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OHLÉDNUTÍ ZA TÍMTO ROKEM V KOSTELE
Rok 2019 se pomalu chýlí ke svému závěru a my můžeme bilancovat, co se nám podařilo uskutečnit z našich plánů na opravě
kostela a co nás v nejbližší době
čeká a také si připomenout
akce, které v kostele proběhly.
Kostel je od počátku roku majetkem obce. Obec má ale omezený rozpočet a proto opravy,
které se budou postupně provádět, je možné uskutečňovat většinou s pomocí různých
dotačních titulů a případných
darů. V letošním roce jsme požádali o dotaci na provedení
opravy vnitřních omítek kostela.
Poskytnutá dotace z programu
ministerstva kultury nám umožnila opravit omítky a zničený strop
nad hlavním oltářem. Pro další
možný postup obnovy kostela
jsme nechali zpracovat staveb-

ně historický, stavebně technický a mykologický průzkum
a bylo provedeno zaměření
kostela. Na základě těchto průzkumů a zpracovaného prováděcího projektu bude vypracovaný projekt pro podání žádosti
o zařazení kostela do programu
záchrany památek na MK. V
průběhu roku proběhly další
„drobné opravy“ jako například
oprava střešní krytiny kostela.
A ještě krátce k akcím, které
uspořádal Spolek za záchranu
kostela. Již od r. 2016 se zapojujeme do akce „Noc kostelů“.
V rámci Žehušických slavností se
konal koncert hornistů. Zapojení
našeho kostela do slavností lesního rohu se již stalo tradicí a my
se budeme těšit na barokní
koncert souboru lesní rohy Hradec Králové, který se uskuteční

v příštím roce. Jako každoročně
se u příležitosti Starkočské poutě konala bohoslužba. Výstava
s názvem „Voňavé tajemství almar našich prababiček“, nám
připomněla dávno zašlé časy.
Vánoční hudbu a povídání
o vánočních zvycích si můžeme poslechnout době adventu
na dvou koncertech a představení „Budeme zpívati, koledovati“. Zakončením roku v kostele bude vánoční půlnoční
bohoslužba o Štědrém dnu.
Chtěla bych tímto na závěr poděkovat všem našim občanům,
členům spolku za účast na pořádaných akcích, za poskytnutou pomoc a podporu, bez které bychom se nemohli v našem
kostele setkávat na krásných
akcích.
Anna Kodlová

DO STARKOCE ZA KULTUROU
Po dlouhé době se sál Sokolovny proměnil v prkna, co znamenají svět. Ochotnický spolek ATAKDÁL z Čáslavi k nám zavítal na Den seniorů v sobotu 5. října s divadelním představením Cesty
veřejného mínění. Jednalo se o reprízu fragmentu
divadelní hry Františka Jeřábka, kterou bylo Dusíkovo divadlo před sto padesáti lety otevřeno.

Hra se odehrávala v roce 1868 v českém městě,
kde s blížícími se obecními volbami došlo k rozporu názorů na prodej obecních lesů, což vyvolalo
rozčílení občanů, ale také zájem redakce časopisu Budoucnost. Celým příběhem zároveň hýbe
láska, nedorozumění, přátelství a dobrá vůle.
Jitka Trojanová

MIKULÁSSKÁ BESÍDKA
Letošní Mikulášská besídka se nesla v trošku jiném
duchu. Doprovodný program byl pod taktovkou
paní Aleny Tvrdíkové z Kutné Hory, která dorazila
se svým týmem a dětem nabídla dílničku, balónkový workshop a SUMO.
V dílničce děti vyráběly vánoční dekorativní svícínky, které si i domů odnesly. Ze speciálních dlouhých balónků jim byly v balónkovém
workshopu vymodelovány různé postavičky, zvířátka, květiny a další motivy, které si děti přály.
I to dětem zůstalo. A SUMO? Atrakce pro větší
děti.

Nebeská nadílka určená dětem, kterou přinesl
Mikuláš s Andělkami, byla letos také jiná, v jiném
provedení, plná sladkostí. Ať si to některé děti
nepřejí, situaci zkontrolovali i čerti. Vše dobře dopadlo, žádné dítko uhlí nedostalo.
No a co nadílka pro dospěláky? Již tradiční punč
zdarma byl nabízen u vstupu do naší Sokolovny
a myslím, že chutnal, když se ho tolik vypilo.
Každým rokem naši Mikulášskou besídku navštíví
víc a víc dětí, za což všem rodičům a prarodičům
děkuji. Děkuji, že si chvilku uděláte a přijdete!
Kateřina Fílová

