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Starkočské listy
čtvrtletník obce Starkoč u Čáslavi

Komunální politika
Vážení spoluobčané,
většině z Vás, a to i k mému překvapení, se dostal v těchto dnech do schránek reklamní leták ke komunálním
volbám, které se konají v říjnu 2016,
kde je rozhovor se mnou. Mé překvapení je v načasování, kdy sám jsem
tuto aktivitu očekával až někdy v září.
Rozhovor se mnou je samozřejmě autentický až na vizitku, kde mám omylem uvedeno vysokoškolské vzdělání.
Upřímně musím říct, že jsem obecně toho názoru, že do regionální politiky ta velká, stranická moc nepatří,
takže se asi a oprávněně může většina
z Vás ptát, proč tedy kandiduji. Moje
kandidatura je spíše symbolická a vyjadřuje jasnou podporu Hnutí starostové a nezávislí. Když člověk začíná
starostovat, musí se někde rozkoukat,
někde čerpat informace, rady, mnoho

dalšího. U mě to bylo prakticky od začátku právě Hnutí starostové a nezávislí. Zpočátku jen spíše konzultačně a až později po osamostatnění
od TOP09 již aktivně. Jsem přesvědčen, že v krajských volbách je daleko
lepší variantou kvalitní starosta, než
stranou dosazený politik a to ať zleva
nebo zprava. Krajské zastupitelstvo je
podle mého vrcholem komunální politiky, a proto plně a nyní již i aktivně podporuji HNUTÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. To co jsme zažili a zažíváme z krajů v posledních
letech, to nebylo opravdu moc dobré řízení kraje a Středočeský kraj je
dnes bohužel jedním z nejhorších a to
v mnoha oblastech. Věřte, že právě
starostové o tom vědí své. Budu moc
rád, pokud přispěji do společné kasy

Maškarní zábava
Velikonoční svátky jsou již po několikátý rok spojeny s Maškarní zábavou pořádanou dobrovolnými hasiči
ze Starkoče. Ani letošní rok nebyl výjimkou a dne 25. března se na tanečním sále v Sokolovně sešlo rozmarné
množství karnevalových masek. A že
bylo na co koukat! Pořadatelé se jednohlasně shodli, že počet maškar rok
co rok přibývá a jsou stále více nápaditější. Tentokrát na písně skupiny
Univerzum, která nás celým večerem
provázela, dováděli jeskynní lidé, havajské tanečnice, bojler Dražice, vodníčci, černoušci, šmoulové, čertíci,
upíři a všemožné další „příšerky“.
V soutěži o nejlepší masku se nakonec na třetím místě umístili Asterix
a Obelix, na druhém místě dokonale
ztvárnění jeskynní lidé. Maskou večera byla, a to zcela zaslouženě, zvolena
WC budka.
Již teď se všichni těšíme, jaké bytosti nás na plese navštíví příští Velikonoce.
Hana Opočenská

hlasů a to je také hlavní důvod mé
kandidatury. Moje priorita je a bude
i nadále práce pro obec Starkoč a Mikroregion Čáslavsko.
Věřte, že většinu z prvních dvaceti
kandidátů znám osobně a mohu jednoznačně říct, že se jedná o velmi poctivé a pracovité lidi, kteří ve svých
obcích již něco dokázali a jsou voleni již poněkolikáté, což samo o sobě
o něčem svědčí. Pokud to uznáte
za vhodné, budu moc rád za Vaše hlasy a podporu tomuto Hnutí.
Na závěr mi dovolte popřát nám
všem hezké a léto, krásnou dovolenou
a mnoho krásných letních dní plných
pohody a radostí.
P. S. Pokud na Vás někde v září ještě
vykouknu tak se nelekejte.
Jan Jiskra

