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čtvrtletník obce Starkoč u Čáslavi

Významná lípa v naší obci
Počátkem letošního roku požádala hejtmanka Středočeského kraje
starosty obcí o spolupráci při hledání a mapování zapomenutých stromů,
které byly sázeny jako připomínka významného roku 1918. Jedním takovým
stromem se může chlubit i naše obec
a díky iniciativě starosty Jana Jiskry
bude označen jako významný strom
obce, což bude dokládat památeční cedulka, kámen a lavička. To vše bude
slavnostně odhaleno 28. října letošního roku. Stoletou lípu zasadil dědeček
pana Jaroslava Pilaře společně se svým
sousedem panem Vítkem, aby stvrdila
mír a utužila dobré sousedské vztahy.
Navíc, když vyrostla, tvořila stín a oni
pod ní mohli posedávat a klábosit. Pan
Pilař si při vzpomínání vybavil i bubeníka, který zde svolával občany a sděloval jim vše nové a důležité z dění obce.
Jitka Trojanová

Je sucho a vody ubývá, pomohl by vodovod
Čáslav - Na pozvání senátora a starosty města Čáslavi Jaromíra Strnada se
v úterý 31. července sešli v prostorách
hotelu Grand představitelé obcí Mikroregionu Čáslavsko, aby projednali společný postup v přípravě projektů, které by měly do budoucna vyřešit
problémy s dodávkami pitné vody pro
obyvatele zúčastněných obcí.
„Již před několika týdny jsme zaznamenali, že v některých obcích v okolí Čáslavi jsou problémy s dodávkami
pitné vody. Mohu jmenovat například
Vrdy, Žehušice, Třebonín, ale i další...
Jedná se většinou o obce, které sice
mají vybudovaný vodovod, ale nejsou
napojeny na řad VHS, zdrojem vody
jsou tedy místní studny. Spodní vody
je ale v takto parném létě málo a studny vysychají. Rozhodli jsme se proto s panem Janem Jiskrou, předsedou
rady Mikroregionu, že svoláme starosty obcí, kterých se tato problematika
týká, abychom se dohodli na dalším
postupu, jenž by měl v příštím období zajistit společnou cestu k celkovému

řešení uvedené situace,“ konstatoval
starosta Čáslavi, Jaromír Strnad. Ten
také doplnil, že bude v rámci svého senátorského působení obdobné setkání
iniciovat také pro další oblasti regionu.
V salónku čáslavského hotelu Grand
se sešli starostky a starostové obcí
Vinaře, Vrdy, Třebonín, Vodranty,
Souňov, Kluky, Žehušice, Vlačice,
Starkoč, Hraběšín a Čáslav, tedy obcí,
které se potýkají s problémy s vodou,
s představiteli Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč - předsedou
představenstva Jiřím Štěpánem a výrobně-technickým náměstkem panem
Jiřím Hasalou. Většina zástupců obcí
vyjádřila svoje přání zahájit práce
na pořízení projektové dokumentace
pro umožnění jejich napojení na vodovodní řad vodohospodářské společnosti.
„Domluvili jsme se, že bude vybrán
projektant, který v počátku akce zpracuje studii zájmových území. Ačkoliv
si uvědomujeme, že se právě nacházíme v přelomovém období a není jisté,

