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Starkočské listy
čtvrtletník obce Starkoč u Čáslavi

Slovo starosty
Vážení občané dovolte mi, abych Vás v předstihu pozval na oslavy 660 let od první zmínky o obci. Předběžný harmonogram akcí najdete v tomto listě na jiném místě a po upřesnění Vám bude pozvánka doručena do schránky během prázdnin. Jistě Vám neuniklo, že se povedlo pro tento rok zabezpečit přes Úřad práce několik zaměstnanců, kteří velmi dobře
pečují o naši obec a navíc začínáme i opravovat a dokončovat různé nedodělky a nešvary v obci. Zvláštní kapitolou je
údržba kostela, která se, myslím, vydařila a budeme v ní ještě pokračovat. Kostel by měl být otevřen pro veřejnost právě
v průběhu oslav 660. výročí obce. Držte nám palce! Chtěl bych tímto většině zaměstnanců poděkovat za kvalitní práci,
zvlášť při údržbě obce a opravách kostela – JE TO OPRAVDU VIDĚT!!
Závěrem mi dovolte popřát nám všem hezké léto a dětem krásné prázdniny plné příjemných zážitků.
Jan Jiskra

Setkání se seniory
Dne 25. 5. 2015 se v budově Obecního úřadu Starkoč
uskutečnilo setkání místních seniorů s ředitelkou
obecně prospěšné společnosti Anima sídlící v Čáslavi Mgr. Medkovou a se
starostou obce. Paní ředitelka představila činnost společnosti Anima. Na velkém
plátně promítla několik fotograﬁí, které ukazují možnosti terénních služeb pro
seniory v místě jejich bydliště, ale i denního stacionáře včetně koupací vany se
zvedacím zařízením pro tělesně postižené nebo nemohoucí. Systém péče je dobře

propracován a hlavně v naší
oblasti dostupný, zvláště
v oblasti terénních služeb.
Je škoda pokud senior pobírá příspěvky a následně je
nevrací do systému sociálních služeb.
Starosta dále nabídl seniorům možnou drobnou spoluúčast obce a vyzval je, aby
si sami řekli, o jakou službu
mají zájem. Nejvíce se diskutovalo o obědech nebo pedikúře a dalších možnostech,
které by připadaly v úvahu.
Nakonec se k žádnému závěru nedospělo s tím, že starosta by rád v dialogu se seniory
pokračoval.
Jan Jiskra

TJ sokol Starkoč zasedal
Valná hromada Tj sokol
Starkoč se konala 28. března
a bylo vidět, že občany i členy sokola dění v obci zajímá,
neboť účast byla opravdu vysoká. V tomto roce vypršelo mandátní období výboru
jednoty, proto kromě přehledu činnosti za rok 2014 a plánu pro tento rok bylo nutno
zvolit i nový výbor. Všichni členové výboru byli zvoleni bez výhrad téměř všemi hlasy. Starostou sokola
zůstává i pro další tři roky
p. Váša Miloslav, jednatelem
je Ing. Miroslav Slonek,
o hospodaření se stará pan
Jiří Palát, náčelnice je p. Jiřina Vášová a předsedkyně
kontrolní komise p. Magda
Jiskrová.

Zpráva o činnosti za rok 2014
se týkala kulturních, sportovních a samozřejmě i pracovních aktivit, které v loňském
roce sokol pořádal. A obsahovala i poděkování všem
nečlenům sokola, kteří se podíleli na údržbě a opravách
sokolovny ve svém volném
čase bez nároku na honorář,
a i ostatním kteří přispěli
nějakou tou drobností, jako
byly plyšové hračky, růže
a perníková srdce na pouť.
I v letošním roce bychom
rádi zachovali naší starkočskou střelnici, která měla
vcelku úspěch. Byla bych
velice vděčná, kdyby dobrovolníci přispěli na její provoz
drobnostmi všeho druhu.
Jiřina Vášová