Dětský den
Jak už se stalo tradicí, i letos proběhla oslava Dne dětí v naší obci. Oslavu
pořádala tělovýchovná jednota Sokol
a pečlivé přípravy se odrazily v celkovém úspěchu celé akce.
Na návsi byly připraveny soutěže,
ve kterých děti získaly poukázky
na odměny v provizorním obchůdku
s hračkami i cukrovinkami.
Úkoly byly odstupňovány podle náročnosti - od rozeznávání zvířátek
a jejich hlasů pro nejmenší děti až
po paměťové a postřehové úkoly pro ty
starší. Celkovou atmosféru nepokazila
ani průtrž mračen, kdy všichni utíkali
do budovy obecního úřadu a za celkového veselí pokračovali v soutěžích,
i když trochu promoklí.
Děti si odnesly spoustu pěkných cen,
které zčásti zakoupila TJ Sokol Starkoč, zčásti jako sponzorské dary
od obce, spoluobčanů i chalupářů.
Byla to další příležitost k setkání více
generací a pro děti to byl dobrý příklad sounáležitosti k obci.
B. Sekerová
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Z usnesení zastupitelstva
Zde je výběr usnesení Zastupitelstva
obce ve Starkoči při jednáních v období
03/2016 – 06/2016. Kompletní seznam
všech přijatých usnesení je k dispozici
na Obecním úřadu Starkoč.
26. 6. 2016 – Schůze č. 4
Schválení Závěrečného účtu obce
Starkoč za rok 2015
Zastupitelstvo obce Starkoč sestavilo Závěrečný účet obce za rok 2015,
který byl po dobu 15-ti dnů vystaven
na úřední desce v obci a na obecních
stránkách k připomínkám občanů.
Žádné připomínky nejsou do dnešního
dne známy a tak zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet obce bez výhrad.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč projednalo Závěrečný účet obce za rok
2015 a vyjadřuje souhlas celoročním
hospodařením a to bez výhrad.
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2016.4.3 bylo schváleno
Schválení Účetní závěrky obce Starkoč za rok 2015
Zastupitelstvo obce Starkoč projednalo účetní závěrku za rok 2015, zastupitelstvo nemělo k účetní závěrce
žádné připomínky.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo
Účetní závěrku obce za rok 2015.
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2016.4.4 bylo schváleno
Schválení přijetí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo
přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rekonstrukci veřejného
osvětlení na hlavní silnici č. 3387,
včetně hlavního rozvaděče VO v celkové výši 225 000 Kč. Spoluúčast
obce je ve výši 34 246 Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření vzájemné
smlouvy. Dotace je ve výši 225 000 Kč
a vlastní spoluúčast ve výši 34 246 Kč
na rekonstrukci veřejného osvětlení
na silnici III. tř. č. 3387, včetně hlavního rozvaděče.
Usnesení č. 2016.4.5 bylo schváleno
Odpis nedobytných pohledávek
Místostarostka Jana Prausová přednesla návrh na odpis pohledávek poplatků za komunální odpad a poplatků
za psa, u kterých nelze dohledat dluž-

níka a vznikly před 1. 1. 2011, což
znamená starší jak 5 let.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo
odpis nedobytných pohledávek, které
měly datum splatnosti před 1. 1. 2011
a dosud nebyly uhrazeny.
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2016.4.6 bylo schváleno
Smlouva o přidělení dotací z rozpočtu obce Starkoč
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 usnesením 2015.7.4 z 6. 11. 2015.
Na základě schválených pravidel
schvaluje tímto zastupitelstvo obce
veřejnoprávní smlouvy o přidělení ﬁnančních prostředků pro Spolky, které
si podaly žádost.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo
veřejnoprávní smlouvu č. VS/1/2016
na částku 28 900 Kč pro SDH Starkoč v plném znění – činnost.
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2016.4.8 bylo schváleno
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo
veřejnoprávní smlouvu č. VS/2/2016
na částku 23 500 Kč pro TJ Sokol
Starkoč v plném znění – činnost.
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2016.4.9 bylo schváleno
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo
veřejnoprávní smlouvu č. VS/3/2016
na částku 56 000 Kč pro TJ Sokol
Starkoč v plném znění – Výměna
oken u Sokolovny.
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2016.4.10 bylo schváleno
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo
veřejnoprávní smlouvu č. VS/4/2016
na částku 4 000 Kč pro Kateřinu Fílovou v plném znění – Nohejbalové
turnaje.
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2016.4.11 bylo schváleno
Schválení příspěvku pro školáky
s trvalým pobytem v obci
Na návrh paní Blanky Sekerové stejně jako v loňském roce bude přiznán
příspěvek v rámci sociální politiky
obce na školáky za podmínek, které
stanovilo zastupitelstvo obce usnesením 2015.3.8. V období od 1. srpna

