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Starkočské listy
čtvrtletník obce Starkoč u Čáslavi

Ohlédnutí za oslavami výročí obce Starkoč
Letošní tradiční pouť ve Starkoči byla spojena s oslavami
660. výročí první písemné připomínky vzniku obce. Oslavy začaly již v pátek vernisáží výstavy obrazů starkočských
rodáků Miloslava Vostrovského, Františka Jelínka a Zdeňka Váši. Kurátorkou výstavy byla PhDr. Dačevová, která
zapůjčené obrazy ze soukromých sbírek sestavila do velmi
poutavé přehlídky a zároveň představila i profesní vývoj
všech tří malířů. Po vernisáži obrazů ve škole následovala další nevšední událost v životě obce. Péčí zastupitelstva
obce byl zpřístupněn kostel Na Nebevzetí P. Marie, ve kterém se konal Beneﬁční koncert na záchranu kostela. Program tohoto koncertu byl velmi příznivě přijat. Vystoupili
zde pan Petr Minář (klávesy, kytara a zpěv), Bára Vášová
(klávesy), Vilém Dvořák (violonchelo), dále Aneta Suková
a Petra Zikmundová (zpěv). Koncert v kostele doplnila výstava dobových fotograﬁí. Na 22 panelech byly představeny fotograﬁe ze školy (nejstarší z roku 1911), ze života hasičů, sokolů, dále byly představeny polní práce v tehdejší
době, některé fotograﬁe zaznamenaly i mnoho kulturních
událostí v obci. Mnozí na fotograﬁích poznávali sami sebe
nebo své blízké. Nemalou událostí bylo představení šesti
ilustrací bible, které vytvořil Salvádor Dalí. Návštěvnost
těchto akcí byla úžasná. Na vernisáži obrazů ve škole bylo
odhadem přes 130 návštěvníků, v kostele byla doslova hlava na hlavě, přeplněno. Atmosféra překrásná. Staří pamětníci marně vzpomínali, kdy byl kostel takto zaplněn. Dále
je ještě nutno připomenout: zásluhou starosty obce pana
Jiskry se do kostela na čas oslav vrátil i původní inventář.
Zapůjčené vzácné obrazy z bočních oltářů byly vsazeny
do původních rámů a instalovány na opravené boční oltáře.
Vše doplňovaly i původní plastiky. Koncert v tomto prostředí a pouze za svitu svící tak získal nevšední a jedinečnou atmosféru. Se soumrakem bylo veřejnosti představeno další překvapení: slavnostní nasvícení kostela. To bude
využíváno při vhodných slavnostních příležitostech. Položení věnců u pomníku padlým v první světové válce předcházelo otevření nového altánu na vyhlídce. Všem, kdo se
vydal přes celou ves, se naskytl nádherný pohled na nasvícený kostel. Každý chvíli poseděl. Altán byl postaven
jako součást turistické cesty z Čáslavi přes Horní Bučice,
Zbyslav, Starkoč, Bílé Podolí do Semtěše. V sobotu probíhal již tradiční program a to: pouťový fotbálek a odpoledne
pouť s atrakcemi pro děti a večer taneční zábava na návsi.
K dobré pohodě hrála kapela TIP z Kutné Hory. Během
víkendu byly k vidění na obecním úřadě práce z výtvarné
soutěže spojené s hlasováním o cenu diváka. Na obecním
úřadě bylo možno nahlédnout do obecní a školní kroniky, do zápisů zastupitelstva obce od roku 1892. V souvislosti s oslavami vznikla galerie starostů, předsedů a znovu starostů, kteří působili ve funkcích již od roku 1850
až do současnosti. Raritou je podpis starkočského rychtáře Martina Horáka z roku 1753. Fotograﬁi každého starosty doplňuje jeho funkční období, dobové razítko a pod-
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pis. Galerii vhodně doplnila plastika
obecního znaku. Autor článku děkuje
všem za zapůjčení dobových fotograﬁí a zvláště všem za zapůjčení obrazů starkočských rodáků, děkuji paní
PhDr. Dačevové za pomoc v roli kurátorky výstavy obrazů, SOkA Kutná
Hora za zapůjčení kronik a dále všem
kteří nějakým způsobem pomohli při
organizaci oslav. Závěrem nutno dodat: výnos z beneﬁčního koncertu byl
téměř 12.000,- Kč a bude sloužit jako
základ pro činnost nově založeného
spolku „Za záchranu starkočského
kostela“. Děkujeme všem, kdo přispěli. Oslavy 660. výročí první písemné
připomínky obce sice znamenaly pro
mnohé hodně starostí a úsilí a však
krátce řečeno: stálo to za to.
Jaroslav Bruner

