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Starkočské listy
čtvrtletník obce Starkoč u Čáslavi

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do ruky nový
čtvrtletník, jehož smyslem je přinášet články o dění ve Starkoči,
a kromě jiného tím i zvýšit Vaši informovanost a zájem o dění v naší
obci. Vznikem novin zastupitelstvo
plní jeden ze svých slibů.

Schůze s občany
Veřejná schůze vedení obce s občany se uskutečnila v pátek 3. května
od 19. hodiny.
Starosta obce Jan Jiskra v úvodu
kromě jiného přivítal nové občany a
nabídl jim zapojení do obecního informačního sms systému. Vyzdvihnul také nárůst obyvatel – 28 osob
od roku 2010. V současnosti tak
Starkoč má celkem 134 obyvatele,
z toho je 65 mužů a 69 žen. Věkový
průměr obyvatel je 46 let.
Na schůzi zazněly také informace o vydávání obecního čtvrtletníku
Starkočské listy. Náklady na jedno
vydání budou zhruba 3500 Kč. Pokud bude mít kdokoliv zájem přispět do novin svým názorem, může
tak učinit na elektronickou adresu
starkocskelisty@seznam.cz, nebo
se osobně obrátit na členku redakční
rady Hanu Opočenskou, která má
shromažďování podkladů pro čtvrletník na starost.
V průběhu schůze se rozvinula diskuse o mnoha tématech života obce.
Těm se budou Starkočské listy průběžně jednotlivě věnovat v dalších
vydáních. V tomto najdete na straně
2 a 3 informace o realizaci projektu Rekonstrukce bývalého obecního úřadu.

Ani starosta ani členové zastupitelstva nebudou mít přímý vliv na
uveřejňované články, pouze formou příspěvku o dění na obecním
úřadu – Starkočské listy by měly
být nezávislé a objektivní. Na tuto
cestu jim přeji vše nej, a ať se dočkáme dlouhé řady vydání a hlav-

ně Vašeho zájmu o ně. Velký dík
patří všem tvůrcům našich obecních novin.
Do nadcházejícího léta nám
všem přeji hodně slunečných dní
a jen hezké a pohodové zážitky
z dovolených a prázdnin.
Jan Jiskra, starosta Starkoče

Setkání ke Dni matek
zaplnilo restauraci

Vedení obce připravilo na neděli 12. května odpolední setkání ke Dni matek.
Starkočské dámy všech generací měly možnost si společně popovídat, obdržely
pohoštění a květiny a kdo měl chuť, tak si i zazpíval s doprovodem Barbory Vášové na elektrické varhany a Vladimíra Košárka na kytaru. Nelehkým úkolem
pobavit přítomné je pověřila neúnavná organizátorka společenského dění a zástupkyně starosty Jana Prausová. Kdo by chtěl hledat v produkci amatérských
muzikantů nějaké umění, určitě ho nenašel - ale několik zpěvaček v sále dvojici
podpořilo, a tak se lokálem nesl zpěv z plných plic především lidových písní.
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Zprávy z radnice
Zde je výběr z usnesení obecního
zastupitelstva za I. pololetí 2013 kompletní seznam všech přijatých
usnesení je k dispozici na Obecním
úřadu Starkoč.
Zastupitelstvo obce Starkoč
při několika zasedáních
mimo jiné schválilo:
- kulturní program na rok 2013
- rozpočet obce na rok 2013
Po několika úsporných opatřeních
se podařilo schválit rozpočet s přebytkem cca 160 000 Kč, včetně
600 000 Kč investice do rekonstrukce Obecního úřadu a 100 000 Kč
investice do „Horní ulice“.
- druhého zaměstnance na VPP v
roce 2013
Na Úřadu práce byla domluvena pro
rok 2013 dotace na dva zaměstnance pro úklid obce. Úřad práce nabídl
pány Dubského a Nováka, což obecní zastupitelstvo rádo přijalo.
- jmenování velitele Jednotky Sbo-

