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Starkočské listy
čtvrtletník obce Starkoč u Čáslavi

Ohlédnutí za volebním obdobím 2010 - 2014
Vážené dámy, pánové,
přátelé a sousedi,
čtyři roky utekly jako voda, a tak
mi dovolte krátké ohlédnutí. Asi
všichni máme v živé paměti otevření nového obecního domu, který
samozřejmě zabral nejvíc času a byl
také tím hlavním pilířem současného volebního období.
Je ale potřeba ohlédnout se i na menší věci, jež se povedly, např. znak,
autobusová čekárna, dětské hřiště,
oprava a vylepšení sportovního hřiště, plynofikace budovy školy či nový
povrch silnice přes obec. Do konce
září máme ještě v plánu opravu Horní ulice a vyčištění Starkočského
kostela, doufám, že se vše stihne.
Možná bych ale ještě víc vyzdvihl pořádání akcí, které, zdá se,
již pevně zakotvily v našich kalendářích a jsou součástí našeho
života. Ať již je to ples, maškarní zábava, Mikulášská besídka či
Starkočská pouť nebo hasičské
závody. Všechny tyto akce vyža-

Starosta Jan Jiskra za asistence místostarostky Jany Prausové přestřihává pásku při slavnostním otevření
zrekonstruovaného obecního domu,
což byla nejsložitější investiční akce
v končícím volebním období současného Zastupitelstva obce Starkoč.
dují spousty času a osobního nasazení lidí, bez kterých by nikdy
nevznikly. A proto mi dovolte na
závěr poděkovat všem, kteří se na

těchto akcích podíleli, ať jsou to
sokolové, hasiči nebo ti, kteří jen
chtějí pomoci. Věřím, že bude vše
zdárně pokračovat, i když vím, že
času máme všichni čím dál tím
méně. Zvláštní poděkování pak
patří celému zastupitelstvu, kde
celkově, až na malé drobnosti,
fungovalo vše velmi dobře.
Pokud máte pocit, vážení občané, že
tento článek je výčtem kladů uplynulých čtyř let a taková malá předvolební kampaň v obci, tak máte naprostou pravdu. Dovolte mi, prosím,
toto drobné „zneužití“ (v dobrém
slova smyslu) našich Starkočských
listů, které jsou, mimochodem, také
novinkou v naší obci.
Tímto si dovoluji se opět ucházet o
Vaše hlasy v nadcházejících volbách.
Ten tým bude lehce obměněn, omlazen a hlavně rozšířen o dva zastupitele. Představení a plány na další čtyři
roky proběhne pravděpodobně během měsíce září.
Jan Jiskra

Slovem zastupitelstva
Členové zastupitelstva děkují
starostovi obce Janu Jiskrovi
za obětavou práci v celém
volebním období, především
při plánování a realizaci
rekonstrukce budovy
obecního úřadu.

Upozornění

Součástí zrekonstruovaného objektu Obecního úřadu ve Starkoči je také
zázemí pro záslužnou a úspěšnou činnost Sboru dobrovolných hasičů.

Od příštího čísla budou
Starkočské listy roznášeny
jen po domech, které mají
zřízenou poštovní schránku.
Ostatní si mohou noviny
vyzvednout v místní knihovně.
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Zprávy z radnice
Zde je výběr z usnesení Obecního
zastupitelstva ve Starkoči při jednáních v II. čtvrtletí 2014. Kompletní
seznam všech přijatých usnesení je k
dispozici na Obecním úřadu Starkoč.
Zastupitelstvo obce Starkoč při zasedáních mimo jiné schválilo:
- Závěrečný účet obce a Účetní závěrku obce za rok 2013
Zastupitelé schválili Závěrečný účet
a Účetní závěrku za rok 2013 obce
Starkoč. Proběhla kontrola hospodaření obce (audit) ze Středočeského
kraje. Kontrola byla bez závad a zápis je součástí Závěrečného účtu.
- navýšení finanční spoluúčasti ve
výši maximálně 32 000 Kč včetně
DPH na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie v obci Starkoč.
Zastupitelé schválili navýšení spoluúčasti na opravě kostela (stržení
nesoudržné omítky, sítě do oken
a oprava střechy). Důvodem bylo snížení poskytnuté dotace z původních
90 tis. na 70 tis. Kč. Tímto usnesením
zastupitelstvo revidovalo usnesení
z 8. 3. 2014. Na tuto finanční spoluúčast byl sepsán dodatek smlouvy
o dílo, ve kterém bylo specifikováno
financování akce ze strany obce Star-

