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Starkočské listy
čtvrtletník obce Starkoč u Čáslavi

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jak se zpívá v jedné písničce „Čas letí jako bláznivý“ a máme tady opět Advent a konec roku. Ještě jednou bych rád
poděkoval všem, kteří se podíleli na oslavách 660 let naší obce. Vracím se k této události ještě jednou, protože si myslím krom toho, že byla celkově velmi zdařilá, bude mít nepochybně svůj význam i pro časy budoucí. Nejde jen o prohlubování tradic a historie obce, ale hlavně v započetí oprav a údržby kostela, která bude doufám i nadále pokračovat.
Zmiňuji to právě v tento adventní čas, protože moje letní úvaha, že bychom uspořádali bohoslužbu právě v tuto dobu,
vzala v tomto větrném období brzy za své. Opravdu to v současnosti ještě není možné a o to větší bude moje (a doufám,
že nejen moje) snaha, aby byl náš kostel co nejdříve schopen občas takovou akci uspořádat i v zimě. Tímto bych rád
vám všem ještě jednou poděkoval za spolupráci v letošním roce a v nadcházejícím čase vánočním nám všem přeji hezké a klidné vánoční svátky, mnoho zdraví, štěstí a rodinné pohody a to nejen o Vánocích, ale i po celý nový rok 2016.
Jan Jiskra

Mikulášská besídka
Jako každý rok i letos jsme
neporušili tradici a uspořádali jsme oblíbenou Mikulášskou nadílku. I když
jsme malá obec, každým
rokem se rozrůstá počet
účastníků. Mezi lidmi se
tato událost šíří a každým
rokem je zde plno. V sobotu
5. prosince se proto v místní sokolovně sešlo tolik dětí

místních i chalupářů, babiček a dědečků s vnoučaty i ostatních návštěvníků,
že nestačily židle a stoly.
Sál byl slavnostně vyzdobený a čekání na Mikuláše si děti krátily oblíbenými soutěžemi a tancem. Ale
i ty nejhlučnější a nejneposednější děti ztichly, když
náhle ztlumená světla navodila tajemnou atmosféru
a na sál vkročil svatý Mikuláš se svojí družinou andělů
a se saněmi plnými dárků.
Nechyběli čerti, byli k nepoznání od pravých satanů
a taky hned všechny ujistili,
že když budou zlobit… Ale
protože se letos sešly samé
hodné děti a uměly přednést básničku nebo písničku, dárek si nakonec odnesl
každý. Ještě společná fotka
na památku a jak svatý Mikuláš slíbil, tak také před
sokolovnou jedním pokynem rozsvítil vánoční stromek. Jak to dělá, to zůstává
Mikulášským tajemstvím,
možná malý sob, každoročně hlídající stromeček by to
věděl. Když pak každý dostal vánoční punč, pro děti
bez alkoholu, mohli jsme
prohlásit letošní Vánoční
čas za zahájený.
Blanka Sekerová

Nohejbalový turnaj
I přes to, že léto bylo již
za námi, v naší milované
obci jsme se rozhodli pro
druhý nohejbalový turnaj
trojic v roce 2015. Turnaj
proběhl 3. října.
Počasí nám již úplně nepřálo, ale nepršelo, což byla veliká výhoda. I tak jsme se
ale museli schovávat pod
přístřešky stánků nebo pod
slunečníky, jelikož na nás
padaly plody kaštanu koňského. Přeci jen, kdo by si
přál dostat do hlavy plody kaštanem nebo rovnou ostnitou světle zelenou tobolkou…?!?... :o)
Bohužel, tentokrát byla účast
velice slabá, turnaje se zúčastnilo pouze šest týmů.
Celý den byl provázen pří-