STARKOCSKÁ POUT
Letošní pouť započala netradičně již v pátek
16. 8., kdy proběhla Mše u příležitosti Starkočské
poutě v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kterou nevedl nikdo jiný než pan Petr Minář, který
k našemu kostelu a bohoslužbám už tak nějak
patří. Stejně tak patří k panu Minářovi kytara,
která společně s jeho zpěvem rozezněla kostel
a naladila naši pouťovou náladu.
Následující den opět potěšil děti i dospělé.
Na mladší účastníky na návsi čekala novinka
v podobě laserové střelnice, klasický skákací
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hrad, malování na obličej a pro naše nejmenší
dětský kolotoč.
Na své si přišli i milovníci dobého jídla a pití. Podávali se steaky, klobásy, langoše a další drobné
pochutiny včetně novinky v podobě popcornu.
Pro dospělé byla připravena večerní zábava
v doprovodu kapely Uni Band, která hrála k tanci i poslechu do pozdních hodin. Zpestřením
celého večera bylo vystoupení účastníků pouti
společně s kapelou.
Jitka Trojanová

AKTIVITA SDH STARKOC
Starkočský Pohár v požárním útoku 2019
Dne 31. srpna se v naší obci konal již 8. ročník hasičských závodů Starkočský Pohár 2019.
Za velmi horkého počasí k nám zavítalo rekordních 25 soutěžních družstev. Závodů se zúčastnilo 13 dětských a 12 dospělých družstev hasičů. Soutěžilo se dvoukolově, děti dva tradiční
útoky a dospělí první útok tradiční a druhý netradiční. Nejprve soutěžily děti ve třech kategoriích (přípravka, mladší děti, starší děti). Soutěž
dospělých začala tradičními útoky a družstvo
mužů Starkoče potvrdilo, že se nám doma daří
a časem 19,7 sekundy jsme se ujali vedení.
To jsme udřeli i ve druhém kole při netradičním
útoku a vrátili jsme putovní pohár do Starkoče.
V kategorii žen naše ženy po bojovném výkonu
obsadili 3 místo. Velké poděkování jim však patří za zajištění výborného pohoštění pro všechny
účastníky a návštěvníky závodů. Další poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě závodů a sponzorům: Obci Starkoč, ZD Křečhoř a.s.
a pohostinství Jiří Palát.

Dokončení soutěžní sezóny 2019
3. 8. Soptík v Dolních Bučicích
Obsadili jsme 2. místo v kategorii muži.
3. 8. Noční závody v netradičním útoku v Jezbořicích
V silné konkurenci 20 soutěžních družstev jsme
obhájili umístění z loňského roku a skončili na krásném 2. místě.
24. 8. Zbyslav
Po pěkném prvním tradičním útoku pod 20 vteřin nás ve druhém kole zradila technika (palec
rozdělovače) a druhý netradiční útok jsme nedokončili a skončili na 4. místě.
29. 9. Zavírání studánek v Třebosicích
Vybojovali jsme 2. místo v kategorii muži a zároveň 1. místo v Poháru starosty obce Třebosic
(součet výsledků závodů otevírání a zavírání studánek).
13. 12. Volební valná hromada SDH Starkoč
Závěrem bych chtěl všem členům poděkovat
za činnost a úspěšnou reprezentaci v roce 2019.
Michal Praus

NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC
Dne 15. června 2019 se v naší
obci, na hřišti u obecního úřadu, konal již tradiční Nohejbalový turnaj trojic, letos již šestý
ročník. Bohužel, kvůli nepřízni
počasí to byl letos první a také
v tento rok poslední turnaj.
Doufáme a věříme, že příští
rok vás na tuto akci budeme
moci pozvat opět dvakrát.

A jak to všechno bylo? Stan
jsme s přáteli postavili, pivní sety nanosili a pak se hrálo, fandilo, jedlo, pilo. Počasí
si opravdu vybrat nedokážeme, a tak jsme se tentokrát,
do slova a do písmene, potili – sluníčka a vysokých teplot
bylo opravdu dost. První místo putovalo týmu „Jakubáci“

– kluci z Církvic hráli opravdu
výborně.
Opět děkujeme vám všem,
pomocníkům, strážcům našeho pitného režimu, plničům
našich prázdných břich a v neposlední řadě i sponzorům.
„Nohejbalu zdar!“ a těšíme
se na vás v dalším roce.
manželé Fílovi

DEN MATEK
„Mateřství mě naučilo, co to znamená žít přítomností a být v klidu.
Děti nepřemýšlí o včerejšku ani o zítřku. Žijí daným okamžikem.“ Jessalyn Gilsig, 1971
Ženy obětavé, matky vašich dětí, našly jste
se v citátu? Já tedy ano.
Letos jsem se již podruhé zúčastnila Dne matek, který se u nás ve Starkoči konal 12. května v místní hospůdce. Dokonce jsem byla i při
přípravách stolů a občerstvení. Jestlipak jste
si všimly, že občerstvení pro vás bylo připravené
námi, zastupitelkami? Mne osobně mrzí, že vás
nedorazilo víc...

