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Starkočské listy
čtvrtletník obce Starkoč u Čáslavi

Atrakce, fotbal a pouťová zábava
K svátku Nanebevzetí Panny Marie se v naší vesničce
koná tradiční Starkočská pouť.
Letos tento den připadl na sobotu 17. 8., a jak je již
zvykem, odstartovalo jej fotbalové utkání v převlecích
mezi mládeží a dospěláky. Sešlo se tolik hráčů, že zaplnili celé hřiště. Proto bylo mnohdy i obtížné rozpoznat,
kdo s kým vlastně hraje. Vždyť i samotní fotbalisté s tím
měli problém. V závěru zápasu nechyběla soutěž o dětský šampus, který si ovšem vítěz musel sestřelit z pokutového kopu.
Odpoledne už na návštěvníky před místní sokolovnou
čekala spousta atrakcí – nafukovací hrad, jumping, střelnice, stánky s balónky, nechyběla ani prodejna zmrzliny,
cukrové vaty, a nesčetné množství dalšího občerstvení,
každý si zde přišel na své. Vzhledem k pěknému počasí
se největší fronta „nečekaně“ tvořila u lahodného piva.

Příjemným zakončením celého dne bývá pouťová zábava. Letos se u nás poprvé představila kapela Music
team Petrus z Třemošnice. Na parketu se sice nesešlo
mnoho tanečníků, ale nikomu to nevadilo. Každý měl
alespoň ke svým tanečním kreacím více místa a bylo veselo.
OS
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Zprávy z radnice
Zde je výběr z usnesení obecního
zastupitelstva za III. čtvrtletí 2013.
Kompletní seznam všech přijatých
usnesení je k dispozici na Obecním
úřadu Starkoč.
Zastupitelstvo obce Starkoč při
několika zasedáních mimo jiné
schválilo:
- vydání Záměru č. 2/2013 na dřevo ze staré vazby na bývalém OÚ.
Byla domluvena firma, která měla
zájem na odkoupení staré vazby. Její
nabídka 6 000 Kč se však vzhledem k
množství zdála malá, a tak se zastupitelstvo dohodlo, že raději prodá toto
dřevo někomu z obce na topení. Cena
však nesmí být menší než 6 000 Kč.

- prodej dřeva dle schváleného Záměru č. 2/2013 panu Janu Jiskrovi
Jediná nabídka na odkup dřeva byla
doručena od starosty, nikdo jiný žádnou nabídku nedal, a tak starou vazbu z bývalého OÚ vydražil starosta
za 6 201 Kč (viz usnesení 2013.6.3).
- příspěvek na činnost Sokola
Jednatel Sokola Starkoč Mgr. Jiří
Procházka, MBA podal na Zastupitelstvo obce žádost o příspěvek na
Sokolský znak na budovu Sokolovny a příspěvek na činnost v celkové
výši 7 000 Kč. Zastupitelé i vzhledem k obnovené činnosti a organizování společenských činností v
obci souhlasí s příspěvkem. Částka

ve výši 7 000 Kč bude zaslána na
účet TJ Sokol Starkoč. O tento výdaj
bude upraven rozpočet rozpočtovým
opatřením.
- rozpočtový výhled obce Starkoč na roky 2013-2017
Jde o představu o příjmech a výdajích na následující roky, což je
nutné mít ze zákona. Zpravidla se
ovšem na příjmové, ale i výdajové
stránce spousta věcí časem změní,
a proto rozpočtový výhled je pouze
orientační.
- dodatek č. 1 ke smlouvě
č. S21/2013 s firmou Atos s.r.o.
na vícepráce na Rekonstrukci
OÚ ve výši 309 000 Kč bez DPH.

