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Starkočské listy
čtvrtletník obce Starkoč u Čáslavi

Obecní ples ve vylepšené sokolovně se vydařil
První pátek v měsíci únoru je ve Starkoči zadán kultuře. Obecní úřad pořádá svůj každoroční ples.
Tradiční akce se konala v nově vylepšených
prostorách sokolovny na nově přebroušeném a
nalakovaném tanečním parketu, a navíc židle
dostaly pěkné bílé potahy. K celkově skvělé
náladě přispěl fakt, že téměř všichni návštěvníci dodrželi plesové zvyklosti, totiž plesové
róby u dam a společenský oblek u pánů.
Hudební skupina AKCENT z Chrudimi dovedla přilákat návštěvníky nejen na ples samotný, ale také na taneční parket, který byl
plný hned při prvních tónech úvodní písně.
Nutno říci, že kapela hrála fantasticky a až do
časných ranních hodin.
Ke slavnostní atmosféře plesu přispělo nemalou měrou předtančení. V podání pardubické
taneční skupiny Ryengle jsme zhlédli irské tance. Soutěžní taneční pár z Heřmanova Městce
předvedl standardní a latinsko-americké tance. Závěrem se tanečníci spojili ve skupinu
„Starkoč fussion“ a společně předvedli chachu
s irským reelem. Je dost možné, že jsme ve
Starkoči byli první na světě, kdo právě tuto
kombinaci tanců uviděl.
Jako další mile překvapila a velký potlesk sklidila Markéta Freitágová s ukázkou břišních
tanců. Nejvíce si toto vystoupení užívali někteří muži, ať už ti, které Markéta přizvala ke spolupráci, nebo ti, co se sami spontánně přidávali.
Letošní ples se vydařil a kdo nepřišel, mohl
jen litovat. Za rok nashledanou na starkočském plese.
Jaroslav Bruner

Na impozantní postavu starkočského starosty Jana Jiskry se při jeho
proslovu k účastníkům plesu upíraly obdivné pohledy nejen z pódia.

Bude na příštím plesu i soutěž STARkočDANCE? Některé páry by určitě
měly šanci uspět a porota by jim pak jistě dokázala spočítat body.
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Zprávy z radnice
Zprovoznění stezky
Starkoč - Zbyslav
V současné době probíhá obnova
zprůchodnění „polní cesty“ stezky
ze Starkoče do Zbyslavi. Ve spolupráci s Obecním úřadem Vrdy by se
měla v budoucnu propojit cesta kolem koryta Doubravy až do Vrdů ke
mlýnu. Za Starkoč se budeme snažit
ještě dokončit cestu do Skalin a hlavně na rozcestí v Hluštičkách, udělat
vyhlídku s posezením a ohništěm,
která byla v plánu již za působnosti
minulého zastupitelstva.
Zprůchodnění cesty do Zbyslavi by
mělo být nahrubo hotové do Velikonoc, kdy pod hlavičkou Mikroregionu Čáslavsko bude zahájena poutavá
turistická hra na trase Čáslav - Horní
Bučice - Zbyslav - Starkoč - Bílé Podolí a Semtěš.
Podrobnosti zajímavé hry, která
bude mít za cíl větší informovanost
o stezkách a turistických cílech na
Čáslavsku, budou známy bohužel až
po uzávěrce našeho vydání Starkočských listů. Informace zájemcům
rádi sdělíme jinou formou.

Foto obce on-line

Jak jsem již informoval prostřednictvím SMS systému, byla na obecních internetových stránkách spuštěna možnost on-line fotky návsi.
Tato služba byla obci nabídnuta zcela zdarma, a to jak ohledně investice, tak i následného provozu. Chtěl
bych tímto všechny kritiky upozornit, že se nejedná o žádný kamerový
systém, ale pouze on-line foto, které
může udělat kdokoliv a kdekoliv.
Podle mého jde o velmi zajímavý
pohled na část obce na pozadí s obcí
Vrdy, komínem lihovaru a při dobré

Novým „Starkočským šmírákem“ se
baví celá vesnice a ty nejkurióznější
fotky jsou vystavovány na facebookový profil obce. A jak je vidět, každý si
může najít třeba svého holoubka.....

viditelnosti pohledem až na Čáslavskou věž. Umožňuje návštěvníkům
stránek informační foto např. o počasí a pohledu do obce, nebo přibližuje obec těm, kteří jsou momentálně
vzdáleni. Mimochodem, velmi kladné reakce jsme zaznamenali např. od
rodáků žijících v cizině, kteří v naší
obci mají kořeny nebo jsou jinak
spjati se Starkočí.