jemnou hudbou, dobrým
jídlem, které jako vždy zařídil Samec se svým týmem
nazvaným „Samec team“
a osvěžujícím a lahodným
pitím, které jako vždy zařídil Jiří Palát s rodinou. Děkujeme výše zmiňovaným
a těšíme se na další spolupráci :o)
Zakončení bylo jako vždy
slavnostní, kdy si všechny
zúčastněné týmy, včetně
těch, které nevyhrály, odnesly domů hodnotné ceny.
Pohár za první místo sice
nezůstal ve Starkoči, ale to
nám co?!?! To nám nevadí.
Příště vám to jistě natřeme,
týme „Podhořany“.
Díky všem a „Nohejbalu
zdar!“
Kateřina Fílová
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Cesta do Prahy a zpátky...
Jednoho pátečního večera jsme dostaly od starosty naší obce nabídku –
možnost zúčastnit se semináře týkajícího se problematiky pitné vody a sucha v Senátu parlamentu ČR v Praze.
Jelikož nás písemná „pozvánka“ velice zajímala, přečetly jsme si ji hned.
Po přečtení bylo z našich pohledů jasné, že se po víkendu do Prahy určitě
podíváme. Přeci jen, kdy se smrtelníkovi naskytne příležitost podívat se
do takových míst, jako je Senát?!
Už nedělní večer byl plný příprav –
chystání a hledání všech potřebných
věcí a informací. Bylo potřeba: najít
nejlepší spoje, nastudovat mapu, abychom nebloudily po ulicích Prahy, obstarat notýsek na poznámky a k tomu
nezbytně nutné propisky – pro jistotu
samozřejmě dvě, kdyby jedna přestala
psát. Naskytla se zde i otázka: „A co
já si vezmu na sebe?“. Po všech přípravách jsme ulehly do postele s očekáváním, co nás zítra čeká.
Ráno vše probíhalo hladce. Do Čáslavi jsme dorazily bez obtíží, jen vlak
měl chvilku zpoždění. Ani to nás ale
neodradilo od našeho nadšení. Po hodinové cestě docela narvaným vlakem
jsme se ocitly v Praze, skočily na metro a s jedním přestupem jsme po 10-ti
minutách vystoupily na stanici Malostranská. Trochu s obavami jsme šly
hledat Senát. Náš orientační smysl by
nám mohl závidět kdejaký muž, jelikož jsme šly na jistotu a během chvilky jsme stály před Senátem.
Na recepci jsme dostaly kartičky s nápisem hosté a po důkladném oskenování našich občanských průkazů jsme
vcházely dovnitř. Hnedka u vchodu se
nás ujal příjemný mladík, který nám
ukázal, kam se máme jít posadit, ale
ještě před tím nás informoval, kde je
místnost s občerstvením a kde máme
hledat toalety. V rychlosti jsme se posilnily vynikající, i když na náš vkus
docela silnou kávičkou s mlíčkem
a vydaly se vstříc konferenci.
Když jsme vstoupily do zasedací místnosti, bylo nám víc než jasné, že jsme
si ze svých kozaček měly u vchodu vyklepat slámu, kterou jsme měly
s sebou. Připadalo nám, jak když každý na první pohled hned ví, že jsme
ze Starkoče. :o) Nenápadně jsme proklouzly kolem všech senátorů, poslanců, jednoho hejtmana a velvyslankyně z Portugalska a zasedly do lavic.
Po pohodlném usazení do lavice jsme
se přestaly divit, proč se pánům poslancům v Senátu tak snadno usíná

– křesílko bylo příjemné a pohodlné.
Během několika minut si vzal slovo
místopředseda senátu, přivítal nás,
představil všechny následující řečníky
a hosty a každý z nich měl své úvodní
slovo. Poté následoval koloběh otázek
týkajících se dané problematiky.
Vše jsme pozorně poslouchaly a pečlivě zapisovaly. Nicméně okolo jedenácté už naše žaludky začaly vydávat zvuky, jako by pojídaly sami sebe
a my jsme se začaly těšit na občerstvení, které bylo v plánu na dvanáctou
hodinu.
Po skončení prvního, a toho delšího bloku semináře, jsme se odebraly
do místnosti s občerstvením. Na stolech byly tácy plné skvěle vypadajících chlebíčku různých kombinací
a ke kávě sladké pečivo. Sbíhaly se
nám sliny, když jsme tam všechny ty
dobrůtky viděly, ale jelikož jsme úplně obyčejné ženy s obyčejnými potřebami, jako první jsme musely zavítat na toalety. K toaletám vedla cesta
dlouhou chodbou a místností, kde se
připravovala tisková konference právě na téma, kterého jsme se účastnily. Nějaké konferenci jsme nevěnovaly
moc pozornost, ale když jsme vyšly ze
záchodků a všimly si, že dveře, kterými jsme přišly, jsou zavřené, došlo
nám, že jsme si měly odskočit jinam
a možná i jindy. Dveře, které nás spojovaly s vytouženým občerstvením
a se zbytkem posluchačů, byly zavřené a my propadly panice, jelikož připravovaná tiskovka byla již v plném
proudu – zpoza dveří se ozývaly otázky, odpovědi a cvakání fotografů. My
dvě zůstaly uvězněné na chodbičce
uprostřed senátu. A bylo to tu... Panika v očích... Nevěděly jsme, co dělat...
Za cca 15 minut nás naštěstí zachránila paní kuchařka, která nás vyvedla ven. Díky její pomoci jsme viděly