Starosta Jan Jiskra o některých aktivitách v obci
Na jednání Mikroregionu Čáslavsko,
kterého jsem se zúčastnil, byla učiněna členským obcím nabídka na aukční nákup elektřiny a plynu, a to nejen
pro obec Starkoč, ale hlavně i pro její
obyvatele.
Asi většina z nás je poslední dobou
na různé nabídky slev na dodávky
elektřiny či plynu velmi obezřetná,
každopádně mě tato nabídka velmi
zaujala, a to nejen svou prezentací.
Je mi totiž od mých bývalých sousedů z Prahy známo, že jsou velmi spokojeni s novou nižší cenou. Městská
část Praha 6 byla jedna z prvních obcí,
která aukční nákup realizovala nejen
pro sebe, ale i pro své občany. Každý
musí sám za sebe zvážit, zda tuto novinku vyzkouší či ne, zvlášť, pokud je
nutný podpis na dva roky. V takovém
případě by měl každý zvažovat dvakrát. Za sebe a za obec můžu říct, že
do toho jdeme a čas ukáže, zda to byl
správný krok.
Celonoční LED osvětlení
Zastupitelstvo odsouhlasilo na návrh starosty nákup pěti kusů pouličních LED svítidel za akční cenu cca
7 500 Kč + montáž na zkoušku do
naší obce. Jedná se o zaváděcí a velmi finančně zajímavou nabídku, která byla prezentována firmou Schréder
na setkání starostů Středočeského

kraje. Zastupitelé se shodli, že nejlepší umístění bude v centru na návsi kolem dětského hřiště a budoucího OÚ.
Vzhledem k úspoře spotřeby elektrické energie by toto LED osvětlení bylo
přepnuto na celonoční provoz. Pevně
doufáme, že se vše podaří zrealizovat,
nabídka je totiž limitována a zájem byl
obrovský. Snad se tedy povede, aby
se ještě letos do Vánoc centrum obce
rozsvítilo bíle a hlavně na celou noc.
Rekonstrukce bývalého OÚ
Jak už se píše na jiném místě (výběr
z usnesení zastupitelstva), zastupitelstvo schválilo navýšení ceny za
některé vícepráce, jež se ale skutečně oproti původnímu projektu udělaly a každý to vidí. Jedná se hlavně
o dodávku dřeva na kompletní novou
vazbu, demolici staré a montáž nové
vazby, novou štítovou zeď, vybourání stavebních otvorů (okna a dveře),
které bohužel nebyly součástí původ-

ního výkazu a výměru, oprava boule
v obvodovém zdivu a další zednické
práce. Celkové náklady na vícepráce
činí 309 000 Kč bez DPH.
Dále bylo ve smlouvě domluveno, že již vše bylo překontrolováno
a zhotovitel již nebude požadovat
další vícepráce v hlavní stavební výrobě (HSV). Dále nebude zhotovitel
dle dodatku smlouvy požadovat prodloužení lhůty pro dokončení díla,
což jsou nepochybně velmi důležité
dohody pro zdárné dokončení celé
akce. Celkové navýšení je tedy cca
8,5 %, což je určitě v mezích normy.
To, co je velmi znepokojující, je tempo
a pracovní nasazení. Zatím sice není
překračován harmonogram prací, ale
tímto tempem k tomu nepochybně
brzy dojde. Stavební dozor i já jsme
už upozornili stavbyvedoucího na
špatnou pracovní morálku a žádame
nápravu a zlepšení.

Možnost využívat informační SMS systém
V naší obci je od loňského roku zřízen tzv. SMS systém, který slouží k informovanosti obyvatel. Ať už se jedná o zprávy z obecního úřadu, oznámení
o plánovaných výpadcích elektřiny, inzerce či pořádání kulturních akcí. Každý, kdo má zájem se do systému přihlásit, musí na obecní úřad dodat své
číslo, na které mu textovky budou chodit. Jedno číslo popisné je omezeno
dvěma telefonními čísly. Důležité upozornění: Pokud bude v dobu odeslání
zprávy z obecního úřadu telefon vypnutý nebo mimo signál, sms nedorazí.
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Společenská kronika
V této pravidelné společenské kronice se budete
moci podívat na ty spoluobčany, kteří byli za svoje
dobré činy vyznamenáni.
Nedílnou součástí společenského života v obci
je rovněž popřát našim
spoluobčanům k jejich
životnímu výročí. Členové kulturní komise přejí
a předávají malý dáreček
každému, kdo se dožívá jubilea 65, 70, 75, 80
a po osmdesátce již každý rok. Letos do konce
srpna to byli (dle měsíce
narození): Jaroslav Bruner, Lenka Říhová, Marie
Hlaváčková, Hana Ondrášková, Jiřina Čejková,