ru dobrovolných hasičů (JSDH)
obce Starkoč, včetně nové Zřizovací listiny JSDH se seznamem
členů
Velitelem jednotky byl opět jmenován Ing. Michal Praus, který navrhl složení požární jednotky obce.
Zastupitelstvo schválilo jeho návrh
- zástupce velitele: Ladislav Vraný,
strojník: Miroslav Kuřátko, členové: Jan Bochníček, Jan Jiskra a Josef
Fíla
- na návrh firmy Ojgar s.r.o. zpracování komplexní pozemkovové úpravy v katastrálním území
Starkoč, Obec Starkoč požaduje
ve skupině (pracovní komisi) svého zástupce
Zjednodušeně řečeno - komplexní
pozemková úprava znamená slučování a výměny pozemků, tak, aby
tvořily ucelené celky vlastníků, které
budou přístupné. Ve vytvořené komisi bude mít obec svého zástupce.

- smlouvy na prodej pozemků dle
Záměrů č. 1/2011 a 1/2013 v jejich
plném znění
Byl schválen prodej malých částí pozemků, a to v obou případech. (Ing.
Praus 76 m2 a A. Želinová 76 m2)
- smlouvu o dílo s firmou Atos Ledeč nad Sázavou číslo S 21/2013
v jejím plném znění
Po dlouhých jednáních se podařilo
dospět k podpisu smlouvy na rekonstrukci Obecního úřadu s vítězem veřejné zakázky, firmou Atos
z Ledče nad Sázavou. Po úvodních
jednáních to již vypadalo, že vítězná
firma nebude mít zájem, jelikož vyhrála i v jiné a větší zakázce. Našlo
se však řešení a část zakázky bude
dělat subdodavatelsky jiná firma
z blízkého okolí (Vrdů). Doufejme,
že vše dobře dopadne, protože jinak
by obec musela podepsat smlouvu
s druhým v pořadí ve veřejné zakázce, který byl o 900 000 Kč dražší.

Starkoč se chce řídit dlouhodobým Místním programem obnovy vesnice
Perspektivy obce Starkoč (plány, záměry, akce) jsou do značné míry shrnuty v Místním programu obnovy
vesnice na roky 2010-2018.
„Jako všude je za všemi body
v tomto programu hodně práce, shánění peněz, nezbytnost vyrovnat se
jak s „domácími“, tak celorepublikovými problémy a přitom neohrozit žádnou z „běžných“ činnosti,
které mnohdy považujeme za samozřejmost,“ připomíná starosta Starkoče Jan Jiskra. Ten zmiňuje jeden
z nejbližších úkolů, které chce vedení obce řešit - další využití budovy
bývalého obecního úřadu v centru
Starkoče u parku, kde dříve sídlily MNV a hasičská zbrojnice spolu
s garáží pro komunální techniku
(ta je tam dodnes).
„Budova je samostatná, na pozemku obce a v plném vlastnictví obce.
Zbytek místností dlouhodobě nemá
využití, objekt chátrá, a to je vzhledem k příznivé i strategicky výhodné
poloze velká škoda. Občané i vede-

ní obce podporují myšlenku, aby se
sem vrátil obecní úřad - objekt má
dostatek prostoru, aby v něm byly,
kromě již zmíněného úřadu a hasičské zbrojnice, také obecní knihovna
s internetem, spolkové místnosti, volební místnost a sklad obecní techniky,“ vysvětluje starosta a dodává, že
snaha o realizaci projektu REKONSTRUKCE BÝVALÉHO OBECNÍHO ÚŘADU byla v plánu současného starkočského zastupitelstva
už před jeho zvolením, jako jedna ze
zásadních volebních priorit.
Podle starosty Jiskry se povedlo
záměr podpořit získáním dotace od
Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) a byl vypracován
projekt s tím, že většina odborných
firem doporučila celý objekt zbourat
a postavit nový ve stejném rozměru.
Takové řešení sice nebylo původním
záměrem, ale vedení obce se shodlo
v názoru, že pokud se realizace vejde
do rozpočtu maximálně pět milionů
korun, má to smysl. „Projekt a jeho