Na kolech do Žlebů
2. května jsme se zúčastnili
cyklovýletu do Žlebů. Účast
nebyla nijak vysoká, ale alespoň se tak jelo příjemněji, než
v davu lidí. Ráno jsme se setkali u Sokolovny, kde jsme
se krátce občerstvili a vyrazili
jsme na cestu směrem na bělovák a na Lovčice. Překonali jsme kopec nad Lovčicemi i
kopec za Vinařemi a nakonec
jsme úspěšně dorazili do žlebského parku. Parkem jsme se
prošli až k oboře a byla mož-

nost ji navštívit. Kdo chtěl,
měl dostatek času na prohlídku zámku. Pak jsme vyrazili do hospůdky, kde jsme
si odpočinuli, popovídali si,
a připravili se na další cestu
ve směru Markovice, Vrdy,
Zbyslav a domů. Po vyšlapání žlebského kopce, už byla
trasa skoro celou cestu po rovině, takže se nám, také díky
příznivému počasí, až domů
jelo velmi příjemně.
Jakub Váša
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Program oslav 660 let obce
Zastupitelstvo obce Starkoč srdečně zve všechny rodáky, občany, chalupáře a příznivce při příležitosti
660. výročí první písemné zmínky o obci Starkoč na oslavy, které se konají ve dnech 14. – 16. srpna 2015.

Pátek 14. srpna
Škola

1800 hod.

Kostel

1930 hod.

Vyhlídka

2015 hod.
2130 hod.

Vernisáž výstavy obrazů starkočských rodáků Miloslava Vostrovského,
Františka Jelínka a Zdeňka Váši.
Otevření kostela pro veřejnost spojené s výstavou dobových fotograﬁí ze
života v obci
Koncert – připravují se jednotlivá vystoupení
Otevření altánu v Hluštičkách (vyhlídka) s pohledem na slavnostní nasvícení kostela (altán se bude budovat pouze v případě zlepšení příjmů
obce na úroveň slibovanou ministerstvem ﬁnancí na rok 2015)

Sobota 15. srpna
Hřiště
Náves
OÚ
Sokolovna

1000 hod.
1300 – 1600 hod.
1000 – 1700 hod.
1700 hod.
2000 hod.

Pouťový fotbálek
Pouťové atrakce
Výstava prací výtvarné soutěže
Výtvarná soutěž - vyhlášení vítěze ceny diváka
Pouťová taneční zábava, hudba bude upřesněna

Výstavy budou volně přístupné po celý víkend od 1000 do 1700 hodin
Po celou dobu oslav bude možno na Obecním úřadě nahlédnout do obecní a školní kroniky, zápisů ze schůzí
zastupitelstva a rady obce od roku 1895.
Jaroslav Bruner

Společná oslava Dne matek
I letos jsme v neděli 10. května společně oslavili Den matek. Tato událost
byla již tradičně očekávána a opět mile
přijata všemi zúčastněnými. Když jsme
se rozhodovali, zda se sejdeme v budově obecního úřadu, nebo v místím pohostinství, přednost dostaly prostory
restaurace, jednak kvůli tradici a také
to, že přízemí je, zejména pro starší,
lépe přístupné.
O kulturní program se postaraly Bára
Vášová a Andrea Prausová, které na klávesy a kytaru předvedly opravdový koncert, nechyběla ani harmonika pana
Dvořáka. Když pak každé zahrál tu její
zamilovanou písničku, byla na tvářích

našich maminek vidět radost i dojetí. Takové setkání je důležité i proto, aby byl
čas po delším čase pozdravit své vzdálené sousedy, vždyť mnozí již téměř nevycházejí ze svých domovů. Společně zavzpomínali na staré dobré časy, poptali
se na vnoučata, postěžovali si na zdraví,
ale stále je to dobré, příště přijdou určitě
zase.
Obecní úřad zajistil všem pozvaným
občerstvení, nechyběly tradiční chlebíčky a domácí pečivo, malinová limonáda a káva na zapití. Bylo to hezky
strávené odpoledne. S darovanou květinou jsme si odnesly i pěknou vzpomínku. Za rok na shledanou!
Blanka Sekerová