koč mezi vlastníkem (církev) a zhotovitelem (Tesařství Kočárník).
- tři zaměstnance s dotací na VPP
v roce 2014
Zastupitelé podali žádost na dotaci z
Úřadu práce na zaměstnance na VPP.
Dle předběžných konzultací s ÚP
mohla letos obec vzít až 3 zaměstnance. Obec přijala tyto zaměstnance
vzhledem ke zvýšené nutnosti údržby obce. Dotace na jednoho zaměstnance by měla být 11 - 15 tisíc Kč
včetně odvodů. Doplatek na všechny
tři zaměstnance by neměl přesáhnout
2 500 Kč měsíčně.
- členství obce ve Svazu měst a obcí
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo
členství obce Starkoč ve Svazu měst
a obcí. Roční poplatek je stanoven na
2 200 Kč jako pevná složka + 1,80 Kč
za občana.
- dodatek č. 3 smlouvy č. S21/2013
s fy: Atos s.r.o. na navýšení ceny
ve výši maximálně 69 000 Kč bez
DPH, Tento dodatek je již konečný
a poslední. Navýšení ceny je hlavně z
důvodů větší expanzní nádoby 300 l,
a to z důvodu kompatibility k solární technologii, dále doplnění ČOV
o pískovou filtraci. V dodatku jsou
rovněž vyspecifikovány položky roz-

počtu ze smlouvy č. S21/2013, které
zhotovitel nebude fakturovat, a to
z důvodu změny provedení či dodání
menšího počtu kusů či metrů. Navýšení rozpočtu je 267 914 Kč, snížení
rozpočtu je 199 087 Kč. Celkové navýšení, tedy rozdíl k zaplacení, bude
maximálně 69 000 Kč bez DPH.
- Smlouvu č. OS201420004725
o zajištění zpětného odběru tříděného odpadu s firmou EKO-KOM
a dodatku č. 1 o svozu firmou AVE.
Ve smlouvě se mění výkupní cena
za třídění odpadu, která bude pro
obec výhodnější. Centrální zajištění
zpětného odběru je pro obec celkově
lepší i vzhledem k jinak náročné administrativě a výkaznictví.
- pro volební období 2014 - 2018
počet zastupitelů v obci Starkoč na
sedm
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo na návrh starosty, že se zvýší
počet zastupitelů pro příští volební
období na sedm. Starosta svůj návrh
zdůvodnil: „Ve většině obcí s podobným počtem obyvatel tomu tak již je.
V pětičlenném zastupitelstvu, pokud
jeden např. nemůže, už je problém se
zapisovatelem a ověřovateli. Navíc
se může i stát, že o důležitých věcech
rozhodují pouze tři lidé, a to nepovažuji za správné, proto navrhuji zvýšit
počet.“