i senátorskou jídelnu. No a pak už jen
hurá na chlebíčky. Ale zase další podraz na nás?! Během té chviličky, co
jsme byly uvězněné, na nás nic nezbylo – ani chlebíček, ani sladká buchtička. S malým pocitem zklamání jsme
si aspoň daly další kávičku a zvažovaly, co bude dál. Víme, nebylo to moc
na místě, ale přiznáváme se bez mučení – prostě jsme si v šatně vyžádaly
své bundičky a odešly.
Krátkým cestováním hlavním městem ČR vás již nebudeme zatěžovat,
ale něco málo ze semináře bychom
vám přeci jen sdělit chtěly.
Šlo o seminář, kde si vlastně každý
přednášející prosazoval to své. Jelikož
nic ještě není uzákoněno, mohly jsme
si poslechnout několik názorů, možností a možných řešení, která pomohou/někdy nepomohou?!, a která mohou být platná v době sucha. Za nás
dvě můžeme říci, že nás opravdu těší,
že i situace, jako je SUCHO, se řeší,
řešit bude a snad i nějak dořeší. Je to
veliký problém, který letos nenastal
poprvé a asi ani naposledy. Je možné, že se v brzké době setkáme se zákonem, ve kterém bude jako „hlava“
uvedeno slovo SUCHO. Možná nás
čekají omezení v době sucha, možná
nás vláda překvapí a vymyslí něco, co
možným omezením zamezí.
Vážení občané/chalupáři obce Starkoč. Prosíme vás jen o jedno. Pokud
se příští rok setkáme opět s takovým
suchem, jako bylo letos, opravdu šetřete spodní pitnou vodou a radši nechce zajít své kytičky a zeleninku,
kterou máte na zahrádkách – nezalévejte a zvažte, zda se musíte denně
koupat minimálně 2x!!!
Praha je asi opravdu krásné a zajímavé město, ale Starkoč je mnohem krásnější a zajímavější...
Kateřina Fílová, Iva Krejčíková
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Z usnesení zastupitelstva
Zde je výběr usnesení Zastupitelstva
obce ve Starkoči při jednáních v období 09/2015 – 12/2015. Kompletní seznam
všech přijatých usnesení je k dispozici
na Obecním úřadu Starkoč.
Komise rozvoje obce
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Nařízením starosty č. 2/2015 – jmenování Komise rozvoje obce Starkoč, které je v souladu s §99 a 122 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích. Tento krok je
nezbytný vzhledem k řádnému a objektivnímu zpracování Rozvojového
dokumentu a nového územního plánu.
Členy komise byli jmenováni Vladimír Dvořák, Kateřina Fílová, Iva
Krejčíková, Jaroslav Pavlík a Miloslav Váša. Komise bude pracovat
na základě zadání starosty nebo místostarostky a dále dle svých poznatků
a návrhů, které povedou ke zlepšení
obce Starkoč. Jejich úkolem bude
z vlastní iniciativy předkládat návrhy a podněty v oblasti rozvoje obce,
projednávat a posuzovat rozvojové
a územně plánovací podklady apod.
Do 30. 11. 2015, po první společné
schůzce bude starosta jmenovat předsedu Komise rozvoje obce. Předsedou
komise byl následně zvolen Ing. Jaroslav Pavlík.
Důvodová zpráva na zpracování programu rozvoje obce.
V ní je uveden důvod změny podmínek a stáří dokumentu, za kterých byl
sestaven v roce 2010 stávající koncepční dokument obce Místní program rozvoje obce Starkoč. Znění
tohoto dokumentu je nutné aktualizovat, nebo spíše vypracovat nový koncepční dokument, který je pro řízení
obce a pro rozhodování o klíčových
otázkách budoucnosti obce zcela
nezbytný. Způsob zpracování bude
vlastními silami s metodickou podporou Mikroregionu Čáslavsko a dále
pak zpracování návrhů ve spolupráci s Komisí rozvoje obce. Naprosto
nezbytné je i zapojení veřejnosti –