Rekonstrukce bývalé školy

Připravovaná rekonstrukce bývalé školy na bytové jednotky bude
zahájena zatím svépomocí. Vzhledem k možnostem zaměstnávání
většího počtu lidí prostřednictvím
Úřadu práce se snažíme zajistit zaměstnance, kteří provedou bourací
a přípravné práce pro odborná řemesla (voda, plyn, elektřina) a drobné zednické práce. Obec bude zatím
čekat na vypsání správného dotačního titulu a následně chce o něj požádat. Jak již jsme byli obeznámeni,
veškeré náklady se budou započítávat od 1. 1. 2015, tudíž nehrozí, že
bychom investované prostředky nemohli zpětně zahrnout do eventuelně přidělené dotace.
Jan Jiskra

Výroční valná hromada a další aktivity SDH Starkoč
Volební valná hromada SDH Starkoč se uskutečnila 12. února 2015
v místním hostinci.
V úvodu jsme zhodnotili rok 2014.
S radostí můžeme konstatovat, že
se nám vydařil. V průběhu roku
jsme pořádali společenské akce
(maškarní zábava, pálení čarodějnic), zorganizovali jsme sběr železa, odpracovali desítky brigádnických hodin a věnovali jsme se
tréninku požárních dovedností, což
se nám pak zúročilo na hasičských
závodech. Týmy dětí, žen i mužů
dobře reprezentovaly naši obec
a pravidelně se umísťovaly na nejvyšších příčkách.
Dalším bodem valné hromady byla
správa hospodaření. Financování
sboru není lehké, stejně jako v předešlých letech jsme investovali do
výzbroje, výstroje a údržby techniky nemalé prostředky, ale díky naší

činnosti, sponzorům a především
podpoře obce jsme skončili v kladných číslech.
Následovalo poděkování členům
výboru za práci v minulém období
a volba nového výboru SDH Starkoč. Do nového výboru a funkcí
byli zvoleni: Z. Crkal (starosta),
M. Praus (velitel), J. Pavlík (jednatel), L. Vraný (hospodář), M. Váša
(prevence), J. Kuřátko (člen), M.
Kuřátko (člen). Dále byla zvolena
revizní rada: H. Opočenská (vedoucí), G. Pavlíková (člen), J. Šindelář
(člen). Vedoucím mládeže byl zvolen L. Opočenský.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem členům za aktivitu v minulém roce, sponzorům za podporu
a věřím, že i v letošním roce budeme
dělat dobré jméno hasičům ze Starkoče, kteří tvoří součást naší obce
již od roku 1925. Michal Praus

Ples v Bílém Podolí
1. Hasičský ples okrsku IV. a V.
se konal v sobotu 14. února 2015
v Kulturním domě v Bílém Podolí.
Na organizaci a přípravě plesu
se podílely sbory SDH Bílé Podolí, Dolní Bučice, Semtěš, Starkoč, Vrdy a Zbyslav. Zábavného
předtančení se zhostily chotusické ženy. K tanci a poslechu hrála
kapela DOMINO. Nechyběla ani
bohatá tombola.
Na ples se prodalo přes 200 vstupenek, přičemž hojná účast byla
i od nás. Na parketě to po celý
večer rozjíždělo 15 starkočských
tanečníků.
Všichni věříme, že se tato nově
založená tradice bude opakovat
i v dalších letech. SDH Starkoč
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Informace k třídění odpadů ve Starkoči
Vážení spoluobčané,
jak již většina z Vás dobře ví, od
1. ledna 2015 musí každá obec separovat (třídit) bioodpad a kovy.
Jedná se o nutné rozšíření o další složky, které lze vytřídit z komunálního odpadu (KO) tak, aby
nevytříditelný zbytek KO byl co
nejmenší. Tento zbytek nazýváme
Směsný komunální odpad (SKO)
a měl by hlavně v budoucnu být
co nejmenší, respektive měli bychom ho co nejvíce vytřídit. Důvodem jsou neustále se zvyšující ceny za ukládání na skládky
a navíc po roce 2020 uvažovaný
plošný zákaz skládkování jako takový.
Obecní zastupitelstvo ve Starkoči zvažovalo všechny dostupné
možnosti, a to hlavně z hlediska
naplnění zákonné podmínky zavedení tříděného sběru bioodpadu a kovů. Celková koncepce
musí vycházet i z koncepce státu
a kraje, které jsou ovšem velmi
nepřehledné a výhled na pouhé
spalování Směsného komunálního odpadu (SKO) nás nutně musí
vést ke snižování SKO a zavedení jeho vážení, a to minimálně za
obec tak, abychom my všichni
platili pouze za skutečně vyprodukované množství SKO.