Maškarní ples opět vířil rejem nápaditých masek
Každá vesnice má svůj způsob zábavy. Proč bychom
tedy my zůstávali pozadu? Také u nás ve Starkoči
se každý rok konají kulturní a společenské akce všeho druhu. Ten loňský se stal rokem průlomovým pro
existenci Maškarního plesu. Po pozitivních ohlasech
se pořadatelé rozhodli akci opakovat, a tak se v sobotu 19. dubna ze všech stran vyhrnuly rozmanité zástupy masek, přičemž u mnohých nastal opravdový
údiv i zděšení. Ze strany nezúčastněných obyvatel
bylo nejčastěji slyšet: „No fuj, to jsem se lek!“
Večer probíhal s doprovodem hudební skupiny Universum podle plánu, až do náhlého vpádu cikánské
bandy, která obrátila taneční parket naruby. Hlavou
klanu byla Aranka, alias velitel našeho Sboru dobrovolných hasičů. Po vyhlášení ceny za nejlepší masku, kterou „nečekaně“ vyhráli právě cikáni, dosáhl
večer svého konce a my jsme odešli domů, plni dojmů z proběhlé maškary.
Lubor Opočenský
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Z historie obce - jak šel čas s budovou čp. 26
V tomto pokračování o historii obce Starkoč udělám menší odbočku. Nedávno, v sobotu
5. června, byla slavnostně otevřena a předána do
užívání nově zrekonstruovaná budova Obecního
úřadu, která byla zkolaudována v květnu. Co tomu
předcházelo, si můžete přečíst dále.
V roce 1830 se starousedlíci usnesli, že rozšíří strouhu na návsi a vznikne rybníček. Tam také
postavili ze svých prostředků kovárnu a začali ji pronajímat. Kovárna v roce 1865 vyhořela,
byla však nákladem 560 zl velmi brzy obnovena
a zároveň byla rozšířena o pastoušku. Ta se nacházela v zadní polovině budovy směrem ke sklípkům.
Kovář dostal obecní pozemky do pronájmu a za to
musel starousedlíkům provádět práci laciněji než
ostatním.
Dokud kovárna nepotřebovala oprav, bylo dobře.
Když nastal čas pro její větší opravu, byla cena
opravy rozvržena formou přirážek k obecní dani
i na domkaře. Tím začal desetiletý, bouřlivý spor
mezi starousedlíky a domkaři, který nakonec skončil roku 1901 rozsudkem Nejvyššího správního soudu ve Vídni ve prospěch domkařů. Od té doby nesměli starousedlíci užívat louky bezplatně, kovárna
i louky jsou majetkem obecním a všichni, kdož kováře potřebují, platí za tutéž práci stejně.
Již v tak dávných dobách bylo zvykem tato pracovní místa soutěžit. Řečeno v současné ter-

minologii: je prováděno výběrové řízení. První dosud známý kovář od postavení kovárny
byl v roce 1869 Václav Uher z Libenic. Žil tu
s celou rodinou, manželkou Terezií, syny Josefem,
Václavem, Janem a dcerou Annou. V živnosti mu
pomáhal Vojtěch Kutílek. V roce 1880 se uvádí kovář Antonín Kořínek a jeho žena Marie, se synem
Josefem a pomocníkem kováře Františkem Novákem. Všichni byli příslušní do Lučice. Bylo zvykem,
že kovářský mistr držel alespoň jednu krávu. V roce
1890 nastoupil na místo obecního kováře Jan Vančura s manželkou Terezií, synem Antonínem a dcerami
Marií a Terezií. Ten držel již dvě krávy a jedno prase. V roce 1896 nastoupil místo kovářský mistr Josef
Krejčík z Bousova. Spolu s ním přišli i jeho manželka
Antonie, synové Václav a Jaroslav a dcera Růžena.
Z roku 1900 jsou známi první nájemníci pastoušky. Jan Jindra, obecní noční hajný, jeho
žena Kateřina a jejich děti Václav a Anna.
V roce 1908 vykonával kovářskou živnost Jan
Potměšil z Chlebu u Nymburka, jeho žena Emilie a vykonával ji nejméně do roku 1921. V tomto roce jsou při sčítání lidu udáváni již nájemníci obecní kovárny a pastoušky. Je tam pět „bytů“.
První obývá kovář Jan Potměšil s rodinou. Druhý vdova Kateřina Jindrová, třetí Václav Bareš s manželkou
Barborou, čtvrtý byt obývá vdova Marie Papoušková
a konečně v pátém bytě bydlela Kateřina Hájko-
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vá. Marie Papoušková (65 let) a Kateřina Hájková
(73 let) mají uvedeno v kolonce povolání: chudinství
a v kolonce výkonu povolání: obecní ústav chudých. Pro
obecní ústav chudých byl na OÚ každoročně zřizován
rozpočet chudinského ústavu. V roce 1944 je ještě tento rozpočet uváděn. V pastoušce nebo také v obecním
ústavu chudých byli zpravidla ubytováni ti nejchudší
a zřejmě i přestárlí občané. Tento stav trval přibližně
do konce druhé světové války v roce 1945.
V přední části budovy byla tzv. „šatlava“. Jestli byla
kdy použita nebo využívána, se mi nepodařilo zjistit.
Kovářské řemeslo zde bylo provozováno celé období
mezi světovými válkami. Já osobně pamatuji v začátku 50. let 20. století kováře pana Antonína Bartoně.
Provozoval kovářské řemeslo, v přístřešku před kovárnou koval koně a pod speciálním přístřeškem koval
krávy. Byl to zřejmě poslední kovář, který měl na kovárně připevněnu speciální tabulku s nápisem „Úředně zkoušený kovář a podkovář“, vydanou cechem
kovářů. Své řemeslo vykonával až do odchodu do
důchodu v roce 1966. Zpočátku bydlel v místnostech
v přední části budovy, poté v roce 1957 zakoupil dům
čp. 96 a z budovy kovárny se odstěhoval.
Dvě přední místnosti byly adaptovány pro potřeby
MNV (Místní národní výbor) a zbytek byl adaptován
na klubovnu pro potřeby mládeže. ČSM (Československý svaz mládeže) a Svazarm (Svaz pro spolupráci
s armádou). Kovárna sloužila od roku 1957 pro potřeby nově založeného JZD Starkoč (Jednotné zemědělské družstvo). Nešlo již o klasickou kovařinu,
prováděly se zde jen opravářské práce zemědělských
strojů. Tato situace trvala do roku 1971, kdy dílna na
opravu zemědělských strojů byla zrušena. V zadní
části budovy směrem k místní komunikaci měli hasiči
od roku 1960 umístěnu v garáži motorovou stříkačku.
Se zrušením dílny JZD jim připadly i tyto prostory,
které potom využívali až do roku 2013.
Do roku 1964 byla kancelář využívána pro potřeby
MNV. V tomto roce byla zřízena tzv. středisková obec
Bílé Podolí, kdy šest okolních obcí se sloučilo do této
střediskové obce a agenda MNV Starkoč přešla od
1. 7. 1964 pod působnost MNV Bílé Podolí. V obci
byl zřízen Občanský výbor, který zde potom sídlil
spolu s Obecní knihovnou do konce osmdesátých
let. Krátce po změně režimu v roce 1989 zde sídlil
obnovený Obecní úřad Starkoč, než byl přestěhován
do nově adaptovaných prostor ve zrušené škole. Klubovna mládeže byla zpočátku intenzivně využívána
hlavně Svazarmem, pozdější využívání bylo již sporadické a záviselo na aktivitě mládeže. Klubovna byla
navíc v srpnu 2009 značně poškozena požárem.
Celý objekt byl od roku 1974 využíván pouze hasiči. S nástupem nového zastupitelstva obce v roce