Není starosta, jako starosta
Co to slůvko pro lidi znamená a hlavně, jaké emoce vyvolá? U někoho žádné, jinému se udělá vzteky zle. To u nás
ve Starkoči nehrozí. My, ženy, si vybavíme fešáka. Mozek i srdce na svém místě. Nepovyšuje se nad nikým z nás a má
skvělé nápady. Dokázal to, samozřejmě i s ostatními členy zastupitelstva a nejenom s nimi, při oslavách 660 let od založení naší vesničky.
Ačkoli bývalý Pražák, sžil se s touto vsí, jako by byl rodilý Starkočák. Kdybychom měli klobouky, smekli bychom. Báječná atmosféra. Beneﬁční koncert v našem kostelíku – bezvadný nápad. Spoustu lidí chytil za srdce, účast byla velkolepá.
Jen tak dál. Vždyť říkám, není starosta, jako starosta. Děkujeme.
Alena Veselá (rozená Bochníčková)

Rally Železné Hory
Letošní konec prázdnin nám v sobotu 29. srpna zpříjemnili přeloučští pořadatelé rallye historických vozidel
a motorek. Na svém již osmém ročníku soutěže zavítali i k nám, do Starkoče. Byli jsme jednou ze zastávek
na trase Přelouč – Jankovice – Litošice – Zdechovice – Bernardov – Sulovice – Horušice – Zaříčany – Bílé Podolí – Starkoč – Podhořany – Sovolus-

ky – Brloh – Lipoltice – Poběžovice
– Přelouč. Po předchozí domluvě měli
u nás na návsi před obecním úřadem
připraveno malé stanoviště, kde jednotliví účastníci vyplňovali soutěžní
otázky a dali nám tak dostatek času
prohlédnout si jejich naleštěné miláčky. A že bylo na co koukat! Nejstarší vozy byly již z dvacátých let minulého století, ale k vidění byly i nověj-

ší škodovky, například Škoda 100, se
kterou se nejeden z diváků učil v autoškole řídit. Milovníci jednostopých
vozidel si užili pohledu na třicet motorek a mopedů, starých aut projelo
na padesát. Auta průběžně přijížděla na náves, tam řidiči vystoupili, nechali se vyfotit a pohovořili s námi,
místními. My jsme obdivovali krásné
dobové kostýmy a jejich zapálení pro
věc. Postupně pak zase odjížděli směrem Podhořany do motorestu na oběd
a dál po trase. Po nich následovaly
motorky, a když se zaprášilo i za posledním z pořadatelů, pomalu jsme se
neochotně rozcházeli i my. Z ospalého
sobotního odpoledne se nakonec vyklubala událost, která zaujala většinu
starkočských. Na návsi se během pár
chvil objevily slunečníky, stolky a lavičky. Místní podnikatelé dělali čest
svému jménu a hned teklo pivo i malinovka proudem. K zakousnutí byly
i koláče a kdo měl zájem, mohl si odskočit na obecní úřad na toaletu, jak
to už bývá u podobných akcí samozřejmostí. Bylo to pěkné rozloučení
s prázdninami!
Blanka Sekerová
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Zprávy z radnice
Oprava cesty kolem kostela
Jak si jistě mnozí již všimli, proběhl návoz materiálu (frézingu) k cestě
kolem kostela. Stav této cesty předčil očekávání a je nutné ji co nejdříve opravit. Oprava bude probíhat spíše svépomocí a s pronájmem válce
popř. ostatních potřebných strojů. Dojde v první fázi k vyrovnání povrchu
a ve druhé fázi (asi do dvou let) a pokud srovnání bude úspěšné, bychom
se pokusili aplikovat ﬁnální vrstvu
jako v Horní ulici.
Rekonstrukce školy
Připravovaná rekonstrukce školy
na bytové jednotky se zatím odkládá o cca půl roku. Bude totiž vypsán

