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Slovo starosty
Vážení přátelé a sousedi,
zima nám pomalu, ale jistě dává nashle a bohužel mnoho očekávané vláhy opět nepřinesla. A tak doufám, že se
v létě nedočkáme nějakých nepříjemných situací s nedostatkem vody, jaro může ještě leccos napravit. Většina
z nás již netrpělivě očekává první teplejší paprsky jarního
sluníčka, a jak jsem si všiml, tak někteří již začínají opečovávat své zahrádky. I obec se tak jako každý rok chystá
na pravidelnou údržbu. Bohužel v letošním roce bude podstatně méně zaměstnanců, na které obec dostane dotaci,
a tak se možná bude někomu zdát, že údržba může být někde a krátkodobě horší. Pevně věřím, že naše osvědčené
zaměstnankyně si s tím poradí tak dobře, že nic nepoznáme. V rámci údržby obce mám však prosbu na všechny
pejskaře – prosím nezapomeňte si uklízet po svých miláčcích, čtyři koše je na obec jako Starkoč myslím velmi slušné vybavení, tak je využívejme!!!
V letošním roce bude pokračovat rekonstrukce přízemí
školy, kde sice pomalu, ale zato vlastními prostředky, se

Starkočský ples
Obecní úřad zahájil 6. února plesovou sezonu již sedmým starkočským plesem
v novodobé historii obce,
poprvé jsme v nově opraveném sále sokolovny tančili
v roce 2010.
Hrála nám již tradičně skupina TIP z Kutné Hory.
Pěkný pohled byl na předtančení, kdo měl zájem, naučil se za všeobecného veselí irské tance.
O hlavní překvapení se postaral pořadatel hned při
příchodu na ples – ke vstupence každý dostal pěknou
sklenici na víno se znakem
Starkoče a nápisem Starkočský ples 2016. Že by to byl
začátek nové tradice?
Ani tentokrát jsme nevynechali možnost vyhrát některou z hodnotných cen
v tombole, hlavní výhrou
bylo trekové jízdní kolo,
tuto cenu sponzoroval obecní úřad. Další ceny se sešly

od mnoha sponzorů i dárců z řad občanů Starkoče.
Největší zásluhou při uspořádání tomboly měli tradičně manželé Slonkovi,
u kterých se dary do tomboly scházely. Jim pak připadla nelehká úloha ceny setřídit, zabalit, ocenit, vytvořit
seznam a dostát všem úředním povinnostem.
Zábava byla v plném proudu až do pozdních hodin
a nebýt malé výtržnosti, jak
už to na zábavách bývá, byl
by celkový dojem na jedničku. Ale víc než polovina
hostů odcházela, jak se říká
„s basou“, tedy až když přestala hrát kapela a to je dobré znamení, že příště přijdeme opět.
Na webových stránkách obce
je 111 pěkných fotograﬁí
a všem doporučujeme podívat
se na ně a připomenout si tak
atmosféru „ve víru tance“.
Blanka Sekerová

