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Starkočské listy
čtvrtletník obce Starkoč u Čáslavi

Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané,
úvodem mi dovolte poděkovat
za Vaše hlasy v komunálních
volbách, kterých si velmi vážím
a které mě zavazují. Jak se říká,
vždy je těžší obhájit, než vyhrát
napoprvé, a to se mi díky Vám,
respektive Vašim hlasům povedlo. Za tuto důvěru se vší pokorou velmi děkuji. Tento dík patří
i ostatním členům bývalého zastu-

pitelstva a já doufám, že to nové
a posílené bude neméně schopné
další dobré spolupráce.
Rád bych Vám všem ještě jednou poděkoval za spolupráci
v letošním roce a v nadcházejícím
období nám přeji hezké a klidné
vánoční svátky, mnoho zdraví,
štěstí a rodinné pohody, a to nejen
o Vánocích, ale i v celém novém
roce 2015.
Jan Jiskra

Veřejná beseda
Veřejná beseda občanů Starkoče
a zastupitelstva obce se uskutečnila
4. 10. 2014. Přítomní se mohli seznámit i s hlavními cíli pro následující volební období.
Setkání se zúčastnilo 21 občanů Starkoče. Ti se dozvěděli, že stěžejními
záměry jsou rekonstrukce objektu
bývalé školy a vytvoření projektu kanalizace v obci s využitím moderních
technologií.
Hana Opočenská

Vydařený nohejbalový turnaj chtějí zopakovat
Nohejbalový turnaj trojic, který měl
pod velením starkočský obyvatel
a kamarád z kopečka Jakub Fíla, se
konal 20. září 2014.
Příprava proběhla poctivě, a proto
už od ranních hodin bylo možné
občerstvit těla sportovců iontovým
nápojem od našeho Jirky Paláta
a hladová bříška zaplnit dietními
pokrmy Milana Žáka.
Do turnaje se přihlásilo 8 týmů
a přišla se podívat spousta lidí. Počasí nám více než přálo a mohlo to nejlepší, co umí. Na konci turse začít hrát. Počáteční nervozita naje bylo vyhlášení s předáváním
brzy opadla a sportovci předváděli pohárů a cen. Po těžkých a vyrov-

naných bojích se mohl radovat tým
z Hošťálovic, který vybojoval první
místo. Starkočské družstvo nezůstalo pozadu a obsadilo krásné druhé
místo. Pohár za třetí místo putoval borcům do Podhořan. Pro velký zájem hodláme akci zopakovat
i příští rok a samozřejmě doufáme,
že odvedeme porážku hošťálovickému týmu. Za rok „Nohejbalu zdar!“
Lubor Opočenský
Pozn. redakce: My doufáme, že se
turnaj příští rok obejde bez zásahu
rychlé záchranné služby:-)
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Zprávy z radnice
Zde je výběr z usnesení Obecního
zastupitelstva ve Starkoči při jednáních v II. polovině roku 2014. Kompletní seznam všech přijatých usnesení je k dispozici na Obecním úřadu
Starkoč.
Zastupitelstvo obce Starkoč při
zasedání 5. září 2014 mimo jiné
schválilo:
- prodloužení stávajícího územního
plánu obce Starkoč do roku 2020
Zastupitelstvo velmi rádo uvítalo možnost prodloužení platnosti
územního plánu až do roku 2020.
Určitě je co měnit na ÚZP, nejedná se však o nic naléhavého
a vzhledem k finanční náročnosti
tvorby nového ÚZP je toto dobrá
zpráva.
- přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 38.000 Kč
včetně smlouvy, která přidělení
dotace upravuje
Zastupitelé odsouhlasili přijetí dotace na novou elektrocentrálu pro
požární jednotku obce. Elektrocentrála bude sloužit v obci v případě
výpadku elektrického proudu.
- rozpočtové opatření č. 2/2014
dle předlohy
Zastupitelé odsouhlasili Rozpočtové opatření, kterým se navyšuje