Hubert Dolejský, Bohumila Vášová, Zdena Sekerová, Helena Bochníčková a Antonín Šmíd (na
snímku), který je zároveň
nejstarším občanem Starkoče. Oslavil v plné svěžesti 91. narozeniny.

Srdečně všem gratulujeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí
a dny prožité v radosti. jb
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Hasičské závody
Hasičská sezóna se blíží
ke svému konci, zrekapitulujme si úspěchy našich
bojovníků.
15. 6. - Jankovice. Muži
obsadili 2. místo, ženy zasloužené 1. místo.
10. 8. - Starkoč. Na domácí půdě družstva našich
mužů i žen obhájila loňská
vítězství a tím si nadále
udržela Putovní pohár starosty obce Starkoč. Ještě
aby ne, když se mezi hlavní odměnou skrýval i sud
lahodného piva. Děti se
velmi snažily, ale nakonec
kvůli nešťastnému selhání techniky skončily třetí.
Děkujeme všem, kteří se
závodů zúčastnili, a už teď

se těšíme na příští rok.
31. 8. - Zbyslav. Naši muži
1. místo, ženy 3. příčka.
Nutno podotknout, že
mezi všemi zúčastněnými
byl náš ženský tým jediný
a tudíž ženy bojovaly společně s muži.
7. 9. - Dolní Bučice
(Soptík). Ani letos se muži
na těchto závodech nedočkali vítězství, doslova urvali 3. místo. Ženy po opětovné převaze mužských
týmů skončily páté. Veliká
gratulace však patří dětem,
které se nezalekly ztíženého terénu v podobě obřího
balíku sena, lešení, ani pití
limonády a slavně zvítězily. Hana Opočenská

Prosba o spolupráci při shromažďování dokumentů
Vážení spoluobčané, rodáci a chalupáři. Obracím se na Vás s prosbou.
Každý jistě máte doma spoustu starých fotografií, na kterých jste zachyceni třeba někde v ulici s výhledem
na budovy staré výstavby, různé listiny (např. staré noviny, nebo jejich
výstřižky, staré pojišťovací smlouvy,
domovské listy svých rodičů a prarodičů, různé již neplatné smlouvy),
dále to mohou být vzpomínky Va-

šich předchůdců na různé zajímavosti, kuriozity či události v obci, nebo
v kraji, na různé úspěchy v práci spolků, na problémy s počasím. Některé
máte třeba v písemné podobě. Ty,
které máte jen v paměti, si velmi rád
vyslechnu a zaznamenám. Chalupáři,
kteří můžete takové dokumenty najít
při úklidu půdy a přilehlých prostor,
prosím, neničte je. Tyto listiny byste
možná vyhodili nebo spálili. Prosím,

zachovejte je. Všechny fotografie
a dokumenty s Vaším dovolením okopíruji a ihned vrátím. Budou sloužit
k prohloubení znalostí o historii naší
obce, nebo jich bude použito v obecní kronice. Případné nabídky zašlete
na adresu: bruner@centrum.cz, nebo
starkoc@centrum.cz, případně osobně na Obecním úřadu ve Starkoči.
Všem předem děkuji.
Jaroslav Bruner