rozpočet se sice tabulkově vyšplhal
na 8,8 milionu korun, nicméně většina „odborníků“ mne i celé zastupitelstvo ubezpečovala, že z těchto
cen půjde minimálně 40 % dolů při
výběrovém řízení a firmy se budou
prát o zakázku, protože stavebnictví
je v krizi!?,“ popisuje vývoj starosta
a doplňuje, že realita ukázala něco
jiného. „Jak vyplývá z protokolu
nedávného otevírání obálek, nejnižší nabídka ve výběrovém řízení
byla na sedm milionů korun. Tato
částka by obec zbytečně a neúnosně zadlužila a funkčnost objektu,
nutnou pro potřeby obce, lze zajistit
mnohem levněji a tudíž efektivněji,“ zdůrazňuje starosta Jiskra, který
proto navrhl zastavit neúměrně drahý projekt a předložil levnější alternativu (v podstatě původní záměr),
jež uvažuje s rekonstrukcí objektu,
zachováním nosných zdí, základů,
atd., přičemž do rekonstrukce se zapojí i místní občané svépomocí.
pokračování na str. 3
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dokončení ze str. 2
Následně vedení obce rozhodlo
o zahájení demolice původního objektu a obec zaměstnala místní lidi,
kteří jsou registrováni na Úřadu práce
- i těmito kroky lze dosáhnout úspor.
Po změně plánu byl vypracován
nový projekt s tím, že jeho realizace
by měla proběhnout po novém výběrovém řízení zhruba od května 2013
do března 2014. „Škoda jen, že původní projekt nás stál osm měsíců času,
a tudíž teď máme časový skluz, ale
snad to vše zvládneme, abychom
nepřišli o dotaci,“ doufá starkočský
starosta Jan Jiskra a uvádí i náklady:
„Dotace SZIF: 2,8 mil. Kč, vlastní prostředky obce: 0,6 mil. Kč, financování
prostřednictvím úvěru: 1,1 mil. Kč.“
I nové výběrové řízení však nedopadlo podle představ vedení obce.
„Bohužel toto je věc, kterou nemůžeme nijak ovlivnit. Vítězná firma
po prvotních jednáních, která tomu
nenasvědčovala, nám oznámila, že

z důvodů vítězství v jiné a mnohem
větší zakázce nebude mít kapacitu
na naši rekonstrukci. Nabízela se tak
možnost podepsat smlouvu s druhým v pořadí, který je ovšem o několik set tisíc dražší a nesplňuje byť
o několik málo desítek tisíc korun
limit stanovený zastupitelstvem na
5 milionů korun,“ říká starosta a navazuje, že další možností bylo nové
výběrové řízení, které by vše opět
protáhlo o další dva měsíce. Nakonec
se po dlouhých jednáních podařilo
dospět ke konsensu a podpisu smlouvy na rekonstrukci objektu s vítězem
veřejné zakázky, firmou Atos z Ledče nad Sázavou. Ta bude zakázku řešit formou subdodávky (viz poslední
usnesení na str 2).
K předání staveniště, a tím i odstartování dlouho očekávané rekonstrukce, došlo na začátku června.
Po plynofikaci je to druhá největší
investiční akce v obci.
Zahájená rekonstrukce se týká

také projektu REKONSTRUKCE
DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ, který předpokládá náklady zhruba 300 000 korun (100 tisíc Kč z prostředků obce
a 200 000 Kč dotace SZIF). Starosta Jiskra domluvil se zhotovitelem
rekonstrukce objektu i realizaci dětského hřiště, aby mohlo sloužit dětem pokud možno již letos o prázdninách.
Pokud nedojde k něčemu nepředvídatelnému, zváží vedení obce
(i vzhledem k velmi nízké úrokové sazbě při úvěru obce 1,65 %),
možnost ČÁSTEČNÉ REKONSTRUKCE OBJEKTU „ŠKOLY“,
kde jsou v současnosti kanceláře
obecního úřadu a řada nevyužitých
prostor. „Naším cílem je vytvořit
zde bytové jednotky. Budova by
tak opět plně sloužila a stala se
finančním přínosem k hospodaření Starkoče,“ zakončuje informace o nejbližších plánech starosta
obce Jan Jiskra.
red