budeme snažit dokončit tři bytové jednotky. Obec podala také několik žádostí o dotaci a to na rekonstrukci veřejného osvětlení včetně rozvaděče, rekonstrukci památníku, opravu spodní ulice a tvorbu nového Územního plánu ruku v ruce s novým Rozvojovým plánem obce, který
ovšem tvoříme sami se zapojením nové komise pro Rozvoj
obce a drobnou podporou Mikroregionu Čáslavsko. Většina z vás již tuto aktivitu jistě zaznamenala v podobě vyplnění dotazníku, jehož vyhodnocení bude zveřejněno asi
v květnu na veřejné schůzi.
Další aktivitou bylo vytvoření právě oné komise Rozvoje
obce, kterou vede Jarda Pavlík a také Spolek za záchranu
kostela ve Starkoči, kde byl zvolen předsedou Vláďa Dvořák. Jsem velmi rád, že právě v těchto uskupeních jsou noví
lidé, kteří se doufám přidají k již známým a fungujícím
Hasičům a Sokolům, čímž snad dojde k lepšímu rozložení
sil pro posílení a zkvalitnění rozvoje obce.
S přáním krásných jarních dnů
Jan Jiskra
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Z usnesení zastupitelstva
Zde je výběr usnesení Zastupitelstva
obce ve Starkoči při jednáních v období 12/2015 – 02/2016. Kompletní seznam
všech přijatých usnesení je k dispozici
na Obecním úřadu Starkoč.
4. 12. 2015 Schůze č. 8
Informace o pořízení nového Územního plánu
Starosta informoval představitele
o textu výzvy k podání nabídek s tím,
že bylo obesláno doporučeně 7 ﬁrem
zabývajících se územním plánováním
v regionu Čáslavska.
Starosta předložil zastupitelstvu obce
návrh na jmenování komise pro výběr
veřejné zakázky. Starosta navrhl sebe
jako určeného zastupitele pro územní plán a dále pak Janu Prausovou
a Ing. Petra Šteffka za zastupitelstvo.
Komisi rozvoje obce bude zastupovat
předseda Ing. Jaroslav Pavlík a členka
komise Iva Krejčíková.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč po projednání schvaluje komisi pro výběr
zhotovitele veřejné zakázky Územní
plán Starkoč a text výzvy k podání
nabídek.
21. 12. 2015 Schůze č. 9
Návrh rozpočtu na rok 2016
Zastupitelé schválili návrh rozpočtu
obce Starkoč na rok 2016. Rozpočet
bude zveřejněn na zákonnou dobu 15ti
dnů k připomínkám občanů na úřední
i elektronické desce. Zastupitelstvo
tedy navrhuje rozpočet na rok 2016
se ztrátou ve výši 33 tis. Ztráta je kryta
stavem ﬁnančních prostředků na účtu.
Součástí návrhu rozpočtu jsou také
žádosti o dotaci od spolků a zájmových skupin dle nových pravidel.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo
návrh rozpočtu obce Starkoč na rok
2016.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2015.9.6 bylo schváleno
Stanovení ceny za sběr a svoz komunálního odpadu na rok 2016
Starosta předal zastupitelům tabulku s výpočtem ceny odvozu KO.

Cena je kalkulována z nákladu za odvoz v roce 2014 a počtu obyvatel
včetně rekreačních objektů ke dni
1. 12. 2015. S kalkulace je patrné, že
skutečné náklady v roce 2014 vysoko
překračují cenu poplatku. Zastupitelstvo obce však nebude zvyšovat tento
poplatek na rok 2016 a zůstává tedy
nezměněn ve výši 680,-Kč za rok.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo
výši poplatku za svoz a shromažďování komunálního odpadu na rok 2016
ve stejné výši jako v loňském roce 680,- Kč.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2015.9.8 bylo schváleno
8. 1. 2016 Schůze č. 1
Schválení rozpočtu obce na rok 2016
Zastupitelé schválili návrh rozpočtu
obce Starkoč na rok 2016. Rozpočet
byl zveřejněn na zákonnou dobu k připomínkám občanů na úřední i elektronické desce. Nebyly vzneseny žádné
připomínky od občanů.
Místostarostka doplnila návrh o změnu týkající se příjmu dotace ze Středočeského kraje ve výši 45.000,-Kč.
Tato dotace je schválena a oproti
předpokladu přijde na účet až v roce
2016.
Zastupitelstvo tedy schvaluje rozpočet na rok 2016 včetně předložených
změn, proti kterým nemá nikdo námitek, jako celek s přebytkem 12 tis. Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo navržený rozpočet obce Starkoč
na rok 2016 po změně na příjmové
stránce o 45 tis. Kč. Celkový přebytek
bude 12 tisíc korun českých.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2016.1.3 bylo schváleno
Schválení zhotovitele a smlouvy
o dílo na Územní plán Starkoč
Hodnotící komise na svém zasedání dne 4. 1. 2016 zjistila, že všechny
předložené nabídky splňují předepsaná kritéria. Všichni uchazeči splnili
předepsaná kritéria a o vítězi tak rozhodovala nejnižší nabídka.
Z výše uvedených důvodů tak hod-