do 30. září dostanou rodiče školou povinných dětí do 15-ti let věku dítěte
1 000 Kč na každé dítě jako příspěvek
na školní potřeby z prostředků Obecního úřadu ve Starkoči. Tento příspěvek je nenárokový a k jeho získání
musí být splněny následující základní
podmínky:
1. Podaná žádost na předepsaném
formuláři,
2. Trvalý pobyt dítěte a minimálně
jednoho z rodičů, či zákonných
zástupců ve Starkoči,
3. Základní školní docházka,
4. Ani jeden z rodičů či právních
zástupců nesmí dlužit obecnímu
úřadu žádné poplatky.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo příspěvek ve výši 1 000 Kč ročně
na školní potřeby žáka, který je školou povinný, do věku 15-ti let včetně
a s trvalým pobytem v obci Starkoč
dle schválených pravidel.
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2016.4.12 bylo schváleno

Poděkování
Vážení Starkočáci,
velmi rád bych touto cestou poděkoval dosavadní knihovnici Ing. Petře Merunkové. Moc si vážím její práce, která trvala bezmála 6 let a nebyla
vždy lehká, hlavně elektronizace většiny knih starkočské knihovny je opravdu velmi záslužný čin. Takže Péťo díky
a hodně štěstí v další práci.
Jsem velmi rád, že vám mohu touto
cestou oznámit, že novou knihovnicí se
od 1. 7. 2016 stává paní Jana Slonková.
Hodně štěstí a ať se čtenáři jen hrnou.
Jan Jiskra

Hasiči
Pálení čarodějnic
V sobotu 30. 4. se pod dozorem dobrovolných hasičů ze Starkoče konalo pálení čarodějnic. Každý, kdo dorazil, si za
odměnu mohl zadarmo opéct buřtíka.
Sběr železa
Dne 28. 5. jezdili naši dobrovolní hasiči dům od domu a sváželi staré železo. Velitel hasičů tímto všem občanům za železné příspěvky děkuje.
Brigáda hasičů
Dne 3. 4. se dobrovolní hasiči účastnili brigádky - sázení stromků.
SDH Starkoč
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Z historie obce – obecní záležitosti III.
V posledním čísle SL jsem se zabýval spolky, které v obci působily, pomáhaly spoluobčanům a vzdělávali je.
V obci samozřejmě působili i živnostníci s různým zaměřením. V devatenáctém století rodina p. Friedländera
(čp 32) provozovala koloniál se zbožím, který byl tehdy potřebný v rodinách chalupníků a sedláků. Např. petrolej, svíce, síta a tak podobně. Později byl zřízen i výčep lihovin. Ten však
již museli schválit zastupitelé obce.
Na přelomu devatenáctého a dvacátého století začali zakládat podobné živnosti i místní občané. V obci postupně
vznikly dvě hostinské živnosti: p. Josefa Pavlíka (čp 14) a Václava Špačka (čp 21). Pohostinství Josefa Pavlíka
později převzal Josef Vítek. Konzumy
pánů Václava Crkala (čp 36) a Václava
Špačka z čp 21 vznikly téměř současně co pohostinství. Brzy se k nim přidal i pekař p. Jindřich Dvořák (čp 22)
se svým obchodem. Součástí hospody
Josefa Pavlíka, resp. Václava Vítka byl
poměrně velký sál. Proto se veškerý
společenský život v obci odehrával
právě v tomto hostinci. Tam se schůzovalo, odbývaly plesy, hrálo divadlo, tam cvičili sokolové. Tělocvičná
jednota Sokol dne 22. července 1928

slavnostně otevřela svůj nový stánek.
Sokolovnu. V obci tak přibyl velký,
pěkný sál. Tím se podstatně rozšířily
možnosti společenského a sportovního vyžití v obci. Kromě sušárny pana
Váši byl v obci i bezpočet řemeslníků všech profesí. Sdružení mlátícího stroje v roce 1924 založil Emanuel Váša (čp 79). Mláticí družstvo založil v roce 1925 i Josef Vostrovský
(čp 63). Provozoval živnost drcení
obilí. Dlouhá léta v obci poskytovali své služby i další drobní řemeslníci. Josef Skřivánek (čp 77) provozoval
od roku 1899 živnost kolářskou. Karel Sekera (čp 70) od roku 1925 živnost truhlářskou, Václav Černovský
(čp 101) zase živnost obuvnickou,
Bedřich Novák (čp 19) živnost zámečnictví. Obecní kovárnu si pronajímali
kováři vždy formou výběrového řízení, takže mistři svého oboru. V obci
bylo i několik zedníků. Obec se rozrůstala i co do velikosti. Koncem dvacátých a začátkem let třicátých minulého století si mnoho občanů vystavělo nové domky na parcelách, které jim
obec postupně zajistila. Byl to největší
stavební rozmach obce. Stavební parcely byly přiděleny celkem dvanácti občanům. Na šesti parcelách byly