jak se k tomuto záměru postaví nová
zastupitelstva, domnívám se, že by
byla škoda promarnit čas a s přípravami čekat až do podzimních měsíců.
Právě nyní se otvírají možnosti získat pro tyto účely státní dotace, a proto je potřeba, abychom byli připraveni o tento příspěvek operativně zažádat,“ vysvětlil Jaromír Strnad.  
„Výstavbu vodovodů ve svých obcích
řešila jejich zastupitelstva již od devadesátých let, ale bohužel někdy nešlo
o koncepční řešení. Představitelé obcí
však tehdy neměli možnost jiného řešení. Jsem přesvědčen, že již v té době
měly být tyto projekty realizovány
ve spolupráci jak obcí, tak i s vodohospodářskou společností. Dnes mohla být situace mnohem jednodušší - ale
nemá smysl se zabývat minulostí, nyní
je třeba vyřešit tento problém pro příští roky,“ zakončil čáslavský starosta.  
V dohledné době tedy budou debaty
nad nastoleným problémem pokračovat a věřme, že se podaří společný záměr dovést do zdárného konce.
Tisková zpráva, ZN
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Nohejbalový turnaj trojic
Tak a bylo to tu zas, dne
23. června 2018 se uskutečnil letošní první nohejbalový turnaj trojic, dole na hřišti u Obecního úřadu a ať
tomu někdo věří nebo ne,
byl to už pátý ročník.
Zase nám akci trošku počasí kazilo. Jo, nepršelo, což bylo super, ale teplo tedy taky nebylo, takže
ani moc diváků nedorazilo,
a to je škoda. Nemyslíte?!?
Lidi, neseďte doma, když
se u nás něco děje a přijďte se podívat, přijďte fandit
nohejbalovým nadšencům,
kteří se k nám sjíždějí třeba až z Přibyslavi. Já vím,
každý máme své, každý má
svou práci, své povinnosti, starosti, časy odpočinku, ale já prostě říkám: „Je
škoda sedět doma na zadku,
když na hřišti je sportovní
veselí!!! :)“
Právě do Přibyslavi putovalo i první místo. Druhé zůstalo ve Starkoči a třetí putovalo do Ronova.
Velké díky patří Kubovi,
bez kterého by nohec tady
u nás nebyl nohecem a jeho
velkému pomocníkovi Luborovi. Děkujeme i našemu novému cateringu, rodině Dvořákových, kteří vše
zvládli na jedničku. Děkujeme i tobě, Jiřiku, že jsi
tam s námi byl a napít nám
dal.

Nohejbalový turnaj by se
neobešel bez sponzorů,
takže i jim moc děkujeme
za vše, co pro nás udělali,
co nám dali a já doufám,
že příště se na vás všechny budeme moci opět obrátit a o sponzorské dary vás
požádat.
„Nohejbalu zdar!“ a v brzké době zase na viděnou.
Kateřina Fílová

Hasičská brigáda v obci
S příchodem jara nastal
opět čas pro sbor dobrovolných hasičů, aby začali
s kultivací obce, k čemuž
sloužila již tradiční brigáda
spojená s úpravou stromů,
letos zaměřená na stromovou alej k hlavní silnici. Hasiči se sešli první březnovou
neděli v časných hodinách,
a i přestože rtuť teploměrů klesla hluboko pod nulu,

podařilo se jim během pár
hodin skolit k zemi deset
stromů, čímž vytvořili prostor pro výsadbu stromků
nových. Práce šla brigádníkům dobře od ruky a až
na drobné omrzliny se obešla bez zranění, hasiči tak
považují akci za zdařilou.
Brigáda pokračovala o tři
týdny později, kdy se již
přešlo na výsadbu stromků

nových. Každý, ať už měl
rýč či kýbl na zalévaní, přidal ruku dílu a po krátkém
vyměřování a hloubení děr
se po stromcích jen zaprášilo a každý se dostal na své
předem určené místo. Silnici nám díky tomu lemují nové břízy u fotbalového
hřiště a různé ovocné stromy dále až k hlavní silnici.
Jitka Trojanová