notící komise jednoznačně vyhodnotila jako nejlepší nabídku uchazeče
Ing. Arch. Michaela Dejdarová, Tři
Dvory, 280 02 IČ: 71407014, kterou doporučuje zastupitelstvu obce
ke schválení včetně přiložené smlouvy o dílo, která je součástí nabídky.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo na základě vyhodnocení jmenované komise Ing. Arch. Michaelu
Dejdarovou, Tři Dvory, 280 02 IČ:
71407014 jako zhotovitele Územního
plánu Starkoč.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2016.1.5 bylo schváleno
26. 2. 2016 Schůze č. 2
Vyhláška č. 1/2016 o zákazu podomního prodeje
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem vyhlášky o zákazu podomního
a pochůzkového prodeje na území
obce a po krátké diskusi jej odsouhlasilo.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo
Vyhlášku č. 1/2016 – Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového
prodeje na území obce Starkoč.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2016.2.3 bylo schváleno
Žádost o půjčku Mikroregionu
Čáslavsko
Starosta obce, který je zároveň předsedou Mikroregionu Čáslavsko, požádal zastupitelstvo obce o krátkodobou
půjčku pro Mikroregion za účelem
vybavení nových kanceláří. Mikroregion má již předschválenou dotaci
na provoz a vybavení, která by měla
být proplacena Mikroregionu cca
v 07/2016-08/2016. Žádost o půjčku je ve výši 50 tisíc se splatností do
30. 9. 2016 s ročním úrokem 4 %.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo půjčku Mikroregionu Čáslavsko
ve výši 50.000,- Kč (padesáttisíckoručeských) se splatností do 30. 9. 2016
a roční úrokovou sazbou 4%.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2016.2.5 bylo schváleno

Vážení občané,
jak jste byli již informováni obec bude tvořit nový územní plán obce Starkoč. Každý vlastník pozemku může podat
podnět na změnu využití svého pozemku v katastru obce Starkoč. K tomuto účelu slouží formulář, který je ke stažení na
webových stránkách obce nebo k vyzvednutí na obecním úřadě. Podněty můžete podávat do 15. 5. 2016. Koncem května
bude veřejně představen první návrh územního plánu obce.
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Z historie obce 11 – obecní záležitosti II.
Záležitosti obce, které již neměly takovou prioritu, byly někdy řešeny jen
s velkými obtížemi. Např. od roku
1906 se obec zabývala zřízením společného hřbitova s obcí Lovčice. Měl
být umístěn na hranici katastrů. Z důvodu ﬁnančního přetížení zastupitelstvo až 28. září 1920 deﬁnitivně odstoupilo od dohody ke zřízení společného hřbitova. Obdobně zdlouhavě
či opatrně bylo postupováno i v případě zavedení elektrického proudu.
Rozhodnutí o elektriﬁkaci obce padlo poměrně brzy. 16. října 1919. Dokonce Josef Novák a Antonín Bochníček byli 20. listopadu vysláni do Vrdů
na poradu o projektu: „Vedení primární a sekundární sítě elektrického
proudu“. Teprve až 24. ledna 1921 zastupitelstvo elektriﬁkaci obce schválilo. Nakonec elektrický proud do obce
stejně v daném termínu zaveden nebyl. Za nějaký čas zastupitelstvo
od tohoto projektu nakonec stejně odstoupilo. Čas ukázal, že až do začátku 2. sv. války se schválení elektriﬁkace obce a její následné zrušení opakovalo ještě několikrát. Starkoč byla
elektriﬁkována teprve až v roce 1941.
Tyto velmi důležité záležitosti se sice
nepodařilo vždy včas a úspěšně završit, správa a běžný chod obce šel bez
problémů dál. Ve dvacátých a třicátých letech minulého století se občané aktivně zapojovali do společenského hnutí v obci. Vznikaly různé spolky a sdružení ať už společenské, nebo
na podporu drobných živnostníků či
podnikání. Některé, sotva byly zaregistrovány, již mnoho činnosti nevyvíjely, jiné spolky bezezbytku naplňovaly deklarovanou činnost a byly ku
prospěchu všem občanům. K tomu je
nutno poznamenat následující: všech-