Bioodpad
Představa, že ve Starkoči všichni nebo většina obyvatel třídí na
svůj vlastní kompost je dávno
překonaná a rozhodně to již není
pravda. Samozřejmě, že jsou lidé,
kteří již v současnosti třídí bioodpad na svůj kompost, ale takových
není moc, zvláště pokud se jedná
například o bioodpad z kuchyně.
Možnost zavedení kontejnerového sběru se nabízela, ale upřímně, kdo by chodil do kontejneru
někam na určené místo za obec.
Pokud máme opravdu zájem tří-

dit, tak nejúčinnější je každopádně příslušná nádoba u každého z
nás doma.
Ve spolupráci se společností AVE
dostane každý dům nádobu do
pronájmu zdarma a poplatek se
nijak nenavýší. Svoz komunálního odpadu (černé popelnice) bude
celoročně 1x za 14 dní a bioodpad se bude odvážet od 1. 4. do
31. 10. také 1x za 14 dní. Zájmem
starkočského zastupitelstva bude
následně snaha o možné převzetí
biopopelnice do vlastnictví obce
prostřednictvím dotace, abychom
tak byli nezávislí na svozové
společnosti. Následně by se pak
otvírala možnost využití kompostáren, které budou blíž Starkoči (uvažuje se o kompostárnách
v Zaříčanech a Lovčicích), a tím
i snížení celkových nákladů do
budoucnosti.

Kovový odpad
Současná legislativa nařizuje obcím umožnit občanům minimálně
1x za týden odložení kovového
šrotu na místě k tomu určeném.
Toto třídění má na rozdíl od bioodpadu dva jiné hlavní problémy:
a) je třeba mít k dispozici uzamčený prostor, kde by bylo možno
takovýto odpad bezpečně skladovat - toto lze celkem bez problémů obejít smlouvou s příslušnou
sběrnou (např. Čáslav), kam mohou občané trvale ukládat kovový
sběr. Tímto ovšem narážíme na
druhý problém:
b) Kovový odpad je nezanedbatelným příjmem pro naše hasiče a obec by jim nerada tento příjem
zrušila. Nyní v březnu tedy ještě
proběhne klasický svoz „dům od
domu“ a následně se obec pokusí
najít vhodné místo pro skladování, kde by pak členové Sboru dobrovolných hasičů drželi v předem
určenou periodickou dobu služby

na sběr, popřípadě na zavolání dle
potřeby.
Vedení obce ještě zváží možnost
umístění kontejneru na hliníkové
obaly, jako jsou například nápojové plechovky, plechovky od konzerv, folie od čokolád, žaluzie atd.
Tento sběr však dle statistik zabírá
pouze 5 % na rozdíl od mnohem
většího množství bioodpadu (až
40 %). Bude také záležet na tom,
jaká bude poptávka od občanů.

Papír, sklo a plasty
Třídění těchto komodit probíhá
v naší obci relativně velmi dobře
a ve srovnání vytříděných kilogramů na obyvatele patříme na
celém Čáslavsku k těm lepším.
Otázkou k diskuzi je rozmístění
kontejnerů po obci a jejich dostatečné množství. Pokud dle předběžných jednání dojde ze strany
společnosti AVE ke snížení ceny
za pronájem těchto kontejnerů,
je možné uvažovat o mírném navýšení jejich počtu vzhledem ke
kapacitám a dostupnosti z jednotlivých částí obce.
Závěrem si dovolím jednu příznivou prognózu, a sice takovou,
že pokud tato nastavená pravidla
začnou fungovat a státní orgány
legislativním zásahem nebo majitel skládky nezvýší ceny, mělo
by dojít k postupnému snižování nynějšího poplatku. Pro rok
2016 o 10 - 20 %. Jan Jiskra