Z historie obce
Vážení čtenáři, rodáci, chalupáři.
Ve Starkočských listech se budete
setkávat v následujících číslech se
vším, co je spjato s historií a rozvojem obce, s životem a prací jejích
obyvatel, s činností spolků apod.
Nejprve několik slov ke vzniku
jména obce. To mohlo vyplynout podle některé z pověstí. Například jeden
z tradovaných lidových výkladů zní:
Dědek s bábou přeskakovali přes potok. Dědek přeskočil na druhou stranu
a volal na bábu „stará skoč“. Podobná
je i další verze: Dědek s bábou šel po
cestě a potřebovali přeskočit přes příkop. V jednom místě byl příkop širší. Dědek přeskočil na druhou stranu
a volal na bábu „stará skoč“.
Jedna z pěkných pověstí je tato:
Šel sedlák prodat krávu a než vyšli,
říká „luč se“ - odtud Lovčice. Tu přišel k potoku, sám jej hravě přeskočil,
krávě ale přikazuje „stará skoč“ - a
je tu Starkoč. Na dalším zastavení už
krávu konečně prodal. S radostí pravil „sem se těš“, od té doby Semtěš.

Josef Ptáček, učitel na místní škole, svého času napsal do časopisu
Podoubraví (ročník 1926, č. 4) ke
vzniku jména obce velmi pěkný příspěvek. „Dávno, dávno tomu, kdy
stála na kopci, kde nyní je kostel,
nízká chaloupka, v níž bydlili dědeček s babičkou. Políčko bylo jejich hospodářstvím, kravička jejich
živitelkou. Měli se dobře; spokojenost byla jim stálým hostem. Než
veselost a radost obrátily se v žal:
babička musila ulehnouti. Dědeček
obstarával nyní hospodářství sám
a při tom obsluhoval nemocnou svoji
družku. Nadešlo jaro. Nemoc stařenčina lepšila se den ode dne. Jednoho
dne z rána již slunko mile hřálo, ptáci líbezně zpívali. I v chaloupce bylo
veseleji. Po obědě vyvedl dědeček
stařenku na lávku před chaloupku.
Babička nemohla ani zraků svých
odtrhnouti od tiché doliny, která před
ní ležela v slunečním jasu a jakoby
naráz ozdravěla. Dědeček potěšen,
zvolal žertovně: Nu stará, skoč si!

A babička popadla milého dědečka a
zatočila jím, že se mu až hlava oklepala. Odtud jméno Staráskoč či lépe
Starkoč. Je docela možné, že jméno
obce vzniklo podle jména pánů, kteří
zde vládli a obec jim patřila. Starkoč
je původem pánů ze Starkoče.
Nakonec slovo odborníka. Historik Profous ve své knize vysvětluje
vznik názvu obce takto. „Starkoč“
je jméno složené: v 1. členu je
neurčitý tvar adj. Stár (= starý) a
v 2. členu bylo nejspíše dial. kocž,
jež vzniklo smíšením ze stč. kotec, -tce ‘budka, stánek v trhu,
krám‘. Časem se na konci jména
objevilo písmeno ‚č‘. Udává se,
že v dávných dobách se obyvatelé
Starkoče živili chovem ovcí a lovem ryb. Druhá část jména obce
má tak možná své opodstatnění.
Do poloviny 16. století byla tato
místní jména většinou mužského
rodu, posléze v Čechách přešla do
rodu ženského. Jaroslav Bruner
pokračování příště
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Výlet na kolech se vydařil
Druhý společný cyklistický výlet
se uskutečnil v sobotu 11. května.
Od hostince ve Starkoči vyjelo na
kole 25 účastníků, s cílem cesty v
Záboří nad Labem. Zdárný průběh výletu zajišťovalo doprovodné vozidlo s panem Procházkou.
Počasí se vydařilo, a tak se při
první zastávce na posilněnou opékaly špekáčky. Trasa vedla přes
Habrkovice, kde se nachází malá
rodinná ZOO Ringelových. Mimo