2010 nastala změna názoru na využití budovy. Na
základě Místního programu obnovy vesnice na roky
2010 - 2018 zastupitelstvo obce začalo řešit využití budovy čp. 26. Vznikla myšlenka multifunkční
budovy, kde by sídlil Obecní úřad, knihovna, informační centrum a byla zde umístěna zahradní technika pro veřejné práce v obci a v neposlední řadě by
zde měli své prostory členové SDH pro svoji techniku a zároveň i klubovnu. Obec požádala o dotaci z prostředků Středočeského kraje a v rámci
SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) dostala
v roce 2012 dotaci 2,8 milionu Kč. Financování stavby bylo navrženo takto: dotace SZIF 2,8 mil. Kč,
z vlastních prostředků 0,6 mil. Kč a 1,1 mil. Kč prostřednictvím úvěru od banky s tím, že celkové náklady nepřesáhnou částku 5 milionů Kč. Původní vize
byla celý objekt zbourat a postavit novu multifunkční
budovu. Výběrové řízení však ukázalo, že tyto představy jsou nereálné, nejnižší nabídka ze čtyř firem
byla přibližně 7 milionů Kč. Výběrové řízení muselo být zrušeno a přistoupilo se k druhé variantě, a to
k celkové rekonstrukci budovy se stejným záměrem
funkce i nákladů na stavbu. Při druhém výběrovém
řízení se přihlásilo do soutěže šest firem a nejnižší
nabídka byla 4 230 000 Kč od firmy Atos s.r.o. Ledeč nad Sázavou. Současně s rekonstrukcí budovy čp.
26 proběhla i rekonstrukce dětského hřiště na návsi.
Ta předpokládala celkové náklady 300 000 Kč
(200 000 Kč z dotace SZIF a 100 000 Kč z prostředků
obce).
Před dokončením fasády byla vložena do obvodové
zdi budovy měděná schránka, kterou zhotovil pan Nerad ze Zaříčan. Schránka obsahuje dobové i soudobé
fotografie z výstavby, dále dokumenty o historii obce,
školy, kostela, Sokola, SDH, je zmíněna i historie samotné budovy čp. 26. Schránka dále obsahuje životní
příběhy rodáků padlých v první světové válce, desíti legionářů, seznamy obyvatel a chalupářů, seznam
starostů obce (předsedů MNV) od roku 1865 až dosud. Nechybí ani stručná zmínka o známých rodácích,
t.j o spisovateli Rudolfu Krupičkovi a Josefu Sekerovi, malířích Miloslavu Vostrovském, Františku Jelínkovi a Zdeňku Vášovi. Nakonec je vložen volební
program současného zastupitelstva a fotografie obecního znaku a vlajky. Po sejmutí vazby byl na jednom
z trámů objeven nápis: Tomášek Antonín, mistr tesařský, rodák ze Starkoče čp. 37. Bytem v Bousově číslo
156. Vlastní dům, 1908 6/7.
Závěrem nutno konstatovat, že při koordinaci stavby
a řešení každodenních problémů se při samotné výstavbě neobyčejně zasloužili paní Jana Prausová
a pan Jan Jiskra, místostarostka a starosta obce.
Jaroslav Bruner
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Vyhodnocení ankety bioodpadu
V minulém čísle jsem uveřejnil
anketu ohledně třídění bioodpadu
a hlavně následného způsobu likvidace.
Z daných možností, které byly
k dispozici, lehce vyplynulo, že
majitelé domů nechtějí příliš biopopelnice. Z cca 80 domů se vrátila zhruba polovina, tedy 40 anketních lístků, a z toho bylo 23 proti
a 17 pro zavedení popelnic. Jak
ukazuje i graf, výsledek je tak jako
tak nepřesvědčivý z obou stran.
Svůj názor jsem nechtěl veřejně
prezentovat před anketou, ale nyní
mi dovolte pár slov. Třídění bioodpadu je dnes již nutností a mělo
by patřit k základním standardům
ve všech domácnostech a tím i obcích, na tom se patrně shodneme.
To, co je však k diskuzi, je způsob
likvidace bioodpadu. Ideální stav
je určitě vlastní kompost a třídění doma, anebo obecní kompost
s vlastními nádobami v každém