Rozpis pojízdných
prodejen
Pekárna
8.30 - úterý, pátek
10.00 - úterý, čtvrtek
Masna
10.30 - čtvrtek (1x za 14 dní)
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Dárky od Mikuláše zanechaly v dětech krásné zážitky
Ještě se vrátíme do adventního času
loňského roku. Podvečer 5. prosince
je čas plný očekávání příchodu svatého Mikuláše, a je to především i podvečer plný dětských her a radovánek.
Pořadem her v sokolovně již tradičně shromážděné děti provázely Jana
Slonková a Blanka Sekerová. Rozdováděná děcka s velkým nadšením
soutěžila ve všech hrách, které jim
pořadatelé připravili.
Těsně před příchodem sv. Mikuláše
a andělů vtrhli do sálu dva čerti a ve

snaze najít nějaké zlobivce začali zuřivě prohánět vyděšenou drobotinu.
Pekelníci si vždy myslí, že se stanou
pány celého večera a zabrání dlouho
očekávanému příchodu hlavní postavy s nadílkou. Andělé ale ochránili
i ty malinko zlobivé děti a čerty odehnali. Mikuláš se tak mohl ujmout
své role. Pro všechny děti měl pochvalu a předal jim drobné sladké dárečky. Ovšem i ty si musely děti zasloužit. Sálem tak často zněla dětská
písnička, nebo říkanka.

Účast dětí byla tradičně veliká, svatý Mikuláš rozdal 36 tašek s dárečky. Po jejich rozbalení a společném
fotografování již nic nebránilo tomu,
aby se konečně mohl rozsvítit vánoční strom. To si sv. Mikuláš nikdy
nenechá ujít a po kratičkém proslovu
svým kouzlem nechal ztepilý smrk
rozzářit. Malý sob pod vánočním
stromem potom už celý adventní čas
jen hlídal, aby se s ním mohly všechny děti potěšit a uchovat si krásné
vzpomínky.
Jaroslav Bruner
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Z historie obce - dvacet jmen na pomníku...
V téměř každé české obci, zpravidla na
návsi, stojí pomník obětem I. světové
války. Byla to krutá válka, v níž na bojištích padlo mnoho miliónů vojáků.
Ze Starkoče narukovalo při mobilizaci
27. července 1914 celkem 82 mladých
mužů, kteří pak museli za císaře pána
bojovat na různých frontách po celé
Evropě. Odvedeni byli i 18-ti letí muži.
O nich velmi brzy začaly docházet z
bojišť špatné zprávy. Uváděly se v nich
různé okolnosti zranění a ve dvaceti případech došla zpráva o úmrtí některého
ze starkočských mužů.
Ve 20. letech minulého století starkočský okrášlovací spolek postavil za přispění Obecního úřadu pomník se jmény padlých. Žádné z vytesaných jmen
na pomníku dnes již téměř nikomu nic
neřekne. A tak každé jméno si dál nese
své tajemství. Kdo to byl, kde bojoval,
kde padl, jaké byly jeho osudy, co musel
prožít, dnes málokoho zajímá. Myslím
si, že není od věci se o těchto jménech
dozvědět něco více. Po čase se mi podařilo sebrat pár střípků z jejich života
alespoň u části z nich.
Vůbec první obětí války byl pan Václav Jindra (34 let), strojní zámečník, syn
zdejšího ponocného Jana Jindry. Padl
již 13. listopadu 1914 na bojišti u Zmigrodu, nedaleko polského města Lešno.
Osudy pana Václava Jindry jsou typické
pro většinu vojínů. Ve svých dopisech,
které psal rodině, jasně vyjadřoval velké
obavy o svůj život a o osudy jeho blízkých. Vyjádřil to ve svém posledním
dopise, ze kterého s laskavým svolením
paní Jitky Vrané cituji: „Tak buďte s
Bohem drahý miláčkové, Bůh Vás opatruj a Ty manželko, prosím Tě, kdybych