dotační titul z MMR (Ministerstvo
pro místní rozvoj), kde by obec mohla dostat ﬁnanční dotaci 500-600 tis.
Kč na bytovou jednotku. Během podzimu oslovíme několik stavebních ﬁrem, abychom znali reálnou cenu rekonstrukce, a pokusíme se o získání
dotace.
Tvorba rozvojového dokumentu obce
V nejbližších dnech se vám dostane do ruky dotazník ohledně rozvoje
obce, vašich představ atd. Zpracování
takového dokumentu je důležité z několika důvodů. Jednak obec takový
dokument mít musí a zvlášť v novém
programovacím období bude k němu
přihlíženo z velkou vážností. Absence

takového dokumentu, bude snižovat
bodové ohodnocení uchazeče, nebo
ho dokonce vyřadí z žádostí o dotace.
Dalším neméně důležitým prvkem takového dokumentu je, že bych velmi
rád znal vaše názory na to, co považujete za důležité pro naši obec a jakým
způsobem se dále ubírat. Dotazník
bude rozdán do všech domů a bude
i volně ke stažení na webu obce. Odevzdejte ji však prosím jen v orazítkovaných obálkách, jen takový dotazník
bude platný a zahrnut do celkového
vyhodnocení. Vyhodnocení bude pak
na veřejné schůzi cca 10/2015. Pokud
má být dotazník prospěšný, prosím
o pár minut Vašeho času a pečlivé vyplnění. Díky.
Jan Jiskra

Z usnesení zastupitelstva
Zde je výběr usnesení Zastupitelstva
obce ve Starkoči při jednáních v období 07/2015 – 08/2015. Kompletní
seznam všech přijatých usnesení je
k dispozici na Obecním úřadu Starkoč.
2. 7. 2015 Schůze č. 5
Vyhodnocení Záměru prodeje
č. 2/2015 (prodej části pozemku
č. 143)
Zastupitelstvo obce Starkoč vydalo
dne 29. 5. 2015 Záměr č. 2/2015 (viz
usnesení č. 2015.4.5) o prodeji části pozemku č. 143 obce Starkoč. Do
4. 7. 2015 byla doručena jedna nabídka na Záměr č. 2/2015 od paní Aleny Veselé. Nabídka byla doručena dne
16. 6. 2015 a obsahuje veškeré náležitosti, které vyžaduje Záměr. Zastupitelstvo se dohodlo na prodeji části pozemku č. 143 v případě dodržení následujících podmínek:
- 50Kč/m2 plus náklady geodeta
a veškeré související poplatky se
zaměřením a převodem pozemku
- po provedeném zaměření a rozdělení pozemku bude uzavřena kupní smlouva na předmětnou část pozemku č. 143
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo prodej části pozemku č. 143 Záměrem č. 2/2015 a to paní Aleně Veselé
při dodržení výše uvedených podmínek: 50 Kč za m2 po zaměření a přesném vyčíslení velikosti pozemku. Kupující dále uhradí náklady geodeta
a veškeré související poplatky se za-

měřením a převodem pozemku.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2015.5.3 bylo schváleno
Vyhodnocení Záměru pronájmu
č. 3/2015 (pronájem vodní nádrže)
Zastupitelstvo po dohodě upřednostňuje před ﬁnančním příjmem za pronájem (cca 3000,-Kč/rok) založení rybářského kroužku s osvětu rybolovu,
hlavně pro děti. Pověřuje starostu obce
k jednání se zájemcem o nájem, aby
v obci vytvořil rybářský kroužek místo ﬁnančního plnění. Zastupitelstvo
zdůvodňuje tento svůj krok zájmem
o vyžití dětí pod odborným dohledem. Zastupitelstvo obce Starkoč vydalo dne 29. 5. 2015 Záměr č. 3/2015
(viz usnesení č. 2015.4.8) o pronájmu
vodní nádrže obce Starkoč. Do 4. 7.
2015 byla doručena jedna nabídka
na Záměr č. 3/2015 od pana Michala
Kropáčka.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo pronájem vodní nádrže Záměrem č. 3/2015 k chovu drobných ryb
za předpokladu, že nájemce v obci
zřídí rybářský kroužek pro zájemce
z obce. Zájemci s trvalým pobytem
nebo vlastnící nemovitost v obci nebudou platit po dobu nájmu členské
poplatky. Pro ostatní členy rybářského kroužku si stanový nájemce členské poplatky sám. Jakýkoliv další rybolov bude pouze pod dohledem nájemce.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2015.5.4 bylo schváleno