Z historie obce
Ještě předtím, než se budeme zabývat dávnou historií obce, v krátkosti
si připomeneme situaci v 10. století
v Čáslavském kraji, kam obec Starkoč později již nepochybně patřila.
Čáslavskému kraji vládl Slavník, otec
Soběbora, Spytimíra, Pobraslava,
Čáslava a Vojtěcha, později svatořečeného. V témže století byl založen
hrad Čáslav, pojmenovaný podle
syna Slavníka, Čáslava. Dodnes se
vrcholku nad hřištěm ve Vodrantech
říká „Na Hrádku“. Kraj Čáslavský
hraničil k severu s krajem Oldříčským, s pomezními místy Říčany
- Kojice - Týnec n. L. - Malín - Libenice - Suchdol. Na západě sousedil
s krajem Kouřimským s pomezím
Vysoká - Chlístovice - Janovice - Mi-

chalovice až k rozhraní mezi přítoky
Labe a Sázavy. Odtud šla hranice po
toku vpadajícím do řeky Sázavy nad
Ledčem n. S., potom po Sázavě až
k nynějšímu Havlíčkovu Brodu (dříve Německému), dále po pohoří, jež
dělilo Čáslavsko od kraje Rečického,
nad Sv. Křížem Štoků a Zvonějevem.
Hranice jižní byla zemským pomezím proti Moravě. Hranice východní,
to byl hřbet Železných hor, podnes
dělí kraj Čáslavský a Chrudimský
od zemské hranice kolem Vojínova
Městce - Krucemburku - Studence Běstviny - Ronova až k Turkovicům.
Odtud rovinou podél potoka Lipoltického k Labi. Jižní části kraje Čáslavského byly v první polovici XII. věku
pokryty lesem. Les tu dělil Čechy od

Moravy a v roce 1101 měly začátek
u obce Habry. Blíže Chotěboře stála
stráž zemská, která cestu z Moravy
přes Habry, Čáslav do Prahy měla
střežit. Cesta vedla místy, kudy běží
nynější silnice.
K severovýchodu a jihozápadu byla
krajina pustá, na severozápad od
Labe až k Církvici byl veliký les
zvaný „Bor“ a na jihozápad od Kutné Hory nebyly osady vůbec. V roce
1850 při reformě státní správy bylo
takto členěné území převzato do správy Čáslavského kraje. Pod něj spadaly např. Kutná Hora, Kolín, Habry,
Ledeč n. S. apod.
Volně zpracováno dle Zbyslavské
farní kroniky.
Jaroslav Bruner
pokračování příště
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Sokol má nový výbor a získal dotaci na vybavení
Sokol Starkoč má svou dlouholetou
tradici již od roku 1893. Letos v květnu došlo ke zvolení nového výboru,
jehož cílem je na tuto tradici navázat a
svým působením se aktivně podílet na
zpestření života v obci. Ať už se jedná
o sportovní akce, cyklovýlety, zábavu
pro děti, či vyjížďky za kulturou.
V současné době má Sokol třicet členů. Pozici starosty zastává Miloslav
Váša ml., místostarosty Ing. Miroslav
Slonek, jednatele Mgr. Jiří Procházka,
MBA, náčelnice Jiřina Vášová, hospodáře Jiří Palát, kontrolní a revizní
komise Magda Jiskrová.
Každý měsíc se koná jednání „Vý-

boru jednoty“, na které jsou všichni
členové Sokola srdečně zváni. V průběhu února následujícího roku bude
svolána Valná hromada, na které se
zrekapitulují činnosti Sokolů za rok
2013 a nastíní se další plány do budoucna.
Za náš významný úspěch, který jistě
stojí za zmínku, považujeme získání finanční dotace Župy Tyršovy ve
výši 14 600 Kč pro účely vybavení
naší tělocvičny. Z těchto prostředků
jsme pro členy zakoupili nový stůl na
stolní tenis, florbalové hole a hlavně
novinku, jíž je sada na BADMINTON. Jedná se o přenosné sloupky

se sítí, což zahrnuje výhodu, že za
pěkného počasí lze mrskat badminton i venku.
Jak již z předchozího vyplývá, Sokol
je zcela dobrovolná a otevřená organizace, a proto mi závěrem dovolte,
abych do našich řad pozval všechny,
jež mají o členství v Sokolu Starkoč
zájem. A jak se stát členem? Stačí
se u mne kdykoliv zastavit pro přihlášku a zaplatit členský příspěvek,
který je pro osoby výdělečně činné
300 Kč, pro ostatní 100 Kč za rok.
Se sokolským pozdravem
NAZDAR
Jednatel Sokola Starkoč