Sružení dobrovolných hasičů Starkoč
4. 3. brigáda – kácení nemocných a přestárlých
stromů.
31. 3. – maškarní zábava.
Dne 31.3. pořádalo SDH
Starkoč, tradiční Maškarní
zábavu. K poslechu a dobré
náladě hrála kapela Universum. Na sále bylo k vidění
mnoho zajímavých masek
a ty nejpovedenější byly kolem půlnoci odměněny organizátory. K ještě větší spokojenosti nám snad trochu
chyběla větší účast místního
obyvatelstva i tak hodnotí-

me zábavu jako úspěšnou
a všichni jsme se bavili až
do ranních hodin.
2. 4. – brigáda – sázení nových stromků jako náhrada za vykácené přestárlé.
Vysadili jsme 30 ovocných
stromků a 20 bříz. Tímto
děkujeme všem, kteří byli
nápomocni při této poměrně
náročné akci.
30. 4. – pálení čarodějnic.
5. 5. – otevírání studánek.
Na hasičských závodech
v Třebosicích jsme obsadili
1. místo a vytvořili si dobré

podmínky podzimního kola
zavírání studánek. Nejlepší
tým obou soutěží získá pohár starosty obce Třebosic.
19. 5. – železná sobota.
Tak jako každé jaro jsme
v letošním roce opět 19. 5.
sbírali staré železo. Všem
kteří nám železo věnovali
moc děkujeme, získané prostředky slouží k financování
našeho sboru a dobré reprezentaci Starkoče.
9. 6. – start na memoriálu
J. Jarolíma v Jankovicích.
Přesto, že soutěž byla ome-

zena na požární stroje bez
úprav a startovali jsme se
zapůjčeným strojem, dokázali jsme uspět a zopakovat
vítězství z roku 2015.
15. 6. – noční závody v Bučících.
Po technických potížích se
strojem jsme v silné konkurenci obsadili 3. místo.
23. 6. – účast na hasičském
závodu Dubanský most.
Hasičských závodů jsme
se účastnili poprvé a s nástrahami 10 m dlouhého
a 2 m vysokého mostu, přes
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který byly vedeny oba útoky,
jsme se vypořádali výborně a překvapili místní hasiče
1. místem.
21. 7. – hasičské závody

v Bílém Podolí. Na závodech jsme potvrdili letošní
dobrou formu, štěstí a obsadili jsme 1. místo.
Rádi bychom vás chtěli po-

zvat na závody do Zbyslavi, které se budou konat
25. 8. 2018 a především na závody do Starkoče 1. 9. 2018.
Závěr sportovní sezony pak
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bude na Soptíku v Dolních
Bučicích 8. 9. 2018 a v říjnu
na již zmiňovaných studánkách v Třebosicích.
Michal Praus

Z historie obce – obecní záležitosti VI.
Sled událostí, které zde uvádím, má
za cíl pouze je presentovat jako přehled událostí. Prostě se udály a patří
tudíž do historie obce. Takto byly zaznamenány buď v kronice obce, nebo
v zápisech zastupitelstva. Výčtem společenských akcí, které byly uvedeny
v minulém čísle SL jsem tak trochu
předběhl sled událostí. Ty se postupně začaly uskutečňovat až s příchodem
nového zastupitelstva vzešlého z voleb
v roce 2010. Zastupitelstvo si vytklo
za cíl podstatně zlepšit společenský život v obci, zlepšit samotný vzhled obce
a podpořit činnost spolků v obci. Začaly diskuse o využití bývalé školy tak,
aby nové řešení přinášelo určitý zisk
do rozpočtu obce. Prvním úkolem však
byl vzhled samotného středu obce, neboli návse. Jednalo se o hřiště, budovu
bývalé kovárny, úřadu MNV a případně úpravu sklípků a pomníku. O průběhu rekonstrukce tzv. „vejboru“ bylo již
podáno ve SL poměrně dost informací.
Tato akce byla vzhledem k nové legislativě v této oblasti velmi složitá. Dodržet všechny podmínky dotací, výběrového řízení, stavebních předpisů a dalších nařízení bylo téměř nad lidské síly.
S velikým úsilím se však podařilo stavbu úspěšně dokončit a dostát všem požadavkům. Následné kontroly potvrdily dobrou práci vedení obce. Kolaudace nové multifunkční budovy proběhla
13. května 2014. Následně tak mohl starosta obce Jan Jiskra a místostarostka
obce Jana Prausová toto dílo za velkého zájmu občanů 5. července slavnost-