v současnosti probíhá dotazníkové
šetření, program rozvoje obce bude
projednán s veřejností před schválením zastupitelstvem obce a veřejnost
bude informována na veřejné schůzi
o výsledcích dotazníkového šetření +
obecní zpravodaj a web. Termín dokončení byl stanoven do 31. 3. 2016.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schvaluje zpracování Programu rozvoje obce
Starkoč na období 2016-2024. Dále
schvaluje parametry a metodický postup zpracování Programu rozvoje
obce dle Důvodové zprávy a ukládá
starostovi obce Janu Jiskrovi:
- realizovat zpracování Programu
rozvoje obce,
- projednávat průběžné výstupy
s pracovní skupinou,
- informovat veřejnost,
- projednávat postup prací s orgány obce dle schváleného harmonogramu.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2015.7.3 bylo schváleno
Schválení pravidel pro poskytování
dotací spolkům a neziskovým organizacím
Zastupitelstvo obce Starkoč stanovilo
v souladu s příslušným ustanovením
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Pravidla pro poskytování dotací spolkům,
neziskovým organizacím a pořadatelům.
Nová pravidla jsou důležitá pro všechny spolky, neziskové organizace i jednotlivce, včetně pořadatelů jednotlivých kulturních a společenských akcí.
Pravidla najdete na www.starkoc.cz
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schvaluje Pravidla pro poskytování dotací
spolkům, neziskovým organizacím
a pořadatelům.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2015.7.4 bylo schváleno
Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo

přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na nákup plovoucího čerpadla na dovybavení jednotky PO obce
ve výši 45.000,- Kč. Spoluúčast obce
je ve výši 3.279,- Kč. Dochází tímto
k výraznému dovybavení JSDH Starkoč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo
přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 45.000,- Kč a vlastní
spoluúčasti ve výši 3.279,- Kč.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2015.7.7 bylo schváleno
Zadávací dokumentace územního
plánu
Jak vyplývá z usnesení z minulé schůze zastupitelstva, obec Starkoč se
zavázala, že začne projednávat nový
územní plán se zapracováním všech
připomínek a regulativů, které obsahuje ZÚR v roce 2016.
Hlavním impulsem k tomuto kroku
bylo stanovisko Ministerstva obrany,
které neschválilo prodloužení územního plánu obce Starkoč. Důvodem je
požadavek uvést stávající územní plán
do souladu se zásadami územního
rozvoje, tedy do výkresové části a textové části zahrnout ochranné pásmo
letiště Podhořany, ochranné pásmo
navrhovaného vojenského produktovodu Čáslav – Heřmanův Městec
a zakreslit maloplošné zvláště chráněné území a ochranné pásmo vodních
zdrojů, které jsou v ZÚR uvedeny.
Důvodem je pak i jeho celková aktualizace z důvodů rozvoje obce.
Návrh usnesení
V návaznosti na usnesení 2015.6.5
o zpracování územního plánu v roce
2016 zastupitelstvo obce schvaluje
pořízení územního plánu včetně podání žádosti o pořízení ÚP na MěÚ
Čáslav. Určeným zastupitelem pro
veškerá jednání ohledně pořízení
nového územního plánu je JAN JISKRA – starosta obce.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2015.7.8 bylo schváleno