celková výše opravy Horní ulice - starosta obce 8.000 Kč měsíčně
o 20 tis. Kč na celkových 150 tis. Kč. - místostarosta obce 4.000 Kč měsíčně
Při posledním zasedání zastupitel- - členové zastupitelstva a předstva v končícím volebním období sedové výborů a komise 500 Kč
starosta na schůzi 3. října pouze měsíčně
konstatoval, že byla symbolicky - zrušilo usnesení č. 2012.12.4
uhrazena poslední část dotace na příspěvek na telefonní poplatky.
Multifunkční dům a tím byla do- Příspěvek nebude vyplácen ode
tace beze ztrát vypořádána. Dále dne 1. 12. 2014.
starosta zrekapituloval, co vše se Vzhledem k tomu, že byl schválen
za poslední čtyři roky podařilo, návrh na zvýšení odměny starospoděkoval všem za spolupráci a v tovi a místostarostovi o 1.200 Kč
pořadí 41. schůzi uplynulého vo- resp. o 1.000 Kč, nebude již dále
lebního období ukončil.
vyplácen příspěvek na telefonní
poplatky. Čisté navýšení je tedy
Výběr z usnesení nově zvoleného 800 a 600 Kč měsíčně.
obecního zastupitelstva na usta- - zvolilo tajnou volbou starostu
vujícím zasedání, které se konalo obce Jana Jiskru
7. listopadu 2014. Zastupitelstvo Výsledky hlasování - 6 hlasů Jan
obce Starkoč:
Jiskra, 1 hlas neplatný
- schválilo, že funkce ve vedení - zvolilo tajnou volbou místostaobce budou neuvolněné a schvá- rostku obce Janu Prausovou
lilo také výše odměn pro osoby Výsledky hlasování - 5 hlasů Jana
pracující v místní samosprávě
Prausová, 1 hlas Ing. Hana OpoZastupitelé jednomyslným hlaso- čenská, 1 hlas Jaroslav Bruner
váním rozhodli, že funkce starosty, - zvolilo tajnou volbou předsedu
místostarosty a všech členů zastu- Finančního výboru Ing. Petra
pitelstva pro volební období 2014 Štefka
až 2018 budou neuvolněné, a také - hlasováním zvolilo předsedu
schválili výši odměn, které budou Kontrolního výboru Ing. Miroode dne 8. 11. 2014 každý měsíc slava Slonka a předsedu Kulvypláceny následovně:
turní komise Jaroslava Brunera

Hasiči uložili stroje a po úspěšné sezóně odpočívají
Letošní hasičská sezóna je už
minulostí. Pro úplnost však
musím zmínit poslední troje závody, a to 30. srpna ve
Zbyslavi, kde si jak muži, tak
ženy doběhli pro první místo
a naši nejmladší skončili třetí.
Na dalších závodech 13. září
v Dolních Bučicích muži vybojovali první místo a poprvé
si odtud odvezli putovní pohár.
Děti získali krásné 4. místo.
Hasičskou sezónu 4. října
definitivně ukončily závody
v Třebosicích. Tam muži
skončili druzí, ženy páté. Musím však upozornit, že ženy

byly zařazeny do mužské kategorie, takže v netradičním
útoku pití piva a dalších lihovin neměly oproti mužům
v týmu natolik zdatné „pijačky“. Děti si ze závodů odvezly
čtvrté místo.
Nyní už stroje i veškeré vybavení odpočívají, tak jako odpočívají i všichni hasiči. Každou
sezónu je však potřeba zakončit tou správnou tečkou - výroční hasičskou schůzí, která
se bude konat 12. prosince. Na
ni chci tímto za Sbor dobrovolných hasičů všechny srdečně
pozvat.
Hana Opočenská
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Z historie obce
V letošním roce si připomínáme sté
výročí od vypuknutí 1. světové války. Ta měla na chod obce velký vliv.
V roce 1910 bylo ve Starkoči 572
obyvatel, z toho 268 mužů. Po mobilizaci 27. července 1914 muselo
nastoupit do rakouské armády 82
mužů (jmenný seznam je uveden
v Památní knize: škola starkočská).
Ke konci války nastupovali do armády i 18-ti letí mladíci. Mnozí se
však z válečného pole nevrátili vůbec, nebo byli těžce raněni. Hroby
padlých v 1. světové válce jsou po
celé Evropě. Na věčnou památku
dvaceti padlým vojákům postavil
Okrašlovací spolek na návsi pomník. Na obelisku je vytesáno 20
jmen. Byl dokončen v roce 1924
a vedle stojící zvonička byla postavena v roce 1930 k výročí 80. narozenin prezidenta T. G. Masaryka.
Tuto událost připomíná i nápis na
jejím zvonu.
V době 1. světové války se obyvatelům Starkoče nežilo dobře. Cena
základních potravin prudce stoupala. V létě 1914 stál 1 kg mouky 60
haléřů, v březnu 1915 již 86 haléřů.
Podobně stoupala cena chleba ze
36 na 44 haléřů; krupice z 60 na