ně otevřít a předat novou multifunkční budou veřejnosti do užívání. Byla
to sice malá slavnost, ale byla to velká
událost v životě obce. Tato akce v sobě
zahrnovala i celkovou úpravu okolí
budovy. Zcela nově bylo vybudováno
dětské hřiště s nejrůznějšími dětskými prolézačkami. Stávající hřiště pro
sportovní aktivity bylo rozšířeno a vylepšeno. Nyní je na něm možno provozovat volejbal, nohejbal, tenis, malý
fotbal. Nechybí ani koš na košíkovou.
V současné době ještě zbývá dokončit
opravu sklípků směřující k jejich původnímu vzhledu a opravu pomníku
padlým za 1. sv. války. Realizace větších staveb je v současnosti značně odvislá na získání nějaké dotace. Je tudíž jasné, že i termín opravy pomníku
bude na získání dotace velmi záviset.
Doufejme, že to nebude příliš dlouho
trvat a úprava středu obce bude zdárně dokončena. K sounáležitosti občanů s obcí zcela jistě přispělo i vytvoření obecního znaku a vlajky. Zástupci obce převzali v lednu roku 2012
z rukou předsedkyně Parlamentu ČR
paní Miroslavy Němcové rozhodnutí
o právu užívat tyto nově vytvořené
symboly obce Starkoč. Od té doby se
objevují na všech akcích obce i na jejích dokumentech. Obec samotná se
tak tím zcela určitě propaguje i navenek. Mezi velké akce, které se zastupitelstvu podařilo v roce 2012 zajistit,
bylo prosazení opravy povrchu okresní
silnice č. 337 probíhající obcí. Jistě další velkou prioritou obce je využití ško-

ly. Zastupitelé rozhodli zřídit ve škole
již dříve zamýšlené malometrážní byty
pro seniory a mladé manžele. Tato akce
byla započata z vlastních zdrojů a nyní
je velká naděje na získání dotace a tím
i zdárné dokončení tohoto záměru. Vyčištění cesty do „hruštiček“ bylo podmínkou k vytvoření staronové cesty
do skalin. Byla nazvána „Starkočská
stezka“. Přírodní památka Starkočský
lom ve skalinách se tak stane cílem
mnoha vycházek po okolí Starkoče.
Nově postavený altán na vyhlídce se již
dnes stal vyhledávaným místem k posezení a odpočinku mnoha starkočáků
a chalupářů. Při budoucí cestě do skalin bude jistě využíván o to více. Altán
se stal i místem již třetí svatby v obci.
Novomanžele na všech třech svatbách
oddával starosta Jan Jiskra. Ke vzhledu
obce jistě přispěly i další drobnější akce,
které probíhaly i v následujícím roce
2013. Odvodnění horní ulice s odtokem
vody do rybníka a oprava jejího povrchu asfaltovou směsí se vydařila. Oprava cesty tímto způsobem před domy
č. 35 a 36 byla rovněž úspěšná. Důslednější třídění odpadu, zavedení popelnic
na svoz bio odpadu, instalace odpadkových košů na psí exkrementy následně zlepšilo i pořádek v obci. Přineslo
i zlevnění poplatku za svoz komunálního odpadu. Pravidelného sekání trávy
a udržování všech obecních pozemků si
již všímají i náhodní návštěvníci obce.
Volně zpracováno dle zápisů v kronice,
rady a zastupitelstva obce Starkoč
Jaroslav Bruner
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Rekonstrukce bitvy u Čáslavi 2018
Rádi bychom touto cestou informovali
občany Čáslavi a okolních obcí o připravovaném projektu oslav 400 letého výročí bitvy u Čáslavi, které by se měly uskutečnit v termínu od 14. do 16. září 2018.
Projekt vzniká pod hlavičkou dobrovolného svazku obcí Mikroregion Čáslavsko, který je hlavním pořadatelem akce
v úzké spolupráci s městem Čáslav, Středočeského kraje a dalších regionálních,
vědeckých a vzdělávacích institucí a občanských sdružení. Čestnou záštitu nad
pořádáním akce již převzali hejtmanka
Středočeského kraje paní Ing. Jaroslava
Pokorná Jermanová a senátor a starosta
města Čáslavi Ing. Jaromír Strnad.
Cílem je uspořádání důstojných, obsahově
a programově pestrých oslav 400 letého
výročí první bitvy 30 leté války, ve které se v září roku 1618 u Čáslavi vzájemně
střetla vojska českých stavů a císaře Matyáše Habsburského. (Z novin Mikroregionu Čáslavsko).

