržištích. Později začaly vznikat specializované stadiony a zápas se přesunul do klasického ringu. Jedná se o jeden z nejtvrdších
bojových sportů. Jsou povoleny údery lokty
a koleny. Kromě suspenzoru, chrániče zubů
a rukavic se nepoužívají žádné chrániče

a bojovníci nastupují k zápasu bosí. Souboj trvá pět kol
po třech minutách. Jednotlivá kola jsou oddělena dvouminutovou přestávkou.
Klub byl založen na jaře
roku 2011 a prvotně působil
v areálu Diváckého zámku.
Letos byl přesunut kvůli
nepříznivým podmínkám do
sokolovny ve Starovicích,
která poskytuje ideální zázemí pro pravidelné tréninky,
probíhající 4x do týdne, a to v pondělí, úterý
a čtvrtek od 19.00 do 20.30 a v pátek od
18.00 do 19.30. Tréninky jsou koncipovány
jako kondiční aktivita, kde si každý určí svoji
intenzitu, není se třeba bát vysoké fyzické zátěže, každý cvičí podle svých možností. Tréninky
jsou vhodné i pro začátečníky jak pro děti, muže,
kteří se spíše zaměřují na zvyšování kondice, tak
i pro ženy, pro které jsou tréninky ideálním
prostředkem pro formování postavy. Věková
hranice není žádná, nikdy není pozdě začít!
Muay thai Buldozer od svého počátku eviduje cca 50 členů různých věkových skupin.
Kromě těch, kteří zde trénují kondičně, mám
mezi svými svěřenci také zápasníky, kteří klub
reprezentují na soutěžích. Z mužů jsou to David

Martinec, Jakub Smetana, Martin Kluska, Josef
Furch a Adam Štika. Něžné pokolení reprezentuje Aneta Rohrerová.
Kromě pravidelných tréninků mají zápasníci
možnost zdokonalit své dovednosti na soustředění, které se koná jednou za rok v létě.
Letos tomu tak bylo v srpnu Orlických horách, minulý rok probíhalo soustředění v Plzni
ve spolupráci s klubem Muay Thai Chomutov
pod vedením Jiřího Žáka.
Pokud chcete provozovat nevšední sport,
zvýšit si kondici nebo shodit pár kilo, navštivte
trénink Muay thai Buldozer. Všichni jsou vítáni.
Více informací o trénincích, fotogalerie, videa
zápasů a další můžete shlédnout na webových
stránkách klubu www.muaythaibuldozer.cz.
Petr Heneš

Starovické vinobraní
Letošní Vinobraní se uskutečnilo v sobotu
15.září opět v areálu myslivny. Počasí nám přálo, a proto přišlo 230 lidí. 9 sklepů bylo otevřeno
od 14.00 hod. V 17.00 hod. byla zaražena hora
a složena přísaha hotařů za účasti perkmistra,
starosty, tetičky a návštěvníků. Krátce zahrála
cimbálka Lucka a od 18.00 hod začala zábava
s kapelou Gryf 05. I když letos zrovna v předvečer Vinobraní, byl vydán ministerstvem

zdravotnictví zákaz pití tvrdého alkoholu nad
20%,zábava se brzo rozjela při dobrém burčáku
a vínku. Rád bych touto cestou poděkoval všem,
kteří nám pomohli tuto zábavu zorganizovat,
postarat se o celý průběh vinobraní a v neposlední řadě vinařům , kteří otevřeli své sklepy
a nabídli spoustu dobrých věcí. Dobrou zkušeností se stává poznatek, že jakákoli akce pořádaná
v krásném areálu za sokolovnou u myslivny je

Tenis ve Starovicích
Víkend v půli září byl jednoznačně ve znamení starovického a tak trochu českého tenisu. Starovičtí a další pozvaní přespolní tenisté se stali vzorem svým urputným bojem
a kvalitním tenisem Berdychovi a Štěpánkovi
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k vybojování Daviscupového finále. Letošní
ročník byl velmi silný co do obsazení, jelikož
se setkalo v tenisovém klání 7 dvojic. Již tradičně si musím postesknout nad tím, že zájem starovických tenistů je vlažnější, ale s tím

pro každou organizaci zárukou dobré účasti lidí.
Doufám proto, že v dohledné době bude tomuto
odpovídat i venkovní prostředí před myslivnou.
Jiří Lang
předseda vinařské společnosti

už tak nějak organizátoři počítají a umožňuje
nám to pozvat i tenisové nadšence z jiných
krajů. Důležitým faktorem je samozřejmě
při konání takové akce počasí, které se
podařilo objednat exkluzivně. Tradiční soudek
burčáku od patrona turnaje Radka Krejčiříka dodán byl, bečka Svijan rovněž, tak bylo
v podstatě jedinou stinnou stránkou turnaje
opatření ministra Högera z podvečera předchozího dne.