však postaveny jen stodoly. Na ostatních vyrostly nové domky, hlavně podél cesty do Bílého Podolí. Při pozemkové reformě obec postupně nakoupila pozemky a ty potom pronajímala
domkařům tak, aby každý měl svůj
malý zdroj obživy. Ještě uvádím jako
příklad výsledky voleb do obecního
zastupitelstva v roce 1931. Na volebních seznamech bylo zapsáno 313 voličů, k volbám jich přišlo 290. Účast
nevídaná - 92,65 %. Patnáct zastupitelů, kteří uspěli 27. září ve volbách
do obecního zastupitelstva byli zapsáni na pěti kandidátkách různých
stran. Byla to Čs. strana národně socialistická (3), Republikáni (5), Domkáři a dělníci (4), Občanská strana (1),
Lidová strana (2). Jako příklad politického smýšlení obyvatel obce uvádím
ještě výsledky voleb do NS z roku
1935: republikáni 99, sociální demokracie 22, socialisté 39, komunisté 53,
lidovci 57, živnostníci 19, fašisté 7, národní sjednocení 3. Voličské seznamy
čítaly 325 voličů, k volbám přišlo 299
voličů. Opět účast úžasná.
Volně zpracováno dle zápisů rady
a zastupitelstva obce a fondů SOkA
Kutná Hora
Jaroslav Bruner

Nohejbalový turnaj trojic
Tak, jako k tradicím naší vesnice patří
např. Obecní ples nebo Hasičské závody, již třetím rokem sem můžeme zařadit i nohejbalový turnaj trojic, který
se letos konal 18. 6. 2016. Tradičně vše
začalo den předem, kdy se okolí hřiště posekalo, stánky se postavily, hřiště se upravilo, aby se další den mohlo jen sportovat, hodovat a fandit :o)
V sobotu 18. 6. vše začalo v ranních hodinách. Byla potřeba registrace všech týmů, vybrání startovného, losování týmů do skupin, no
a pak už samozřejmě hra samotná.
Týmů se letos sešlo opravdu hodně - celkem 12, kdy se zde našli zástupci ze Starkoče, Lovčic, Podhořan, Ronova, Žehušic, Čáslavi, apod.
Celý den nám přálo počasí. Studené nápoje pro nás zařídil Jirka Palát a něco dobrého do žaludku Milan Žák se svým „Bistrem u Samce“,
za což oběma jmenovaným ještě jednou děkujeme. Jirkovi patří díky 2x,
jelikož jsme od něj obdrželi sponzorské dary v podobě nápojů, které byly součástí cen. Když už je řeč

o cenách, musím poděkovat i Obecnímu úřadu naší vesničky, díky kterému jsme mohli čerpat dotaci na tuto
sportovní akci, která byla využita
na nákup pohárů, medailí a diplomů.
Jak už je u nás zvykem, všech 12
týmů si domů odnášelo ceny - nejsme zastánci výher jen pro první
tři týmy :o) No a kdo to vlastně vy-

hrál?!? Byl to tým „VOKURKY“,
jehož členem byl i Kuba Fíla, který je zakladatelem tohoto turnaje.
Ještě
jednou
děkujeme
všem
za účast, férovou hru, dobrou náladu a těšíme se na vás příště - snad ještě letos na podzim.
NOHEJBALU ZDAR!
Kateřina Fílová
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Na kole do Kladrub nad Labem
První letošní výlet se vydařil báječně. Dopoledne jsme
s větrem v zádech a sluníčkem nad hlavou vytlačili svá
kola na kopec „Semtěšák“.
Našli se samozřejmě i borci, kteří kopec vyjeli. Dále
se pak už jelo téměř z kopce do Litošic a Zdechovic.
Z Řečan nad Labem je to co
by kamenem dohodil k prvním ohradám se starokladrubskými chovnými klisnami a jejich hříbaty, kterých
se nemohly nabažit hlavně
děti. Kolem Kladrub se rozkládají opravdu nádherné
pastviny a my jsme projeli okolo císařské aleje, což
je 4 km dlouhá lipová alej
směrem k Selmici a hřebčín je odsud jako na dlani.
Z časových důvodů byla
vynechána prohlídka zámku a kostela a vrhli jsme se
rovnou do stájí a postrojov-