Součástí připravovaného programu jsou následující aktivity:
• rekonstrukce bitvy za účasti domácích a zahraničních skupin vojenské
historie a historického šermu
• rekonstrukce otevřeného vojenského tábora z období 30 leté války s individuálními vystoupeními skupin vojenské historie a historického šermu
a dobovou hudební produkcí
• slavnostní odhalení pomníku bitvy
• uspořádání tematické výstavy „Bitva u Čáslavi 1618“ v Městském muzeu Čáslav (květen 2018)
• uspořádání tematické mezinárodní vědecké konference „Bitva u Čáslavi 1618“ (květen 2018), spojené s vydáním konferenčního sborníku
• prodejní trh s ukázkami historických řemesel
• ekumenická bohoslužba s requiem za padlé a koncertem vážné hudby
• silácké klání - mezinárodní mistrovství ČR ve zvedání dělové koule
• večerní taneční zábava s živou hudbou – koncerty kapel
• bohatý doprovodný program – atrakce pro děti, občerstvení atd.

Nešvar v naší obci
Vážení spoluobčané,
tímto článkem chci apelovat
na všechny majitele pesanů v naší obci, kterým neustále psi utíkají. Nezlobte se
na mne, ale ono už to není
k smíchu. Je to dost nebezpečné jak pro občany zde,
tak i pro ostatní zvířata, nehledě na to, že jsou prázdniny, je tady dost dětí a auta
naší vesnicí také stále projíždějí. Nebudu mluvit za nikoho z nás, ale sama za sebe.
Vadí mi to. Ano, vadí...
A proč?!? To, že jsou psí
hovňáci všude, to teď ani řešit nehodlám, ale i k tomu
podotknu, že to je nehezké a silně nevhodné. Pak
slýchám, jak se vina svádí
na někoho, kdo za to vůbec
nemůže. A opět padá otázka:
„A proč?!?“ Proč jsou mezi
námi tací, kteří své psy neumí zabezpečit tak, aby neutíkali?!? Já chápu, že se to
může stát, ale je zde spousta
psů, kterým se to stává velice
často.
Nejednou se mi samotné stalo, že jsem psa málem přejela nebo se ho tak lekla, že
jsem mohla kalamitu způsobit. Teď si někdo může říct:

„No jo, ženská!“, ale věřte, že
tím to není...
Co mi vadí nejvíc, je to nebezpečí, které hrozí lidem
a psům řádně na vodítku
vedených. Dobře, vy, kteří
máte psy vychované a vycvičené natolik, že bez vodítka s nimi můžete chodit,
tak si choďte, ale určitě neseďte doma a nic nedělejte,
když vaši psi běhají všude
možně, jen ne na dvorku.
Co když půjdu na procházku s Kubíkem a Kuldou
a proti nám se vyřítí pes
bez vodítka, bez páníčka
za zadkem?!? Jak všichni
víte, Kulda je starší francouzský buldoček, který
nesnáší psy, takže kdejaký
pes z něj jeho agresivitu cítí
a začne se i podle toho chovat. A co mám v té chvíli
dělat já?!? Jak mám zareagovat?!? Nejsem si vůbec
jistá tím, zda oba dva ubráním a ochráním. Proto už
ani na procházky ve třech
nechodíme. Nechci riskovat, že se něco stane.
Prosím, chyťte se za srdce
vy, kterým psi neustále utíkají a zabraňte tomu!!!
Kateřina Fílová