domě a vlastní svoz. Následně
pak návrat do půdy, a to ať již prostřednictvím našich zahrádek či
zemědělských družstev.
Bohužel vlastních kompostů již
moc není a obec zatím nemá vlastní možnosti nádob a ani sběru.
Výsledky ankety bio popelnice

Neodevzdané hlasy
Proti bio popelnicím
Pro bio popelnice

Zato máme ve Starkoči jedno z
největších množství odevzdaného
komunálního odpadu na obyvatele
na Čáslavsku (viz článek v minulém čísle) a tím i cenu za likvidaci
a odvoz. Takže v současnosti považuji za rozumnou variantu třídění
bioodpadu do hnědých biopopelnic
a následný odvoz, což je nejméně
náročné na administrativu a zá-

roveň to může umožnit zlevnění
komunálního odpadu nebo spíše
snížení předpokládaného nárůstu
v následujících letech. Je prokázáno, že bioodpad tvoří někde až 40
- 50 % odpadu komunálního. Toto
číslo je však platné spíše pro města,
ale také u nás to nebude zanedbatelné číslo a můj odhad je někde
mezi 15 - 30 %, záleží jak u koho.
Rozhodnutí o nakládání s bioodpadem nakonec odložíme na příští
brzké jaro, jednak vzhledem k volbám a jednak k připravované novele zákona, která by měla již od
1. 1. 2015 zavést povinnost biopopelnic a tím by bylo vše vyřešeno.
Jediné, z čeho mám trochu obavy,
je fakt, že dnes jsou biopopelnice
(hnědé) zdarma do každého domu.
Bude tomu tak i po zavedení povinnosti mít biopopelnice?? Odpověď dnes asi nikdo stoprocentně
nezná - tak uvidíme a necháme se
překvapit.
Jan Jiskra

Čarodějnice oprášily košťata a odlétly neznámo kam - muži pili
Letošní pálení čarodějnic pojali
starkočští „muži“ ve velkém stylu.
Na hřišti za obcí připravili nejen hranici s půvabnou čarodějnicí, ale vystavěli i vojenský stan
s chmelovým občerstvením. Pod-

večer ale patřil především dětem.
Pod odborným dozorem našich
hasičů si mohly vyzkoušet zapojení všech hasičských hadic.
K večeru se zapálila hranice, která
doutnala až dlouho do noci.