ny. Dozvěděli jsme se zde
něco o více než 400 let starém chovu místních koní,
čímž se tento hřebčín řadí
mezi nejstarší v Evropě. Viděli jsme i hřebce, kterého
dostal svatebním darem anglický královský pár a bohužel nevyzvedl.
V Kladrubech se chovali kočároví koně do dvorních stájí
Rudolfa II. Hřebčín přestál
požár i nezájem o teplokrevná plemena, který je téměř
vyhubil. A poněvadž nikde
jinde italsko-španělské koně
nebylo lze více dostat, stal
se název „kůň starokladrubský“ novým názvem jejich
plemene a to ve stádech běloušů zde chovaných ve stádech vraníků chovaných
ve Slatiňanech (citace z dobových dokumentů). K další
likvidaci došlo po roce 1918,
kdy se hřebčín stal státním.

Hasičské souboje
Hasičská sezóna je již dávno v plném proudu, ráda
bych proto shrnula dosavadní úspěchy našich dobrovolných hasičů. Na prvních závodech, které se konaly dne
7. 5. v Třebosicích, vybojovali naši muži krásné druhé
místo. O tři týdny později, tj.
28. 5. v Semtěši, se o vítězství postaralo smíšené družstvo B, třetí místo obsadilo

smíšené družstvo A. Na doposud posledních závodech
11. 6. v Jankovicích skončili
starkočští muži na bramborovém čtvrtém místě.
Sezóna však ještě nekončí!
Přijďte nás podpořit i na další
závody, které se budou konat:
29. 7. v Semtěši (noční závody), 20. 8. v Dolních Bučicích, 27. 8. ve Zbyslavi a 3. 9.
na domácí půdě ve Starkoči.
Hana Opočenská

Kromě prohlídek se zde můžete projet v kočáře, uhasit
žízeň či hlad v místní hospůdce, vyšplhat na rozhlednu a samozřejmě, máte-li
zbytečný půl miliónek, koupit koníka nebo dva. Stejné
koně dnes mají u švédského a dánského královského
dvora nebo u jízdní policie
v Praze, Pardubicích či Os-

travě. Pro jejich mírnou povahu jsou často využíváni
k hipoterapii.
Cestou zpět jsme se ještě
pokochali výhledem z vyhlídky nad Chvaleticemi
a pak se již jelo téměř bez
šlapání. Celou trasu zvládli všichni, včetně dětí a zásahové vozidlo pro dopravu
odpadlíků zůstalo v garáži.
Jiřina Vášová

Den matek
Zpravidla druhou neděli v květnu slavíme svátek Den matek.
V novodobé historii naší obce je to již tradiční setkání a je to
malé posezení pro ty, kteří si chtějí popovídat při kávě a dobré
muzice. Pořadatelem setkání je OÚ. Andrea Prausová nejprve
předala všem maminkám kytičku. V hudební složce se postupně se vystřídaly Bára Vášová na varhany, Andrea Prausová se
pochlubila svým uměním ve hře na kytaru. Bára Vášová ve hře
již značně pokročila a zahrála velmi náročné skladby. Vše doplnil Vladimír Dvořák. Všechny potěšil svou heligonkou a lidovkami. Při dobré hudbě si nakonec všichni spolu zazpívali
několik lidovek a dobře se pobavili. Je jen velká škoda, že účast
byla tentokrát trochu nižší.
Jaroslav Bruner

Společenská rubrika

Pozvánky

V lednu až červnu letošního roku oslavily paní Marie
Hlaváčková, Jaroslava Kuřátková, Josef Marek, Jaroslav Pilař, Zdeňka Paštěková a Helena Bochníčková
svá významná kulatá životní výročí. Srdečně všem
gratulujeme a do dalších let
přejeme hodně zdraví, štěstí
a dny prožité v radosti.
Jaroslav Bruner

20. 8. Starkočská pouť
od 14 hod. pouťové atrakce,
od 20 hod. pouťová zábava
3. 9. Starkočský pohár
v požárním útoku
1. 10. Den seniorů
od 14 hod. předávání darů
jubilantům
Nohejbalový turnaj
termín bude upřesněn
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