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Starkočské listy
čtvrtletník obce Starkoč u Čáslavi

Starosta přeje do nového roku
Vážené dámy, pánové,
přátelé a sousedi,
máme za sebou závěr roku spojený kromě jiného s časem Vánoc. Ty už málokdo vnímá jako
skutečně sváteční dny. U mnoha lidí je to spíše čas velkého
shonu, starostí a často i složitých příprav na rodinné sešlosti
či jiné oslavy. Bohužel, dnešní
doba už taková je.
Vím, že hlubší vnímání vánočních svátků jako svátků církev-

ních již dnes není u mnohých
z nás patrné, doufám ale, že
i přesto jste je prožili v rodinné
pohodě a nebo v příjemné atmosféře s přáteli, a třeba jste i s láskou zavzpomínali na ty, kteří bohužel již mezi námi nejsou.
Rád bych všem poděkoval
za spolupráci v loňském roce
s přesvědčením, že rozpracované akce zdárně dokončíme letos.
Přeji Vám všem mnoho zdraví
a štěstí, ať se Vám v novém roce
2014 daří co nejlépe. Jan Jiskra

Snímkem mašlí převázaného loňského historicky prvního čísla
Starkočských listů Vám všem spolu se starostou přeje pohodový rok
2014 i redakční rada.

Oprášili jsme tradici a obecní zabijačka se vydařila
Obecní zabijačka se jako tradiční
vesnická akce pomalu vytrácí z českého prostředí i vinou evropské legislativy. Je však stále ještě dost nás
starostů, kteří by rádi tuto tradici dodrželi anebo i obnovili, pevně doufajíc, že tu naši vísku si veterináři
v onen správný den nenajdou. A tak
se obecní zabijačka po dlouhé době
konala začátkem prosince i ve Starkoči a ve spolupráci s několika nadšenci se ji pod vedením zkušeného
„řeznického učně“ Franty Nováka
podařilo uspořádat se vším všudy.

Moje počáteční nadšení, jakožto
člověka ne příliš znalého, ale zato
dychtivého, vystřídaly drobné obavy o zájem a možnosti uspořádání.
Tyto obavy rychle rozptýlila velmi
obětavá Jiřina V., a tím bylo rozhodnuto. V sobotu 7. prosince vše
vypuklo. Čuník nebyl největší, měl
jen o málo kil víc než já, ale pro začátek je lepší začít skromněji. Vše
probíhalo bez problémů a běželo jak
na drátku. Zájem byl velmi značný,
a tak kolem 12. hodiny, kdy se začal
podávat ovar, byla hospoda takřka

plná. Nakonec se prodalo i všechno maso, jitrnice a ostatní vepřové
lahůdky. I přes drobné výtky k cenám byla celá akce na poprvé velmi
úspěšná a podařená. Pokud to půjde,
rádi ji příští rok zopakujeme s tím,
že o co zvýšíme váhu čuníka, o to
snížíme ceny oproti cenám obvyklým, tak, aby bylo čerstvé maso dostupnější pro místní zájemce. Rád
bych tímto poděkoval všem, kteří
pomohli, zvláště pak Fandovi Novákovi a manželům Vášovým za fajn
den a plná břicha. Jan Jiskra
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Zprávy z radnice
Zde je výběr z usnesení obecního zastupitelstva za IV. čtvrtletí
2013. Kompletní seznam všech
přijatých usnesení je k dispozici
na Obecním úřadu Starkoč.
Zastupitelstvo obce Starkoč při
několika zasedáních mimo jiné
schválilo:
- Navýšení investice do odvodnění Horní ulice o 32 000 Kč nad
původní vítěznou nabídku, celková investice bude tedy maximálně 110 000 Kč včetně DPH.
Vzhledem k neprůchodnosti pokračování odvodnění z Horní ulice do požární nádrže, a také k její
dobré celkové funkčnosti do budoucna, bylo rozhodnuto o vybudování nového zatrubnění z Horní ulice kolem telefonní budky
do šachty nad sklípky, odkud je
již zánovní svod. Nové zatrubnění
provedla obec svépomocí, jelikož
nabídky firem na provedení prací
byly předražené. Obci se tak podařilo ušetřit cca 20 - 25 tis. Kč.
- Řád veřejného pohřebiště, ceník nájmu hrobových míst a vzor