31. 8. 2015 Schůze č. 6
Vyhodnocení oslav 660 let obce
Starosta sdělil, že celkové ohlasy
na oslavy byly velmi dobré, organizace i vše ostatní se dle jeho názoru
velmi zdařilo. Drobným nedostatkem
byla absence občerstvení na pátečních
akcích, hlavně při přecházení z kostela na otevření Starkočské vyhlídky. Celkově však byla celá akce velmi úspěšná s ohlasem v širokém okolí. Zvlášť pak starosta poděkoval panu
Brunerovi za jeho náročnou práci při
organizování výstavy obrazů.
Bez usnesení
Vyřazení projektu na zalesnění Dolců – zmařená investice
Místostarostka paní Prausová navrhla
vyřazení projektu Revitalizace Dolců
z nedokončených investic jako zmařenou investici v částce cca 10.000,- Kč,
vzhledem k již třetímu neúspěšnému
pokusu o získání dotace. Jedná se hlavně o účetní záležitost. Obec se bude
pokoušet i nadále tento projekt využít
a uplatnit v jiných dotačních titulech.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo vyřazení projektu na zalesnění v Dolcích (revitalizace pozemku)
jako zmařenou investici
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2015.6.4 bylo schváleno
Neschválení územního plánu obce
z Ministerstva obrany!!
Místostarostka informovala a předložila stanovisko Ministerstva obrany
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(dále jen MO), které neschvaluje prodloužení územního plánu obce Starkoč. Důvodem je požadavek uvést stávající územní plán do souladu se zásadami územního rozvoje (ZÚR), 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.
Zastupitelstvo obce Starkoč se usneslo domluvit se s MO dle jejich vyjádření, že v roce 2016 začne projednávat nový územní plán se zapracováním všech připomínek. Důvodem
tohoto rozhodnutí je i skutečnost, že
tyto změny nemůžeme stihnout zpracovat do konce kalendářního roku
2015, kdy končí platnost územního
plánu. Dalším důvodem na zapracování všech připomínek územního plá-

nu v roce 2016 je možnost získání dotace vzhledem k ﬁnanční náročnosti. Obec by neměla být bez platného
územního plánu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč se zavazuje, že začne projednávat nový
územní plán se zapracováním všech
připomínek a regulativů, které obsahuje ZÚR v roce 2016
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2015.6.5 bylo schváleno

Nohejbalový turnaj trojic již podruhé
„Pojďte, uděláme další turnaj v nohejbale.“ Tak přesně touto myšlenkou to všechno začalo...
Naše obec, na kterou je každý obyvatel/ chalupář jistě hrdý,
každoročně pořádá spoustu tradičních akcí, mezi které se
nyní řadí i nohejbalový turnaj trojic. Právě ten se letos, dne
5. 7. 2015, konal již podruhé a odstartoval tak letní prázdniny se vší parádou.
Přípravy vypukly již několik dní před turnajem samotným,
jelikož bylo nutné upravit okolí hřiště a jeho povrch, za což
děkujeme starostovi obce, Janu Jiskrovi a obecnímu úřadu,
který toto zařídil a hlavně ﬁnančně zajistil. Obec zajistila
i ceny pro první tři vítězné týmy v podobě pohárů, medailí a diplomů. Díky! Skvělou práci odvedl i Jakub Fíla,
bez kterého by se nohejbalový turnaj možná ani nekonal.
Vždyť právě jeho je ta prvotní myšlenka zmíněná v tomto
článku. :o)
Tak, jako tomu bylo loni, tak i letos se s přípravami stánků, zázemí hráčů a hostů začalo již v ranních hodinách.
Po celý den bylo zajištěno občerstvení. Pochutiny v podobě