prohlídky třítunového hrocha Davídka, sibiřských tygrů, dikobrazů, koziček, lam a jiných zvířat se
tam konalo i drezérské vystoupení
v manéži.
Všichni cyklisté trasu zvládli a dojeli v pořádku. Pro velký
úspěch akce pořadatel Sokol Starkoč zorganizuje další, v pořadí již
třetí cyklovýlet, tentokrát 13. července na Kačinu. Všichni jsou srdečně zváni. Hana Opočenská

Hasičské
závody
I když květnové počasí připomínalo spíše podzim, nežli blížící se
léto, hasičská sezóna byla již v plném proudu. Začátkem května se
mužský tým hasičů zúčastnil prvních závodů v Třebosicích a vybojoval tam krásné druhé místo.
Svůj úspěch a totéž umístění zopakoval o necelý měsíc později,
v sobotu 1. června, při bitvě o Semtěšský pohár. Tentokrát už své síly
se soupeři změřil i tým dětí, který,
ač se pral až do poslední chvíle, vybojoval čtvrté místo. A přidalo se
i družstvo našich žen, které nakonec skončilo třetí. Celou soutěž doprovázel neustálý déšť, a přesto se
všichni statečně rvali jako lvi. I proto si zaslouží naše uznání. Přejeme
jim do dalších bojů co nejkratší časy
a hodně štěstí.

Obecní knihovna Starkoč
Obecní knihovna má v naší obci již dlouholetou tradici. Může se pochlubit velice rozsáhlým a pestrým knihovním fondem, který obsahuje přes 1700 titulů.
Čtenáři zde naleznou všechny druhy žánrů od beletrie, přes sci-fi, detektivky,
dětskou literaturu až po encyklopedie a jinou naučnou literaturu. Současný seznam knih je také přístupný na webových stránkách obce a navíc v průběhu
příštího měsíce plánujeme rozšířit naši sbírku o přírůstky z novodobé literatury.
Za poslední roky obyvatelé Starkoče nejevili o četbu nikterak vysoký zájem.
V roce 2012 měla knihovna pouze 19 evidovaných čtenářů. Toto číslo od Nového roku kleslo o více než polovinu.
Čím je způsobeno, že lidé v dnešní době nemají čas zaskočit do zdejší
knihovny a půjčit si knížku oblíbeného žánru, nebo si jen chvíli posedět v jejím
příjemném prostředí a začíst se do osudů hrdinů minulosti i současnosti? Je to
uspěchanou dobou, pohodlností či nepotřebou číst?
Kdo by zatoužil navštívit knihovnu, má možnost každý pátek od 16 do 18
hodin, nebo vždy po domluvě s Petrou Merunkovou (telefon 732 452 909).

Poslední rozloučení
Hodně smutný byl pro mnohé pátek 31. května, kdy
v 57 letech náhle zemřel velký starkočský patriot
Jan Bochníček. Poslední rozloučení s ním se konalo
v sobotu 8. června v kostele v Bílém Podolí, poté byl
uložen na hřbitově ve Starkoči. Čest jeho památce!

Kulturní a společenské
akce v roce 2013
13. 7. Cyklistický výlet na Kačinu
10. 8. Starkočský pohár v požárním
útoku (hasičské závody)
17. 8. Starkočská pouť - od 14 hod.
pouťové atrakce, následovat bude
zábava v sokolovně
31. 8. Loučení z prázdninami dětské hry, bojovka, opékání buřtů - od 14 hod.
listopad Starkočská drakiáda - termín bude upřesněn
7. 12. Mikulášská besídka - zahájení v 17 hod. v sokolovně, rozsvícení Vánočního stromu v obci
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