Poděkování
Při uspořádání písemností po panu Josefu Horákovi, občanu Starkoče a bývalém předsedovi MNV v poválečných letech, našel jeho syn pan Josef Horák ml. písemnosti vztahující se k naší obci a tyto hned předal obci.
Jednalo se o Protokoly zastupitelstva (1927 - 1945), Protokoly rady (1919 - 1945) a hlavně Památní knihu Starkoč,

což je obecní kronika (1923 - 1939). Všechny písemnosti
jsou digitalizovány a kopírovány a budou veřejnosti zpřístupněny v písemné nebo elektronické podobě k nahlédnutí. Tímto panu Josefu Horákovi jménem zastupitelstva
obce velice děkuji.
Jaroslav Bruner
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Den seniorů
V uplynulých letech chodili členové kulturní komise
ke všem občanům obce, kteří se dožili v daném roce kulatého výročí 65, 70, 75, 80 a více let, osobně popřát a zároveň jim předávali věcné dary. Zastupitelstvo obce se
na přání občanů rozhodlo od roku 2015 změnit tuto zvyklost a každoročně uspořádat setkání všech seniorů obce
u příležitosti jejich mezinárodního svátku. Ten je 1. října.

V obci tak proběhnou v každém roce dvě setkání. První setkání bude při příležitosti „Dne matek“ a druhé výše zmíněné „Setkání seniorů“. Místo osobních návštěv několika
„oslavenců“ se tak v letošním roce uskutečnilo začátkem
října v sokolovně historicky první setkání všech seniorů
obce. Úvodem starosta obce pan Jiskra popřál všem přítomným hodně zdraví, osobní pohody a příjemnou zábavu.
O hudební složku se tentokrát postarala TV šlágr, což je
televizní stanice, se zaměřením na hudbu a která v ten čas
vysílala lidové písničky. Další část programu vyplnilo prohlížení velkého množství historických fotograﬁí z obce,
což bylo s povděkem kvitováno. Všichni se dobře bavili a zároveň si vzájemně pohovořili se sousedy, to vše při
dobrém občerstvení. Účast byla velmi dobrá, přišel, kdo
mohl, a doufejme, že příště bude ještě větší. Samozřejmě,
že všichni jubilanti tohoto roku dostali věcné dary, které
by jinak dostali při osobní návštěvě. Srdečně všem jubilantům gratulujeme a do dalších let přejeme hodně zdraví,
štěstí a dny prožité v radosti.
Jaroslav Bruner

Seznam kulturních a společenských akcí v obci Starkoč na rok 2016
5. 2.

PÁ

Starkočský ples – od 2000 hod., hraje skupina TIP Pavla Gregora, Sokolovna

25. 3.

PÁ

Maškarní zábava – od 2000 hod., hraje skupina Universum, Sokolovna

30. 4.

SO

Pálení čarodějnic – od 1800 hod.

8. 5.

NE

Den matek – od 1330 hod., Sokolovna

28. 5.

SO

Dětský den – plný her

2. 7.

SO

Nohejbalový turnaj – od 900 hod.,hřiště u OÚ

20. 8.

SO

Starkočská pouť – od 1400 hod. pouťové atrakce, od 2000 hod. pouťová zábava, Sokolovna

3. 9.

SO

Starkočský pohár v požárním útoku (hasičské závody)

1. 10.

SO

Den seniorů – od 1400 hod. předávání darů jubilantům, odpoledne s muzikou

22. 10.

SO

Starkočská drakiáda, termín může být upřesněn i v závislosti na povětrnostních podmínkách

11. 11.

PÁ

Svatomartinské hody – od 1900 hod., Sokolovna

3. 12.

SO

Mikulášská besídka – Rozsvícení Vánočního stromu v obci, od 1700 hod., Sokolovna

10. 12.

SO

Vepřové hody – od 700 hod., Sokolovna

26. 12.