polévek, dobrot z udírny, salátů, apod. zajistilo „BISTRO
U SAMCE“, jehož šéfkuchařem je Milan Žák. Nápoji nás
zásobil náš výčepní místní osvěžovny, Jirka Palát. Oběma
výše zmiňovaným ještě jednou děkujeme.
Nutno podotknouti, že nohejbal je asi opravdu dosti oblíbená hra. Vždyť letos se přihlásilo a hlavně zúčastnilo ještě
více týmů, než tomu bylo loni.
I přes šílené vedro a pichlavé paprsky sluníčka jsme zvládli den v pohodě, bez úrazů a nutného příjezdu sanitky. :o)
Gratulujeme týmu „Choboti“, který vyhrál 1. místo a tím
odvedl porážku hošťálovickému týmu z loňského roku.
Gratulace patří i týmu „Třicátníci“, který obsadil 2. místo
a týmu „Dudu“, který obsadil místo 3.
Pořekadlem: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“, se řídíme i my ve Starkoči, a proto ceny byly připraveny pro
všechny hráče z týmů.
Jelikož zájem o nohejbal je veliký, zvládneme si letos zahrát ještě jednou. Termín bude včas upřesněn.
Díky všem a „Nohejbalu zdar!“
Kateřina Fílová

Hasičská sezóna končí
Tak jako pěkné počasí, i hasičská sezóna je již
za námi. Dovolím si tedy
shrnout posledních pár závodů, kterých se naši hasiči
účastnili. Dne 31. 7. se konaly noční hasičské závody
v Semtěši. Oblíbenost těchto nočních závodů potvrzuje i hojná účast hasičských
týmů, naši muži zde skončili na sedmém místě. O měsíc později, 29. 8. se konaly
hasičské závody ve Zbyslavi, kde děti obsadili stejně
jako muži třetí místo, ženy
si zde vybojovaly místo
první. Další závody 5. 9. se
odehrávaly na domácí půdě,
kde si všechny starkočské
týmy – dětí, žen i mužů, doběhly pro vítězství. Neskrývaly jsme nadšení z toho,
že se nám po roce vrátil putovní pohár z Třebo-

sic zpět do Starkoče. Však
jsme také slavili až dlouho
do noci.
Poslední závody byly 12. 9.
tentokrát v Horních Bučičích, kde naše děti potvrdily

letošní formu a opět obsadily první místo. I přes malou
účast starkočských závodníků, jak žen, tak mužů, se
nám zde nakonec podařilo dát do kupy dva týmy -

Starkoč A a Starkoč B, oba
zařazené do mužské kategorie. A hasičskou sezónu
jsme zde dovršili krásným
třetím a šestým místem.
Hana Opočenská
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Z historie obce – legionáři - rodáci ze Starkoče
V roce 1917 se masivně začaly rozšiřovat oddíly legií v zahraničí. Tehdy
vstoupilo deset rodáků z obce Starkoče, kteří byli v zajetí buď v Rusku,
nebo v Itálii do legionářských složek.
V ruských legiích bojovali Čeněk
Chadraba (1896), František Dušek
(1878), Josef Forman (1882), František Papoušek (1881), Bedřich Skřivánek (1894), Miloslav Váša (1896),
Pavel Váša (1886), v italských legiích potom Josef Krajíček (1896), Antonín Krátký (1897), Josef Vytvar
(1896). Šli bojovat proti Rakousku-Uhersku, za ideály TGM, za svobodné Československo. Situace na bojištích první světové války způsobila
to, že jejich návrat do vlasti byl velmi složitý. Italští legionáři sice neměli tak strastiplnou cestu domů, avšak
na mnohé ještě čekalo nasazení na Slovensko, do bojů proti Maďarům. Chránili tam až do roku 1919 hranice nově
ustanovené Československé republiky.
Josef Krajíček to prožil na vlastní
kůži. Jeho dopisy ze Slovenska domů
svědčí, jak těžko prožívali ten čas.
Příslušníci legií v Rusku po bojích
s německými a bolševickými vojsky,
která jim odřízla cestu na západ, museli téměř 9 tisíc km ustupovat po magistrále na východ až do Vladivostoku. Odtud je čekala cesta lodí okolo
celého světa domů, do Evropy. Z Vladivostoku bylo pro mnoho tisíc legionářů na cestu do Evropy postupně vypraveno několik desítek transportních
lodí. Byly to dlouhé, strasti plné, několika měsíční plavby různými směry.
Mnozí pluli do Ameriky nebo do Kanady a odtud zpět do Evropy. Tady je
opět možno říci: co jméno, to velmi
dramatický příběh, který trval týdny
a měsíce.
Čeněk Chadraba se vracel s trans-