Maškarní zábava
Rok se s rokem sešel a v sále
naší Sokolovny se dne 16.
4. 2018 opět setkala spousta veselých, zajímavých,
nevšedních, ale i perfektně propracovaných masek
– konala se Maškarní zábava. Po 20. hodině se zde začaly scházet pohádkové postavičky, zvířátka, hippies,
pionýři, ale dorazily dokonce i kapely Kiss a ZZ Top!
Bylo těžké na začátku zábavy odhadnout, kdo si letos
domů odnese první cenu.
Ale po hlasování bylo jasno,

soutěž vyhrála kapela Kiss v
podání manželů Prausových
a Pavlíkových a 1. místo zůstalo ve Starkoči. Maškarní
zábavu pořádalo SDH Starkoč, za což členům moc děkujeme. Jako vždy předvedli skvělou práci! K hudbě
a tanci hrála do ranních hodin všemi oblíbená skupina
Universum.
Všem zúčastněným patří veliké díky a doufáme, že se
v tak hojném počtu potkáme
i příští rok.
Jitka Trojanová
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Pálení čarodějnic
Již tradičně jsme se v předvečer prvního máje sešli na fotbalovém hřišti,
abychom zapálili oheň a oslavili čarodějnice pod záštitou SDH Starkoč, kteří všem zúčastněným jako každý rok
poskytli buřty a klobásy k opékání,
za což jim a zejména za zorganizování celé akce patří dík. A tak díky nim
i krásnému počasí se i letos celý večer
velice vydařil, loutka čarodějnice byla
symbolicky upálena a zábava se držela
až do brzkých ranních hodin.
V minulosti se čarodějnice slavili takzvaně na Haldách na druhém konci
vesnice. Jednalo se o kulturní událost
s bohatým doprovodným programem,
kde například zpíval místní obchodník
a pekař pan Jindřich Dvořák se svým
sborem, mládež stavěla vatry ze dřeva,
přeskakoval se oheň a házela se pometla. Na poslední dubnovou noc druhý
den navazovalo tradiční stavění Máje
na návsi před bývalým pekařstvím.
Jitka Trojanová

Den matek – jak se slaví ve Starkoči
Den matek je den, kdy se vzdává pocta
matkám a mateřství. V různé dny se
slaví na mnoha místech po celém světě. Jedním takovým místem je i Starkoč. Všem je určitě dobře známo, že
dárečky maminkám se k tomuto jejich
svátku dávají v České republice vždy
druhou květnovou neděli.
Jsem moc ráda, že letos o tomto dni
mohu něco málo napsat právě já. Jak
spousta z vás jistě ví, i já už jsem druhým rokem matkou, a to velice hrdou. :) Na svět jsem přivedla krásného,
zdravého kluka jako buka a i když mi
dal fakt zabrat, toho dne nebudu nikdy

litovat. Konečně už i já vím, co je to
mateřství, co znamená mateřská láska.
Je to spousta pocitů, které se ve vás každý den honí – láska, něha, radost, ale
i strach, obavy a doufání.
V květnu probíhala oslava Dne matek formou pikniku u nás, na Vyhlídce a ženy, bylo to super, ne?!? Jedlo
se, pilo, klábosilo a spojilo se příjemné s užitečným, když jsme pomáhaly
růže z krepového papíru do střelnice na pouť vyrábět. Musím tedy říct,
že některé růže byly nádherné. Já se
zmohla jen na malé poupátko, takže se
omlouvám tomu, kdo si zrovinka tuh-