PO

Vánoční turnaj ve stolním tenisu – od 930 hod., Sokolovna
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Z historie obce – obecní záležitosti I.
Po skončení válečných událostí proběhla první řádná schůze obecního zastupitelstva, které bylo zvoleno
na základě nového volebního řádu vydaného nově ustanovenou Republikou
československou až 27. července 1919.
Proběhla za přítomnosti p. starosty
Ludvíka Homolky a dále pp. Josefa
Horálka, Josefa Vítka, Václava Kuřátky, Josefa Skřivánka, Josefa Sekery, Josefa Nováka, Jana Váši, Václava
Doubka, Josefa Olexy, Josefa Suchého, Jana Čejky, Václava Sekery, Josefa Mikšíka a Antonína Bochníčka.
Zavládlo všeobecné nadšení a zájem
o spravování věcí obecních. Zastupitelstvo obce nejprve provedlo soupis
majetku samosprávné obce, čili aktiva a pasiva. Do majetku patřily zejména pozemky, budova čp. 26, hasičské
náčiní, rakouské válečné půjčky a pokladní hotovost 4.491,-Kč. Obec měla
i dluh 15.900,- Kč ve formě půjčky
od Hospodářské banky v Čáslavi. Aktiva činily celkem 101.340,-Kč a pasiva 16.817,-Kč. Obec byla po dlouhé
válce ﬁnančně vyčerpaná a hodně zanedbaná. Během války zastupitelstvo
řešilo jen nejnutnější věci. Nejprve byl
ustanoven obecní strážník Josef Crkal.
Měl služné 194,-Kč měsíčně a k tomu

ještě musel vykonávat funkci polního hajného a obstarávat nedělní poštu. Samozřejmostí bylo i vykonávání
drobných prací pro obec. Později bylo
ještě zřízeno místo ponocného, které získal Josef Mišička. Každou noc
od desáté hodiny večer do čtvrté hodiny ráno musel chodit obcí a každou
hodinu pískat nebo troubit a dávat pozor zda někde nehoří. Měl však i další povinnosti. Musel udržovat obecní
cesty a příkopy v řádném stavu. Mohl
si však prodat vyházenou hlínu a sekat
trávu kolem příkopů. Za to mu příslušelo roční služné 700,-Kč. Po roce byl
však pro neplnění povinností vyhozen.
Zastupitelé se dále již museli zabývat
zcela běžnými záležitostmi. Ustanovili obecního pokladníka, museli řešit
chudinskou otázku(obec se v té době
musela postarat o své chudé spoluobčany),schvalovali tzv. „domovské
právo“ pro nově se přistěhovavší občany. Stanovovali podmínky pachtu
za obecní pozemky atd. Velký problémem pro zastupitele obce však byly
obecní rozpočty. Např. na rok 1920 se
plánoval schodek 8.115,-Kč, což bylo
43 % z rozpočtu (příjem 10.809,-Kč,
vydání 18.924,-Kč). Velký schodek
následoval i v roce 1921 a to 62 %. Da-

leko největší schodek obecního rozpočtu se projevil v roce 1922. K celkové potřebě 27.681,-Kč s příjmem
7.857,-Kč byl schodek 19.824,-Kč,
tj. 71,8 %. Všechny schodky se vždy
hradily v daném roce pomocí přirážek
k obecním a školním daním. Daně
pro občany v roce 1922 tak závratně
stouply až na 243 % k obecní a 113 %
ke školní dani. Do roku 1926 byly rozpočty schodkové a vždy se splácely
obdobně. Od roku 1927, kromě roku
1936, se podařilo všechnyobecní rozpočty až do začátku 2. sv. války sestavit vždy vyrovnané. V zastupitelstvu
se vždy nalezla shoda a rozpočty byly
schváleny a tím zajištěny i potřebné
ﬁnance nutné k pokrytí všeho dění
v obci jako je např. zabezpečení provozu obce, školy, udržování obecního
majetku, provozu ústavu chudinského a jiné náležitosti. Později se však
zastupitelé rozdělují podle stranické
příslušnosti a řešení obecních záležitostí již začíná váznout. Vždy záleželo na tom kterém starostovi, jak zvládl
tyto rozmíšky urovnat a prosadit věci
podstatné. O tom až příště.
volně zpracováno dle zápisů rady
a zastupitelstva obce
Jaroslav Bruner