ny spolky musely být řádně registrovány u Okresní politické správy
v Čáslavi s předmětem své zamýšlené činnosti a stanovy. Bylo samozřejmostí, že všechny výkazy, oznámení termínů konání výročních schůzí
a zápisy z nich byly včas doručovány
na místo registrace. Spolků bylo poměrně mnoho. Komentář o dvou největších, tj. o Sokolu a SDH si ponechám na pozdější dobu. Zatím se zmíním o ostatních. Předně, od roku 1870
fungovala v obci Občanská záložna.
Vznikla jako důsledek snaživosti občanů. Smyslem bylo poskytovat svým
členům půjčky na podporu jejich podnikání, ale nebylo smyslem vydělávat.
Tento venkovský peněžní ústav odpovídal velikostí místní potřebě a rostl
pozvolna. V roce 1885 měla záložna
již 150 členů se 158 podíly v hodnotě 2.000 zl. a docílila příjmu 33.737 zl.
Postupně se rozrůstala až na 162 podílů v hodnotě 2.221 zl. Občanská záložna ve Starkoči se nakonec dobrovolně rozešla po usnesení valné hromady ze dne 22. února 1903. Před likvidací, kterou provedla Hospodářská
záložna v Čáslavi, měla Občanská záložna na svém účtu 78.278,- K a podíly členů činily 3.911,-K. O všech dalších níže uvedených spolcích se ne
vždy podařilo v archívech dohledat
úplné informace, proto je spíše vyjmenuji, případně s uvedením jejich funkcionářů, počtem členů ap. Hospodářská beseda byla založena v červenci
1888, rozešla se 19. 5. 1892. Sdružení
venkovské mládeže bylo registrováno
15. května 1909. Hospodářské sdružení českých křesťanských zemědělců a domkařů bylo založeno 30. srpna 1922, poslední doklad o spolku je
z 11. 4. 1939. Sdružení mělo 15 řád-

ných a 20 přispívajících členů. Funkcionáři spolku byli: Jaroslav Horák
čp 65, předseda, Antonín Bochníček
čp 45, jednatel, další členové byli Josef Trojan čp 17, Nesládek čp 81, Josef
Horák čp 23, Josef Šimonek čp 46, Jan
Bíža čp 43, Josef Hlaváček čp 51. Jednota malozemědělců, domkařů a živnostníků byla založena 27. července
1925 a poslední písemnosti jsou z roku
1938. Antonín Kuřátko čp 82, předseda, Josef Mikšík čp 83, místopředseda, Václav Špaček čp 21, pokladník,
Václav Kuřátko. Jednota republikánských zaměstnanců byla registrována
27. srpna 1936. Ustavující valná hromada proběhla 3. února 1937, spolek
zanikl 31. března 1939. Karel Bláha
čp 85, důvěrník, Stanislav Pažout, jednatel, Václav Černovský, pokladník
a další členové byli Zdeněk Podávka,
Alois Vitvar, Ladislav Váša, Jan Bláha čp 47, Václav Doubek čp 16. Místní domovina čítala kolem 30-ti členů, působila od 12. ledna 1936 až do
22. ledna 1939. Představitelé spolku
byli: Vostrovský Josef čp 63, Kutílek
Josef čp 61, Bedřich Hlaváček čp 68,
Josef Řezníček čp 30, Miloslav Váša
čp 89, Antonín Hrabaň čp 74, Svaz
pěstitelů čekanky působil do 3. června 1939, Svaz dělnictva lučebního
v republice československé působil
do 19. března 1940. V obci byly i spolky vzdělávací a společenské. Největší
z nich byl Vzdělávací spolek Havlíček.
Založen byl 20. července 1911 a jeho
cílem bylo vzájemné vzdělávání svých
členů a jejich podporování v případě
nezaviněné tísně.
Volně zpracováno dle zápisů rady
a zastupitelstva obce a fondů SOkA
Kutná Hora
Jaroslav Bruner

Spolek za záchranu kostela ve Starkoči
Dominantou naší obce, ale i celé
čáslavské kotliny, je barokní kostel
Nanebevzetí Panny Marie ve Starkoči.
Díky péči obyvatelů obce Starkoč byly
v poslední době provedeny úpravy kostela a jeho okolí, jako např. vyčištění interiéru kostela a instalace sítí do oken.
V kostele proběhla v srpnu loňského
roku část oslav k 660 výročí první zmínky o obci Starkoč. Po dlouhé době tak
bylo nejen občanům obce a jejím rodákům umožněno prohlédnout si interiér
kostela, kam byly pro tuto příležitost zapůjčeny z depozitáře čáslavského muzea

původní postranní oltářní obrazy. Duchovní zážitek byl umocněn poslechem
živé hudby.
Vzhledem k možnosti získat dotace
v rámci různých programů na obnovu
památek, byl občany obce založen spolek s názvem „Spolek za záchranu kostela ve Starkoči.“
Ustavující schůze spolku se konala
za velké účasti občanů obce dne
20. února 2016 v místním hostinci. Účelem založení spolku je zachránit kostel
Nanebevzetí panny Marie ve Starkoči,
který je ve zchátralém stavebním stavu