Dětský den
V sobotu 30. 5. se na návsi konal Dětský
den. Děti nejdříve na hřišti hledaly ukryté sladkosti a potom si zahrály na honěnou, aby se trochu zadýchaly. Po chycení posledního dítěte mohly konečně
soutěžit na připravených stanovištích
a za utržené Starkočské tolary kupovat
v obchodě různé hračky, sladkosti a zákusky, často darované místními občany
i chalupáři. Velký úspěch mělo i malování na obličej, kterému dělal reklamu sám
pan starosta. Fungování obchodu poněkud sabotovalo počasí. Vítr vytrvale rozfoukával cenovky i lehčí ceny po celém
hřišti. Po rozebrání většiny cen a utracení všech peněz si děti opekly špekáčky.
Nákupy v obchodě se neobešly bez boje
o nejlepší ceny, ale i tak si nakonec každý
nějakou tu hračku odnesl.
Barbora Vášová
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Zprávy z radnice
Zde je výběr z usnesení Obecního zastupitelstva ve Starkoči při jednáních
v období 01/2015 – 05/2015. Kompletní seznam všech přijatých usnesení je k dispozici na Obecním úřadu
Starkoč.
13. 2. 2015 Schůze č. 1
Zastupitelstvo vydalo Záměr prodeje
3 ks stromů stojících na pozemcích
obce Starkoč. Stromy jsou ve dvou
případech velmi poškozené lípy a jejich další údržba je neadekvátní. Dle
odborného posudku bude lepší nová
výsadba. V případě borovice jde o nevhodnou výsadbu. Zastupitelé se však
shodli, že bude lepší nabídnout někomu z občanů dřevo za pokácení, než
platit cizí ﬁrmu. Zastupitelstvo tímto
vydává Záměr č.1/2015 nejvyšší nabídce s podmínkou pokácení pod dohledem osoby s odbornou způsobilostí nebo odbornou ﬁrmou.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo
Záměr č. 1/2015
PRO: 6; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2015.1.5 bylo schváleno
21. 3. 2015 Schůze č. 2
Starosta seznámil již v předstihu zastupitele s možností podat žádosti
o dotace z fondů Středočeského kraje. Na návrh starosty se podá žádost
na výměnu a lamp veřejného osvětlení, vybavení stezky cedulemi a zastřešeným posezením na vyhlídce a dále
pak opětovně podat žádost na opravu památníku. Na návrh Ing. Slonka podáme a pokusíme se zpracovat
ještě žádost o likvidaci černé skládky
v Čerťáku. Celkové náklady na přípravu žádostí by neměly přesáhnout
5.000 Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo
přípravu čtyř žádostí se spoluúčastí
5 % z fondů Středočeského kraje.
PRO: 7; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2015.2.3 bylo schváleno
11. 4. 2015 Schůze č. 3
Starosta seznámil již na minulé schůzi zastupitele s možností podat žádosti
o dotace z fondů Středočeského kraje. Na návrh starosty se podá žádost
na výměnu lamp veřejného osvětlení
podél hlavního průjezdu obcí včetně
celkového rozvaděče. Dále pak obec

opakovaně podá žádost na zalesnění pozemku na „Dolcích“. Původní
záměr na vybavení stezky cedulemi
a zastřešeným posezením na vyhlídce podán nebude, jelikož stezka není
zapsána v naučných stezkách a z fondu rozvoje je již podávána dotace
na veř. osvětlení. Na návrh velitele
SDH Ing. Prause podá obec také žádost o dotaci na pořízení plovoucího
přenosného čerpadla. Obec se tímto
v případě kladně vyřízených žádosti
zavazuje k min. 5% spoluúčasti.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schvaluje podání žádosti o dotaci na akci
„Rekonstrukce veřejného osvětlení
na hlavní silnici v obci Starkoč včetně nového rozvaděče“ z Programu
2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst
a závazek spoluﬁnancování akce
v minimální výši 14 % z celkových
uznatelných nákladů akce.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2015.3.3 bylo schváleno
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schvaluje podání žádosti o dotaci na akci
„Revitalizace pozemku v obci Starkoč.“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na rok
2015 a závazek spoluﬁnancování
akce v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce.
PRO: 7; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2015.3.4 bylo schváleno
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schvaluje podání žádosti o dotaci na akci
„Nákup plovoucího přenosného čerpadla.“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek spoluﬁnancování
akce v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce.
PRO: 7; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2015.3.5 bylo schváleno

Žádné připomínky nejsou do dnešního dne známy a tak zastupitelstvo
schvaluje Závěrečný účet obce s výhradou, na který obec přijala nápravná opatření č.1/2015 a č. 2/2015.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo Závěrečný účet obce za rok 2014
s výhradou a přijímá nápravná opatření. Nápravná opatření tvoří přílohu zápisu ZO.
PRO: 7; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2015.3.6 bylo schváleno

Zastupitelstvo obce Starkoč sestavilo Závěrečný účet obce za rok 2014,
který byl po dobu 15ti dnů vystaven
na úřední desce v obci a na obecních
stránkách k připomínkám občanů.