Na svatého Martina husa nejkrásnější zazpívá (na pekáči)
Že nemusí být pátek třináctého smolný den, jsme se přesvědčili všichni,
kdo se zúčastnili Svatomartinských
hodů ve starkočské hospůdce. Hlavním aktérem byl pan Jiskra a spolu

s Milanem Žákem a jeho pomocnicemi vykouzlili krásný večer, který byl
zřejmě začátkem nové tradice. Padly
na to čtyři husy, nesčetně bramborových, houskových i karlovarských
knedlíků a závěje červeného a bílého
zelí. To všechno spořádalo 32 nadšených strávníků u slavnostně prostřených a vyzdobených stolů. Předcházel
tomu přípitek, předkrm ve formě husí
paštiky na opečených toustech, dále
pak výtečná polévka
s játrovými knedlíčky a pak již zmíněné
martinské husy. Nechyběl dezert, sladká
tečka nakonec, o který se postarali sami
hosté a pochlubili se
tak svým kuchařským
uměním. Svatomartinského vína byl naštěstí dostatek, a tak
jsme jedli, pili, hodovali. Vše bylo avizováno předem, a kdo si
nepospíšil a včas si ne-

zamluvil místo, ten se už ke stolu nevešel. Příští rok se zřejmě tato hostina
bude muset odehrávat na velkém sále.
K dokreslení celé atmosféry musím
připomenout nejen krásně prostřené
stoly, ale i profesionální kuchařský
outﬁt pana starosty, který se zřejmě
minul povoláním.Ještě jednou díky
za milý zážitek a těšíme se na příští
listopad!
Blanka Sekerová
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Sbírka pro DIAKONII
Začátkem listopadu uspořádal Obecní
úřad ve Starkoči sbírku pro Diakonii.
Od dob první republiky byla tato akce
první a s potěšením jsme konstatovali, že v řadách našich spoluobčanů je
tolik štědrých lidí, kteří obětovali svůj
čas a nepotřebné věci darovali na dobrý účel. Sbírka byla předem avizovaná formou letáků do každého domu
a také odesláním SMS zpráv.
V budově školy se během soboty
a neděle nahromadilo neuvěřitelných
39 pytlů a 7 velkých krabic plných oblečení, bot, přikrývek, ložního prádla
a dokonce i hraček.
V této činnosti budeme pokračovat
i nadále a další sbírku uskutečníme
v létě, kdy je Starkoč plná nejen místních, ale i chalupářů, kteří nám stejně
jako nyní bohatě přispějí.
Ještě jednou děkujeme všem za účast
a za darované věci.
Blanka Sekerová

Hasiči bilancovali
V sobotu 12. 12. 2015 se od 19 hodin konala valná hromada SDH Starkoč. Hasiči v minulém roce organizovali společenské akce (maškarní zábava, čarodějnice, hasičské závody), preventivní akce (čištění komínů), sbírali železo, elektrospotřebiče a účastnili se řady hasičských závodů - jak muži, tak ženy i děti. Za reprezentaci obce a provedenou práci bych
chtěl proto všem hasičům jménem výboru SDH Starkoč poděkovat. Dále děkujeme obci za podporu, bez které by naše
činnost a výsledky nebyla na takové úrovni. Do nového roku Vám spoluobčané přejí hasiči hodně zdraví, štěstí a především – abyste nás nepotřebovali.
Michal Praus, velitel SDH

  INZERCE  
Nabízím k prodeji vážnému zájemci restaurovaný sbírkový obraz od malíře Miloslava Vostrovského (1906-1991), olej na plátně 49x69 cm, v dobovém rámu - sádra, zlaceno o rozměru 64x83 cm. Dílo pochází z pozůstalosti po malíři a zachycuje výtvarnou tvorbu ze zahraniční cesty po Slovensku v letech 1954. Soukromě studoval malbu u profesora Andrese v Praze. Obrazy Miloslava Vostrovského
visí v mnoha domácnostech
ve Starkoči a v širokém okolí, ale jsou také v majetku
soukromých sbírek sběratelů umění v Čechách ve Vídni
i v USA.
Kontakt:: milanek.z@post.cz
telefon: +420723915863
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