86 haléřů; soli z 23 na 30 haléřů; rýže
z 56 haléřů na 1,72 K za 1 kg. Cena
petroleje stoupla z 56 na 72 haléřů za
1 litr. Cena obilí stoupala obdobně:
např. 1 q žita ze 30 na 36 K; 1 q ječmene z 20 na 28 K. V říjnu 1915 stál
1 kg másla 6 K, v květnu 1916 již
10,40 K, jedna nekrmená husa přišla
na 14 K, párek selat na 280 K.
Pravidelně byly sepisovány zásoby
obilí, brambor, mouky a potom určité procento muselo být odevzdáno
ve prospěch císařského dvora. Řídící
učitel Jan David prováděl soupis nejen ve Starkoči, ale i v Podhořanech,
Malčíně, Pohledi a Kněži. Například
18. února 1916 byl proveden nucený výkup obilnin, při kterém bylo
vykoupeno 100 q obilí. Školní děti
musely pravidelně a opakovaně sbírat
pro válečné účely věci z mědi, cínu,
olova a mosazi, ale i věci z kaučuku
a vlny. Taktéž musely provádět sběr
ostružinového listí a posílat ho na
frontu. Vrcholem byla 30. srpna 1916
událost v té době běžná, a to sejmutí
zvonu umíráčku z věže kostela.
Velké strádání obyvatel završily v
roce 1917 přírodní živly. V únoru
velké mrazy, hodně sněhu, v dubnu
velké lijáky a povodeň a znovu po-

tom mráz a sníh. V létě byly žně chudé a sýpky poloprázdné.
Pro válečné účely byly obce povinny poskytovat panovníkovi tzv. „válečné výpůjčky“, jejich výše bývala
často předem určena. Tuto povinnost
museli splnit nejen dospělí občané,
ale i děti. Ve Starkoči jich proběhlo
šest. Například na druhou válečnou
výpůjčku upsal 28. května 1915 řídící učitel Jan David 1.300 korun.
Dne 6. listopadu 1915 proběhla třetí
válečná výpůjčka. Té se zúčastnily
i děti místní školy a svým vkladem
po 1 až 2 korunách vložily 105 korun a učitel Ptáček vložil 200 K.
Na tyto válečné výpůjčky byly od
občanů a obcí vybrány velké obnosy.
V roce 1916 upsal na čtvrtou výpůjčku Jan David 1.000 K, učitel Ptáček
200 K, na pátou výpůjčku bylo dokonce upsáno od občanů 35.000 K,
z toho oba učitelé po 1.000 K.
Po skončení války se 8. listopadu
1918 uskutečnila ve škole za účasti místní školní rady a přátel školy
slavnost zřízení samostatného československého státu. V roce 1921
obec čítala 510 obyvatel.
Volně zpracováno dle Památní knihy:
škola starkočská Jaroslav Bruner

Zmoklí, ale odhodlaní cyklisté zdolali vrchol Kaňku
Srpnový cyklovýlet se i přes nepřízeň počasí vydařil. Dopoledne jsme
vyjížděli za slunečného počasí, ale
před Kutnou Horou se naplnila
předpověď a začalo lít jako z konve.
Natěšení účastníci se však nevzdali
a statečně vystoupali k rozhledně
zvané Havířská bouda.
Na okraji Kutné Hory jsme se vydali po žluté turistické značce, která vede souběžně s naučnou stříbrnou stezkou přes malý lom, kde
se dobývalo stříbro. Po jeho těžbě
jsou tam patrné šachty a navršené
haldy. V okolí se dají nalézt i zkameněliny, ale pro špatné počasí nás
to ani nenapadlo zkoušet.
Fyzicky zdatnější účastníci obětavě pomáhali na rozblácené cestě
těm méně zdatným. Odměnou za

velmi příkrý výstup byla kávička
v kavárně přímo na vrcholu rozhledny, která rozhodně stála za to.
I když se při zpáteční cestě vyjasnilo, nechali jsme návštěvu památníku sociálních bouří neboli Kalvárie na příště.
Jiřina Vášová