3. 6. 2015 Schůze č. 4
Zastupitelé schválili prodloužení stávajícího územního plánu obce Starkoč
platné do roku 2020, poté už bude muset mít obec nový územní plán. Touto

Zastupitelstvo obce Starkoč projednalo účetní závěrku za rok 2014, zastupitelstvo nemělo k účetní závěrce žádné připomínky.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo
Účetní závěrku obce za rok 2014.
PRO: 7; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2015.3.7 bylo schváleno
Na návrh paní zastupitelky Blanky Sekerové by měl být přiznán příspěvek
v rámci sociální politiky obce na školáky za následujících podmínek. Každý rok v období od 1. srpna do 30. září
dostanou rodiče školou povinných
dětí do 15ti let věku dítěte 1.000 Kč
na každé dítě jako příspěvek na školní
potřeby z prostředků Obecního úřadu
ve Starkoči. Tento příspěvek je nenárokový a k jeho získání musí být splněny následující základní podmínky:
1. Podaná žádost na předepsaném formuláři
2. Trvalý pobyt dítěte a minimálně
jednoho z rodičů, či zákonných zástupců ve Starkoči
3. Základní školní docházka
4. Ani jeden z rodičů či právních zástupců nesmí dlužit obecnímu úřadu žádné poplatky
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo příspěvek ve výši 1000,- Kč ročně
na školní potřeby žáka, který je školou povinný, do věku 15-ti let včetně
a s trvalým pobytem v obci Starkoč.
PRO: 7; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2015.3.8 bylo schváleno
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změnou dochází pouze k prodloužení
platnosti.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo
Návrh zadání změny č. 2 Územního
plánu obce.
PRO: 5; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2015.4.3 bylo schváleno
Asistentka Lenka Melicharová vypracovala Spisový řád obce Starkoč, spisový a skartační plán, dále přinesla
vzory skartačního návrhu a nově zavedený podací deník. Zastupitelé byli
seznámeni se zapisováním do podacího deníku.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo

Spisový řád obce Starkoč.
PRO: 5; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2015.4.4 bylo schváleno
Na základě žádosti paní Aleny Veselé zastupitelé vydali Záměr č. 2/2015
o prodeji pozemku č. 143, který je
přilehlý k domu čp. 80. Záměr prodeje bude vyvěšen na úřední a elektronické desce po dobu 15ti dnů a je přílohou tohoto zápisu. Součástí prodeje musí být nové zaměření – geometrický plán, který bude hradit kupující
včetně všech eventuelních dalších nákladů s tím souvisejících.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo vydání Záměru č. 2/2015 o prodeji

Vzpomínka na konzum
Také si pamatujete na doby,
kdy byly obchody v sobotu
odpoledne a celou neděli zavřené? Já ano.
Nejenže byly zavřené o víkendech, ale i o státních
svátcích. Nebyla ani možnost
koupit si něco u benzínové
pumpy, jak tomu dnes je.
Když jsem se vdala do Starkoče, přibyla mi ještě navíc starost, jak se zásobovat
přesto, že obchod Jednoty tu
byl. Paní konzumačka, jak
jsme jí říkali, vládla konzumu přísnou rukou a běda
tomu, kdo nárokoval pečivo
navíc, které neměl objednané. Pamatuji si i na příděly kakaa a pracích prášků
na rodinu.
Tehdy, v 70. letech nebyly běžné mrazáky, kam bychom si pro případ nouze
chleba dali a tak se vymýšlely varianty jiných příloh
k snídani. Jedno až dvě auta
v rodině nebyly běžné, zato
autobus do Bučic stál 2 koruny a do Čáslavi 4, pravidelných spojů mnohem víc než
dnes, tak jsme si tam mohli
dojet.
Místní konzum byl studnicí novinek ze vsi, dozvěděli jsme se, komu nesou slepice, komu zanáší manžel,
kdo včera v hospodě přebral
a kdo čeká mimino. Do obchodu se muselo jít brzy pro