portem č. 18 na americké lodi Scheridon. Loď vyplula 28. února 1920
z Vladivostoku se 1949 důstojníky a vojáky na palubě pod velením
pplk. Žáka. Přepravován byl štáb
čs. Husitské střelecké divize včetně
2. roty a 2. pluku. Z Vladivostoku se
vydali na dlouhou cestu na jih, přes Japonské moře, kolem Nagasaki, potom
na jihozápad kolem Jižní Korey ve východočínského moři. Propluli kolem Tchai-Wanu, poblíž Filipin, dále
pak kolem Vietnamu až do Malaisie,
do přístavu Singapur. Dále pluli přes
Bengálský záliv na západ do přístavu
Colombo na Srí Lance (dříve Cejlon).
Odtud bylo již celkem blízko do Evropy, tedy domů. Přes Arabské moře,
přes Adenský záliv do Jemenského
Adenu. Dále pak přes Suezký průplav
do Port-Saidu (Nyní Búr-Said). Potom
přes Středozemní a Jaderské moře
do italského Terstu. Tam přirazili
24. dubna 1920. Byli v Evropě, domov
měli nadosah.
Miloslav Váša měl cestu domů ještě o něco složitější než Čeněk Chadraba. Rovněž se musel probíjet se
svým plukem po magistrále jako Čeněk Chadraba. Jeho loď Ixion vyplula
z Vladivostoku 23. května 1920 jako
26. transport s 2 853 důstojníky a vojáky na palubě pod velením s plk. Vüchterleho a plk. Váni. Přepravován byl
i 7. pluk s úderným praporem a Kulikovského baterií. Americká transportní
loď Ixion však zamířila z Vladivostoku přes Japonské moře, kolem ostrovů
Hokkaido a Midway, přes Tichý oceán
do kanadského Vancouveru. Vlakem
cestovali 4 500 mil přes celou Kanadu
se zastávkou ve Winnipegu do tábora
Valcartier. Tam čekali na loď Hamburg, která je odvezla z přístavu Quebeck přes záliv Svatého Vavřince, ko-

lem Nového Skotska, přes Atlantský
oceán a Severní moře do německého přístavu Cuxhaven. Tam přirazila
17. července 1920.
Ostatní příslušníci legií v Rusku měli
podobný osud. Rovněž se museli složitě probíjet po magistrále až do Vladivostoku a odtamtud lodním transportem zpět do Evropy. František
Dušek, rodák ze Starkoče, žil v Markovicích u Chrudimi. Vyplul 13. srpna
1919 s 8. transportem na lodi Heffron,
23. prosince 1919 dorazili do Terstu.
Na palubě bylo dalších 875 důstojníků a vojáků. Pavel Váša, rodák ze
Starkoče, byl pekařem v německém
Obersbachu, vyplul 9. července 1920
s 24. transportem na lodi Grook. Bedřich Skřivánek, žil v Lounech, vyplul 6. června 1920 na lodi Dolar Belgig jako 28. transport. Do německého
Cuxhafenu připluli spolu s dalšími
3 289 důstojníky a vojáky 20. července 1920. František Papoušek pravděpodobně vyplul spolu s dalšími
1 024 důstojníky a vojáky 15. června
1919 na lodi Nanking jako 4. transport. Do Brestu připluli 31. července 1919. Josef Forman, rodák ze
Starkoče, žil ve Vídni. Domů se vrátil s lodním transportem č. 8 na lodi
Hunt-Send 6. srpna 1920. Fotograﬁe
z cest legionářů si můžete prohlédnout na webu obce v sekci informace
o obci/legionáři.
T. G. Masaryk se později k otázce legií vyjádřil slovy: „Dobrovolnická
jednotka Česká družina vznikla ze
Sokolů a bez Sokola by nebylo České družiny, bez České družiny by nebylo československých legií a bez čs.
vojska by nebylo čs. samostatnosti...“
Volně zpracováno dle osobních listů
legionáře ve VÚA Praha
Jaroslav Bruner