Každý návštěvník si zároveň mohl
opéct špekáčky. Akce se opravdu vydařila, a to především díky
veliké účasti. Pochvala patří pořadatelům, kteří obětavě hlídali stan
a zásoby piva i přes noc.

Společenská kronika
V dubnu a květnu oslavily
Jiřina Čejková,
Jitka Marková,
Zdeňka Sekerová,
Věra Fílová
a Helena Bochníčková
svá významná životní jubilea.
Dále v červenci oslavil
své životní výročí
Josef Tuhý.
Srdečně gratulujeme a do dalších
let přejeme hodně zdraví, štěstí
a dny prožité v radosti.
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Dobrovolní hasiči pracovali, vítězili a řádili
Hasičská sezóna se nám pomaloučku blíží ke svému
konci, proto bych ráda shrnula dosavadní úspěchy
místních hasičů.
První boj o poháry se uskutečnil 3. května v Třebosicích, kde muži obsadili 2. místo. Stejné umístění vybojovali i 31. května v Semtěši. Ten nejcennější pohár
získali 14. června v Jankovicích, kde si doběhli pro
1. místo. Závodů v Bílém Podolí se hasičský tým účastnil již v plné sestavě - muži, ženy a děti. Děti se na svých
prvních závodech nenechaly zahanbit a vybojovaly
2. místo. Mužský tým skončil po napínavém průběhu
také na 2. příčce, ženy obsadily 5. pozici. Nutno upozornit, že ženy bojovaly mezi muži, tj. byly zařazeny do
kategorie muži, ve které bylo dohromady 13 týmů.
V sobotu 26. července se po důkladných přípravách
konaly hasičské závody na domácí půdě - ve Starkoči.
Děti si suverénně doběhly pro 1. místo, za což je čekala sladká odměna. Mužům se letošní domácí závody
příliš nepovedly, když skončili čtvrtí a první místo i s
putovním pohárem a sudem piva přenechali chlapům
z Třebosic. Ale ženy jako jediný ženský tým opět zazářily mezi muži a doslova si urvaly 2. místo.
I přes nepříliš vydařený boj našich mužů panovala na
závodišti dobrá nálada. Po vyhlášení výsledků a předání
cen se pár „dobráků“ jednohlasně shodlo, že v takovém
horku by neměl zůstat nikdo suchý. Takže kdo neutekl,
skončil v hasičské kádi. Ani tam však voda není beze-

Kromě závodění a příprav na ně ani letos tým dobrovolných
hasičů nelenil a 12. dubna vyrazil do ulic, odkud odvážel
nepotřebné železo. Velitel tímto děkuje občanům za železné
příspěvky a všem zúčastněným za pomoc při svozu.

dná, a tak se rozjařený dav přemístil až k místnímu bahňáku. To, co se dělo potom, náš rybníček ještě nezažil,
když do něj za bojovného pokřiku všichni naskákali.
A že to byly kreace! Rybám se o tom musí zdát ještě
teď... Lze tedy říci, že i přes malou účast jak týmů, tak
místních obyvatel, se akce více než vydařila.
Za celý hasičský sbor chci tímto poděkovat všem,
kteří se na přípravě a následném průběhu závodů
podíleli.
Hana Opočenská

Pozvánka na cyklistický výlet k rozhledně na vrchu
Kaňk u Kutné Hory. Sraz 31. srpna v 10 hod. u hospody.
Pořádá TJ Sokol, bližší informace u Jiřiny Vášové.

Hasičské závody v sobotu 26. července zakončila za bujarého veselí nevídaná koupel ve starkočském rybníčku.
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