Víc maminek, které by si chtěly na chvíli odpočinout od každodenního shonu, které by si chtěly
jen tak popovídat. Uvidíme, jaké to bude v dalších letech. Za sebe říkám: „Neseďte doma
a přijďte!“
Pokud máte nějaký tip, jak si tento den v roce
2020 zpříjemnit, sem s ním – ráda si vás vyslechnu.
Kateřina Fílová
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SLOVO STAROSTY
Vážení přátelé, sousedé a spoluobčané,
jsem moc rád, že opět vychází ve Starkoči náš dnes již bohužel jen občasník „Starkočské listy“. Přes
několik výzev se nedaří naplňovat obsahově naše listy. Nemyslím, že by to bylo tím, že se ve Starkoči
nic neděje, naopak akce přibývají, ale nejsou ruce, které by napsaly článek. Chápu, že v dnešní
uspěchané době se nikomu moc nechce psát, ale je to škoda. Děkuji tímto tvůrcům těchto listů
a hlavně sl. Jitce Trojanové za to, že letos vznikla alespoň dvě čísla.
Dovolte mi se ohlédnout za letošním rokem, který byl bezpochyby z hlediska obecního úřadu a obce
ve znamení realizace domácích čističek. Tato první etapa byla velmi zdařilá a až na pár drobností
jsem nezaznamenal jakékoli stížnosti. Vím, že mnohým z vás byla poničena zahrádka o okolí, ale bez
toho to prostě nešlo. Chci vám všem poděkovat za vstřícnost a pochopení, myslím, že vše do sebe
skvěle zapadlo a podařilo se nad očekávání. Projekt jako takový a celá instalace vzbudil velký
zájem a naše obec je dnes nikoli turistickým, ale čističkovým cílem mnoha starostů z celé České
republiky. Nakonec jsem se rozhodl uspořádat seminář, který byl okamžitě obsazen, a navíc dorazil
pan ministr životního prostředí, včetně celého vedení Státního fondu životní prostředí. Vše nakonec
vyvrcholilo získáním ceny Komunální projekt roku 2019 v kategorii „Chytrá obec“ Přes tento úspěch
je však na všem nutné dále pracovat, instalace je jedna věc, ale následný bezproblémový chod
je druhá půlka projektu, která definitivně určí jeho úspěšnost.
Život ale nejsou jen čističky, myslím, že se velmi slušně podařilo začlenit nové lidi do zastupitelstva,
a i když se někdy něco nepovede, myslím, že vše si pomalu sedá a jsem rád, že naše obec bude mít
do budoucna dost lidí pro vedení obce, a to jak těch již zkušených, tak i těch mladších na kterých
bude stát naše budoucnost samostatné obce. Rád bych vyzdvihl nové akce a sice Stavění máje,
které se doufám stanou nedílnou součástí našeho kalendáře. Určitě divadelní představení, které
se odehrálo po více jak padesáti letech zde ve Starkoči. Čáslavským ochotníkům se tady moc líbilo
a máme již příslib, že po nastudování další hry, opět dorazí do Starkoče. Chci poděkovat všem, kteří
se starají a připravují všechny akce v naší obci, vím, že to není vždy jednoduché, hlavně časově
a jsem moc rád, že i nadále držíme většinu našich akcí jako je Starkočská pouť, hasičské závody,
adventní koncerty a mnoho dalších. V budoucnu chceme také více spolupracovat hlavně s obcí
Semtěš na zájezdech na různá divadelní představení nebo muzikály.
V příštím roce nás kromě II. etapy čističek čeká otevření bytového domu „Škola“, který je již hotov,
až na pár technických drobností, dále pak projektování vodovodu, který se už rozběhl, rekonstrukce památníku, a hlavně projekt a započetí rekonstrukce areálu čp. 24, který chceme otevřít a vlastně zvětšit tak náves. Současné domy se pokusit zachovat a opravit na bydlení, či třeba senior dům.
Pravděpodobnou možností je i samostatná hasičská zbrojnice. Na to vše bude nutné využít všechny
možnosti dotací, které ještě budou, protože náš rozpočet na to sám nestačí. Plánů a práce je tedy
dost, tak ještě sehnat ty finanční prostředky.
Rád bych Vám všem ještě jednou poděkoval za spolupráci v letošním roce a v nadcházejícím čase
vánočním, nám přeji hezké a klidné vánoční svátky, mnoho zdraví, štěstí a rodinné pohody, a to nejen o Vánocích, ale i v celém novém roce 2020.
Jan Jiskra

BRANNÝ ZÁVOD VŠESTRANNOSTI
Poslední srpnovou neděli ve Starkoči ovládl tradiční Branný závod všestrannosti, který pořádá TJ
Sokol Starkoč. Na účastníky po celé odpoledne
čekaly nejrůznější úkoly od znalostí zdravovědy,
přes zkoušku zručnosti ve střelbě, až po fyzickou

zdatnost v tělocvičně. Soutěžního odpoledne
se zúčastnilo 18 dětí a 2 dospělí, pro které se Sokolům podařilo připravit zábavné, soutěživé, ale
i poučné odpoledne.
Jitka Trojanová
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