Cyklistický výlet na Kačinu se starkočskému pelotonu povedl
Druhý letošní cyklistický výlet, pořádaný TJ Sokol Starkoč, se konal v
sobotu 13. července. Cílem byl empírový klenot - zámek Kačina.
Počasí nám přálo, žádné vedro ani
zima, prostě tak akorát. Trasa vedla
přes Bílé Podolí do Brambor, Svobodné Vsi, Horušic, Sulovic, Habrkovic
a Svatého Mikuláše a zpět přes Rohozec, Žehušice a Zaříčany do Starkoče, celkem dle tachometru jednoho
z účastníků měřila 34 km.
Na seřadišti před místní sokolovnou
se sešlo 19 cyklistů a doprovodné vozidlo s nápojovým a občerstvovacím

servisem řízené panem Procházkou,
který nám tímto opět zabezpečoval
první pomoc, co se pitného režimu
týče, i psychickou podporu.
Již u první hospody v Borku se oddělila většina mužských účastníků, pro
něž bylo nezbytné zažehnat ukrutnou
žízeň vychlazeným pivem. Zbytek
pelotonu pokračoval dál s tím, že až se
žíznivci uhasí, tak nás doženou. Stihli to kousek před odbočkou na hlavní
silnici směřující ke Svatému Mikuláši.
Po zbytek cesty již skupina jela pohromadě a po příjezdu do zámeckého
parku jsme si dali na zhruba 2 hodiny

Děti se loučily s prázdninami
TJ Sokol Starkoč uspořádal již tradičně poslední prázdninovou sobotu akci
„Loučení s prázdninami“. Na hřišti
u rybníka se sešla asi dvacítka dětí.
Obětaví členové Sokola v čele s manžely Procházkovými a Vášovými připravili dětem hry a soutěže s drobnými
dárky a sladkostmi. Nechybělo oblíbené Hledání pokladu - vítězkou se stala
Andrejka Kunášková. Zlí jazykové
však tvrdí, že jí k nálezu dopomohla
maminka. Pravdou je, že tohle vědí
jen ony dvě. Nicméně na tom vůbec
nezáleží, protože se s ostatními dětmi
podělila o celý obsah truhly.

O letošní překvapení se postarali členové Základní kynologické organizace
č. 329 Vrdy, v čele s vedoucí výcviku
paní Janou Vrkoslavovou. Psovodi se
svými psy předvedli výcvik poslušnosti a obrany. Zlatým hřebem celého vystoupení byla ukázka přepadení a spoutání občana zlodějem a jeho následné
vysvobození vycvičeným psem. Proto
není divu, že si členové kynologického
oddílu vysloužili od diváků potlesk.
Na závěr odpoledne si všichni účastníci opekli buřty a večer byla před sokolovnou pro veřejnost připravena grilovaná kuřátka.
Magda Jiskrová

rozchod. Individuálního volna si každý užíval po svém, někdo projížďkou
po parku, jiný prohlídkou zámeckých
prostor a přilehlé výrobny čokolády,
zbytek pak zregeneroval síly v přilehlé zahrádce Motorestu Na Huse.
Cestou domů již žádná restaurace
neměla otevřeno, takže cesta rychle
utekla. Nálada byla výborná, i když
někteří z nás byli hodně vyčerpaní
z tempa, které na špici nasadila starkočská omladina. Holt na tom nejsme všichni nejlépe s fyzičkou, ale
podobné akce nás určitě zocelí...
Magda Jiskrová

Kulturní a společenské
akce v roce 2013
15. 11. Zájezd na muzikál - představení s živým orchestrem Hello
Dolly! v Praze. Cesta zajištěna
autobusem, lístky budou za zvýhodněnou cenu. Případní zájemci
se mohou hlásit u Jany Prausové.
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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