nepřišel, snášej trpělivě ten osud, abys
mohla mým dětem být jak matkou tak
otcem, aby z nich byli řádní lidé.“ Takové pocity určitě prožívali i ostatní naši
vojáci, kteří museli bojovat v řadách rakouské armády. Jaroslav Hnilička padl
10. května 1915 (26 let) na ruském bojišti nešťastnou náhodou.
Starkočští padli i na italské frontě. Dostali se tam s 21. polním pěším plukem
z Čáslavi. Josef Chudomel (39 let) padl
14. září 1916. Vdově byly dokonce vráceny hodinky, zápisník a peníze. Bedřich Bareš (40 let) domkař, otec osmi
dětí, zemřel 25. října 1916 v Celovci na
následky zranění rukou, nohou a hlavy. Josefa Karetu (20 let) zastihla smrt
17. dubna 1917 rovněž na italské frontě.
Jaroslav Váša (23 let), studující inženýrství, četař, zabit ve spánku střepinou
3. listopadu 1917. Pochován je u dvorce
Casa Bianco, kousek od Palazzola. Václav Skřivánek (30 let), domkař z č. 74,
padl 15. června 1918 u řeky Piavy v Itálii. Václav Krátký (23 let), syn domkaře,
zemřel 22. října 1918 v polní nemocnici
rovněž na italské frontě. Jindřich Jelínek (29 let) se vrátil z ruského zajetí a
nastoupil službu v československé armádě. Padl u slovenského Miškovce
23. května 1919 v bitvě proti Maďarům.
Jindřich Hlaváček (26 let), syn domkaře
Jana Hlaváčka, 23. srpna 1917 zemřel
na následky zranění. Kde to bylo, se
nepodařilo zjistit. Rovněž není známo
kde padli a jsou pochováni Antonín Kubelka (18 let), Václav Kubelka (32 let),
Václav Bareš (46 let), Václav Bochníček (26 let), Josef Mašata (20 let), Jaroslav Moravec (19 let), Václav Novák
(33 let), Jan Pulgert (33 let), František

Oznámení o kácení nemocných lip
Obec Starkoč se na základě odborného posudku rozhodla pokácet dvě lípy.
První lípa se nachází naproti domu
s č.p. 53. Strom má sníženou vitalitu a poškozený kořenový krček.
Redukce koruny by vzhledem k
přítomnosti dřevokazné houby
nebyla trvalým řešením. Strom by
dále prosychal. Bylo proto doporučeno jeho pokácení.
Druhá lípa je u domu s č.p. 32.

Strom má silně proschlou, drobnou korunu a odumírá. Redukce
koruny vzhledem k velikosti kmenu a současné vitalitě stromu nebyla doporučena. Bylo by to plýtvání finančních prostředků, proto
byla doporučena nová výsadba.
Obec vydala na prodej dřeva
těchto stromů záměr. Za získané finanční prostředky budou
nakoupeny a vysazeny stromy
nové.
Obec Starkoč

Dušek (31 let), Václav Hájek (37 let).
Na bojištích padlo 20 našich spoluobčanů, mnoho jich bylo zraněno, mnozí
byli zajati nebo přešli do zajetí. Někteří
v něm prožili až čtyři roky. Podmínky v zajetí nebyly pro zajatce nikterak
přívětivé. Z ruského či italského zajetí
se vraceli postupně ještě rok po válce.
Mezi potomky účastníků těchto událostí koluje mnoho fotografií, dokumentů
a různých artefaktů. Kuriozitou byla
tzv. „vstupenka do nebe“, kterou laskavě
zapůjčila paní Eva Kopecká. Fotografii
připojuji. Je to malá, měděná schránka,
kterou měl každý voják zavěšenou na
krku, a do které se vkládala adresa příbuzných pro případ úmrtí.
Volně zpracováno dle Památní školní
kroniky.
Jaroslav Bruner