pečivo, pak na desátou znovu, to přiváželi uzeniny,
a tak se mezi tím často postávalo na vsi a novinky se
přikrašlovaly a šířily dál.
Po sametové revoluci se
i u nás mnoho změnilo. S nástupem tržního hospodářství
se Jednota zbavila malých nevýnosných obchodů a mnoho
vesnic tak přišlo o svoje jistoty v zásobování. Sice zde bylo
několik pokusů o udržení obchodu, obecní úřad ho všemožně podporoval, ale protože nemohl konkurovat cenám v obchodních řetězcích,
zájem místních upadal. Copak my, v produktivním věku
a zaměstnaní, jsme nákupy
řešili cestou z práce, horší to
bylo u starších a nemocných.
O ty se museli postarat sousedé, nebo příbuzní.
Dodnes u nás kamenný obchod není, ale změnilo se
mnoho. Několikrát týdně
k nám přijíždějí dokonce
dva pekaři, i maso a uzeniny.
K dostání je skoro všechno
a znovu se se sousedy potkáváme při čekání na pojízdnou spásu. Zase se dozvídáme, kdo pije, kdo už s tím
přestal, komu se nevyvedly děti a kdo má nedejbože
uschlé kytky na hrobu.
Vesnice ožila a tak to má asi
být.
Blanka Sekerová

části pozemku č. 143 v katastru obce
Starkoč.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2015.4.5 bylo schváleno
Na návrh jednoho z občanů se zastupitelstvo rozhodlo vydat Záměr 3/2015
na pronájem požární nádrže za účelem chovu ryb. Zastupitelé budou
přihlížet k nejvyšší nabídce a doprovodným službám pro občany v rámci
nájemního vztahu (rybářské závody,
prodej ryb občanům).
Návrh usnesení
Zastupitelstvo schvaluje vydání Záměru č. 3/2015.
PRO: 5; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2015.4.8 bylo schváleno

Poděkování hasičů
Dne 25. 4. se sbor dobrovolných hasičů vydal do ulic,
aby sesbíral staré železo.

Velitel tímto za železné příspěvky všem děkuje.
Michal Praus

 Výtvarné ztvárnění obce Starkoč 
Zastupitelstvo obce Starkoč vyhlašuje při příležitosti
660. výročí první písemné zmínky o obci soutěž „Výtvarné ztvárnění obce Starkoč“. Cílem soutěže je výtvarně zobrazit podobu a běžný život v obci. Zúčastnit
se může každý trvale bydlící, chalupář nebo návštěvník obce. Vyhlášení výsledků s spolu s předáním hodnotných věcných cen bude provedeno na pouti 15. srpna 2015. Podrobné podmínky, kalendář a hodnocení
soutěže naleznete na webových stránkách obce http://
www.starkoc.cz. Práce je možno zasílat od 15. června
do 10. srpna letošního roku elektronickou cestou, nebo
osobně na adresu obecního úřadu ve Starkoči.
Jaroslav Bruner
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Z historie obce - památník padlým ve světové válce
V obci byl 31. srpna 1924 slavnostně odhalen památník občanům padlým ve světové válce. Hosty přivítal starosta obce a náčelník Sokola pan Miloslav Váša. Slavnostní řeč
držel poslanec Prášek z Čáslavi. Posmrtnou vzpomínku věnoval padlým
Bedřich Váša a bývalý učitel Josef Ptáček, který řídil zpěvy. Žáci a sirotci
po padlých, jejich příbuzní nebo sourozenci přednášeli básně a krátké proslovy, v nichž vzpomínali drahých nebožtíků. Škoda, že počasí této slavnosti příliš nepřálo. Po ukončení slavnosti koncertovala místní kapela Jaroslava Vostrovského. Posuďte sami jaké úsilí bylo
nutno vynaložit k tomu, než bylo možno památník slavnostně odhalit. Mnohé
obce v okolí hned po převratu postavily pomníky svým rodákům, kteří padli
ve světové válce. To bylo pobídkou členům zdejšího okrašlovacího sdružení,
které se již v roce 1922 obrátilo na obecní zastupitelstvo se žádostí o morální
a peněžitou podporu při zřízení památníku ve Starkoči. Zastupitelstvo pomoc
přislíbilo. Samotná realizace památníku
byla velmi dlouhá a složitá. Panovaly
spory o samotnou podobu památníku.
V r. 1923 bylo ustanoveno sdružení, které se mělo postarat o výstavbu důstojného památníku. Sdružení, jehož předsedou byl jmenován řídící učitel J. David,
zahájilo činnost ještě téhož roku. Někteří členové se na jaře rozjeli do blízkého i dalekého okolí prohlédnout si
již postavené památníky, domů přivezli
na ukázku fotograﬁe a nákresy. Ale ani
jediný podle nich nepředstavoval vznešenou ideu národního osvobození, kterou chtěli památníkem vyjádřit. Byly to
buď bezcenné kopie německých vzorů,
nebo věci urážející umělecký cit. Bylo
tedy usneseno aby okolní mistři sochařští byli vyzváni k předložení náčrtků.
Došlé nákresy však některým nevyhovovaly po stránce umělecké, ale ani návrh akademické sochařky Borovičkové
z Čáslavi se nezamlouval řídícímu učiteli. Snahou bylo postavit ve Starkoči
památník, za který by se nemusel nikdo
stydět v tehdejší ani v budoucí době.
Leč snaha narážela na odpor některých
členů sdružení, jimž nezáleželo jen toliko na uměleckém provedení pomníku. Opět se někteří se vydali do světa,
tentokrát do Hradce Králového k sochaři Škodovi. Přivezli fotograﬁi podle
níž měl být památník zhotoven. Sochař
Borovička z Čáslavi který byl vyzván