Společenská rubrika

V uplynulém období členové
kulturní komise OÚ každý rok
všem občanům, kteří se dožili
kulatého výročí 65, 70, 75, 80
a více let osobně popřáli a předali
věcný dar. Zastupitelstvo obce se
na přání občanů rozhodlo změnit
tuto zvyklost. Od příštího roku
a následně i v příštích letech
proběhne vždy začátkem října
setkání všech seniorů obce. První
říjen je totiž mezinárodním dnem
seniorů. Setkání se uskuteční buď
ve velké zasedačce OÚ, nebo
v sokolovně. Všichni jubilanti
v daném roce dostanou věcný dar,
který by jinak dostali při osobní
návštěvě.
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Pouťový den nabídl zábavu všeho druhu
Pouť ve Starkoči se v novodobé historii stala již tradicí. Letos připadla
na 16. srpna.
Dopolední fotbalové utkání mezi
dospěláky a mládeží provázela všeobecná legrace na hřišti i v hledišti. Někteří hráči přišli v nějakém převleku.
Zřejmě největší úspěch zaznamenala
zdravotní záchranná služba v podání
Jiřinky Vášové a Libuše Dobešové.
Poskytovala nejen nezbytné „ostřejší“ občerstvení, ale i duševní útěchu.
Zasahovala vždy, pokud se některý
hráč vyčerpáním neudržel na nohou.
Z pohledu nezaujatého diváka byl vyčerpán téměř každý druhý, po chvilce
se zdálo, že byl vyčerpán každý prvý.
Vtipný komentář dění na hřišti Báry
Vášové pomocí megafonu se setkalo
s velkým porozuměním a úsměvem.

Jakým výsledkem zápas skončil, si už
ani nepamatuji, zápas to však byl urputný. I letos nechyběla soutěž o dětský šampus, jejíž vítěz musel sestřelit
láhev ze značky pokutového kopu.
Zkrátka veselé dopoledne.
Odpoledne byl volný program na
nově zrekonstruovaném hřišti na návsi. Děti se mohly vyřádit na nafukovacím hradu se skluzavkou, nebo
na velké trampolíně. Velký zájem
byl také u úžasné staročeské střelnice
Míly Váši, kde zájemci stříleli do kola
štěstí, o pouťovou růžičku či drobné
hračky. Nemalou pozornost dětí zaznamenalo i nově postavené dětské
hřiště a pouťové odpoledne zakončili
svým vystoupením členové skupiny Beřkovští ze Šebířova. Názorně
předvedli některé prvky útrpného

práva pro malé a velké hříšníky, jako
je vložení do klády, vypálení cejchu
či lámání kolem a podobně. Velkou
pozornost zaznamenalo předvedení
palných zbraní. Nakonec si návštěvníci poutě mohli sami vyrazit pamětní minci.
Pod velkým altánem se mohli všichni schovat před nepřízní počasí, posedět a popovídat si. Občerstvení
a celou organizaci zajistili za přispění obecního úřadu členové Sokola
Starkoč. Nechyběly domácí koláčky, hamburgery, langoše, klobásy
a pivo, víno, limo a káva. Jedinou
kaňkou na jinak příjemném odpoledni byla letní přeháňka, která na chvíli přerušila pouťové dění. Ani tato
drobná nepřízeň počasí nepřipravila
návštěvníky o dobrou náladu, a tak
byli všichni náramně spokojeni.
Večer proběhla pouťová zábava, kde
hrála až do časného rána skupina TIP
z Kutné Hory. Takže prima den.
Jaroslav Bruner

Od oblohy plné draků zamířili ke stezce odvahy
Letošní Drakiáda začala v 15 hodin na velkém hřišti, kam se postupně scházely děti s rodiči v napjatém
očekávání, jestli začne foukat vítr.
I navzdory špatným povětrnostním podmínkám se nakonec většina draků do
vzduchu vznesla, což udělalo radost nejen dětem, které se snažily vyrvat draky
z rukou nadšených tatínků. Jako nejlépe
létající drak byl vyhodnocen ten, který patřil malému Márovi, Andrejce a Matějovi.
Když nadšení z draků opadlo, přesunuly

se děti do sálu sokolovny, kde pro ně bylo
přichystané malé občerstvení, spousta her
a soutěží o různé sladkosti. Děti si tam
hrály až do doby, kdy se setmělo, a mohla
začít stezka odvahy. Lampy byly zhasnuté
a děti procházely vsí jen podle malých svíček, u nichž se občas schovávala nějaká
strašidla, která stezce dodávala tu správnou strašidelnou atmosféru. Děti se ale,
na rozdíl od jejich rodičů, nenechaly vyděsit a všechny stezku úspěšně dokončily.
Barbora a Jakub Vášovi

Pozvánky:
6. 12.
Mikulášská besídka
a rozsvícení vánočního
stromu v obci (od 15 hod.
sokolovna ve Starkoči)
13. 12.
Zabíjačka - vepřové hody
(od 7 hod. - prodej čerstvého masa a vepřových
lahůdek)
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