ohrožujícím jeho kulturně-historický
význam. V plánu je provedení stavební rekonstrukce, zrestaurování interiéru a dochovaného mobiliáře a následně
kostel využívat pro společensko-kulturní události obce, případně kostelu
navrátit jeho původní liturgické určení.
Dosažení cíle, který si spolek stanovil,
nebude jednoduché, nicméně jeho členové společně s ostatními občany obce
cítí jako svoji morální povinnost zachovat a zvelebit dominantu obce, kterým kostel Nanebevzetí Panny Marie ve
Starkoči bezesporu je.
Vladimír Dvořák
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Zpráva z vánočního turnaje ve stolním tenise
V sobotu 26. prosince 2015
se u nás konal už tradiční
povánoční turnaj ve stolním
tenisu, pořádaný TJ Sokol
Starkoč. Hrálo se jako vždy
v sokolovně už od 10 hodin.
Účast byla celkem slušná
a zúčastnili se lidé každé věkové kategorie. Veliká různorodost panovala
i v tom, jak kdo danou hru
ovládá, takže méně zkušení
hráči šli do hry s tím, že se
pobaví, ale na prvních příčkách neskončí. Každý tam
našel alespoň pár soupeřů
sobě rovných. Hra probí-

hala v přátelském prostředí
a všichni si ji užili, i když
třeba nevyhráli. Součástí zápisného byla i pořádná
porce gulášové nebo dršťkové polévky servírovaná
v přestávce na oběd, takže
se hráči dostatečně posilnili
pro další zápolení.
Nakonec po hodinách plných soubojů skončili na
prvních příčkách Dominik
Palát, Jiří Ptáčník, Ivan Košař. Celá akce tedy dopadla úspěšně a všichni doufáme, že se bude v tomto roce
opět konat.
Jakub Váša

Hasiči zahájili činnost v novém roce
Dne 14. 2. 2016 se ve 13.00
hodin letos poprvé sešli členové SDH Starkoč. Nejprve
jsme se seznamovali a poté
testovali nové plovoucí čerpadlo Cyklon 2. Čerpadlo této konstrukce, které je i určitou alternativou
za požární stříkačku PS 12,
jsme doposud neměli. Navíc je potěšující, že na nákup tohoto čerpadla získala jednotka požární ochrany
obce výraznou dotaci. Poté
už jsme se pustili do práce.
Po dohodě s obcí jsme začali

obnovu švestkové aleje mezi
domem č. p. 12 a bývalou
suškou. V první fázi jsme
odstranili některé poškozené švestky a především náletové dřeviny. Další fází bude
výsadba nových švestek,
kterou máme v plánu během
jara. Naším cílem je během
několika let postupně doplnit a obnovit celou švestkovou alej. Vzhledem k tomu,
že jsme se brigády zúčastnili
v hojném počtu, práce nám
šla pěkně od ruky. Všem patří poděkování.
Michal Praus

Pozvánky

POZVÁNKA
PRO CYKLISTY, TURISTY A MILOVNÍKY
VÝLETŮ

25. 3. Maškarní zábava
od 20:00 hod hraje skupina
Universum, Sokolovna

OTEVŘENÍ TRASY RAZÍTKOVÉ HRY
MIKROREGIONU ČÁSLAVSKO

SOBOTA 2. DUBNA 2016 v 9:00 HOD.

SRAZ PŘED INFOCENTREM na náměstí v Čáslavi (vedle radnice)
Celková délka trasy cca 20 km – občerstvení zajištěno na Starkočské vyhlídce
Trasa: Čáslav - Hrádek, kostel sv. Petra a Pavla, Koudelov - památník, Zbyslav - Mozaika,
Starkoč - Vyhlídka, Bílé Podolí – obecní úřad,
Semtěš – věž, Turistické centrum u rytíře Brtníka (navazující Stezka po obci a Stezka rytíře Rubína)

Další informace na www.mikroregioncaslavsko.cz,
www.tic-semtes.cz, na tel. 702 95 44 25 Mgr. R. Brtníková
ČÁSLAV

VRDY

STARKOČ

BÍLÉ PODOLÍ

30. 4. Pálení čarodějnic
od 18:00 hod
8. 5. Den matek
od 13:30 hod, Sokolovna
28. 5. Dětský den plný her
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