k předložení rozpočtu k tomuto památníku doslova odpověděl: ani já ani
moje žena, která je akademicky vzdělanou sochařkou, se nesnížíme, abychom
věc druhu podobného dělali. Krupička
z Kutné Hory se svým bratrem básníkem (rodáci ze Starkoče) se ve škole vyjádřili před hostinským Vítkem a dalšími svědky o návrhu sochaře Škody také
velmi neuctivě. Tato zdrcující kritika
byla řídícímu učiteli pobídkou, aby se
postaral o něco lepšího. Napsal akademickému sochaři Jindřichu Buckovi, rodem ze Zbyslavi, zaměstnanému té době
v keramické továrně ve Svijanech-Podolí a požádal ho o zhotovení náčrtku
k památníku. Ten záhy předložil několik návrhů. Řídícímu učiteli a starostovi
Homolkovi se zamlouval staročeským
pojetím provedený vzor, mající podobu
čtyřbokého sloupu a nesoucí nahoře hlavičku podobnou domečku s prejzovou
červenou stříškou, pod níž se nalézal reliéf ženy držící na levé ruce nemluvně
a vyhlížející s pozdviženou pravicí nad
očima svého muže vojáka, který se nevrací. Bratrům Krupičkům se návrh též
líbil. Ostatní členové výboru hodnotili
návrh velmi rozporně. Jeden v něm viděl katolickou kapličku, další si představovali v ženě nesoucí na rukou dítě
pannu Marii, další holubník a jiný sloup,
který dovede postavit každý zedník.
J. David, rozmrzen tímto jednáním, se
vzdal další činnosti ve prospěch pomníku a starostovi Homolkovi nezbylo nic
jiného, než aby se sám ujal řízení výběru návrhu památníku.
Ostatní Buckovy návrhy dal kolovat
po vsi. Občané sami měli vybrali vítězný návrh podle kterého by byl památník
postaven. Většina hlasujících ovšem vybrala zase jiný vzor. Snad by již k tomu
došlo, ale Bucek rozhněván netaktním
počínáním hlasujících, vzal všechny návrhy zpět. Několik měsíců se o pomník
nikdo nestaral. Nově zvolený starosta
Miloslav Váša vyzval řídícího učitele,
aby se opět začal starat o pomník, ten
nakonec výzvu přijal. Požádal ředitelství průmyslových škol v Pardubicích
a sochařskou školu v Hořicích o zhotovení nákresu k památníku. Ani v jednom případě se nedočkal kladné odpovědi. Z Jaroměře se však přihlásili dva
profesoři stavební školy: sochař Vávra
a inženýr architekt Schneider, že zdarma náčrtky zhotoví. Prof. Vávra nelitoval ani daleké cesty do Čáslavi, kde mu
řídící učitel sdělil podrobné informace