Úplné zatmění měsíce
Tak jsme se dočkali! Alespoň toho příslibu nejdelšího úplného zatmění měsíce v tomto století. Už delší dobou v nás
uzrával plán, jak si to letošní vzácné zatmění užijeme. Ve vší tajnosti, aby nám
to místo k pozorování někdo nevyfoukl
jsme si vyhlídli vyhlídku, tedy skutečnou Starkočskou vyhlídku. Se známými jsme si rozdělili úkoly a naplánovali
přesný itinerář výpravy. Dlužno říct, že
organizace vylodění spojenců v Normandii byla proti tomu slabý čaj. Když
jsme se v den D a hodinu H sešli na půli
cesty vyzbrojeni 3 dalekohledy, dvěma

lahvemi vína, sušenkami a slanými tyčkami, těšili jsme se jako malé děti. Cestou jsme se dohadovali, jestli na Vyhlídce nebude moc lidí, kteří by jistě hlučeli
a jenom by nám mohli vzácnou podívanou pokazit. Naštěstí byli ostatní pozorovatelé poblíž místní restaurace, tak
jsme si mohli oddychnout.
Po první lahvi vína jsme zjistili, že měsíc, potvora, se skrývá za mraky. To nic,
mraky se rozestoupí, měsíc jistě vyjde, říkal to ČHMÚ i Dagmar Honsová a těm už se přece dá věřit, ujišťovali
jsme jeden druhého. Dalekohledy jsme

le malinkou „nádheru“ ve střelnici vystřelí. :)
Touto cestou chci za nás všechny, ženy
zúčastněné, poděkovat všem, kteří se
na přípravách pikniku podíleli, kteří ruku k dílu přidali a za tak hojnou
účast, ve které jsme se sešly.
Dámy, smekám klobouk před vámi
všemi, matkami zkušenými a doufám,
že budu zvládat vše tak, jako to zvládáte vy. Těším se na další rok.
P.S.: Děti, ať už malé nebo velké, nezapomínejte na tento den. Poděkujte
svým matkám za to, že jsou, jelikož
právě ony tady pro vás vždy budou.
Kateřina Fílová

mezitím pozorovali noční život ježků,
ale bez nočního vidění to nebylo ono.
Zobali jsme sušenky, pomalu dopíjeli
zásoby a vybíhali jsme na strniště, jestli
už ten rudý kotouč neuvidíme. Než jsme
dopili zbytek zásob, začalo nám být jasné, že nás měsíček pěkně vypekl a že
si sto pět let počkáme na to další úplné a nejdelší zatmění. Pak se zvedl vítr,
začala nám být zima a v tuto chvíli nezbylo nic jiného než se vrátit zase domů
do svého. Společně jsme cestou domů
povzdychli: To jsme to vymňoukli!!!
Blanka Sekerová
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Starkočský ples
Již po deváté v novodobé
historii jsme se sešli v sokolovně, abychom se společně pobavili a zatancovali si na plese, který tradičně pořádá Obec Starkoč.
K tanci a poslechu nám zahrála skupina Faust Band.
Do posledního místa naplněný sál potleskem odměnil
povedenou taneční a akrobatickou relaci – vystoupení umělce na chůdách. Zábava se stupňovala při tanci
i lahodném víně, a když se
blížila půlnoc, všichni ne-

trpělivě očekávali výsledky losování tomboly, kterou
již tradičně zorganizovali
manželé Slonkovi. Potěšila
každá výhra, ať byla menší,
nebo dokonce hlavní – kvalitní esspresovač na kávu.
Ceny do tomboly věnovala
z velké části obec, dále tradiční sponzoři a hodně cen
přinesli jednotlivci – občané i chalupáři ze Starkoče.
Všem organizátorům patří poděkování. Příští ples
bude již desátý, jubilejní
a všichni se již těšíme!
Blanka Sekerová