Klobouk dolů....
Vážení sousedé, dovoluji si Vám popsat své postřehy z oslav 660. výročí první písemné připomínky
vzniku obce. Jsem jeden ze tří, který se podíleli na částečné obnově kostela a jako hlídací služba. Jsem
rád jaký velký ohlas oslava měla a jak velký byl zájem sousedů a rodáků ze Starkoče. Tento zájem
o kostel jste potvrdili Vaší účastí. Někteří sousedé se přišli podívat třikrát, nejen v pátek, v sobotu ale
i v neděli. Tato skutečnost mě velice překvapila i proto, že bylo takové vedro. Klobouk dolů před Vámi.
Nás to povzbudilo a naše práce nepřišla vniveč. Děkuji.
Míla Pozdník
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Sokolský výlet Keltskou stezkou
V neděli 21. 6. 2015 uspořádala TJ Sokol Starkoč pěší
výlet. Trasa výletu začínala a končila na náměstí v Nasavrkách a vedla Keltskou stezkou Železnými horami do
míst původního keltského osídlení poblíž dnešních Českých Lhotic. Trasa výletu měřila asi 9,5 km a procházela krásnou přírodní rezervací v údolí řeky Chrudimky. Přesto, že doprava auty ze Starkoče do Nasavrk byla
zajištěna a počasí bylo výletní, akce se zúčastnilo pouze šest zdatných sokolů a sokolek a dva čtyřnozí vodiči.
Ostatní zájemci, kteří přislíbili svou účast, zřejmě přecenili své síly a společensky znaveni oslavou kulatých
narozenin velitele místních hasičů, konanou předešlého
dne, odpadli, ještě než vyšli.
Tak příště pojďte s námi!
Jana Slonková

Cyklistický výlet s vydařil
Dne 30. 9. 2015 se konal cyklovýlet ze
Starkoče na přehradu Pařížov. V 9.30
hod. jsme se shromáždili u místní sokolovny a vyrazili na cestu. Účast nebyla nijak vysoká, a to hlavně kvůli velmi
horkému počasí a ostrému slunci. I přesto
několik odvážlivců vyrazilo. Cesta byla
díky vedru a kopcům docela náročná, ale
do cíle jsme úspěšně dorazili. Tam jsme
si mohli na chvíli odpočinout a prohlédnout si přehradu. Když jsme se dostatečně vynadívali na přehradu a toto příjemné zákoutí Železných hor, vyrazili jsme
na cestu zpět. Tentokrát přes Třemošnici,
kde jsme se si dali malou občerstvovací
pauzu. Odsud jsme pokračovali na Lhotu
velmi nepříjemným kopcem, který celý
vyjeli jen dva nejodvážnější. Kopec nás
opět vyčerpal, proto jsme se ještě osvěžili ve Žlebských Chvalovicích. Ti, kteří zde byli poprvé, si mohli prohlédnout
areál zdejšího lihovaru, a ochutnat z pestré nabídky místního piva. Domů se již
jelo z kopce dolů ve stínu Železných hor.
A závěrečné zhodnocení v místní sokolovně dopadlo na výtečnou.
Jakub Váša

  Poděkování  
Paní Eva Kopecká darovala obci
Starkoč „Rychtářské právo“. Zastupitelstvo obce touto cestou paní Evě
Kopecké děkuje.

Pozvánky:
3. 10. Den seniorů, od 14.00 hod.
24. 10. Starkočská drakiáda
4. 12. Mikulášská besídka, od 17.00
hod. v Sokolovně
26. 12. Vánoční turnaj ve stolním
tenise, od 9.30 hod. v Sokolovně
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