3 / 2012
V hodnocení sportovní stránky turnaje musím vyzdvihnout všechny účastníky. Domnívám se, že úroveň zápasů vzrostla, čehož důkazem může být to, že žádný souboj neskončil
nějakým jednoznačným výsledkem, aneb kanárek nám v sobotu nezazpíval. Nicméně jsme
si všichni již spojili tuto akci se sportovním
vyžitím spojeným s příjemným a pohodovým

Štarvický panter
zážitkem za účelem užít si den v legraci, nikoli
stresu z výkonu nebo výsledku. Hezké je i to,
že se potkávají rozdílné sportovní generace
a dokážeme najít společné zábavné téma hovoru mezi zápasy. Z ohlasů všech zúčastněných mám opět dobrý pocit s vírou,
že se akce všem moc líbila a že se
zase za rok potkáme společně
při tenise.

Foto z akcí v obci

Školka veselá a hravá

Hody – společné foto
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Vinobraní scénka při zarážení hory

Účastníci turnaje v tenise

Neděle bude už tradičně patřit společnému
rozsvícení vánočního stromu s dobrým čajem
a svařákem.
Za organizátory se těší tým
Folklórního kroužku Starovic

Pozvánka
na advent
na návsi
Už pár roků jsme si oblíbili strávit první adventní dny společně s dobrou náladou u nás na návsi.
I letos tomu nebude jinak. 1.–2. prosince
pro Vás připravujeme už tradiční akci ADVENT
NA NÁVSI.
Sobotní odpoledne začne v ranních hodinách Vepřovými hody. Tudíž už od rána
můžete s námi trávit čas na návsi s dobrou
náladou a dobrým občerstvením. Od 14:00 hod.
bude připraven program s folklórní tématikou.
Program se ještě připravuje (ale určitě nebudou chybět ženské a mužské pěvecké sbory, taneční soubory atd.) Po celý den nebudou chybět malé předvánoční trhy a různé ochutnávky
domácích pochutin.

Svatomartinské
husí hody
ve Starovicích
11. listopad, je spjat nejen se svátkem
svatého Martina, který by k nám podle lidových pranostik měl přijet na bílém koni,
ale stále více s obnovenou svatomartinskou
tradicí a Svatomartinským vínem.
Zveme vás na SVATOMARTINSKOU
HUSU provoněnou podzimním ovocem se

zelím a knedlíkem v neděli 11. 11. 2012
do Školní jídelny Starovice.
Svatomartinské menu
1/4 Svatomartinská pečená husa,
variace domácích knedlíků, červené a bíle zelí
2dcl Svatomartinského vína
Cena 250,- Kč
Svatomartinské mladé víno
2dcl bílé 50,2dcl červené 50,2dcl růžové 50,Z důvodu omezené
kapacity je nutné
předem se objednat
na tel. čísle 519 412 177,
pí Fialová

Pozvánka
Plánované kulturní a společenské akce
U myslivny

Osamělý vlk revival
– dogtrekingové setkání

Musherś Club Pohoda

27. října

Na polní cestě
do Hustopečí

Drakiáda s dosadbou stromů

obec + SOKOL

Sobota + Neděle

sklepy

Festival otevřených sklepů
www.otevrenesklepy.cz

Nadace partnerství

Sobota + Neděle

náves

Advent na návsi

Folklor

sokolovna

Košt mladých vín

pořádají vinaři

Sobota + Neděle

12. – 14. října
Sobota

14:00 hod.

17.–18. listopadu
1. a 2. prosince
Středa

26. prosince
14:00

Starosta obce srdečně
zve všechny jubilanty
od 80-ti let na společné setkání
ve čtvrtek 8. listopadu 2012
ve 13.30 hodin
ve Školní jídelně Starovice.
Jubilanti obdrží
osobní
pozvánku.

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