o pomníku. Při té příležitosti doporučil
nejvhodnější místo pro památník: na rovince při silnici, v místech naproti budoucí sokolovně. Místo, jež bylo prvotně
vyhlédnuto pod kostelem vedle zahrady
u čp. 21 naprosto zavrhoval. Asi za měsíc
po této schůzce poslali oba pánové z Jaroměře své náčrtky řídícímu učiteli. Návrh Schneiderův byl impozantní, složitější, návrh Vávrův jednoduchý, ušlechtilého stylu. Bohužel oba návrhy byly
zase členy sdružení zamítnuty. První
proto, že byl příliš nákladný, druhý byl
příliš prostý. Po dlouhých průtazích bylo
zadáno postavení památníku kamenickému mistrovi J. Pleskotovi z Heřmanova Městce za 6.500 Kč. Vyhlédli pro
něj místo, na kterém dnes stojí. To bylo
řídícímu učiteli důvodem, aby se členství ve sdružení deﬁnitivně vzdal. Nechtěl nést před veřejností zodpovědnost
za možné neumělecké provedení památníku, kterýž byl 31. srpna odhalen už
bez spolupůsobení řídícího učitele. Korespondence týkající se pomníku byla
uložena ve školním archivu. Bohužel
začátkem devadesátých let byly všechny dokumenty při úklidu školy spáleny.
Volně zpracováno dle Památní knihy
Starkoč.
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
pozvání všichni senioři. K tanci
a poslechu zahraje vhodná kapela.
V dubnu, květnu a v červnu oslavily svá významná životní výročí paní
Sekerová Zdeňka, Bochníčková Helena, Šikalová Karla a pan Paštěka
Vítězslav. Srdečně všem gratulujeme a do dalších let přejeme hodně
zdraví, štěstí a dny prožité v radosti.
Jaroslav Bruner
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Maškarní ples se opět povedl

Hasičské závody
Hasičskou sezónu započali již 2. 5.
starkočští muži prvním místem v Třebosicích. Svou letošní formu následně
potvrdili dalším prvním místem a to
6. 6., tentokrát na závodech v Semtěši.
Děti skončily třetí.
Dne 13. 6. na závodech v Jankovicích muži sestoupili na čtvrtou příčku. Poprvé v sezóně nastoupily i naše
ženy a v převaze mužských týmů (dohromady 14 registrovaných) obsadily
krásné sedmé místo v mužské kategorii a první místo v kategorii ženské.
Dětský tým skončil i přes veškerou
snahu čtvrtý.
Přijďte i Vy naše nadšence svou účastí
podpořit při dalších závodech!
Hana Opočenská

Dne 3. 4. 2015 se jako již tradičně před
Velikonoci uskutečnil Maškarní ples
pořádaný Sborem dobrovolných hasičů
Starkoč.
Ani letos nebyla o masky nouze, naopak!
Rčení, že „fantazii se meze nekladou“,
vzalo za své nejen biatlonové duo Soukalová – Soukal, trenér aerobiku a jeho
svěřenkyně, hippies, pohádkové postavy
Fiony a Shreka, Manky a Rumcajse, upíři a další veselá „zvířátka“. Ale i návštěva z Hoštic, která si zaslouženě odnesla
první místo za nejlepší a nejkreativnější
masku večera.
Až do ranních hodin nám k tanci a poslechu hrála hudební skupina Universum.
Hana Opočenská

Tradičně netradiční pálení čarodějnic
Starý zvyk, spálení roští a nepořádku,
nebo oslava narozenin? Proč všechny tyto akce nespojit? Dne 30. dubna
proběhlo pod dozorem SDH Starkoč
pálení čarodějnic, kde zároveň naše
kamarádka z kopečka oslavila své narozeniny. Oslava proběhla ve velkém
stylu – prasátko na grilu, tekutá medicínka a mnohé další dobroty, které pro
nás oslavenkyně připravila.
Pro každého návštěvníka byly navíc
jako každý rok připraveny špekáčky,
které určitě přišly k chuti, neboť se
po nich jen zakouřilo.

  Poděkování  
Obecní úřad tímto děkuje JUDr. Josefu Ticháčkovi za poskytování bezplatné právní pomoci místním občanům a chalupářům. Právní pomoc
nebo konzultace lze využít každý pátek v úředních hodinách na Obecním
úřadu.

Když se zešeřilo, zahrál si náš dobrovolný hasičský sbor na pyromany
a nechal vzplát připravenou hranici
i s rozkošnou čarodějnicí. Od plamenů šlo krásné teploučko, ale netrvalo dlouho, proto určitě každý ocenil,
že se mohl vrátit zpátky pod prostorný stan, který obec pořídila právě pro
účely těchto společenských akcí.
Tímto ještě jednou oslavenkyni gratulujeme a děkujeme, že svoji oslavou
zajistila hojný počet účastníků a dobrou atmosféru až do pozdních ranních
hodin.
Hana Opočenská

Pozvánky:
5. 7. Nohejbalový turnaj
15. 8. Starkočská pouť
30. 8. Cyklistický celodenní výlet
5. 9. Starkočský pohár v požárním útoku
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