Společenská rubrika
Kulturní komise obecního úřadu
změnila na přání občanů předávání věcných darů seniorům,
kteří se dožili v daném roce významného jubilea 65, 70, 75,
80 a více let. Věcné dary budou
předávány vždy na setkání seniorů začátkem října u příležitosti Mezinárodního dne seniorů.
Všichni jubilanti v daném roce
tak dostanou věcný dar, který by
jinak dostali při osobní návštěvě,
na tomto setkání. Toto setkání se
uskuteční v sokolovně nebo ve
velké zasedačce obecního úřadu
a budou na něj pozváni všichni
senioři. K tanci a poslechu zahraje vhodná kapela.
V únoru a v březnu oslavili paní
Daniela Horová, Marie Hlaváčková, Jaroslava Kuřátková
a Josef Horáček svá významná
životní výročí. Srdečně všem
gratulujeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a dny
prožité v radosti.
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Vánoční turnaj ve stolním tenisu - Memoriál legionáře Miloslava Váši
Již v květnu loňského roku plánovali představitelé Sokola Starkoč
turnaj ve stolním tenise s úmyslem
uctít památku zakladatele, funkcionáře a mecenáše Tělocvičné
jednoty Sokol Starkoč pana Miloslava Váši. Ten s českými legiemi
prošel celé Rusko a ve Starkoči
založil, spolu s dalšími spoluobčany, tělocvičnou jednotu Sokol
v roce 1922, organizoval její činnost ve funkci cvičitele, podílel
se podstatnou měrou na postavení nové sokolovny a organizoval
činnost divadelních ochotníků.
Současným sokolům zbývalo ještě
určit termín a vymyslet název turnaje. Termín byl po krátké diskusi
určen jednoznačně. Pro povánoční rozhýbání se byl stanoven těsně
po vánočních svátcích. Název byl
nasnadě. „Vánoční turnaj ve stolním tenise, memoriál legionáře
Miloslava Váši“.
Do turnaje se přihlásilo neuvěřitelných dvaatřicet hráčů všech věkových kategorií. Věkové rozpětí
hráčů bylo též úžasné. Nejmladší
Andrejce Prausové je teprve jede-

Nejmladší účastnice turnaje Andrea
Prausová v plném soustředění na hru.

náct let, nejstaršímu hráči Miloslavu Vášovi ml. již třiapadesát.
Všichni byli rozlosováni do čtyř
skupin, kde hrál každý s každým.
Z každé skupiny postupovali čtyři
hráči, kteří se potom již vyřazovacím způsobem probíjeli až k metě
nejvyšší. Boje ve skupinách byly
spíše rekreační, každý si užíval
radost ze hry a bylo při tom i dost

Na snímku zleva (v závorce konečné umístění): Vladimír Košárek (4.), Miroslav Kuřátko (3.), Dominik Palát (1.) a Robin Červenka (2.).

legrace. Zato vyřazovací boje ve
čtvrtfinále a osmifinále byly velice zajímavé.
Závěrečné zápasy turnaje v semifinále a zvláště finálový zápas
snesly již velmi přísné měřítko
pro hodnocení sportovní úrovně.
Konečné výsledky turnaje: čtvrtý
v pořadí byl Vladimír Košárek,
třetí se umístil Miroslav Kuřátko,
druhé místo obsadil Robin Červenka a vítězství si vybojoval Dominik Palát. Blahopřejeme.
Všichni účastníci turnaje se shodli na tom, že bude jenom dobře,
když turnaj bude pořádán každý
rok. Doufejme v nově založenou
tradici.
Jaroslav Bruner

Plán akcí pro rok 2015:
3. 4. Maškarní zábava od 20 hod.,
hraje skupina Universum
30. 4. Pálení čarodějnic
- od 18 hod.
2. 5. Cyklistický celodenní výlet
10. 5. Den matek
- v sokolovně od 13.30 hod.
30. 5. Dětský den
Starkočský pohár v požárním
útoku (hasičské závody) - termín
bude upřesněn
4. 7. Nohejbalový turnaj
- hřiště u OÚ Starkoč od 9 hod.
15. 8. Starkočská pouť - od 14 hod.
pouťové atrakce, pouťová zábava od
20 hod. v sokolovně
30. 8. Cyklistický celodenní výlet
3. 10. Den seniorů - od 14 hod.
- předávání darů jubilantům,
odpoledne s muzikou
24. 10. Starkočská drakiáda
4. 12. Mikulášská besídka - od
17 hod. - sokolovna ve Starkoči
12. 12. Zabíjačka - vepřové hody,
od 7 hod. - sokolovna ve Starkoči
26. 12. Vánoční turnaj ve stolním
tenisu - od 9.30 hod. v sokolovně
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