nájemní smlouvy.
Zastupitelstvo schválilo tento Řád
veřejného pohřebiště a nový ceník
po mravenčí práci dobrovolníků,
kteří znovu zmapovali celý hřbitov, přečíslovali jednotlivá hrobová místa, určili velikost hrobových míst a vše zanesli do nového
programu, včetně mapy. Celková
agenda hřbitova je tak připravena na nové desetileté období.
Na hřbitov byla instalována informační deska se všemi potřebnými
údaji. Postupně ještě přibude fotografie ke každému místu s digitální mapkou celého hřbitova.
- Pana Nováka Františka, bytem Starkoč 24, členem JPO V.
v obci Starkoč.
Zastupitelstvo schválilo za zesnulého pana Jana Bochníčka členem
JPO V. pana Františka Nováka.
Dále byly projednány se zástupci SDH finanční potřeby pro rok
2014. Bylo také domluveno vypracování koncepce JPO v závislosti na možnostech a finančních
potřebách místní jednotky.

- Rozpočet obce na rok 2014
Zastupitelé podrobně zvážili a sestavili návrh rozpočtu obce Starkoč
na rok 2014. Poprvé se tak stalo
před koncem roku a obec nebude
hospodařit s rozpočtovým provizoriem, ale do nového roku vstoupila
s již schváleným rozpočtem. Jeho
návrh byl zveřejněn na zákonnou dobu k připomínkám občanů.
Poté jej zastupitelstvo schválilo
na schůzi 30. prosince 2013.
Zastupitelstvo se zabývalo také
územním plánem obce.
Dle sdělení místostarostky, která má územní plán na starosti, je
nově možné prodloužit jeho platnost až do roku 2020, oproti původní možnosti jen do roku 2015.
Zastupitelé tuto možnost přivítali
s možnými drobnými úpravami.
Obec Starkoč necítí zatím potřebu
nového územního plánu a zastupitelé se shodli, že až na možné drobné úpravy nebudou zatím chtít dělat nový územní plán i vzhledem
k jeho finanční náročnosti.

Děti si spokojeně zařádily a draci létali i viseli ve větvích
Počasí pro každoroční Starkočskou drakiádu se v závěru podzimu
po dlouhé době velmi vydařilo. Foukal pravý podzimní vítr a pořadatel
tak mohl být nadmíru spokojen.
Pro děti byl připraven bohatý program, který se skládal z několika
částí. Nejdříve se na sokolském
hřišti pouštěli draci. Sešlo se jich
mnoho, jak dětí, tak i draků. Všichni vydrželi téměř do setmění. Další část se odehrávala v sokolovně. Všechny děti dostaly teplý čaj
a něco k snědku. Dobrou buchtu
a závin. Po krátkém odpočinku
začala další část, společenské hry
a cvičení. Proběhly soutěže s barevnými terčíky, v přetahování lanem

a několik dalších her, u kterých ani
neznám jejich název. Byly to soutěže, které děti hrály poprvé a nutno
říci, že s velkým zaujetím. Velkou
zábavu děti prožily ve třetí části.
Sokolové spolu se členy SDH připravili účastníkům stezku odvahy,
po které děti cestovaly již za tmy
po celé obci a plnily si tak bobříka
odvahy. Na konci celého odpoledne
bylo na dětech vidět, že jsou sice
unavené, ale velice spokojené.
Závěrem je nutno velmi poděkovat hlavní organizátorce, paní
Jiřince Vášové, která spolu s maminkami toto sportovní odpoledne pod hlavičkou TJ Sokol uspořádala.
Jaroslav Bruner
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Z historie obce
Pokračování z minulého čísla.

První doložená zmínka o kostelu ve Starkoči
je z roku 1352. Naproti
tomu zatím první doložená zmínka o obci se datuje až k roku 1355, kdy
Starkoč držel Rubín ze
Skalice. Po něm následovala celá řada majitelů,
kteří měli Starkoč v drže-

ní, nebo zde sídlili. Byli
to v letech 1359 - 1362
Svatobor z Bousovny,
roku 1402 měl na Starkoči pět kop grošů platu
ročního na kmetcím dvoře Beneš z Urbanic. Poté
držel ten plat na Starkoči
Jan z Urbanic, který zemřel roku 1411. V dalším
období následovali (v letech 1411 - 1413) Mařák