Tip na výlet
Obří postele jsou skalním
útvarem, tvořícím nevelké návrší v lesním masívu
na plochém hřebenu Chvaletické pahorkatin, a zároveň vrcholem s nadmořskou výškou 284 m v Železných horách asi 1,5 km
jižně od obce Zdechovice. Bloky chvaletické žuly
byly mrazovým zvětráváním vymodelovány do podoby oblých balvanů, připomínajících duchny a polštáře, proto byly pojmenovány Obří postele. Největší
a zároveň nejvýše položený
balvan o délce šesti metrů
nese název Duchna.
Od Starkoče jsou Obří postele vzdáleny asi 11 kilometrů, cesta vede převážně
lesem po turistických stezkách, jedná se tak o krásný
výlet na kole, pěší túru, či
krátký výlet vhodný i pro
rodiny s dětmi, pokud se
vydáte přímo ze Zdechovic po modré turistické
značce.
Dvacetičlenná skupina cyklonadšenců ze Starkoče
si zvolila trasu přes Bílé
Podolí, pokračovala kolem sadů do Semtěše, kde

s drobnými obtížemi zdolala kopec na Litošice a odbočila do třešňového sadu,
odkud se už line krásná
stezka lesem, které nás zavedla přes Vlčí skálu až
k Obřím postelím.
Odtud se můžete kousek
vrátit na silnici vedoucí
do Svobodné Vsi a pokračovat po silnici přes Brambory zpět do Bílého Podolí. My jsme se však vydali
dále přes Morašice, kolem
obory do Krasnic a dopřáli si zasloužené občerstvení
v osvěžovně u Senického
rybníka. Odtud se ztěžklýma nohama výlet pokračoval přes Sovoluskou Lhotu
a Sovolusky zpět do Semtěše, kde jsme neodolali
a na závěr ještě vystoupali na věž tvrze, abychom se
pokochali krásným výhledem. Cestu jsme zakončili jak jinak než v hospodě
u pana Paláta, kde následovala opravdu zasloužená odměna za 23 najetých
kilometrů v podobě opékání buřtů.
Kolům zdar a těšíme se
na další putování v krásném okolí Starkoče!
Matyáš Dvořák

Pro letní podívanou
Starkočské promítání vstoupilo již do druhé sezóny,
kterou doprovází i jeho postupné rozšiřování. Jistě
jste si všimli, že k promítacímu plátnu, o které se loni
postaral Matyáš Dvořák
s pomocí Mirka Kuřátka, letos přibyly i lavičky a schody. Nestalo by se tomu tak,
kdyby před dvěma lety Jakub Fíla nevěnoval obci starší fošny, které se nyní moh-

ly využít. S panem Palátem
jsme vše ohoblovali jeho
starší hoblovačkou, všechny
hobliny při tom lítaly na mě,
takže jsem po práci vypadal jako sněhulák. Rastry
na uchycení laviček vyrobil bratr paní Lacinové a my
s holkami jsme na ně nainstalovali fošny. Všichni jsme
se při práci pěkně zapotili,
ale je hotovo!
Miloslav Pozník

Pozvánky

18. 8. Starkočská pouť – I. setkání rodáků
od 14.00 hod. – pouťové atrakce
od 20.00 hod. – pouťová zábava
26. 8. 2018 Sokolský den branné všestranosti
od 13.00 hod.
1. 9. 2018 hasičské závody – Starkočský pohár v požárním útoku
od 12.30 hod.
30. 9. 2018 Den seniorů
od 14.00 hod. – předávání darů jubilantům
28. 10. 2018 Oslavy Státního svátku 100 let české
státnosti
1. 12. 2018 Mikulášská besídka – rozsvícení vánočního stromu v obci
od 17.00 hod. – Sokolovna ve Starkoči
26. 12. 2018 Vánoční turnaj ve stolním tenisu
od 9.30 hod. – Sokolovna
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