Fotosloupek z průběhu drakiády

a Tomášek z Vicemilic
(nyní Licoměřice). Jan
Mareš, který roku 1420
padl v bitvě na hoře Vítkově. Na které straně bojoval, však není známo.
V roce to byl 1422 Mareš
ze Starkoče co svědek
u zápisu Friduše Horníka
z Kutné Hory. A opět Mareš, spolu s Valdštejnem
ze Starkoče, svědčí roku
1472 u prodeje Krchleb
a ve sporu o dědictví Vicemilické. Mezi majiteli Starkoče je zmiňován
i Aleš ze Starkoče. Udává
se, že Mareš a Valdštejn,
vladykové ze Starkoče,
byli roku 1440 přítomni
na Čáslavském sněmu.
Ve 14. a 15. století bylo
zde sídlo vladycké. Jakou mělo sídlo podobu
a kde leželo, již nelze
přesně zjistit (asi na návrší za bývalou farou).
S vladyckým sídlem jsou
spojena jména Jiří a Petr
ze Starkoče. Ti prodali
v roce 1512 své dědictví
ve Vicemilicích (dvory
kmetcí s dědinami a s poplatky, lukami a robotami) Mikuláši Trčkovi
z Lípy za 70 kop grošů.
Od roku 1534 byla Starkoč v držení Petra Sudy
z Renče, poté přešla roku
1554 osada do majetku
pánů Chotouchovských
z Nebovid a Hostačova.
Ti mají ve zdi na místním hřbitově památné
náhrobní kameny. Po bitvě na Bílé hoře dostal
Starkoč Magni ze Žlebů,
brzy ji však prodal Janu
Rudolfu Trčkovi z Lípy.

Roku 1663 koupil hrabě
Michal Osvald z Thůnu
a Hoheštejna panství žehušické od hraběte Františka z Věžníku, a též i panství zbyslavské se dvory:
Starkoč, Lovčice, Zaříčany za 103 400 zl. Tímto aktem osada Starkoč
připadla k panství žehušickému. Dne 16. května
1742 protáhlo kolem osady Starkoč pruské vojsko
směrem na Žehušice, kde
druhý den vybojovalo
u Chotusic vítěznou bitvu
s rakouskými vojsky.
Byla zde jedna hospoda, která ročně platila
do Žehušic poplatek 12
zl. Patřilo k ní 12 korců
panských polí. Pivo brala z pivovaru v Žehušicích a platila za 1 sud
10 zl a 20 kr. V těchto
dobách byly v osadě dva
rybníky, ročně se z nich
odvádělo 10 kop ryb.
Z jednoho rybníku je
ještě dnes patrna hráz se
dvěma sklípky. Dřívější
obyvatelé osady se zabývali chovem ovcí, rybařením a polním hospodářstvím. V letech 1818
- 1846 byl dvůr Starkoč
zrušen a jeho pozemky
přešly ke dvoru Lovčice
a Zbyslav. Ještě v roce
1950 - 51 se vykopávaly
pozůstaky základů bývalého dvora na zahradě
Ant. Duška čp. 77.
Volně zpracováno dle časopisu Method r. XI, č. 2,
(28. 2. 1885) a žehušické
kroniky.
Jaroslav Bruner
pokračování příště
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Ohlédnutí za rekordně navštívenou Mikulášskou besídkou
Mikulášská besídka se konala
v sobotu 30. listopadu od 17 hod.
v místní Sokolovně.
Sál byl krásně vánočně vyzdobený,
nechyběl ani vánoční stromeček.
Účast byla opravdu rekordní, přišlo 43 dětí i s doprovodem, nejen
místních, ale i z okolí. Těsně před
začátkem byl sál zaplněn do posledního místa.
Dětem přijel tentokrát zahrát DJ
Fugas, který patří ke špičce mezi
dýdžeji v okolí, samozřejmě vyzbrojen nepřeberným množstvím

písniček, zvláště těch pro tento
účel. Během chvilky roztancoval
všechny dětské účastníky besídky. Aby se dětem zkrátilo čekání
na příchod Mikuláše, andělů a čertů, zahrály si několik her. A když
doba pokročila, zhaslo v sále světlo a oči dětí se doširoka rozzářily vstoupili dovnitř ti, na které se tak
netrpělivě čekalo…
Mikuláš se dětí zeptal, zda byly
celý rok hodné, a sálem se ozvalo bouřlivé ano!!! Občas se sice
někteří malincí drželi maminek

kolem krku, ale statečně všichni
odříkali básničku nebo zazpívali
písničku a odměnou jim byla nadílka od andělů. Čerti rejdili z kouta do kouta, ale žádného zlobílka
si neodnesli, spokojili se slibem, že
se polepší.
Na závěr večera se všichni sešli
u vánočního stromu před Sokolovnou, jako každý rok ho Mikuláš
rozsvítil, a s výborným punčem
v ruce, který uvařila paní místostarostka Jana Prausová, jsme zahájili Advent…
Magda Jiskrová
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